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Etap międzyszkolny: zagadnienia tematyczne

PODATKI
Podatek VAT
- podstawowe stawki podatku
- kształt podatku VAT w polskim systemie gospodarczym od 1989 do 2019 roku
https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090030011/U/D20090011Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf

Podatek dochodowy
- podatek CIT
- podatek PIT
- podatek liniowy
- stawki podatków dochodowych
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/co-powinienes-wiedziec-zanimzaczniesz-placic-pit
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-cit/cit/cit-podatek-dochodowy-odosob-prawnych
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/co-powinienes-wiedziec-zanimzaczniesz-placic-pit/podatek-liniowy

WALUTY
Waluty państw europejskich
https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/which-countries-use-euro_pl
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/album-walut/index.html

Polski złoty
- historia polskiej waluty
- banknoty obiegowe Polsce
- banknoty kolekcjonerskie
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2019/100lat_zlotego_obchody.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_obiegowe.html

SYSTEM BANKOWY
Europejski Bank Centralny
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.pl.html

Sektor banków komercyjnych w Polsce w 2018 roku
- udział kapitału polskiego w strukturze własnościowej
- liczba oraz rodzaje banków
- formy prawne prowadzenia działalności bankowej
https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.pdf

Narodowy Bank Polski
- struktura organizacyjna
- funkcje banku centralnego
- nadzór makroostrożnościowy
- Rada Polityki Pieniężnej
- podmioty uprawnione do kontroli NBP
https://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/index.aspx
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/faq/004.html

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400938/U/D19970938Lj.pdf
Bank Gospodarstwa Krajowego
https://www.bgk.pl/o-banku/
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/BASLeksykon.xsp?id=80EE66BBBD792836C1257A56003C492F&li
tera=B

GOSPODASTWA DOMOWE W POLSCE
Podstawowe dane dotyczące gospodarstw domowych w 2018 roku
Obowiązujące tabele ze strony https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-iwarunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2018-r-,9,13.html :

- Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych według grup społecznoekonomicznych
- Średnie miesięczne przychody na 1 osobę w gospodarstwach domowych według grup społecznoekonomicznych
Kredyty i pożyczki
- kredyt konsumencki
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Przewodnik%20po%20kredycie%20konsumenckim%
202018_64304.pdf
- różnica między kredytem a pożyczką
https://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/przeglad_abcabczbntc7/2_nie_ma_latwych_pozyczek.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Kredyt_bankowy_i_pozyczka_Wojcicka.pdf

EKONOMIA I EKOLOGIA
Energia ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 r.
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2018roku,10,2.html

SYSTEM PŁATNICZY
Podstawowe dane statystyczne dotyczące systemu płatniczego
- Liczba placówek instytucji oferujących usługi płatnicze

https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/porownanie_UE_2017.pdf

Regulacje dotyczące rachunków bankowych
https://www.nbp.pl/systemplatniczy/numeracja-bankow/numeracja-bankow.pdf

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/copowinienes-wiedziec-zanim-zarejestrujesz-firme-w-urzedzie
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowasamozatrudnienie/zakladanie-firmy-sytuacje-zyciowe/firma-na-emeryturze
https://zielonalinia.gov.pl/-/wpis-do-ceidg-czy-do-krs-42219

System ubezpieczeń społecznych w Polsce a prowadzenie działalności gospodarczej
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/co-powinienes-wiedziec-zanim-zaczniesz-placic-zus

Państwowe wsparcie dla przedsiębiorców
https://powroty.gov.pl/organizacje-wspierajace-przedsiebiorcow-9795

Pracownicze Plany Kapitałowe
https://www.mojeppk.pl/informacje-ogolne.html
https://www.gov.pl/web/finanse/ppk-pracownicze-plany-kapitalowe

Związki zawodowe
http://www.dialog.gov.pl/czym-jest-dialog-spoleczny/strony-i-instytucje-dialogu-spolecznego/zwiazkizawodowe/

Zawód księgowego oraz doradcy podatkowego w Polsce
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-co-zmienila-deregulacja-zawodu-ksiegowego
https://krdp.pl/strona.php/1189_warunki_wykonywania_zawodu_doradcy_podatkowego.html

MAKROEKONOMIA

Inflacja
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/polityka_pieniezna.html

Roczna stopa inflacji w Polsce
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslugkonsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/

Dług publiczny
https://www.gov.pl/web/finanse/dlug-publiczny

Deficyt budżetowy
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=241D2ACE4FB81B78C1257A610033853E

Ustrój gospodarczy RP
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf

Ministrowie Finansów RP
https://www.gov.pl/web/finanse/ministrowie-finansow

Agencje ratingowe w Polsce i na świecie
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/esma_pl#czym-zajmuje-si%C4%99-esma?
https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/cra

NAGRODA BANKU SZWECJI im. ALFREDA NOBLA W DZIEDZINIE EKONOMII
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2019/press-release/

PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE GOSPODARKI I EKONOMII
- arbitraż
- bony pieniężne
- cesja
- czysta inflacja
- deficyt budżetowy
- deflacja
- dług publiczny
- dywersyfikacja
- dywidenda
- franczyza

- inflacja
- karta debetowa
- karta kredytowa
- koasekuracja
- Krzywa Laffera
- Krzywa Lorenza
- Krzywa Philipsa
- kwity depozytowe
- luzowanie ilościowe
- marża
- Monetarystyczna Teoria Inflacji
- NECMOD
- obligacje skarbowe
- podatek Belki
- pomoc de minimis
- procent prosty
- procent złożony
- prokura
- reasekuracja
- spółka Skarbu Państwa
- spread
- terminal POS
- tezauryzacja
- ustawa Wilczka
- warranty subskrybcyjne
- Współczynnik Giniego

OBOWIĄZUJĄCE PREZENTACJE ZE STRONY WWW.NBPORTAL.PL
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/inflacja
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/gospodarka-rynkowa
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/europejski-bank-centralny

