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2.3. Charakterystyka podmiotów gospodarczych

Przedsiębiorca – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jed-
nostka organizacyjna niebędąca osobą prawną), który we własnym imieniu wykonuje działalność 
gospodarczą. Na określenie przedsiębiorcy można używać również synonimów „przedsiębiorstwo”, 
„podmiot prowadzący działalność gospodarczą”, „podmiot gospodarczy”.
Działalność gospodarcza – zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym 
imieniu i w sposób ciągły.

2.3.1. Ograniczenia prawne w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Mimo obowiązującej zasady swobody podejmowania działalności gospodarczej państwo wpro-
wadza w niektórych dziedzinach ograniczenia w tym zakresie. Istnieją trzy formy ograniczenia 
swobody podejmowania działalności gospodarczej: koncesjonowanie, udzielanie zezwoleń oraz 
regulowanie działalności.

Koncesjonowanie dotyczy tych rodzajów działalności gospodarczej, które mają szczególne 
znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. 
Należą do nich m.in. ochrona osób i mienia czy przewozy lotnicze. Wykonywanie działalności 
gospodarczej w tych obszarach wymaga uzyskania zgody państwa, czyli koncesji. Koncesje są 
udzielane przez centralne organy administracji rządowej (ministrów lub prezesów urzędów) 
odpowiedzialne za sprawy związane z przedmiotem koncesji.

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej (np. prowadzenie schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, sprzedaż napojów alkoholowych) można rozpocząć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. 
Zezwolenia są wydawane po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki 
wykonywania działalności gospodarczej objętej koniecznością jego uzyskania. Informacje o tym, 
jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie, oraz jaki jest tryb ich wydawania i kto je 
wydaje, zawierają przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej wymagającej zezwolenia. 
Najczęściej podmiotami uprawnionymi do wydawania zezwoleń są organy samorządu teryto-
rialnego (np. wójt gminy), ale w niektórych rodzajach działalności gospodarczej podmiotami 
uprawnionymi do wydawania zezwoleń są organy administracji rządowej.

Działalność regulowana jest to taka działalność, której podjęcie wymaga spełnienia szcze-
gólnych wymagań, określonych przepisami prawa, oraz uzyskania wpisu w rejestrze działalności 
regulowanej. O tym, czy określony rodzaj działalności gospodarczej należy do działalności 
regulowanej, przesądzają szczegółowe ustawy dotyczące poszczególnych rodzajów działalności 
gospodarczej. W przepisach prawa dotyczących poszczególnych rodzajów działalności regu-
lowanej są również zawarte zapisy o tym, jakie wymagania powinien spełnić przedsiębiorca, 
który chce prowadzić taką działalność, oraz w jaki sposób można uzyskać wpis do rejestru 
działalności regulowanej. Wpis ten dokonywany jest na podstawie wniosku i dołączonego 
do niego oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności 
regulowanej.

Lista rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo 
wpisu do rejestru działalności regulowanej jest zamieszczona pod adresem: 
https://pliki.biznes.gov.pl/20211112/pliki/lista_uprawnien.pdf.

2.3.2. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych

Podział przedsiębiorstw ze względu na formę własności:
•	 prywatne;
•	 komunalne;
•	 państwowe.
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Podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość

Rodzaj przedsiębiorstwa
Kryterium

średnia liczba  
zatrudnionych w roku roczne obroty netto* suma aktywów  

na koniec roku**
1 2 3 4

Mikroprzedsiębiorstwo*** mniej niż 10 mniej niż 2 mln euro mniej niż 2 mln euro

Małe przedsiębiorstwo*** mniej niż 50 mniej niż 10 mln euro mniej niż 10 mln euro

Średnie przedsiębiorstwo*** mniej niż 250 mniej niż 50 mln euro mniej niż 43 mln euro

Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej powyżej 50 mln euro powyżej 43 mln euro

* Roczne obroty netto to wszystkie przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych (np. odsetki od lokat) osiągnięte przez 
przedsiębiorstwo w trakcie całego roku.

** Suma aktywów to suma wartości wszystkich składników majątku posiadanych przez przedsiębiorstwo 
(np. maszyn, urządzeń, surowców, wyrobów gotowych, środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych).

*** Jeżeli przedsiębiorstwo spełnia kryteria zaliczenia go do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, to:
 – w pierwszej kolejności sprawdza się, czy można je zaliczyć do mikroprzedsiębiorstw 

– jeżeli spełnia podane kryteria, zostaje zaliczone do tej grupy;
 – w drugiej kolejności sprawdza się, czy można je zaliczyć do małych przedsiębiorstw 

– jeżeli spełnia podane kryteria, zostaje zaliczone do tej grupy;
 – dopiero w trzeciej kolejności sprawdza się, czy można je zaliczyć do średnich 

przedsiębiorstw – jeżeli spełnia podane kryteria, zostaje zaliczone do tej grupy.

Aby przedsiębiorstwo zostało zaliczone do jednej z wymienionych kategorii, w jednym 
z dwóch ostatnich lat obrotowych4 musi spełnić kryterium dotyczące liczby zatrudnionych (dru-
ga kolumna tabeli) oraz jedno z dwóch pozostałych kryteriów (czyli kryterium przedstawione 
w trzeciej lub w czwartej kolumnie tabeli).

Klasyfikacja przedsiębiorstw według form organizacyjno-prawnych:
•	 jednoosobowe przedsiębiorstwa osób fizycznych (jednoosobowa działalność gospodarcza 

osób fizycznych);
•	 spółki;
•	 spółdzielnie;
•	 przedsiębiorstwa państwowe.

Klasyfikacja spółek

Cywilne Handlowe (prawa handlowego)

Osobowe Kapitałowe

cywilna jawna partnerska komandytowa komandyto-
wo-akcyjna

z ograniczoną 
odpowie-

dzialnością
akcyjna prosta spółka 

akcyjna

4 Rok obrotowy najczęściej pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ale czasami może obejmować również inny 
okres.
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Spółka cywilna
Spółka osobowa utworzona przez wspólników na podstawie zawartej pisemnie umowy spółki. 
Nie ma osobowości prawnej, a jej wspólnikami mogą być nie tylko osoby fizyczne, lecz także 
osoby prawne. Wspólnicy mają dużą swobodę przy określaniu treści umowy spółki. Zgod-
nie z art. 846 Kodeksu cywilnego za zobowiązania spółki wszyscy wspólnicy odpowiadają 
solidarnie.

Spółki prawa handlowego:
•	 osobowe:

 – jawna – umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności; za zo-
bowiązania spółki każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie 
z pozostałymi wspólnikami; obowiązuje subsydiarna odpowiedzialność wspólników 
za zobowiązania spółki (tzn. egzekucja z majątku wspólnika jest możliwa dopiero po bez-
skutecznej egzekucji z majątku spółki);

 – partnerska – wspólnicy-partnerzy tworzą spółkę w celu wykonywania wolnego zawodu 
(np. prawnika, lekarza); umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem 
nieważności; partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe 
w wyniku wykonywania zawodu przez pozostałych partnerów;

 – komandytowa – co najmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada 
za zobowiązania spółki bez ograniczeń, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspól-
nika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej; umowa 
spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, spółkę reprezentują komple-
mentariusze;

 – komandytowo-akcyjna – co najmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpo-
wiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, a co najmniej jeden ze wspólników jest 
akcjonariuszem i nie odpowiada za zobowiązania spółki; kapitał zakładowy powinien 
wynosić co najmniej 50 000 zł; statut powinien być sporządzony w formie aktu nota-
rialnego;

•	 kapitałowe:
 – z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – spółkę może założyć osoba fizyczna, 

osoba prawna (wyjątek: jedynym wspólnikiem nie może być inna jednoosobowa sp. z o.o.) 
lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną; kapitał zakładowy powinien wy-
nosić co najmniej 5000 zł, a wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł; umowa 
spółki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego; wspólnicy odpowiadają 
tylko do wysokości wniesionych wkładów; każdy ze wspólników ma prawo do udziału 
w zysku w formie dywidendy; organami spółki są zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie 
wspólników;

 – akcyjna (SA lub S.A.) – kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 100 000 zł, 
dzieląc się na akcje o wartości minimalnej 1 gr; może zostać założona przez jedną lub 
wiele osób (wyjątek: nie może zostać założona przez inną jednoosobową spółkę z o.o.); 
organami spółki są zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie;

 – prosta spółka akcyjna (PSA) – nowa forma organizacyjno-prawna prowadzenia działal-
ności gospodarczej, funkcjonująca od 2020 r. i mająca ułatwiać powstawanie startupów 
oraz wprowadzanie do nich nowych inwestorów; może ją założyć jedna lub wiele osób 
na podstawie umowy spółki w formie aktu notarialnego; minimalny kapitał wynosi 1 zł; 
akcje nie mają wartości nominalnej i nie stanowią kapitału akcyjnego i istnieje możliwość 
przyznawania akcji za świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki.





103Test 5

TesT 5

Zadanie 1.
Obowiązkiem pracownika w zakresie przestrzegania przepisów bhp jest

A. zakup odzieży ochronnej. 
B. udział w szkoleniach bhp.
C. opracowanie instrukcji bhp dla swojego stanowiska .
D. udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego w związku z wykonywaną pracą.

Test 5. Zadanie 1

Zadanie 2.
Która odpowiedź zawiera charkterystykę strefy osobistej?

A. Strefa, w której tolerujemy osoby obce lub większe grupy ludzi.
B. Strefa przeznaczona dla znajomych, z którymi spędzamy wolny czas.
C. Strefa przeznaczona dla osób znanych tylko z widzenia lub spotykanych od czasu do czasu.
D. Strefa zarezerwowana dla najbliższych, rodziny i przyjaciół, z którymi chcemy budować 

bliską relację.

Test 5. Zadanie 2

Zadanie 3.
Jeżeli główny księgowy spółki chciałby się dowiedzieć, na jakim etapie znajdują się prace zwią-
zane z przygotowywaniem sprawozdania finansowego, to informacje potrzebne do ustalenia 
rzeczywistego stanu zaawansowania prac powinien czerpać

A. od wszystkich pracowników spółki.
B. wyłącznie z raportów księgowych przygotowujących poszczególne elementy sprawozdania 

finansowego.
C. wyłącznie z osobistych obserwacji pracy księgowych przygotowujących poszczególne 

elementy sprawozdania finansowego.
D. zarówno z osobistych obserwacji pracy księgowych przygotowujących poszczególne ele-

menty sprawozdania finansowego, jak i z ich raportów.

Test 5. Zadanie 3

Zadanie 4.
Stan zatrudnienia w spółce z o.o. KRA na koniec czerwca 2022 roku wynosił 50 osób. W czerwcu 
przyjęto 3 osoby i zwolniono 5 osób. Jaki był współczynnik zwolnień (nazywany również współ-
czynnikiem odejść lub utraty personelu) w tej spółce w czerwcu 2022 roku?

A. 10%
B. 20%
C. 60%
D. 167%

Test 5. Zadanie 4
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Zadanie 5.
Ubezpieczonemu pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, wypłacany jest zasiłek 
chorobowy. Wysokość tego zasiłku wynosi

A. 75% średniego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy.
B. 80% średniego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy.
C. 85% średniego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy.
D. 100% średniego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy.

Test 5. Zadanie 5

Zadanie 6.
Spółka z o.o. BIT zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych w innych przedsiębior-
stwach. Do realizacji poszczególnych wdrożeń powoływane są odrębne zespoły wdrożeniowe, 
w których skład wchodzą pracownicy zatrudnieni w różnych komórkach organizacyjnych spółki. 
Na podstawie tego opisu można stwierdzić, że spółka z o.o. BIT ma

A. liniową strukturę organizacyjną.
B. sztabową strukturę organizacyjną.
C. macierzową strukturę organizacyjną.
D. liniowo-sztabową strukturę organizacyjną.

Test 5. Zadanie 6

Zadanie 7.
W dniu 31 grudnia 2021 r. upłynął termin, w którym hurtownia odzieży IRA S.A. powinna 
uregulować zobowiązanie z tytułu transakcji handlowych w kwocie 40 000 zł wobec producenta 
odzieży Fashion S.A. Zobowiązanie to wraz z ustawowymi odsetkami zostało uregulowane do-
piero w dniu 10 kwietnia 2022 r. Stawka ustawowych odsetek wynosiła w tym okresie 11,75%. 
Jaka była łączna kwota zapłacona w tym dniu przez hurtownię odzieży IRA S.A. na rzecz pro-
ducenta odzieży Fashion S.A.?

A. 4700,00 zł
B. 40 000,00 zł
C. 41 287,67 zł
D. 44 700,00 zł

Test 5. Zadanie 7

Zadanie 8.
System akordowy czasu pracy pozwala

A. na ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia.
B. ustalić wynagrodzenie w oparciu o wartość sprzedaży.
C. najlepiej wynagradzać pracowników, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
D. na ustalenie wynagrodzenia na podstawie ilości wykonywanej pracy w powiązaniu z przy-

jętą normą pracy.

Test 5. Zadanie 8
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Zadanie 9.
Zgodnie z zasadami odpowiedzialności pracowniczej kara porządkowa nie może być zastosowana

A. po upływie 3 dni od otrzymania przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku 
pracowniczego.

B. po upływie 7 dni od otrzymania przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku 
pracowniczego.

C. po upływie 10 dni od otrzymania przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku 
pracowniczego.

D. po upływie 2 tygodni od otrzymania przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obo-
wiązku pracowniczego. 

Test 5. Zadanie 9

Zadanie 10.
Podstawowym aktem normatywnym dotyczącym przeciwdziałania praktykom monopolistycz-
nym jest

A. ustawa antymonopolowa.
B. ustawa o ochronie działalności gospodarczej.
C. ustawa o zakazie praktyk monopolistycznych.
D. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Test 5. Zadanie 10

Zadanie 11.
Co przedstawia zamieszczony poniżej rysunek?

A. Krzywą popytu.
B. Krzywą podaży.
C. Szeregi czasowe.
D. Dane przekrojowe.

Test 5. Zadanie 11
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Zadanie 12.
Przymusowość podatku oznacza, że

A. podatki są świadczeniem wzajemnym.
B. podatki są ustanawiane w powszechnie obowiązujących ustawach.
C. podatki są ustanawiane przepisami prawa i są świadczeniami na rzecz państwa.
D. podatek jest świadczeniem obowiązkowym i każdy ma obowiązek jego zapłaty.

Test 5. Zadanie 12

Zadanie 13.
Pracownik, który podjął po raz pierwszy pracę w połowie roku, nabywa prawo do urlopu wy-
poczynkowego w pełnym wymiarze

A. po roku pracy.
B. po miesiącu pracy.
C. po trzech miesiącach pracy.
D. z początkiem następnego roku kalendarzowego.

Test 5. Zadanie 13

Zadanie 14.
Oblicz, ile wyniesie wartość wynagrodzeń pracowników działu handlowego, przyjmując, że war-
tość wszystkich wynagrodzeń w przedsiębiorstwie Zeus wynosi 300 000 zł.

Dział organizacyjny przedsiębiorstwa Zeus struktura wynagrodzeń

Księgowość 10%

Logistyka 15%

Kadry 5%

Handel ×

Produkcja 50%

Razem wynagrodzenia 100%

A. 30 000,00 zł
B. 45 000,00 zł
C. 50 000,00 zł
D. 60 000,00 zł

Test 5. Zadanie 14
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Zadanie 15.
Za małego przedsiębiorcę uważany jest przedsiębiorca, który

A. zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży 
nie przekracza 2 mln euro.

B. zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży 
nie przekracza 10 mln euro.

C. zatrudnia średniorocznie mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprze-
daży nie przekracza 50 mln euro.

D. zatrudnia średniorocznie więcej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprze-
daży przekracza 50 mln euro.

Test 5. Zadanie 15

Zadanie 16.
Ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika obejmują

A. tylko ubezpieczenie emerytalne.
B. ubezpieczenia rentowe i wypadkowe.
C. ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.
D. ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Test 5. Zadanie 16

Zadanie 17.
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę uległ wypadkowi w drodze do pracy. W okresie 
niezdolności do pracy będzie otrzymał on

A. zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.
B. zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.
C. wynagrodzenie chorobowe w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.
D. wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Test 5. Zadanie 17

Zadanie 18.
Umowa o pracę musi zawierać zapisy dotyczące

A. wymiaru czasu pracy.
B. wykształcenie pracownika.
C. stanu cywilnego pracownika.
D. wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Test 5. Zadanie 18
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Zadanie 19.
Przedsiębiorca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny wynoszący dziesięć dni. 
Po trzech dniach okresu próbnego pracodawca podjął decyzję, że nie zamierza kontynuować 
z pracownikiem umowy o pracę i chce ją wypowiedzieć. Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje 
w tej sytuacji?

A. 3 dni robocze
B. 5 dni roboczych
C. 1 tydzień
D. 2 tygodnie

Test 5. Zadanie 19

Zadanie 20.
Czek, w którym jego wystawca upoważnia bank do przelania pieniędzy z rachunku wystawcy 
na rachunek drugiej osoby, to czek

A. gotówkowy. 
B. na okaziciela.
C. potwierdzony.
D. rozrachunkowy.

Test 5. Zadanie 20

Zadanie 21.
W kwietniu 2022 r. pracownica urodziła trojaczki. Zgodnie z Kodeksem pracy urlop macierzyń-
ski, jaki jej przysługuje, wynosi

A. 20 tygodni.
B. 31 tygodni.
C. 33 tygodnie.
D. 35 tygodni.

Test 5. Zadanie 21

Zadanie 22.
W tabeli przedstawiono wskaźniki bieżącej płynności czterech badanych firm. Analizy dokonano 
na dzień 31.12.2021 r. Która z wymienionych firm ma najgorsze możliwości spłacania swoich 
bieżących zobowiązań?

ABC KOT XYZ ZeN

1,5 2,0 0,9 1,9

A. Firma ABC.
B. Firma KOT.
C. Firma XYZ.
D. Firma ZEN.

Test 5. Zadanie 22
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Zadanie 23.
Koszty uzyskania przychodu w umowie o dzieło wynoszą

A. 17% lub 20% wysokości uzyskanego przychodu.
B. 19% lub 32% wysokości uzyskanego przychodu.
C. 20% lub 32% wysokości uzyskanego przychodu.
D. 20% lub 50% wysokości uzyskanego przychodu.

Test 5. Zadanie 23

Zadanie 24.
Zapoznaj się z tabelą przedstawiającą strukturę zatrudnienia w spółce z o.o. Merkury w latach 
2020–2021, a następnie odpowiedz na pytanie.

Wyszczególnienie
2020 r. 2021 r.

liczba 
osób

struktura  
w %

liczba 
osób

struktura  
w %

Kobiety 15 25% 40 50%

Mężczyźni 45 75% 40 50%

Razem 60 100% 80 100%

Które ze zdań dotyczących struktury zatrudnienia w sp. z o.o. Merkury w latach 2020–2021 jest 
prawdziwe?

A. Udział mężczyzn w strukturze zatrudnienia w sp. z o.o. Merkury w roku 2021 w porównaniu 
z rokiem 2020 nie uległ zmianie.

B. Udział mężczyzn w strukturze zatrudnienia w sp. z o.o. Merkury w roku 2021 w porównaniu 
z rokiem 2020 był niższy o 25%.

C. Udział mężczyzn w strukturze zatrudnienia w sp. z o.o. Merkury w roku 2021 w porównaniu 
z rokiem 2020 był niższy o 25 osób.

D. Udział mężczyzn w strukturze zatrudnienia w sp. z o.o. Merkury w roku 2021 w porównaniu 
z rokiem 2020 był niższy o 25 punktów procentowych.

Test 5. Zadanie 24

Zadanie 25.
Część D akt osobowych pracownika

A. zawiera informacje o wykształceniu pracownika.
B. dotyczy dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy.
C. zawiera informacje o karach i odpowiedzialności porządkowej pracownika.
D. dotyczy dokumentów związanych ze szkoleniami pracownika w trakcie trwania stosunku 

pracy.

Test 5. Zadanie 25
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Zadanie 26.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna płaci podatek w formie 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W grudniu osiągnął on następujące przychody:

 – usługi remontowe w kwocie: 5000,00 zł; 
 – usługi budowlane w kwocie: 15 000,00 zł.

Wiedząc, że ryczałt od usług remontowo-budowlanych wynosi 5,5%, oblicz wysokość podatku 
dochodowego przedsiębiorcy za grudzień.

A. 275,00 zł
B. 825,00 zł
C. 1100,00 zł
D. 1250,00 zł

Test 5. Zadanie 26

Zadanie 27.
Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek za pracę w wysokości

A. 10% stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia minimalnego. 
B. 10% stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia podstawowego.
C. 15% stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia podstawowego.
D. 20% stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia minimalnego.

Test 5. Zadanie 27

Zadanie 28.
Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są do zapłaty składek 
do ZUS w terminie

A. do 5. dnia następnego miesiąca.
B. do 10. dnia następnego miesiąca.
C. do 15. dnia następnego miesiąca. 
D. do 20. dnia następnego miesiąca.

Test 5. Zadanie 28

Zadanie 29.
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy musi być złożona przez pra-
codawcę do 31 stycznia roku następnego za rok poprzedni na formularzu

A. PIT-11.
B. PIT-40.
C. PIT-4R.
D. PIT-8C.

Test 5. Zadanie 29
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Zadanie 30.
Pracownik jest zatrudniony w akordowym systemie czasu pracy. Jego stawki w systemie akordu 
progresywnego przedstawia tabela. Ustal wynagrodzenie brutto pracownika, wiedząc, że w ciągu 
miesiąca wytworzył on 1000 szt. wyrobu gotowego.

Wyprodukowana ilość (w szt.) stawka za 1 szt.

do 600 3,00 zł

601–900 4,00 zł

901 i więcej 5,00 zł

A. 3000,00 zł
B. 3500,00 zł
C. 4000,00 zł
D. 5000,00 zł

Test 5. Zadanie 30

Zadanie 31.
Pracownik w każdym roku kalendarzowym ma prawo do urlopu na żądanie w wymiarze

A. 1 dnia.
B. 2 dni.
C. 3 dni. 
D. 4 dni.

Test 5. Zadanie 31

Zadanie 32.
Krzysztof Głuch jest zatrudniony w systemie kafeteryjnym w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Na podstawie danych z tabeli ustal jego wynagrodzenie brutto.

Wynagrodzenie zasadnicze 3000,00 zł

Wejściówki na siłownię 500,00 zł

Pakiet medyczny 500,00 zł

A. 3000,00 zł
B. 3500,00 zł
C. 4000,00 zł
D. 5000,00 zł

Test 5. Zadanie 32
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Zadanie 33.
Na podstawie danych z tabeli ustal całkowity koszt, jaki ponosi co miesiąc pracodawca, zatrud-
niając pracownika na umowę o pracę.

Pozycja Kwota w zł

Wynagrodzenie brutto 4000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika 548,40

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę 717,20

Zaliczka na podatek dochodowy 119,00

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 310,64

Składki na FP i FGŚP 102,00

A. 4000,00 zł
B. 4548,40 zł
C. 4714,20 zł
D. 4819,20 zł

Test 5. Zadanie 33

Zadanie 34.

WEKSEL

Warszawa, 4 kwietnia 2022 r.

Dnia 9 maja 2022 r. zapłacę bez protestu za ten weksel na zlecenie Wydawnictwa 
Ekonomik S.A. w Warszawie kwotę 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Płatny w Banku PBR S.A., I Odział w Łodzi

Hurtownia Książek OMEGA w Łodzi
ul. Kolejowa 7
90-000 Łódź

Prezes Zarządu 
  Jan Nowak
    Jan Nowak

Jaki rodzaj weksla jest przedstawiony na rysunku powyżej?

A. Weksel własny.
B. Weksel in blanco.
C. Weksel trasowany.
D. Weksel niezupełny.

Test 5. Zadanie 34
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Zadanie 35.
W tabeli poniżej przedstawiono stawki diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, które 
obowiązują w 2022 r.

Pełna dieta 30 zł

Dieta z ryczałtem za nocleg (150% diety pełnej)  45 zł

Dieta z ryczałtem za dojazdy (20% diety pełnej) 6 zł

W przypadku krajowej podróży służbowej trwającej krócej niż dobę stawki są następujące:
 – poniżej 8 h – dieta nie przysługuje;
 – od 8 do 12 h – 50% pełnej diety;
 – 12h i więcej – przysługuje pełna dieta.

Ile wyniesie dieta Jana Nowaka, który odbył podróż służbową na terenie kraju w dniu 21.04.2022 r. 
w godz. 8.00–15.00?

A. 0 zł
B. 30 zł
C. 45 zł
D. 6 zł za każdą godzinę delegacji

Test 5. Zadanie 35

Zadanie 36.
Wskaźniki, dzięki którym można ocenić zyskowność sprzedaży, majątku lub kapitału, są zali-
czane do wskaźników

A. zadłużenia.
B. sprawności.
C. rentowności.
D. płynności finansowej.

Test 5. Zadanie 36

Zadanie 37.
Wynagrodzenie brutto pracownika wynosi 4000,00 zł. Ustal kwotę składki na ubezpieczenie 
rentowe, która co miesiąc jest odprowadzona do ZUS z tego tytułu.

A. 98,00 zł
B. 320,00 zł
C. 520,00 zł
D. 780,80 zł

Test 5. Zadanie 37
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Zadanie 38.
Oblicz wynagrodzenie netto Małgorzaty Gaj z tytułu umowy o dzieło przy następujących za-
łożeniach:

 – wynagrodzenie brutto: 2000,00 zł;
 – koszty uzyskania przychodu: 20%;
 – stawka podatku dochodowego od osób fizycznych: 17%.

A. 1600,00 zł
B. 1728,00 zł
C. 1750,00 zł
D. 2000,00 zł

Test 5. Zadanie 38

Zadanie 39.
Na podstawie danych z tabeli oblicz wysokość podatku dochodowego przedsiębiorcy za 2021 rok.

Przychody 158 000,00 zł

Koszty uzyskania przychodów 82 000,00 zł

Stawka podatku dochodowego 17%

A. 9020,00 zł
B. 12 320,00 zł
C. 12 920,00 zł
D. 13 940,00 zł

Test 5. Zadanie 39

Zadanie 40.
Relacje w zakresie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą reguluje prawo pracy, czyli

A. tax law.
B. labour law.
C. property law.
D. insurance law.

Test 5. Zadanie 40
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ZADANie 8
Anna Osiecka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą TRASA Anna Osiecka. 
W ramach prowadzonej działalności zajmuje się sprzedażą rowerów. Jest czynnym podatnikiem 
VAT i dokonuje sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Anna Osiecka w dniu 1 stycznia 2022 r. zatrudniła na umowę o pracę na czas określony Janusza 
Klimę.

Wykonaj w arkuszu egzaminacyjnym prace dla TRASA Anna Osiecka:
1. Sporządź umowę o pracę nr UoP 1/01/2022 z Januszem Klimą zatrudnianym na stanowisku 

sprzedawcy.
2. Sporządź listę płac nr LP 1/01/2022 za styczeń 2022 r.
3. Sporządź ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń Janusza Klimy.
4. Sporządź ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych 

świadczeniach dla Janusza Klimy.
5. Sporządź wniosek Janusza Klimy o udzielenie urlopu bezpłatnego.
6. Dokonaj analizy i oceny dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie TRASA 

Anna Osiecka w latach 2020–2021 na tle dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej.

Dane identyfikacyjne TRASA Anna Osiecka

Nazwa pełna TRASA Anna Osiecka

Nazwa skrócona TRASA

Adres ul. Rynek 63, 40-000 Katowice

Województwo śląskie

NIP 631-445-51-88 

REGON 985759550 

Data urodzenia właściciela 11.01.1970 r.

PESEL 70011199846

Numer rachunku bankowego PKO BP 00 1020 0000 1258 3256 7895 2569

Forma księgowości podatkowa księga przychodów i rozchodów 

Typ prowadzonej działalności pozarolnicza działalność gospodarcza

Rodzaj prowadzonej działalności handlowa

Dzień przekazania składek ZUS 20. dzień następnego miesiąca

Podmiot uczestniczy w PPK nie dotyczy

Oddział ZUS

Inspektorat ZUS w Katowicach
ul. Gen. J. L. Sowińskiego 2, 40-018 Katowice
00 1020 1254 0000 7895 3265 6989
PKO BP
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Informacje dotyczące umowy o pracę

Imię i nazwisko Janusz Klima

Data i miejsce urodzenia 01.01.1975 r., Sosnowiec

PESEL 75010134954

Adres zameldowania/zamieszkania ul. Długa 1/6, 41-219 Sosnowiec

Gmina/Powiat Sosnowiec

Województwo śląskie

Obywatelstwo polskie

Urząd skarbowy
Urząd Skarbowy w Sosnowcu
ul. 3 Maja 20, 41-200 Sosnowiec
kod urzędu: 2429

Data przystąpienia do NFZ 01.01.2022 r.

Data zawarcia umowy o pracę 30.12.2021 r.

Czas trwania umowy o pracę od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Rodzaj umowy umowa na czas określony

Kod ubezpieczenia 01 10 0 0

Kod oddziału NFZ 12R śląski

Rodzaj pracy (stanowisko) sprzedawca

Kod zawodu 522301

Zestaw płacowy handel

Miejsce wykonywania pracy ul. Rynek 63, 40-000 Katowice

Kwota wynagrodzenia podstawa miesięczna: 3500,00 zł
prowizja od sprzedaży

Wymiar czasu pracy 1/1

Koszty uzyskania przychodu podwyższone (300,00 zł)

Ulga PIT złożył PIT-2

Ulga dla klasy średniej nie naliczać

Dane potrzebne do sporządzenia 
wynagrodzenia

Wartość sprzedaży w styczniu 2022 r. wyniosła 150 000 zł.

Wysokość prowizji:
1% – wartość sprzedaży w zakresie 100 000–149 999 zł
2% – wartość sprzedaży w zakresie 150 000–199 999 zł
3% – wartość sprzedaży 200 000 zł i powyżej

Dane potrzebne do złożenia wniosku o urlop 
bezpłatny

data złożenia wniosku: 31.01.2022 r.
termin urlopu: 01.02–04.02.2022 r.
cel urlopu: udział w szkoleniu „Kurs sternika 
motorowodnego”
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Informacje niezbędne do analizy i oceny dynamiki przeciętnego wynagrodzenia 
w przedsiębiorstwie TRASA Anna Osiecka w latach 2020–2021  

na tle dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

2019 r. 2020 r. 2021 r.

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwie TRAsA Anna Osiecka

3578,00 zł 4264,00 zł 5789,23 zł

Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa TRAsA Anna Osiecka

120 000,00 zł 160 000,00 zł 180 000,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

4918,17 zł 5167,47 zł 5662,53 zł

Proponowane wskaźniki

1. Wskaźnik efektywności wynagrodzeń =  
przychody ze sprzedaży

wynagrodzenia

2. Wskaźnik wydajności pracy =  
przychody ze sprzedaży
przeciętne zatrudnienie

3. Wskaźnik dynamiki wynagrodzeń 
(o podstawie zmiennej)  = 

przeciętne wynagrodzenie w okresie badanym

przeciętne wynagrodzenie w okresie poprzednim
 × 100%

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów: 
1. Umowa o pracę nr UoP 1/01/2022 z Januszem Klimą – w arkuszu egzaminacyjnym.
2. Lista płac nr LP 1/01/2022 za styczeń 2022 r. – w arkuszu egzaminacyjnym.
3. ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń Janusza Klimy – w arkuszu egzaminacyjnym.
4. ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach 

dla Janusza Klimy – w arkuszu egzaminacyjnym.
5. Wniosek o urlop bezpłatny – w arkuszu egzaminacyjnym.
6. Analiza i ocena dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie TRASA Anna 

Osiecka w latach 2020–2021 na tle dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej – w arkuszu egzaminacyjnym.
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Arkusz egzaminacyjny

Rezultat 1. Umowa o pracę nr UoP 1/01/2022 z Januszem Klimą

............................................................................
(miejscowość, data)

...............................................................................
          (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

Regon: ...............................................................

NIP: ....................................................................

UMOWA O PRACĘ
numer ........................................

zawarta w dniu  ..............................................  między  .............................................................................................
     (data zawarcia umowy)          (nazwa pracodawcy)

a Panem/Panią .................................................................................................................................................................

zamieszkałym/ą  .............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

na  ..........................................................................................................................................................................................
(okres próbny, czas określony, czas nieokreślony)

I. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj pracy (stanowisko):  .........................................................................................................................................

2) miejsce wykonywania pracy:  ......................................................................................................................................

3) wymiar czasu pracy:  ................................................................................................................................................

4) wynagrodzenie miesięczne:  .................................................................................................................  brutto

............................................................................................................................................................................................

słownie:  ........................................................................................................................................................................

5) inne warunki zatrudnienia:  .................................................................................................................................

6) termin rozpoczęcia pracy:  ....................................................................................................................................

7) termin zakończenia pracy:  ...................................................................................................................................

II. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy:  ..................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających  

zawarcie umowy o pracę na czas określony)

................................................................................  ......................................................................................
  (data i podpis pracownika)               (podpis pracodawcy)
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Rezultat 2. Lista płac nr LP 1/01/2022 za styczeń 2022 r.

(pieczęć pracodawcy)

Lista płac nr  ..........................................

z dnia  .....................................................

za miesiąc  .............................................

Zestaw płacowy:  ..................

Imię i nazwisko pracownika:

Lp. składniki wynagrodzenia Wartość

1. Wynagrodzenie zasadnicze

2. Prowizja

3. Akord

4. Nagroda

5. Dodatek funkcyjny

6. Inne, jakie ............................................................................................................

7. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

8. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

9. Razem przychód (brutto duże)

10. Odliczenia: ubezpieczenie emerytalne

11. Odliczenia: ubezpieczenie rentowe

12. Odliczenia: ubezpieczenie chorobowe

13. Brutto małe

14. Koszty uzyskania przychodu

15. Uczestnictwo w PPK

16. Podstawa opodatkowania

17. Ulga PIT

18. Zaliczka na podatek PIT

19. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

20. Netto do wypłaty

Sporządził/a  .......................................................             Zatwierdził/a  ............................................................
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Rezultat 3. ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń Janusza Klimy
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Rezultat 4. ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach dla Janusza Klimy
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Rezultat 5. Wniosek o urlop bezpłatny

................................................................. ..........................................................................
 (imię i nazwisko)      (miejscowość i data)

.................................................................
    (stanowisko)

 .................................................................

 .................................................................

 .................................................................
             (dane pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi  .....................  dni urlopu bezpłatnego, w terminie od dnia  

.............................................................................  do dnia  ........................................................................

Swój wniosek motywuję:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Podstawa prawna: art. 174 Kodeksu pracy

.................................................................... .....................................................................
  (podpis pracodawcy)     (podpis pracownika)
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Rezultat 6. Analiza i ocena dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie TRASA Anna Osiecka  
w latach 2020–2021 na tle dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Wybór wskaźnika:

Obliczenie wskaźników dla 2020 r.:

Obliczenie wskaźników dla 2021 r.:

Interpretacja wskaźników dla 2020 r.:

Interpretacja wskaźników dla 2021 r.:

Ocena dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie TRASA Anna Osiecka 
w latach 2020–2021 na tle dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej:


