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Projekt podstawy programowej podstaw przedsiêbiorczo�ci
w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokszta³c¹cego,

liceum profilowanego i technikum

Procesy transformacji systemu gospodarowania w Polsce, w warunkach nasilaj¹cych siê
procesów globalizacji gospodarki �wiatowej i integracji gospodarki europejskiej, wymagaj¹ co-
raz precyzyjniejszego poznania z³o¿onych regu³ funkcjonowania i rozwoju poszczególnych pod-
miotów gospodarki narodowej, w tym przedsiêbiorstw i instytucji, a tak¿e ca³ej gospodarki.
Konieczne s¹ wiêc dzia³ania na rzecz edukacji spo³eczeñstwa, aby nie tylko poznaæ z³o¿ono�æ
tych regu³, ale tak¿e wiedzieæ, jak w ich ramach dzia³aæ i rozwijaæ siê. Odnosi siê to zw³aszcza do
m³odzie¿y szkolnej, która w ¿yciu doros³ym znajdzie siê w zupe³nie nowych warunkach kszta³to-
wania siê procesów gospodarczych w ró¿nej skali przestrzennej: od gospodarki lokalnej po
gospodarkê krajow¹ i gospodarkê �wiatow¹. Rola edukacji szkolnej w zakresie kszta³towania
postawy cz³owieka przedsiêbiorczego i gotowego do podejmowania ró¿nego rodzaju wyzwañ
w gospodarce rynkowej jest tym bardziej istotna, ¿e czêsto edukacja i do�wiadczenie zawodowe
pokolenia rodziców m³odzie¿y mog¹ siê okazaæ niewystarczaj¹ce, z uwagi na odmienne warunki,
w których czê�æ rodziców przez d³ugi okres ¿y³a i funkcjonowa³a na rynku pracy. Wa¿no�æ
edukacji w zakresie przedsiêbiorczo�ci wynika te¿ z konieczno�ci podnoszenia konkurencyjno-
�ci polskiej gospodarki w uk³adzie miêdzynarodowym, co jest mo¿liwe m.in. dziêki wykszta³ceniu
kompetentnych, innowacyjnych i przedsiêbiorczych m³odych ludzi. Kszta³towanie tego typu
postaw nale¿y wiêc uznaæ za podstawowy warunek powodzenia rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego Polski, regionów i uk³adów lokalnych, w warunkach wkraczania w fazê spo³eczeñstwa
informacyjnego, w której podstawow¹ baz¹ ekonomiczn¹ s¹ zasoby intelektualne.

Maj¹c na uwadze wspó³czesne tendencje rozwoju cywilizacyjnego i zwi¹zan¹ z nimi ko-
nieczno�æ kszta³cenia postaw przedsiêbiorczych na wszystkich etapach rozwoju cz³owieka,
w zespole autorskim z³o¿onym z pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu
Pedagogicznego (d. Akademii Pedagogicznej) w Krakowie, pod kierunkiem T. Rachwa³a i pa-
tronatem Komisji Nadzoru Finansowego, opracowano now¹ koncepcjê podstawy programo-
wej kszta³cenia ogólnego podstaw przedsiêbiorczo�ci w zakresie rozszerzonym dla liceum
ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum, która bêdzie podstaw¹ wprowadzenia
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egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (brak takiej podstawy jest formaln¹ przeszkod¹ dla wpro-
wadzenia matury z tego przedmiotu). Dziêki temu zostanie poszerzony zestaw przedmiotów ma-
turalnych do wyboru dla uczniów. Ma to szczególne znaczenie w wypadku uczniów liceów
profilowanych i techników, którzy maj¹ ograniczon¹ � w stosunku do uczniów szkó³ ogólno-
kszta³c¹cych � liczbê godzin z innych przedmiotów maturalnych, a nie maj¹ mo¿liwo�ci uzyska-
nia na �wiadectwie dojrza³o�ci oceny z przedmiotu o charakterze ekonomicznym. Ponadto,
wprowadzenie tego przedmiotu na maturze umo¿liwi³oby zastosowanie oceny z tego przedmiotu
jako kryterium przyjêcia na studia ekonomiczne, co zwiêkszy³oby szanse absolwentów, spowo-
dowa³o wzrost roli edukacji o charakterze ekonomicznym w oczach spo³eczeñstwa i wp³ynê³o na
popularyzacjê postaw przedsiêbiorczych w spo³eczeñstwie (w Polsce jako jednym z niewielu
krajów rozwiniêtych gospodarczo jest to niemo¿liwe), co poskutkowa³oby jej uwzglêdnieniem
przez systemy rekrutacyjne uczelni ekonomicznych. Ponadto, jak siê wydaje, wzrós³by presti¿
przedmiotu w strukturze nauczania szko³y, co spowodowa³oby podniesienie poziomu kszta³cenia
oraz wiêksz¹ dba³o�æ o przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli, obecnie czêsto
traktuj¹cych ten przedmiot jako dodatkowy. Warto zwróciæ uwagê na stanowisko Komisji Europej-
skiej, która podkre�la, ¿e �programy kszta³cenia w szko³ach �rednich nie zapewniaj¹ wystarczaj¹cej
motywacji nauczycielom i szko³om do rozwijania kszta³cenia przedsiêbiorczo�ci. Zatem rzecz¹ nie-
zwykle istotn¹ jest zapewnienie im wsparcia i zachêt�1.

Dla w³a�ciwej realizacji przedmiotu w zakresie rozszerzonym nie jest konieczna zmiana ramo-
wego planu nauczania. Wydaje siê jednak celowe przeznaczenie co najmniej 1 godziny w cyklu
kszta³cenia z puli godzin do dyspozycji dyrektora na realizacjê zajêæ z podstaw przedsiêbiorczo-
�ci (w wypadku uczniów przygotowuj¹cych siê do matury z podstaw przedsiêbiorczo�ci opty-
malne by³oby przeznaczenie dodatkowo 2�3 godzin).

Zasadniczym celem prezentowanej koncepcji jest przygotowanie m³odych ludzi do aktywne-
go uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym. Powinno siê to odbywaæ przez rozwijanie
u m³odych ludzi postaw przedsiêbiorczych oraz nabywanie przez nich umiejêtno�ci radzenia
sobie z wszelkiego rodzaju wyzwaniami i problemami wi¹¿¹cymi siê z funkcjonowaniem w warun-
kach gospodarki rynkowej. Wspó³czesny obywatel powinien posi¹�æ podstawow¹ wiedzê z za-
kresu ekonomii i przedsiêbiorczo�ci, aby móc bez obaw funkcjonowaæ w rzeczywisto�ci
gospodarczej. Mo¿liwo�æ wyboru na egzaminie maturalnym przedmiotu na poziomie rozszerzo-
nym jest szczególnie istotna w przypadku tych uczniów, którzy dalsze kszta³cenie wi¹¿¹ z kierun-
kami ekonomicznymi.

Przy ograniczonych mo¿liwo�ciach czasowych w realizacji przedmiotu podstawy przedsiêbior-
czo�ci na poziomie podstawowym, znaczna czê�æ zajêæ musi byæ ukierunkowana na kszta³cenie
umiejêtno�ci praktycznych. Jednak zrozumienie funkcjonowania zasad gospodarki rynkowej oraz
mechanizmów dzia³ania poszczególnych jej podmiotów wymaga szerokiej podstawy teoretycznej.
Dlatego te¿ w rozszerzonej wersji przedmiotu proponuje siê wzbogacenie tre�ci kszta³cenia o wiêk-
sz¹ liczbê zagadnieñ teoretycznych. Dziêki temu uczeñ bêdzie mia³ szersze spojrzenie na funkcjo-
nowanie gospodarki i jej podmiotów w uk³adzie regionalnym, krajowym i miêdzynarodowym.
Jednocze�nie, dziêki realizacji przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pog³êbi umiejêtno�ci praktycz-
ne zwi¹zane m.in. z funkcjonowaniem na europejskim rynku pracy, zak³adaniem i prowadzeniem
w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej, dokonywaniem rozliczeñ podatkowych i inwestowaniem kapita³u.

1 Realizacja wspólnotowego programu lizboñskiego: Rozbudzanie ducha przedsiêbiorczo�ci poprzez edu-

kacjê i kszta³cenie, Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 13.02.2006 r., KOM(2006) 33.
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Propozycja obejmuje 3 wersje rozszerzonej wersji podstawy programowej podstaw przedsiê-
biorczo�ci w obowi¹zuj¹cym schemacie budowy podstawy programowej (obejmuj¹cym: cele
edukacyjne, zadania szko³y, tre�ci nauczania i osi¹gniêcia):
1. Wersja A jest rozszerzon¹, pe³n¹ wersj¹ podstawy programowej, zawieraj¹c¹ tre�ci poziomu

podstawowego. Ta wersja ca³o�ciowo, w sposób kompletny, ujmuje problem kszta³cenia w za-
kresie przedsiêbiorczo�ci.

2. Wersja B zawiera tylko tre�ci rozszerzaj¹ce podstawê obowi¹zuj¹c¹ obecnie. Jest zgodna
z za³o¿eniem, ¿e na poziomie rozszerzonym nie ujmuje siê tre�ci podstawowych. Zawiera ele-
menty uznane przez autorów za podstawowe w kszta³ceniu przedsiêbiorczo�ci, ale poniewa¿
nie znajduj¹ siê one w obecnie obowi¹zuj¹cej wersji podstawy w zakresie podstawowym, to
uzupe³niono o nie wersjê rozszerzon¹. Ta wersja nadaje siê bezpo�rednio do do³¹czenia do
obecnie obowi¹zuj¹cej podstawy programowej w zakresie podstawowym, bez ¿adnych jej
zmian.

3. W wersji C za³o¿ono mo¿liwo�æ modyfikacji dotychczas obowi¹zuj¹cej podstawy programo-
wej w zakresie podstawowym. Sk³ada³aby siê ona z dwóch czê�ci, ujêtych tabelarycznie:
wersji C(r) zawieraj¹cej na poziomie rozszerzonym tylko tre�ci rzeczywi�cie rozszerzaj¹ce oraz
wersji C(p), stanowi¹cej zmodyfikowan¹ wersjê obecnie obowi¹zuj¹cej podstawy w zakresie
podstawowym. W czê�ci rozszerzonej nie zawiera³aby wiêc tych elementów, które �nadrabia-
j¹� braki wersji podstawowej.

Wielowariantowe przygotowanie podstawy ma na celu umo¿liwienie szybkiego jej wdro¿enia,
niezale¿nie od decyzji administracyjnych dotycz¹cych zmian (lub ich braku) w obecnie obowi¹-
zuj¹cej podstawie programowej w zakresie podstawowym.

Zaproponowany uk³ad tre�ci nauczania zorganizowany jest w o�miu logicznie powi¹zanych
grupach tematycznych.

Pierwsza obejmuje tre�ci zwi¹zane z rozumieniem pojêcia przedsiêbiorczo�ci oraz umiejêtno-
�ciami interpersonalnymi niezbêdnymi w komunikowaniu siê spo³ecznym i pracy zespo³owej.

Druga grupa tematyczna to mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej. Bardzo istot-
ne wydaje siê szerokie nakre�lenie zasad funkcjonowania gospodarki, w której m³odzi ludzie
bêd¹ ¿yæ i pracowaæ. Dlatego w tej czê�ci znajduj¹ siê tre�ci odnosz¹ce siê do zasad rz¹dz¹cych
rynkiem oraz powi¹zañ miêdzy podmiotami wystêpuj¹cymi w gospodarce rynkowej, tzn. gospo-
darstwami domowymi, przedsiêbiorstwami, ró¿nego rodzaju instytucjami i pañstwem. Szczególnie
wa¿ne s¹ tak¿e tre�ci dotycz¹ce bud¿etów publicznych i polityki bud¿etowej, systemu podatko-
wego w Polsce oraz systemu ubezpieczeñ.

Trzecia grupa tematyczna obejmuje charakterystykê systemu bankowego i rynku finansowe-
go. Umo¿liwi ona m³odzie¿y zapoznanie siê z istot¹ polityki pieniê¿nej pañstwa i jej konsekwen-
cjami oraz ró¿nymi formami powszechnie oferowanych us³ug bankowych i finansowych, w tym
formami inwestowania kapita³u.

W czwartej grupie proponuje siê zagadnienia zwi¹zane z aktywno�ci¹ zawodow¹ i rynkiem
pracy. Obejmuj¹ one funkcjonowanie lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego rynku
pracy, sposoby aktywnego poszukiwania pracy i przygotowywanie aplikacji.

Pi¹ta grupa tre�ci nauczania wi¹¿e siê z funkcjonowaniem przedsiêbiorstwa na rynku; obej-
muje jego formy organizacyjno-prawne, elementy finansów przedsiêbiorstwa i jego zarz¹dzania
oraz marketing. Realizacja tre�ci kszta³cenia z tej grupy tematycznej warunkuje wprowadzenie
problematyki dotycz¹cej prowadzenia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej, wa¿nej z punktu wi-
dzenia uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym (szósta grupa tematyczna).
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Wobec coraz wiêkszej otwarto�ci gospodarki krajowej niezbêdne jest uwzglêdnienie proble-
matyki zwi¹zanej z procesami globalizacji i integracji gospodarczej oraz wspó³pracy miêdzynaro-
dowej przedsiêbiorstw. Te kwestie to siódma grupa tematyczna.

W ostatniej, ósmej grupie uwzglêdnione zosta³y wa¿ne zagadnienia dotycz¹ce przestrzegania
norm etycznych w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym.

W ocenie autorów przygotowany projekt podstawy zawiera spójne i kompleksowe ujêcie
problematyki najistotniejszej w kszta³ceniu przedsiêbiorczo�ci i mo¿liwej do realizacji w ramach
obowi¹zuj¹cego ramowego planu nauczania2.

Projekt podstawy programowej podstaw przedsiêbiorczo�ci w zakresie rozszerzonym

WERSJA A
(pe³na wersja, zawieraj¹ca tre�ci nauczania w zakresie podstawowym)

Cele edukacyjne
1. Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych i zachowañ etycznych w ¿yciu osobistym i zawodowym.
2. Kszta³towanie umiejêtno�ci komunikowania siê, wspó³pracy w ró¿nych sytuacjach spo³ecz-

nych i zawodowych, negocjacji i rozwi¹zywania konfliktów.
3. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i powi¹zañ miêdzy jej podmiotami.
4. Kszta³towanie umiejêtno�ci gospodarowania pieniêdzmi, korzystania z us³ug finansowych

i inwestowania kapita³u.
5. Poznanie regu³ funkcjonowania rynku pracy i kszta³towanie umiejêtno�ci aktywnego poszu-

kiwania pracy na rynkach krajowym i europejskim.
6. Poznanie zasad funkcjonowania przedsiêbiorstwa w gospodarce rynkowej.
7. Przygotowanie do prowadzenia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.
8. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i globalnej oraz mo¿liwo�ci miêdzy-

narodowej wspó³pracy przedsiêbiorstw.
9. Kszta³towanie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê podstawow¹ terminologi¹ z zakresu nauk ekono-

micznych i prawa gospodarczego oraz korzystania z ró¿nych �róde³ informacji ekonomicznych.

Zadania szko³y
1. Zapewnienie uczniom mo¿liwo�ci uzyskania wiadomo�ci i umiejêtno�ci oraz kszta³towania

postaw przedsiêbiorczych w celu przygotowania ich do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu
gospodarczym, w tym skutecznego wykonywania pracy najemnej i prowadzenia w³asnej dzia-
³alno�ci gospodarczej.

2. Pobudzanie zainteresowania prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej i chêci ci¹g³ego inwe-
stowania w siebie.

3. Zapewnienie kontaktów z przedstawicielami ¿ycia gospodarczego i mo¿liwo�ci realizacji czê-
�ci zajêæ poza szko³¹ w ró¿nego typu instytucjach otoczenia przedsiêbiorczo�ci i przedsiê-
biorstwach.

2 Projekt zosta³ z³o¿ony w 2007 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie
sugestie i uwagi. Prosimy o przes³anie ich pod adresem mailowym kierownika zespo³u: T.Rachwal@ap.kra-
kow.pl lub do Departamentu Edukacji Komisji Nadzoru Finansowego albo bezpo�rednio do Ministerstwa
Edukacji Narodowej.

Projekt podstawy programowej podstaw przedsiêbiorczo�ci...
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4. Zapewnienie uczniom warunków organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê celów eduka-
cyjnych podstaw przedsiêbiorczo�ci w zakresie rozszerzonym.

5. Rozbudzanie zainteresowañ dalszym kszta³ceniem w szko³ach wy¿szych na kierunkach eko-
nomicznych i mened¿erskich.

Tre�ci nauczania
Przedsiêbiorczo�æ i umiejêtno�ci interpersonalne

1. Istota i rodzaje przedsiêbiorczo�ci.
2. Postawa przedsiêbiorcza w ¿yciu osobistym i zawodowym.
3. Formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, czynniki sprzyjaj¹ce skutecznemu porozumie-

waniu siê i bariery komunikacyjne.
4. Techniki negocjacji i metody rozwi¹zywania konfliktów.
5. Istota i zasady pracy zespo³owej, rola lidera w zespole.

Funkcjonowanie gospodarki rynkowej

6. Mechanizm funkcjonowania rynku.
7. Podmioty gospodarki rynkowej i ich wzajemne powi¹zania.
8. Gospodarstwo domowe i racjonalne gospodarowanie jego bud¿etem.
9. Rola pañstwa w gospodarce rynkowej, mierniki i wska�niki rozwoju gospodarczego.

10. �ród³a wp³ywów i kierunki wydatków bud¿etu pañstwa oraz bud¿etów jednostek samorz¹du
terytorialnego.

11. System podatkowy w Polsce, roczne rozliczenie podatkowe z dochodów osobistych.
12. Funkcjonowanie systemu ubezpieczeñ.

System bankowy i rynek finansowy

13. Pieni¹dz i system bankowy w Polsce.
14. Bankowe i pozabankowe us³ugi finansowe.
15. Funkcjonowanie rynku kapita³owego i pieniê¿nego.
16. Formy inwestowania kapita³u.
17. Podstawowe zasady inwestowania na gie³dzie papierów warto�ciowych.

Aktywno�æ zawodowa i rynek pracy

18. Motywy aktywno�ci zawodowej cz³owieka.
19. Funkcjonowanie rynku pracy, zjawisko bezrobocia i sposoby jego ograniczania.
20. Metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie listu motywacyjnego i ¿yciorysu

zawodowego (CV, EuroPass), rozmowa kwalifikacyjna.
21. Podstawy prawne zatrudnienia � umowy cywilnoprawne, umowa o pracê.
22. Podstawowe prawa oraz obowi¹zki pracownika i pracodawcy.
23. Mo¿liwo�ci zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Przedsiêbiorstwo

24. Istota i cele przedsiêbiorstwa, klasyfikacja przedsiêbiorstw wed³ug wielko�ci.
25. Formy organizacyjno-prawne dzia³alno�ci gospodarczej.
26. Maj¹tek przedsiêbiorstwa i �ród³a jego finansowania.
27. Przychody, koszty i wynik finansowy przedsiêbiorstwa oraz zobowi¹zania przedsiêbiorstw

z tytu³u podatków.
28. Rola kapita³u ludzkiego w przedsiêbiorstwie w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
29. Proces zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
30. Marketing i jego rola w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa.

W³asna dzia³alno�æ gospodarcza

31. Postawa i cechy przedsiêbiorcy, niepewno�æ i ryzyko w dzia³alno�ci gospodarczej.
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32. Rozpoznawanie szans rynkowych.
33. Planowanie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej i tworzenie biznesplanu.
34. Procedura rejestracji i likwidacji dzia³alno�ci gospodarczej.

Globalna gospodarka

35. Globalizacja dzia³alno�ci gospodarczej.
36. Formy wspó³pracy zagranicznej przedsiêbiorstw.
37. Gospodarcze skutki integracji europejskiej, europejska swoboda dzia³alno�ci gospodarczej.

Uczciwo�æ w biznesie

38. Ochrona konkurencji i konsumenta.
39. Etyka przedsiêbiorczo�ci i spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu.

Osi¹gniêcia
1. Rozumienie roli postaw przedsiêbiorczych w ¿yciu osobistym i rozwoju gospodarczym oraz

konieczno�ci ci¹g³ego inwestowania w rozwój osobisty.
2. Umiejêtno�æ skutecznego porozumiewania siê, prowadzenia negocjacji, rozwi¹zywania kon-

fliktów i pracy w zespole.
3. Rozumienie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i roli pañstwa w gospodarce.
4. Umiejêtno�æ analizy bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz

planowania bud¿etu gospodarstwa domowego.
5. Umiejêtno�æ analizy podstawowych mierników i wska�ników ekonomicznych.
6. Umiejêtno�æ dokonywania rozliczeñ podatkowych z tytu³u dochodów osobistych i dzia³al-

no�ci gospodarczej.
7. Znajomo�æ regu³ funkcjonowania systemu ubezpieczeñ i umiejêtno�æ korzystania z podsta-

wowych us³ug ubezpieczeniowych.
8. Rozumienie roli banku centralnego w sterowaniu procesami gospodarczymi.
9. Umiejêtno�æ korzystania z us³ug bankowych.

10. Rozró¿nianie form inwestowania kapita³u i umiejêtno�æ ich charakterystyki pod wzglêdem
ryzyka i oczekiwanych zysków.

11. Umiejêtno�æ analizy wska�ników gie³dowych i podejmowania decyzji inwestycyjnych na
gie³dzie papierów warto�ciowych.

12. Znajomo�æ podstawowych mechanizmów kszta³tuj¹cych rynek pracy, rodzajów i mierników
bezrobocia oraz oceny sposobów przeciwdzia³ania bezrobociu.

13. Umiejêtno�æ aktywnego poszukiwania pracy na rynkach krajowym i europejskim, przygoto-
wania aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej.

14. Umiejêtno�æ nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy, znajomo�æ podstawowych praw i obo-
wi¹zków pracownika i pracodawcy.

15. Znajomo�æ form organizacyjno-prawnych prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej, umiejêt-
no�æ wyboru w³a�ciwej formy organizacyjno-prawnej przy zak³adaniu w³asnej dzia³alno�ci.

16. Znajomo�æ sposobów pozyskiwania kapita³u dla przedsiêbiorstwa oraz umiejêtno�æ inter-
pretacji jego wyników finansowych.

17. Znajomo�æ procesu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i rozumienie roli marketingu w funkcjo-
nowaniu przedsiêbiorstwa.

18. Znajomo�æ procedur rejestracji dzia³alno�ci gospodarczej oraz umiejêtno�æ przygotowywa-
nia dokumentów zwi¹zanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem w³asnej dzia³alno�ci gospo-
darczej.

19. Umiejêtno�æ stosowania wybranych metod rozpoznawania szans rynkowych i tworzenia
biznesplanu w³asnego przedsiêbiorstwa.
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20. Identyfikacja przejawów globalizacji gospodarki �wiatowej i gospodarczych skutków inte-
gracji europejskiej.

21. Znajomo�æ form miêdzynarodowej wspó³pracy przedsiêbiorstw, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem uwarunkowañ jednolitego rynku europejskiego.

22. Znajomo�æ praw konsumenta i umiejêtno�æ ich egzekwowania.
23. Rozumienie znaczenia przestrzegania zasad uczciwo�ci w biznesie.
24. Poprawne pos³ugiwanie siê poznan¹ terminologi¹ z zakresu nauk ekonomicznych, spo³ecz-

nych i prawnych oraz umiejêtno�æ korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych �róde³ infor-
macji gospodarczych.

WERSJA B
(wersja zawieraj¹ca tylko tre�ci rozszerzaj¹ce, zak³adaj¹ca, ¿e podstawa programowa w zakresie
podstawowym nie bêdzie modyfikowana)

Cele edukacyjne:
1. Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych i zachowañ etycznych w ¿yciu osobistym i za-

wodowym.
2. Kszta³towanie umiejêtno�ci komunikowania siê, wspó³pracy w ró¿nych sytuacjach spo³ecz-

nych i zawodowych, negocjacji i rozwi¹zywania konfliktów.
3. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i powi¹zañ miêdzy jej pod-

miotami.
4. Kszta³towanie umiejêtno�ci gospodarowania pieniêdzmi, korzystania z us³ug finansowych

i inwestowania kapita³u.
5. Poznanie regu³ funkcjonowania rynku pracy i kszta³towanie umiejêtno�ci aktywnego poszu-

kiwania pracy na rynkach krajowym i europejskim.
6. Poznanie zasad funkcjonowania przedsiêbiorstwa w gospodarce rynkowej.
7. Przygotowanie do prowadzenia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.
8. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i globalnej oraz mo¿liwo�ci wspó³-

pracy miêdzynarodowej przedsiêbiorstw.
9. Kszta³towanie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê podstawow¹ terminologi¹ z zakresu nauk ekono-

micznych i prawa gospodarczego oraz korzystania z ró¿nych �róde³ informacji ekonomicznych.

Zadania szko³y
1. Zapewnienie uczniom mo¿liwo�ci uzyskania wiedzy i umiejêtno�ci z zakresu przedsiêbiorczo-

�ci oraz kszta³towania postaw przedsiêbiorczych w celu przygotowania ich do aktywnego
uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym, w tym skutecznego wykonywania pracy najemnej i pro-
wadzenia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.

2. Pobudzanie zainteresowania prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej i chêci ci¹g³ego inwe-
stowania w rozwój osobisty.

3. Zapewnienie kontaktów z przedstawicielami ¿ycia gospodarczego w regionie i mo¿liwo�ci
realizacji czê�ci zajêæ poza szko³¹, w ró¿nego typu instytucjach otoczenia przedsiêbiorczo�ci
i przedsiêbiorstwach.

4. Zapewnienie uczniom warunków organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê celów eduka-
cyjnych podstaw przedsiêbiorczo�ci w zakresie rozszerzonym.

5. Rozbudzanie zainteresowañ kszta³ceniem w szko³ach wy¿szych na kierunkach ekonomicznych
i mened¿erskich.
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Tre�ci nauczania
Przedsiêbiorczo�æ i umiejêtno�ci interpersonalne

1. Rodzaje przedsiêbiorczo�ci.
2. Czynniki sprzyjaj¹ce skutecznemu porozumiewaniu siê i bariery komunikacyjne.
3. Techniki negocjacji i metody rozwi¹zywania konfliktów.

Funkcjonowanie gospodarki rynkowej

4. Podmioty gospodarki rynkowej i ich wzajemne powi¹zania.
5. System podatkowy w Polsce, roczne rozliczenie podatkowe z dochodów osobistych.

System bankowy i rynek finansowy

6. Podstawowe zasady inwestowania na gie³dzie papierów warto�ciowych.
Aktywno�æ zawodowa i rynek pracy

7. Przygotowanie listu motywacyjnego i ¿yciorysu zawodowego (CV, EuroPass), rozmowa kwa-
lifikacyjna.

8. Mo¿liwo�ci zatrudnienia na europejskim rynku pracy.
Przedsiêbiorstwo

9. Istota i cele przedsiêbiorstwa, klasyfikacja przedsiêbiorstw wed³ug wielko�ci.
10. Rola kapita³u ludzkiego w przedsiêbiorstwie w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
11. Zobowi¹zania przedsiêbiorstwa z tytu³u podatków.
12. Proces zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
13. Marketing i jego rola w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa.

W³asna dzia³alno�æ gospodarcza

14. Postawa i cechy przedsiêbiorcy, niepewno�æ i ryzyko w dzia³alno�ci gospodarczej.
15. Rozpoznawanie szans rynkowych.
16. Planowanie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej i tworzenie biznesplanu.
17. Procedura rejestracji i likwidacji dzia³alno�ci gospodarczej.

Globalna gospodarka

18. Globalizacja dzia³alno�ci gospodarczej.
19. Formy wspó³pracy zagranicznej przedsiêbiorstw.
20. Gospodarcze skutki integracji europejskiej, europejska swoboda dzia³alno�ci gospodarczej.

Uczciwo�æ w biznesie

21. Ochrona konkurencji i konsumenta.
22. Etyka przedsiêbiorczo�ci i spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu.

Osi¹gniêcia:
1. Umiejêtno�æ pokonywania barier komunikacyjnych, prowadzenia negocjacji i rozwi¹zywania

konfliktów.
2. Rozumienie relacji miêdzy ró¿nymi podmiotami gospodarki rynkowej.
3. Znajomo�æ funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce oraz umiejêtno�æ dokonywania

rozliczeñ z tytu³u opodatkowania dochodów osobistych i dzia³alno�ci gospodarczej w wy-
branych formach.

4. Umiejêtno�æ analizy wska�ników gie³dowych i podejmowania decyzji inwestycyjnych na
gie³dzie papierów warto�ciowych.

5. Umiejêtno�æ aktywnego poszukiwania pracy na rynkach krajowym i europejskim, przygoto-
wania w³a�ciwej aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Znajomo�æ procesu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i rozumienie roli marketingu w funkcjono-
waniu przedsiêbiorstwa.
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7. Umiejêtno�æ stosowania wybranych metod rozpoznawania szans rynkowych i tworzenia
biznesplanu w³asnego przedsiêbiorstwa.

8. Identyfikacja przejawów globalizacji gospodarki �wiatowej i gospodarczych skutków inte-
gracji europejskiej.

9. Znajomo�æ form miêdzynarodowej wspó³pracy przedsiêbiorstw, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem uwarunkowañ jednolitego rynku europejskiego.

10. Rozumienie znaczenia przestrzegania zasad uczciwo�ci w biznesie.
11. Poprawne pos³ugiwanie siê poznan¹ terminologi¹ z zakresu nauk ekonomicznych, spo³ecz-

nych i prawnych oraz umiejêtno�æ korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych �róde³ infor-
macji gospodarczych.

WERSJA C
(wersja zawieraj¹ca tre�ci rozszerzaj¹ce, zak³adaj¹ca, ¿e podstawa programowa w zakresie pod-
stawowym bêdzie modyfikowana wed³ug podanego wzoru)

Uwaga. Zastosowano uk³ad tabelaryczny w celu u³atwienia porównania zakresu podstawowego
z zakresem rozszerzonym.

1. Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych
i zachowañ etycznych.

2. Poznanie zasad pracy w zespole i kszta³towa-
nie umiejêtno�ci komunikowania siê
i wspó³pracy w zespole.

3. Poznanie mechanizmów funkcjonowania
gospodarki rynkowej.

4. Kszta³towanie umiejêtno�ci gospodarowania
pieniêdzmi i poznanie form inwestowania
kapita³u.

5. Poznanie regu³ funkcjonowania rynku pracy
i kszta³towanie umiejêtno�ci aktywnego
poszukiwania pracy.

6. Poznanie podstawowych zasad funkcjono-
wania przedsiêbiorstwa w gospodarce
rynkowej i prowadzenia w³asnej dzia³alno�ci
gospodarczej.

7. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki
europejskiej i globalnej.

1. Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych
i zachowañ etycznych w ¿yciu osobistym
i zawodowym.

2. Kszta³towanie umiejêtno�ci komunikowania
siê, wspó³pracy w ró¿nych sytuacjach
spo³ecznych i zawodowych, negocjacji
i rozwi¹zywania konfliktów.

3. Poznanie mechanizmów funkcjonowania
gospodarki rynkowej i powi¹zañ miêdzy jej
podmiotami.

4. Kszta³towanie umiejêtno�ci gospodarowania
pieniêdzmi, korzystania z us³ug finansowych
i inwestowania kapita³u.

5. Poznanie regu³ funkcjonowania rynku pracy
i kszta³towanie umiejêtno�ci aktywnego
poszukiwania pracy na rynkach krajowym
i europejskim.

6. Poznanie zasad funkcjonowania przedsiêbior-
stwa w gospodarce rynkowej.

7. Przygotowanie do prowadzenia w³asnej
dzia³alno�ci gospodarczej.

8. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki
europejskiej i globalnej oraz mo¿liwo�ci
wspó³pracy miêdzynarodowej przedsiêbiorstw.

9. Kszta³towanie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê
podstawow¹ terminologi¹ z zakresu nauk
ekonomicznych i prawa gospodarczego oraz
korzystania z ró¿nych �róde³ informacji
ekonomicznych.

Zakres podstawowy � C(p) Zakres rozszerzony � C(r)

CELE EDUKACYJNE
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1. Zapewnienie uczniom mo¿liwo�ci kszta³to-
wania postaw przedsiêbiorczych w celu
przygotowania ich do aktywno�ci spo³ecznej
i zawodowej.

2. Pobudzanie chêci ci¹g³ego inwestowania
w rozwój osobisty.

3. Zapewnienie kontaktów z przedstawicielami
¿ycia gospodarczego w regionie.

4. Rozbudzanie zainteresowañ dalszym
kszta³ceniem.

1. Zapewnienie uczniom mo¿liwo�ci uzyskania
wiedzy i umiejêtno�ci z zakresu przedsiêbior-
czo�ci oraz kszta³towania postaw przedsiê-
biorczych w celu przygotowania ich do
aktywnego uczestnictwa w ¿yciu gospodar-
czym, w tym skutecznego wykonywania
pracy najemnej i prowadzenia w³asnej
dzia³alno�ci gospodarczej.

2. Pobudzanie zainteresowania prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej i chêci ci¹g³ego
inwestowania w rozwój osobisty.

3. Zapewnienie kontaktów z przedstawicielami
¿ycia gospodarczego w regionie i mo¿liwo�ci
realizacji czê�ci zajêæ poza szko³¹ w ró¿nego
typu instytucjach otoczenia przedsiêbiorczo-
�ci i przedsiêbiorstwach.

4. Zapewnienie uczniom warunków umo¿liwia-
j¹cych realizacjê celów edukacyjnych
podstaw przedsiêbiorczo�ci w zakresie
rozszerzonym.

5. Rozbudzanie zainteresowañ dalszym
kszta³ceniem w szko³ach wy¿szych na
kierunkach ekonomicznych i mened¿erskich.

Zakres podstawowy � C(p) Zakres rozszerzony � C(r)

ZADANIA SZKO£Y

1. Istota przedsiêbiorczo�ci.
2. Postawa przedsiêbiorcza w ¿yciu osobistym

i zawodowym.
3. Formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
4. Istota i zasady pracy zespo³owej, rola lidera

w zespole.

1. Rodzaje przedsiêbiorczo�ci.
2. Czynniki sprzyjaj¹ce skutecznemu porozu-

miewaniu siê i bariery komunikacyjne.
3. Techniki negocjacji i metody rozwi¹zywania

konfliktów.

TRE�CI NAUCZANIA

Przedsiêbiorczo�æ i umiejêtno�ci interpersonalne

Funkcjonowanie gospodarki rynkowej

1. Mechanizm funkcjonowania rynku.
2. Gospodarstwo domowe i racjonalne gospoda-

rowanie jego bud¿etem.
3. Rola pañstwa w gospodarce rynkowej,

mierniki i wska�niki rozwoju gospodarczego.
4. �ród³a wp³ywów i kierunki wydatków

bud¿etu pañstwa oraz bud¿etów jednostek
samorz¹du terytorialnego.

5. Podstawowe formy opodatkowania i roczne
rozliczenie podatkowe z dochodów
osobistych.

6. Funkcjonowanie systemu ubezpieczeñ.

1. Podmioty gospodarki rynkowej i ich wzajemne
powi¹zania.

2. System podatkowy w Polsce.
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Zakres podstawowy � C(p) Zakres rozszerzony � C(r)

System bankowy i rynek finansowy

Przedsiêbiorstwo

W³asna dzia³alno�æ gospodarcza

1. Podstawowe zasady inwestowania na gie³dzie
papierów warto�ciowych.

1. Pieni¹dz i system bankowy w Polsce.
2. Bankowe i pozabankowe us³ugi finansowe.
3. Funkcjonowanie rynku kapita³owego

i pieniê¿nego.
4. Formy inwestowania kapita³u.
5. Funkcjonowanie gie³dy papierów

warto�ciowych.

1. Mo¿liwo�ci zatrudnienia na europejskim
rynku pracy.

1. Motywy aktywno�ci zawodowej cz³owieka.
2. Funkcjonowanie rynku pracy, zjawisko

bezrobocia i sposoby jego ograniczania.
3. Podstawy prawne zatrudnienia � umowy

cywilnoprawne, umowa o pracê.
4. Metody aktywnego poszukiwania pracy.

Przygotowanie listu motywacyjnego
i ¿yciorysu zawodowego (CV, EuroPass),
rozmowa kwalifikacyjna.

5. Podstawowe prawa i obowi¹zki pracownika
i pracodawcy.

Aktywno�æ zawodowa i rynek pracy

1. Istota i cele przedsiêbiorstwa, klasyfikacja
przedsiêbiorstw wed³ug wielko�ci.

2. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej.

3. Maj¹tek przedsiêbiorstwa i �ród³a jego
finansowania.

4. Przychody, koszty i wynik finansowy
przedsiêbiorstwa.

5. Zarz¹dzanie i marketing w dzia³alno�ci
gospodarczej.

1. Rola kapita³u ludzkiego w przedsiêbiorstwie
w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

2. Proces zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
3. Marketing i jego rola w funkcjonowaniu

przedsiêbiorstwa.
4. Zobowi¹zania przedsiêbiorstwa z tytu³u

podatków.

1. Niepewno�æ i ryzyko w dzia³alno�ci gospo-
darczej.

2. Rozpoznawanie szans rynkowych.

1. Postawa i cechy przedsiêbiorcy.
2. Planowanie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej

i tworzenie biznesplanu.
3. Procedura rejestracji i likwidacji dzia³alno�ci

gospodarczej.

1. Globalizacja dzia³alno�ci gospodarczej.
2. Formy wspó³pracy zagranicznej przedsiê-

biorstw.
3. Europejska swoboda dzia³alno�ci gospodarczej.

1. Globalizacja gospodarki �wiatowej.
2. Gospodarcze skutki integracji europejskiej.

Globalna gospodarka

1. Ochrona podstawowych praw konsumenta.
2. Etyka przedsiêbiorczo�ci.

1. Ochrona konkurencji i konsumenta.
2. Spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu.

Uczciwo�æ w biznesie
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Zakres podstawowy � C(p) Zakres rozszerzony � C(r)

OSI¥GNIÊCIA

1. Rozumienie roli postaw przedsiêbiorczych w ¿yciu
osobistym i rozwoju gospodarczym oraz konieczno�ci
ci¹g³ego inwestowanie w rozwój osobisty.

2. Umiejêtno�æ skutecznego porozumiewania siê i pracy
zespo³owej.

3. Rozumienie mechanizmów funkcjonowania gospodarki
rynkowej i roli pañstwa w gospodarce.

4. Umiejêtno�æ analizy bud¿etu pañstwa i bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz planowania
bud¿etu gospodarstwa domowego.

5. Umiejêtno�æ analizy podstawowych mierników
i wska�ników ekonomicznych.

6. Umiejêtno�æ dokonywania rozliczeñ podatkowych z tytu³u
dochodów osobistych.

7. Znajomo�æ regu³ funkcjonowania systemu ubezpieczeñ
i umiejêtno�æ korzystania z podstawowych us³ug
ubezpieczeniowych.

8. Rozumienie roli banku centralnego w sterowaniu procesami
gospodarczymi.

9. Umiejêtno�æ korzystania z us³ug bankowych.
10. Rozró¿nianie form inwestowania kapita³u i umiejêtno�æ ich

charakterystyki pod wzglêdem ryzyka i oczekiwanych
zysków.

11. Znajomo�æ podstawowych mechanizmów kszta³tuj¹cych
rynek pracy oraz rodzajów i mierników bezrobocia,
umiejêtno�æ oceny sposobów przeciwdzia³ania bezrobociu.

12. Umiejêtno�æ aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania
aplikacji i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

13. Umiejêtno�æ nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy,
znajomo�æ podstawowych praw oraz obowi¹zków
pracownika i pracodawcy.

14. Znajomo�æ form organizacyjno-prawnych prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej, umiejêtno�æ wyboru w³a�ciwej
formy organizacyjno-prawnej przy zak³adaniu w³asnej
dzia³alno�ci.

15. Umiejêtno�æ opracowania uproszczonego biznesplanu.
16. Znajomo�æ sposobów pozyskiwania kapita³u dla

przedsiêbiorstwa oraz umiejêtno�æ interpretacji jego
wyników finansowych.

17. Znajomo�æ procedur rejestracji dzia³alno�ci gospodarczej
oraz umiejêtno�æ przygotowywania dokumentów
zwi¹zanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem w³asnej
dzia³alno�ci gospodarczej.

18. Identyfikacja przejawów globalizacji gospodarki �wiatowej
i gospodarczych skutków integracji europejskiej.

19. Znajomo�æ praw konsumenta i umiejêtno�æ ich
egzekwowania.

20. Rozumienie znaczenia przestrzegania zasad uczciwo�ci
w biznesie.

1. Umiejêtno�æ pokonywania
barier komunikacyjnych,
prowadzenia negocjacji
i rozwi¹zywania konfliktów.

2. Rozumienie relacji miêdzy
ró¿nymi podmiotami
gospodarki rynkowej.

3. Znajomo�æ funkcjonowania
systemu podatkowego
w Polsce oraz umiejêtno�æ
dokonywania rozliczeñ
z tytu³u opodatkowania
dzia³alno�ci gospodarczej
w wybranych formach.

4. Umiejêtno�æ analizy
wska�ników gie³dowych
i podejmowania decyzji
inwestycyjnych na gie³dzie
papierów warto�ciowych.

5. Umiejêtno�æ aktywnego
poszukiwania pracy
na rynkach krajowym
i europejskim.

6. Znajomo�æ procesu
zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem
i rozumienie roli marketingu
w funkcjonowaniu
przedsiêbiorstwa.

7. Umiejêtno�æ stosowania
wybranych metod
rozpoznawania szans
rynkowych w³asnego
przedsiêbiorstwa.

8. Znajomo�æ form
miêdzynarodowej wspó³pracy
przedsiêbiorstw, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
uwarunkowañ jednolitego
rynku europejskiego.

9. Poprawne pos³ugiwanie siê
poznan¹ terminologi¹
z zakresu nauk
ekonomicznych, spo³ecznych
i prawnych oraz umiejêtno�æ
korzystania z tradycyjnych
i nowoczesnych �róde³
informacji gospodarczych.

Projekt podstawy programowej podstaw przedsiêbiorczo�ci...
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The Project of the Base for Curriculum
of �Basis for Entrepreneurships� Classes in General High Schools,

Profiled High Schools and Technical High Schools

The team of scholars from Cracow University of Economics and Pedagogical University
of Cracow headed by T. Rachwa³ and under auspices of Komisja Nadzoru Finansowego, mindful
of modern trends in the development of civilization and consequential need to form the entrepre-
neurial attitudes on all stages of human growth, has developed the new concept of the base for
curriculum of �basis for entrepreneurships� classes in general high schools, profiled high scho-
ols and technical high schools. The curriculum will be the fundament for the including this
subject to he Matura exam (lack of the curriculum prevent it from including now). So the number
of optional exams will be bigger and this is the important matter for the students of profiled high
schools and technical high schools who have fewer lessons � then the other students � on the
subject required on Matura exam and have no possibilities to get a grade for neither economic
subject. Besides the including it to Matura exam will allow to count this grade as a factor during
the recruitment procedures into the higher economical schools, will enhance the opportunities
for the graduates and will improve the role of economic education in the eyes of people, and will
popularize the entrepreneurial attitudes in Poland (this is one of the few of developed country
where this is impossible). Besides the prestige in the structure of school education probably will
be improved and the level of the teaching this subject will be enhanced, and the teachers will be
better prepared.
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