
502 554 537 

Własna firma – krok po kroku 





Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



• Oprogramowanie użytkowe komputerowe 
przydatne w firmie (w tym programy do komunikacji  z  ZUS’em i Urzędem 

Skarbowym, do fakturowania, magazynowe, prowadzenia ksiąg, bazy danych). 
• Programy zabezpieczające dane i komputer. 
• Programy komunikacyjne – relacje i kontakt  

z klientem. 
• Programy realizujące politykę marketingową 

firmy. 
• Komputer źródłem informacji o konkurencji. 
• Przepisy i komputer (licencje na oprogramowanie) 

 
 
 

Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



Programy branżowe, wzbogacone mnóstwem 
dodatkowych funkcji, pozwalających na wykonywanie 
nawet bardzo skomplikowanych operacji – np. 
oprogramowanie typu Buisness Intelligence oraz 
magazynowe. 

 Systemy ERP i CRM należą do grupy zintegrowanych 
systemów informatycznych. Ich zadaniem jest 
planowanie zasobów przedsiębiorstwa, zarządzanie 
nim oraz budowanie relacji z klientami. Nie tylko 
wspomagają pracę firmy, ale są również przyjazne dla 
samych pracowników. 

 
Katarzyna Paliwoda  - 

paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



• Google Apps dla Firm 

Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



• Inne nowoczesne rozwiązanie – o dostępności 
prawie 100% 

• Z wysokim pułapem zabezpieczeń 

Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 







• Obsługa techniczna – 
własna / dodatkowe 
koszty 

 

 

• Koszty związane  
z amortyzacją sprzętu  
i naprawami 

• Dane u nas 

• Inna architektura 
łączności ze Światem 

 

• Obsługa techniczna – 
zewnętrzna / 
minimalizacja kosztów / 
administrator 
zewnętrzny 

• Brak kosztów 
dodatkowych – tylko 
koszt abonamentowy 

• Dane w sieci 

• Globalizacja  

Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



Oprogramowanie 
użytkowe 

• Asystent Faktura 2012 12.10.13 

• DRACO - Faktury VAT 3.50.808f 

• ELISOFT Faktury 2012 7.10.5.0 

• EuroFirma Start 16.01.003  

• Faktura 1! Plus 5.4.20 

• Fakturowanie 3.0.17 

• Faktury Express 6.94 - 
bezpłatna wersja specjalna 

• FIT Faktura 7.3.41 

• Mega Fakturka 1.3.2.5  

 

 

Programy do 
fakturowania – 
wersje darmowe, 
trialowe 

 
Źródło: 
http://www.dobreprogramy.pl
/Programy-do-
fakturowania,Kategoria,Windo
ws,68.html 

 

 
 Katarzyna Paliwoda  - 

paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 
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Oprogramowanie 
użytkowe 

• http://www.program-
magazynowy.com.pl/ 

• +FM 5.5.4 Bezpłatna wersja 
specjalna 

• Asystent Firma 2012 12.10.13 

• Asystent Magazyn 2012 
12.10.13 

• Ewa - wspomaganie 
sprzedaży 4.1.21.2 

• Subiekt Sprint 1.04 SP5 

• SYMFONIA Handel 2013.a 

• Varico ObSp 2.05.D 

 

Programy  handlowo-
magazynowe 

 

 

 

Źródło: 
http://www.dobreprogram
y.pl/Programy-handlowe-i-
magazynowe,Kategoria,Wi
ndows,15.html 

 

Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 
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Oprogramowanie 
użytkowe – strony 
kontaktowe 

• http://www.platnik.info.pl/ 

• http://www.zus.pl/ 

• http://www.twoja-
firma.pl/narzedzia.html 

• http://zus-i-place.wip.pl/rozliczanie-
skladek-zus-kontrola-zus 

• http://www.placeonline.pl/ 

• http://www.ekonomia24.pl/artykul/837
309.html 

• http://pit.wieszjak.pl/rozliczenia/28192
0,Kiedy-urzad-skarbowy-zwroci-
nadplacony-podatek-wykazany-w-
PIT.html 

• http://www.podatki.egospodarka.pl/78
942,Urzad-skarbowy-przeprowadzka-a-
rozliczenie-VAT,1,65,1.html 

 

 

Programy do kontaktu 
z Urzędami, strony 
urzędów i instytucji 

Porady płacowe 

Vat 

Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 
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Porady  

• http://pomocnikplatnika.pl/ 

• http://www.dlafirmy.info.pl/ 

• http://www.komputerwfirmie.org/ 

• http://ww.dlanowychfirm.pl/ 

• http://e-firma.wieszjak.pl/ 

• http://www.oprogramowaniekompu
terowe.pl/ 

• http://mojafirma.infor.pl/ 
 

 

Strony dotyczące 
prowadzenia firm 

Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 

http://pomocnikplatnika.pl/
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Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



DOSTĘP DO INFORMACJI 

 
Porady prawne  

Artykuły 

Portale informacyjne 

Wirtualne wersje gazet 

 

Dzięki komputerowi  
i oprogramowaniu: 

 

•Usługi prawne on-line 

•Profile na portalach 

•Newslettery 

•iGoogle 

•Skonfigurowana 
przeglądarka - ULUBIONE 

 
 

 Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



    Środkami trwałymi są m.in. maszyny, urządzenia  
i środki transportu oraz inne przedmioty: 

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 
rok 

- wykorzystywane przez podatnika na potrzeby 
związane z prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą albo 

- oddane do używania na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt. 1 
ustawy o PIT 

 Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



 

    Rodzaj 491 obejmuje maszyny i urządzenia do 
wprowadzenia, przetwarzania, 
przechowywania i wyprowadzania informacji 
cyfrowych lub analogowych, na ogół 
elektroniczne, określone jako komputery, 
minikomputery i mikrokomputery oraz 
urządzenia do przekazywania danych na 
odległość. 

 

Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



Do rodzaju 491 zalicza się w szczególności: 

- jednostki centralne, 

- urządzenia wejścia, w tym m.in. rejestratory, skanery, 

- urządzenia wyjścia, 

- urządzenia wejścia-wyjścia: konsole operatorskie, 
monitory ekranowe, 

- jednostki pamięci, 

- urządzenia transmisji danych, 

- urządzenia ochrony danych, 

- jednostki zasilające. 

 
Katarzyna Paliwoda  - 

paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



Obiektem (czyli samodzielnym środkiem trwałym) może być: 
- cały zespół służący do przetwarzania informacji złożony  

z jednostki centralnej i podłączonych do niej fizycznie 
jednostek zewnętrznych albo 

- poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne 
jednostki. 

  
     np. drukarka podłączona tylko do jednego komputera stanowi 

z tym komputerem jeden środek trwały (i wartość drukarki 
trzeba dodać do wartości komputera podobnie jak wartość 
monitora, klawiatury, myszki).  

       Natomiast drukarka sieciowa (podłączona do więcej niż 
jednego komputera) jest samodzielnym środkiem trwałym – 
odrębnie rozliczanym. 
 

Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



zagrożenia 

• Wirusy komputerowe 

• Włamania  

• Utrata danych 

• Utrata praw autorskich 

• Podszywanie się pod osobę 
decyzyjną 

 

 

zabezpieczenia 

• Programy antywirusowe 

• Programy zabezpieczające,  
odpowiednia architektura 
oraz dobór sprzętu 

• Hasła, kody, szyfrowanie 

• Zastrzeżenie praw  
autorskich 

• Podpis elektroniczny , 
cyfrowa weryfikacja danych 

 
Katarzyna Paliwoda  - 

paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



jak wdrożyć w firmie komputery? 
• http://www.net-lan.biz/obsluga/jak-zaczac.php 

 

podpis elektroniczny 
• http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=2167 

 

e-podpis 
• http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_zestawy_certum.xml 

 

 

 

 

Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 

http://www.net-lan.biz/obsluga/jak-zaczac.php
http://www.net-lan.biz/obsluga/jak-zaczac.php
http://www.net-lan.biz/obsluga/jak-zaczac.php
http://www.net-lan.biz/obsluga/jak-zaczac.php
http://www.net-lan.biz/obsluga/jak-zaczac.php
http://www.net-lan.biz/obsluga/jak-zaczac.php
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=2167
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=2167
http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_zestawy_certum.xml
http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_zestawy_certum.xml


       Art. 278 - uzyskiwanie nielegalnego oprogramowania  
§ 1.  

Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2.  

Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program 
komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 
 

Art. 291 - nabywanie (z internetu lub od pirata) nielegalnego oprogramowania)  
§ 1.  

Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej 
zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2.  

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku. 
 

Katarzyna Paliwoda  - 
paliwoda.k@gmail.com tel: 502 554 537 



• Prawo majątkowe dla programu stworzonego przez 
programistę zatrudnionego w firmie komputerowej 
http://prawo-autorskie.wieszjak.pl/prawo-autorskie-w-
firmie/300639,Prawa-autorskie-a-programy-komputerowe.html 

• Znak zastrzeżony  - Urząd Patentowy RP http://www.uprp.pl/polski 

• Ochrona znaku towarowego - 
http://www.aomb.pl/what_trademarks_sub1.php 

• Co to jest i czym może być znak towarowy- 
http://www.nowinkibiznesowe.zastrzezone.com/ 
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Pakiety biurowe 

 
 

http://www.sciagnij.pl/programy/k/Windows-Biuro-Pakiety_biurowe/59/16 
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www.chomikuj.pl 
(uwaga!) – 
istnieje 
niebezpieczeństwo 

 
 

 

 

 

 

 

• http://www.edysk.pl/dem
o.html 

 

Programy archiwizujące, wirtualne dyski 

Programy pakujące oraz szyfrujące 
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Reklama w Internecie – portale, kampanie 
Tworzenie materiałów reklamowych 
Kontakt z klientem (mailingi) 
Bazy danych klinetów 
Projektowanie  witryn i stron www 
Blogi tematyczne -Blogger 
Tworzenie spotów reklamowych 
Projektowanie wizytówek, materiałów opatrzonych logiem firmy 
 

Obserwacja konkurencji 
Analiza potrzeb rynku 
Poszukiwanie klienta 
Diagnoza MARKI 
Badanie zadowolenia 
klienta 
ankieta- formularz Google 
 
 

Promocja w kraju i poza jego granicami 
Współpraca międzynarodowa 
Światowy ruch towarów 
Działanie w obszarze – Internetu/ globalny zasięg 
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Marketing / e-marketing 

• Komputerowe narzędzia pomagają przygotować 
profesjonalne ulotki, plakaty, wizytówki 

• Internet jest nowoczesnym narzędziem 
reklamowym (kontaktu z klientem= facebook?) 

• Systemy komputerowe pomagają  
w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z klientem 
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Jak się nie dać? 

• Diagnoza stanu fatycznego zasobów- 
segmentacja rynku 

• Określenie grupy docelowej 

• Projektowanie planu działań 

• Zastosowanie optymalnych narzędzi 
marketingowych 

• Wdrożenie i monitorowanie przebiegu 

• Ewaluacja  / korekta 
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Strona firmy 
• Korzystanie z firm obsługujących – obsługa 

kompleksowa 

• Korzystanie z firm wspomagających – oferta 
serwerów z szablonami stron / sami 
obsługujemy stronę i  narzędzia po swojej 
stronie 

• Kompleksowe wyposażanie technologiczne  
firmy - własne serwery  
i administratorzy stron 
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Fan Page na Facebooku 

Nowoczesne narzędzie marketingowe  

- Blisko klienta 

- Diagnoza potrzeb 

- Kształtowanie gustów 

- Przywiązanie do marki 

- Interaktywna zabawa – nowy element strategii 
marketingowych 
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Marka firmy a wizualizacja  
i skojarzenia 

• Znak graficzny, symbolika, liternictwo, 
kolorystyka 

• Osobowość marki – „postać ludzka” Marki 

• Proces – działanie/ oddziaływanie  
(edukacyjne, opiekuńcze, pomocnicze, 
eksperckie, wspierające) 

• Marka a produkt (tożsamość, różnorodność, 
nowatorstwo) 
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• Komputer własnością firmy – przepisy. 

• Jak zaksięgować zakup komputera –porady księgowego. 

• Prywatny komputer wykorzystywany w firmie. 

• Amortyzacja sprzętu komputerowego. 

• Rodzaje zabezpieczeń danych i komputera. 

• Wsparcie podczas zakupu – jaki sprzęt wybrać? 

• Wewnętrzna i zewnętrzna siec komputerowa. 

• Co robić ze starym sprzętem? 

• Projektowanie kampanii reklamowych. 

• Bezpieczeństwo w firmie 

• BHP 
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• Edycja i redakcja tekstu 

• Obsługa programów użytkowych 

• Podstawy księgowości 

• Korespondencja, autoresponding, mailing, newslattery 

• E-marketing 

• Oprogramowanie Google – dla firm i  użytkownika prywatnego 

• Podstawy projektowania graficznego 

• Wideokonferencja – formą promocji 

• Projektowanie spotów filmowych 

• Podstawy języka angielskiego dla przedsiębiorcy 

• Autoprezentacja i prezencja 

• Savoir vivre przedsiębiorcy 

• Etyka zawodowa 

• Mentoring i coaching w firmie 

• Oraz szklenia na zamówienie  

paliwoda.k@gmail.com 
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