
JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ
FIRMĘ – darmowy kurs internetowy

(Plan kursu) 
Platforma edukacyjna

Zdobywaj cenną wiedzę bez wychodzenia z domu!
www.astrosalus.pl/kursy-online

Marta Pyrchała-Zarzycka
kursy@astrosalus.pl

ASTRO SALUS EDUCATION LTD

PLAN OGÓLNY KURSU

1. Jak założyć własną firmę - wstęp 
2. Formy prawne firm
3. Biznesplan
4. Jak ubiegać się o dofinansowanie firmy 
5. Elementy marketingu oraz tworzenia i pozycjonowania stron internetowych
6. Różne formy opodatkowania

PLAN SZCZEGÓŁOWY KURSU

WŁASNA FIRMA - WPROWADZENIE

 Tu poznasz następujące tematy:

•czym jest działalność gospodarcza,

•jakie są przyczyny chęci założenia własnej firmy,

•podział firm ze względu na rodzaje - formy prawne,

•podsumowanie.

FORMY PRAWNE FUNKCJONOWANIA FIRM

 Tu poznasz następujące tematy:

•spółka akcyjna,

http://www.astrosalus.pl/kursy-online


•spółka jawna,

•spółka partnerska,

•spółka komandytowa,

•spółka komandytowo-akcyjna,

•spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 Zapraszamy.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE FIRMY

 Tu poznasz następujące tematy:

•Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

•Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

•wsparcie z urzędu pracy,

•Inkubator Przedsiębiorczości,

•Park Technologiczny,

•Fundusze Zalążkowe,

•Fundusz Spójności,

•Europejski Fundusz Społeczny,

•SAPARD,

•ISPA,

•pomoc publiczna,

•jak aplikować,

•najczęstsze błędy popełniane w aplikacjach.

BIZNESPLAN

Tu dowiesz się, jak krok po kroku stworzyć biznesplan.



MARKETING MAŁEJ FIRMY. PODSTAWY TWORZENIA I 
POZYCJONOWANIA STRON INTERNETOWYCH

 Tu poznasz następujące tematy:

•jak reklamować małą firmę,

•na co zwrócić uwagę w reklamie internetowej,

•w jakie materiały reklamowe warto inwestować, a które się mało opłacają,

•jak szybko stworzyć dobrą stronę z darmowego szablonu,

•czy warto korzystać z opcji typu "strona w 5 minut za darmo"?

•wybór domeny, czyli nazwy strony,

•jaką końcówkę domeny wybrać?

•wybór serwera, czyli miejsca w Internecie,

•rejestracja strony w google,

•co powinno być w menu strony,

•jakie dane powinna zawierać strona kontaktowa,

•jak tworzyć nazwy linków podstron,

•pozycjonowanie strony, czyli co robić, by strona osiągała wysoką pozycję w 
wyszukiwarkach.

FORMY OPODATKOWANIA FIRM. JAK PROWADZIĆ KSIĄŻKĘ 
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Witaj w kolejnej lekcji dotyczącej zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej.

 Tu poznasz następujące tematy:

•jakie są formy opodatkowania,

•czym się charakteryzują poszczególne formy opodatkowania,

•co wziąć pod uwagę decydując się na daną formę opodatkowania,

•zasady korzystania z różnych form opodatkowania,

•księga przychodów i rozchodów - jak ją wypełniać.

 Zapraszamy.



O PLATFORMIE EDUKACYJNEJ ASTRO SALUS I NAUCE NA NIEJ

Platforma edukacyjna firmy Astro Salus Education Ltd stworzona przez Martę 
Pyrchała-Zarzycką jest intuicyjna w obsłudze – wygląda, jak zwykła strona 
internetowa, a aktywności kursów, jak linki. Wchodzi się w nie poprzez ich 
kliknięcie.
Platforma znajduje się pod adresem www.astrosalus.pl/kursy-online 
Sprawdź, jakie kursy się na niej znajdują. Jest ich wiele i ich liczba stale rośnie! Na 
pewno znajdziesz coś dla siebie. 
Kursy są w różnych opcjach cenowych. Stać i Ciebie!
Są tu też kursy darmowe. Aby z nich skorzystać, zarejestruj się na platformie i 
poczekaj na potwierdzenie rejestracji. Potem możesz się już logować i korzystać z 
kursów. 
Instrukcja rejestracji jest na stronie platformy.

JAK WYGLĄDAJĄ KURSY ONLINE NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

W kursach Astro Salus znajdziesz aktywności takie, jak:

- aktywności obowiązkowe:
• lekcje,
• zadania,
• quizy,
• gry sprawdzające wiedzę,

- aktywności dodatkowe – jeszcze bardziej poszerzające wiedzę: 
• słowniki,
• blogi,
• pliki pdf,
• prezentacje,
• ciekawe linki, 
• filmiki,
• głosowania
• i inne aktywności.

Dzięki temu nauka jest jeszcze ciekawsza i pełniejsza.
Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      
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STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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