Podstawy przedsiębiorczości – B.Wojtasiak 27.04.20

KLASY Ic, Id
Temat : Czas pracy. Odpowiedzialność materialna pracownika cz.I i II.
Czas pracy
Zgodnie z Kodeksem Pracy obowiązuje 40 godzinny tygodniowy czas pracy (5 dni roboczych x 8
godzin na dobę).
Za przepracowanie więcej niż wyżej wymieniona ilość godzin pracodawca musi zapłacić pracownikowi
nadgodziny
1. Za pracę w dni robocze - 1 nadgodzina to stawka wynagrodzenia za 1 godzinę+50% tej stawki
Np. 15zł/godz +15x50%=22,50zł/nadgodzinę
2. Za pracę w dni wolne, święta raz w nocy - 1 nadgodzina to stawka wynagrodzenia za 1
godzinę+100% tej stawki
15zł/godz+15x100%=30zł/ nadgodzinę
Pracownikowi przysługuje przerwa w pracy, płatna 100 % -15min (przy min. 6 godzin pracy)
Odpowiedzialność materialna pracownika
Zgodnie z Kodeksem racy pracownik jest materialnie odpowiedzialny za:
1. Powierzone pracownikowi mienie pracodawcy
2. Wyrządzoną szkodę na rzecz pracodawcy, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązków( umyślnie lub nieumyślnie).
Udowodnienie szkody pracownikowi spoczywa na pracodawcy.
Aby pracodawca mógł ukarać pracownika musi być zawarta odrębna umowa o odpowiedzialności
materialnej pracownika.
Gdy takiej umowy nie ma pracodawca nie ma prawa karać pracownika.

KLASY IIa,b,c
Temat: Podatki – wiadomości ogólne (definicje)
Podatki płacą wszyscy np. gdy pracujemy u kogoś, prowadzimy własną firmę, nabywamy towary i
usługi (VAT).
PODATEK – to przymusowe, bezzwrotne i powszechne świadczenie pieniężne na rzecz państwa
pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu państwa.

PODMIOT PODATKU – to inaczej podatnik, osoba fizyczna lub prawna płacąca podatek.

Osoba fizyczna- to każdy człowiek mający zdolność prawną oraz małe firmy nie posiadające
osobowości prawnej.
Osoba prawna – to duże firmy posiadające osobowość prawną.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA – jest to rzecz , od której płacimy podatek np. od dochodu,
nieruchomości, zakupionego towaru lub usługi.

PODSTAWA OPODATKOWANIA – jest to wartość przedmiotu ( rzeczy) , od której nalicza się podatek
np. zakupiona rzecz warta jest 100 zł to od tej kwoty naliczamy np. 23 % VAT czyli 23 zł i za całość
zapłacimy 123 zł.

STAWKA PODATKOWA – wyraża się ją w% lub kwotowo np. 23% , 234 zł.

KLASY III a, b ,c

PRACA
Temat: Rynek pracy –poszukiwanie pracy, źródła ofert pracy.
Praca jest to świadome wytwarzanie dóbr i usług w celu zaspokojenia potrzeb człowieka.
Poszukiwanie satysfakcjonującej pracy jest dość trudnym a nieraz żmudnym zadaniem.
Aktywne poszukiwanie pracy polega na:
1) Rozpoznaniu rynku pracy – głównie lokalnego ale także krajowego lub zagranicznego.
W obecnych czasach należy wykazać się mobilnością czyli gotowością do przemieszczania się
,stosując zasadę – TAM DOM GDZIE PRACA.
2) Określenie swoich predyspozycji ( co umiem robić) i możliwości zawodowych (wykształcenie,
kwalifikacje, doświadczenie zawodowe).
3) Poszukiwanie potencjalnych pracodawców :
Źródła ofert pracy:
*media ( Internet, TV, prasa ,czasem radio)
*Urząd Pracy

*ogłoszenia np. w witrynach okiennych sklepów
* znajomi, rodzin
*bezpośredni kontakt z pracodawcą (odwiedzanie firm ).
4) Nawiązanie kontaktu z pracodawcą (aplikacje zawodowe) i osobiste zaprezentowanie siebie
(rozmowa kwalifikacyjna).

Aplikacje zawodowe są to dokumenty charakteryzujące kandydata na pracownika:
*CV
*list motywacyjny
*świadectwa ukończenia szkół
*świadectwa nabytych kwalifikacji
*dyplomy, wyróżnienia
Referencje czyli opinia poprzedniego pracodawcy o Tobie ( nie jest obowiązkowa).

