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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź,

otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2012 
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Zadanie 1. 

Korzystając z zamieszczonego fragmentu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

wskaż maksymalną kwotę, którą można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli podatek 

należny wyliczony w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 wynosi 14 488,00 zł. 

A. 144,00 zł 

B. 144,80 zł 

C. 144,90 zł 

D. 145,00 zł 

Zadanie 2. 

Zgodnie z zamieszczonym fragmentem przepisów Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności 

prawnych ma 

A. Mateusz, który ukończył lat dwanaście. 

B. Ewa, która ukończyła lat trzynaście i nie została ubezwłasnowolniona. 

C. Karol, który ukończył lat osiemnaście i został ubezwłasnowolniony całkowicie. 

D. Anna, która ukończyła lat siedemnaście i za zgodą sądu zawarła związek małżeński. 

Zadanie 3. 

Do zadań banków komercyjnych należy między innymi 

A. prowadzenie bieżących rachunków państwowych jednostek budżetowych. 

B. udzielanie kredytów osobom fizycznym i prawnym. 

C. ewidencjonowanie i obsługa długu publicznego. 

D. emitowanie znaków pieniężnych w państwie. 

Fragment ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(…) 
Art. 45c. 
o którym mowa w ust. 3 i 3a, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (…) kwotę w wysokości  
nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego: 

1) z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie  
albo 
2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla 

złożenia zeznania podatkowego 
– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

(…) 

Fragment ustawy – Kodeks cywilny 

Art. 10. 
§ 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. 
§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. 
Art. 11. . 
Art. 12. 
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Zadanie 4.  

Jednym z zadań Ministra Finansów jest 

A. analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji dla przedsiębiorców. 

B. opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. 

C. badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. 

D. wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych. 

Zadanie 5. 

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce podlegają dochody spółki 

A. jawnej. 

B. akcyjnej. 

C. partnerskiej. 

D. komandytowej. 

Zadanie 6. 

Zarząd to organ wykonawczy, który jest powoływany w spółkach 

A. komandytowej i cywilnej. 

B. partnerskiej i komandytowej. 

C. z ograniczoną odpowiedzialnością i jawnej. 

D. akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zadanie 7. 

Dywidenda jest wypłacana posiadaczom 

A. akcji. 

B. weksli. 

C. kart kredytowych. 

D. bonów skarbowych. 

Zadanie 8.  

Kontrahenci podpisali umowę handlową, w której sprzedający zobowiązał się dostarczyć towar na własny 

koszt do magazynu odbiorcy. W umowie zapisano dostawę na warunkach 

A. loco magazyn dostawcy. 

B. franco magazyn odbiorcy. 

C. loco miejsce przeznaczenia. 

D. franco miejsce załadowania. 

Zadanie 9. 

Producent wprowadził na rynek innowacyjny produkt, który w doskonały sposób zaspokaja potrzeby 

klientów. Oferuje go w wysokiej cenie, adresując do nabywców o wysokich dochodach. Którą strategię 

ustalania cen wybrał producent? 

A. Zbierania śmietanki. 

B. Cen minimalnych. 

C. Cen neutralnych. 

D. Penetracji. 
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Zadanie 10. 

Piekarnia, której produkty są oferowane we wszystkich możliwie dostępnych punktach sprzedaży detalicznej, 

stosuje strategię dystrybucji 

A. wyłącznej. 

B. intensywnej. 

C. selektywnej. 

D. ekskluzywnej. 

Zadanie 11. 

Które dokumenty potwierdzają przyjęcie materiałów do magazynu? 

A. Pz i Pw 

B. Rw i Pz 

C. Pw i Wz 

D. Wz i Zw 

Zadanie 12.  

Korzystając z zamieszczonej tabeli kursów walut obcych, oblicz, jaką kwotę w złotych polskich stanowi po 

wymianie w kantorze 100 dolarów amerykańskich i 1 000 euro. 

A. 4 617,03 zł 

B. 4 624,93 zł 

C. 4 702,43 zł 

D. 4 710,33 zł 

Zadanie 13. 

Na podstawie przedstawionego dowodu Pz nr 8/12/2019 ustal brakujące ceny jednostkowe towarów 

przyjętych do magazynu. 

A. Filiżanka 16,15 zł, cukiernica 19,20 zł 

B. Filiżanka 16,15 zł, cukiernica 24,00 zł 

C. Filiżanka 17,00 zł, cukiernica 24,00 zł 

D. Filiżanka 17,00 zł, cukiernica 19,20 zł 

Tabela kursów walut obcych w kantorze wymiany walut 

Kod waluty Kurs kupna w zł Kurs sprzedaży w zł 

1 USD 3,9083 3,9873 

1 EUR 4,2262 4,3116 

Sklep Wielobranżowy 
SZKIEŁKO Jan Oko 

ul. Reymonta 4, 45-556 Opole 

Dostawca 
Pz 

Przyjęcie  
zewnętrzne 

Nr bieżący Pz Egz. 

Hurtownia Porcelany 
MELIX sp. z o.o. 

ul. Katedralna 23, 92-050 Łódź 

8/12/2019 1 

Nr magazynowy Pz Data 

8/12/2019 18.12.2019 r. 
Środek transportu Zamówienie Przeznaczenie Data wysyłki Data otrzymania Nr i data faktury – specyfikacji 

własny   sprzedaż   18.12.2019 r 27/18/2019 z dnia 18.12.2019 r. 
Kod 

towaru 
Nazwa towaru 

Ilość Cena 
(w zł) 

Wartość 
(w zł) 

Konto 
syntet. 

Zapas 
ilość Otrzymana J.m. Przyjęta 

001 Filiżanka 20 szt. 19 …….. 323,00     

002 Cukiernica 10 szt. 8 …….. 192,00     

003 Spodek pod filiżankę 20 szt. 20 12,00 240,00     

RAZEM 755,00     

Wystawił Zatwierdził Dostarczył Data Przyjął Ewidencja ilościowo-wartościowa 

Roman Kawa  Robert Gracz  Lucjan Kos  18.12.2019 r. Marcin Polak    
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Zadanie 14. 

Na podstawie przedstawionego fragmentu faktury korygującej ustal wartość brutto torby na laptopa, po 

uwzględnieniu rabatu w wysokości 10%. 

A. 108,00 zł 

B. 132,00 zł 

C. 132,84 zł 

D. 147,60 zł 

Zadanie 15. 

Ile wyniesie podatek VAT należny od sprzedaży 50 szt. towaru, jeżeli cena sprzedaży netto wynosi  

20,00 zł/szt., a stawka podatku VAT 8%? 

A.      74,00 zł 

B.      80,00 zł 

C. 1 000,00 zł 

D. 1 080,00 zł 

Zadanie 16. 

W grudniu  hurtownia zakupiła i przyjęła do magazynu ręczniki bawełniane zgodnie z zestawieniem 

przedstawionym w tabeli. Oblicz metodą średniej ważonej przeciętną cenę zakupu jednego ręcznika 

bawełnianego. 

A. 10,00 zł/szt. 

B. 11,17 zł/szt. 

C. 11,50 zł/szt. 

D. 12,00 zł/szt. 

Zadanie 17. 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal, w którym magazynie zapas towarów był odnawiany 

najczęściej. 

Fragment faktury korygującej 

Przed korektą 

Lp. Nazwa towaru lub usługi J.m. Ilość 

Cena jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek VAT Wartość 
brutto 

stawka % 
kwota 

zł gr zł gr zł gr zł gr 

1. Torba na laptopa szt. 1 120 00 120 00 23 27 60 147 60 

Przyczyna korekty: udzielony rabat 10% 

Po korekcie 

Lp. Nazwa towaru lub usługi J.m. Ilość 

Cena jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek VAT Wartość 
brutto 

stawka % 
kwota 

zł gr zł gr zł gr zł gr 

1. Torba na laptopa szt. 1         23         

Lp. Data Dowód Ilość Cena Wartość 

1. 06.12.2019 r. Pz 1/12/2019 300 szt. 12,00 zł/szt. 3 600,00 zł 

2. 11.12.2019 r. Pz 2/12/2019 100 szt. 10,00 zł/szt. 1 000,00 zł 

3. 18.12.2019 r. Pz 3/12/2019 200 szt. 11,50 zł/szt. 2 300,00 zł 

Magazyn Przychody ze sprzedaży towarów Przeciętny stan zapasów towarów 

A. 392 600,00 zł 49 075,00 zł 

B. 218 400,00 zł 16 800,00 zł 

C. 285 000,00 zł 28 500,00 zł 

D. 418 000,00 zł 38 000,00 zł 
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Zadanie 18. 

Producent planuje wyprodukować w miesiącu 10 000 sztuk palet drewnianych. Norma techniczna zużycia 

drewna na jedną paletę została ustalona na poziomie 0,035 m3. Zapas początkowy drewna wynosi 70 m3, 

a planowany zapas końcowy 100 m3. Ile metrów sześciennych drewna należy zakupić? 

A. 180 m3 

B. 250 m3 

C. 280 m3 

D. 380 m3 

Zadanie 19. 

 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę zobowiązania z tytułu podatku VAT podlegającą 

wpłacie do urzędu skarbowego za grudzień. 

A. 1 350,00 zł 

B. 2 070,00 zł 

C. 2 790,00 zł 

D. 3 630,00 zł 

Zadanie 20. 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustal kwotę dochodu. 

A. 11 000,00 zł 

B. 12 000,00 zł 

C. 13 000,00 zł 

D. 14 000,00 zł 

Zadanie 21.  

Obowiązkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty 

podatkowej jest złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego na formularzu 

A. PIT-16A 

B. PIT-19A 

C. PIT-28/PIT-28S 

D. PIT-36/PIT-36S 

Informacje dotyczące podatku VAT za grudzień Wartość w zł 

Podatek VAT należny od sprzedaży 6 420,00 

Podatek VAT naliczony od nabycia towarów i usług pozostałych 4 350,00 

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za listopad  720,00 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (fragment) 

Wartość sprzedanych 
towarów i usług 

Pozostałe 
przychody 

Razem  
przychód 

Zakup towarów  
handlowych 
i materiałów  

wg cen zakupu 

Koszty 
uboczne 
zakupu 

Wynagrodzenia  
w gotówce 
i w naturze 

Pozostałe 
wydatki 

7 8 9 10 11 12 13 

34 000,00 zł 1 000,00 zł 35 000,00 zł 21 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł 
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Zadanie 22. 

Prawo do urlopu na żądanie ma osoba zatrudniona na podstawie umowy 

A. o pracę. 

B. o dzieło. 

C. zlecenia. 

D. agencyjnej. 

Zadanie 23. 

Który dokument pracodawca przechowuje w części A akt osobowych pracownika? 

A. Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. 

B. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. 

C. Zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie BHP. 

D. Kopię świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia. 

Zadanie 24. 

Zamieszczony dokument sporządzono w sprawie 

A. oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania. 

B. czasowego powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy. 

C. czasowego skierowania pracownika na staż do Londynu. 

D. zawarcia umowy o pracę na okres próbny. 

Zakład Usługowy DEX SA 
ul. Kolorowa 54 
53-600 Wrocław 

Wrocław, dnia 30 września 2019 r. 

Pani Karolina Woźniak 
ul. Głowackiego 7 
53-510 Wrocław 

Działając na podstawie art. 42 § 4  Kodeksu pracy, powierzam Pani pracę na stanowisku dyrektora do spraw 
sprzedaży w Zakładzie Usługowym DEX SA od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. zgodną z Pani kwalifikacjami. 

Powierzenie tej pracy wynika z uzasadnionych potrzeb polegających na braku obsady na ww. stanowisku  
w związku z wyjazdem Pani Janiny Majewskiej na staż do Londynu. 

Za czas wykonywania pracy na stanowisku dyrektora do spraw sprzedaży będzie Pani przysługiwało  
wynagrodzenie przewidziane w regulaminie wynagradzania, tj. w wysokości 6 200,00 zł miesięcznie, które nie jest 
niższe od wynagrodzenia wynikającego z Pani osobistego zaszeregowania. 

30.09.2019 r. Karolina Wozniak 
(potwierdzenie odbioru, data i podpis pracownika) 

Marek Fijałkowski 
(podpis prezesa) 
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Zadanie 25. 

Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal, który z agentów ubezpieczeniowych wynagradzanych 

w systemie czasowo-prowizyjnym otrzyma najwyższe wynagrodzenie brutto za grudzień, jeżeli prowizja dla 

każdego z nich wynosi 5% wartości podpisanych umów. 

A. Maria Głowacka. 

B. Adam Grzywacz. 

C. Dorota Zawadzka. 

D. Krzysztof Bieniek. 

 

 

 

Zadanie 26. 

Fragment formularza ZUS ZUA 

 
Formularz ZUS ZUA jest przeznaczony do 

A. zgłoszenia osób tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 

B. rozliczenia miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

C. zgłoszenia osób do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

D. rozliczenia miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników. 

Zadanie 27.  

Na podstawie rachunku nr 10/2019 do umowy o dzieło ustal kwotę podatku dochodowego, którą należy 

przekazać na rachunek urzędu skarbowego. 

A. 243,00 zł 

B. 243,10 zł 

C. 486,00 zł 

D. 486,20 zł 

Imię i nazwisko Płaca zasadnicza 
Wartość umów podpisanych 

 w grudniu 

Maria Głowacka 3 300,00 zł 4 500,00 zł 

Adam Grzywacz 2 800,00 zł 5 700,00 zł 

Dorota Zawadzka 3 600,00 zł 2 300,00 zł 

Krzysztof Bieniek 2 400,00 zł 8 600,00 zł 

Rachunek nr 10/2019 do umowy o dzieło  

Kwota brutto 2 860,00 zł 

Koszty uzyskania przychodu 50% 1 430,00 zł 

Podstawa opodatkowania 1 430,00 zł 

Podatek dochodowy 243,10 zł 

Podatek do urzędu skarbowego ………. zł 

Do wypłaty 2 617,00 zł 
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Zadanie 28. 

Na podstawie zamieszczonych danych z listy płac oblicz kwotę dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia 

pracownika. 

A. 233,00 zł 

B. 315,00 zł 

C. 543,64 zł 

D. 858,64 zł 

Zadanie 29.  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika nalicza się w wysokości 

A. 2,45% podstawy wymiaru. 

B. 6,50% podstawy wymiaru. 

C. 9,00% podstawy wymiaru. 

D. 9,76% podstawy wymiaru. 

Zadanie 30. 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu indywidualnej listy płac nr 12/2019 ustal podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne. 

A. 3 000,00 zł 

B. 3 250,00 zł 

C. 3 600,00 zł 

D. 3 900,00 zł 

Wybrane dane z listy płac 

Wynagrodzenie 
brutto 

Składki na 
ubezpieczenia 

społeczne 

Składka na 
ubezpieczenie 

zdrowotne 

Zaliczka na 
podatek 

dochodowy 

Spłata  
pożyczki 

Grupowe  
ubezpieczenie 

na życie 

Składka na 
związki  

zawodowe 

4 000,00 zł 548,40 zł 310,64 zł 233,00 zł 250,00 zł 45,00 zł 20,00 zł 

Indywidualna lista płac nr 12/2019  (fragment) 

Imię i nazwisko pracownika: Adam Jarosz 

Składniki wynagrodzenia 
Ogółem 

przychód 

Podstawa wymiaru  
składek na  

ubezpieczenia społeczne 
Płaca  

zasadnicza 
Premia 

uznaniowa 
Dodatek 
stażowy 

Dodatek  
motywacyjny 

Ekwiwalent 
za urlop 

3 000,00 zł 200,00 zł 150,00 zł 300,00 zł 250,00 zł 3 900,00 zł …………….. 
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Zadanie 31. 

Fragment deklaracji ZUS DRA 

 
 

 

Płatnik składek, który przekazał do ZUS w grudniu 2019 roku pierwszą korektę deklaracji rozliczeniowej 

ZUS DRA za październik  2019 roku, powinien oznaczyć ją w polu 02 identyfikatorem 

A. 01 10 2019 

B. 02 10 2019 

C. 03 10 2019 

D. 02 12 2019 

Zadanie 32. 

Osoby pozostające przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, między którymi przez cały ten czas 

istniała wspólność majątkowa, mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe na formularzu 

A. PIT-11 

B. PIT-37 

C. PIT-16/PIT-16S 

D. PIT-28/PIT-28S 

Zadanie 33. 

Fragment zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2018 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2018 ustal kwotę dochodu. 

A. 66 849,70 zł 

B. 76 150,00 zł 

C. 85 449,70 zł 

D. 96 084,70 zł 

W polu 02. – należy wpisać identyfikator deklaracji (nr/m-c/rok) 
Numer – oznacza numer deklaracji za dany miesiąc, przy czym: 
01 – oznacza deklarację miesięczną, 
02 – oznacza deklarację korygującą, 
03-39 – oznacza każdą kolejną deklarację korygującą za ten miesiąc. 
Kolejne 6 miejsc w tym polu przeznaczone jest na wskazanie miesiąca i roku, 
którego deklaracja dotyczy. 
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Zadanie 34. 

Wielkość efektów pracy przypadających na jednostkę czasu określa wskaźnik 

A. płynności kadr. 

B. rotacji zapasów. 

C. wydajności pracy. 

D. struktury wynagrodzeń. 

Zadanie 35. 

Zasada planowania, która zakłada łączenie określonych zadań i czynności oraz skupianie się na tych 

zadaniach, które pozwolą najszybciej osiągnąć spodziewane efekty, to zasada 

A. koncentracji. 

B. gospodarności. 

C. wariantowych rozwiązań. 

D. elastyczności planowania. 

Zadanie 36. 

W której części biznesplanu można znaleźć odpowiedzi na zamieszczone w ramce pytania? 

A. Analiza rynku. 

B. Opis konkurencji. 

C. Harmonogram realizacji. 

D. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

Zadanie 37. 

Podczas sporządzania analizy SWOT za słabą stronę przedsięwzięcia można uznać 

A. spadek popytu na rynku. 

B. brak wykwalifikowanej kadry. 

C. niekorzystne prawo podatkowe. 

D. obecność monopolisty na rynku. 

1. Czym będzie zajmować się przedsiębiorstwo? 
2. Jaki produkt/usługę będzie oferować przedsiębiorstwo? 
3. Jakie kanały dystrybucji planuje wykorzystywać przedsiębiorstwo? 
4. Jakie kwalifikacje posiadają właściciele? 
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Zadanie 38.  

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu biznesplanu wskaż, jakiego rodzaju działalność gospodarczą 

prowadzi przedsiębiorstwo. 

A. Kawiarnia. 

B. Restauracja. 

C. Usługi hotelowe. 

D. Usługi cateringowe. 

Zadanie 39. 

Do obliczenia wskaźnika przyjęć pracowników potrzebne są następujące informacje: 

A. liczba pracowników zwolnionych i liczba pracowników przyjętych oraz okresy ich 

zatrudnienia. 

B. wartość uzyskanych przychodów ze sprzedaży i liczba nowozatrudnionych pracowników. 

C. wartość osiągniętego zysku i wartość średniego stanu zatrudnienia w badanym okresie. 

D. liczba nowozatrudnionych pracowników i średni stan zatrudnienia w badanym okresie. 

Zadanie 40. 

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania analizy ekonomicznej rozróżnia się analizę 

A. ciągłą, okresową i doraźną. 

B. strategiczną, taktyczną i operacyjną. 

C. retrospektywną, bieżącą i prospektywną. 

D. funkcjonalną, kompleksową i decyzyjną. 

Fragment biznesplanu 

Przedsiębiorstwo oferuje przygotowywanie i dostarczanie gotowych potraw na zamówienie, w oparciu o zawartą  
z klientem umowę, na określone uroczystości i do miejsc przez niego wyznaczonych. 
Przedsiębiorstwo specjalizuje się w: 
– organizacji i obsłudze imprez plenerowych np.: 

• przyjęć weselnych i komunijnych 
• imienin i urodzin 
• wieczorów panieńskich i kawalerskich  

– przyrządzaniu i dostarczaniu gotowych potraw dla każdej liczby osób, 
– obsłudze konferencji, pikników, wystaw i targów. 
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