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Wstęp

Niniejsze opracowanie jest rezultatem projektu „Start dla
innowacyjnych firm II”, realizowanego w latach 2012–2014
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie,
którego głównym celem było upowszechnienie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu.
Grupę docelową stanowili studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i absolwenci uczelni wyższych (do dwunastu
miesięcy od ukończenia studiów). Szczególne miejsce
organizatorzy projektu zapewnili kobietom i osobom niepełnosprawnym – jako grupom napotykającym większe
trudności na rynku pracy. Założeniem projektu „Start dla
innowacyjnych firm II” było rozpropagowanie postawy proinnowacyjnej wśród uczestników, zwiększenie aktywności
innowacyjnej i rozwój u studentów mazowieckich uczelni
kompetencji niezbędnych do zakładania i prowadzenia
firm typu spin out i spin off.
W czasie spowolnienia gospodarczego lub kryzysu bardzo ważne jest skupienie się na rozwoju i budowaniu przewagi konkurencyjnej firm. Coraz częściej w tym aspekcie
mówi się o innowacyjności, w tym innowacyjności przedsiębiorstw. Z jednej strony, ma ona wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej firmy i zdolność jej utrzymania się na
rynku, z drugiej zaś strony – wpływa na całą gospodarkę.
Innowacyjność i konkurencyjność są silnie ze sobą powiązane, zapewniając utrzymanie stabilności gospodarki 1 .
Na podstawie wielu badań2 przeprowadzonych w państwach
Unii Europejskiej można stwierdzić, że bardziej innowacyjne
1

A. Biernat-Jarka, E. Planutis, Innowacyjność stymulatorem rozwoju
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 51: Czas na pieniądz. Zarzadzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarzadzanie wartością,
red. D. Zarzecki, s. 281–289.

2

Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union’s performance scoreboard for Research and Innovation, 1 February 2011, Pro Inno
Europe, Inno Metrics, s. 4 – http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf [dostęp: 5 lipca 2014 roku].
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gospodarki w mniejszym stopniu odczuwają negatywne skutki kryzysu gospodarczego. Niewielu przedsiębiorców zdaje
sobie jednak sprawę z korzyści, jakie niesie działalność innowacyjna. W zwiększaniu sprawności systemu innowacyjnego
istotna jest także poprawnie funkcjonująca infrastruktura otoczenia przedsiębiorstw i odpowiednia polityka innowacyjna
kraju. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego,
działalność innowacyjna obejmuje wiele działań o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym
i handlowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie
innowacji3. W przedsiębiorstwie innowacja jest procesem
wprowadzania nowych pomysłów do praktyki – rozpoczyna
się wraz z określeniem strategicznych celów przedsiębiorstwa, następnie wzrasta przez rozwój produktu, procesu,
marketingu i organizacji lub kombinacji tych elementów4.
Każda innowacja ma zatem określoną genezę: badania naukowe, transfer technologii, odpowiednie postawy pracowników i kierownictwa firmy. W sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw czynnikiem determinującym działalność
innowacyjną jest przede wszystkim sytuacja finansowa, gdyż
brak środków finansowych stanowi przeszkodę w realizacji
projektów innowacyjnych, choć jednocześnie motywuje do
podejmowania działalności innowacyjnej.
Środowisko akademickie wymaga działań służących
kształtowaniu kultury innowacyjnej i przedsiębiorczej za pośrednictwem wiedzy i umiejętności biznesowych. Jak pokazują badania przeprowadzone w 2009 roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, 79% mazowieckich
studentów zgłasza potrzeby szkoleniowe związane z prowadzeniem firmy (biznesplan, dotacje dla biznesu, innowacje

3

Formularz PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata
2008–2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, s. 12.

4

M.D. Earle, Innovation in the food industry, „Trends in Food Science
&Technology” 1997, t. 8, s. 167.

w biznesie), jednocześnie aż 46% badanych z tej grupy nie
ma wiedzy z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości typu
spin off i spin out.
Niniejsze opracowanie dobrze się wpisuje w działania
instytucji i organizacji wspierających działalność akademicką. Projekt „Start dla innowacyjnych firm II” był realizowany
z myślą o zwiększeniu kompetencji uczestników na temat
przedsiębiorstw typu spin off i spin out. Przedsiębiorstwa
takie tworzą główny nurt tak zwanej przedsiębiorczości
akademickiej i są skutecznym mechanizmem komercjalizacji wiedzy i transferu technologii do gospodarki. Firma typu
spin off to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone
przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo przez jej studenta lub absolwenta
w celu wdrażania do praktyki gospodarczej innowacyjnych
pomysłów (wiedzy) lub technologii. Przedsiębiorstwo to
jest zwykle niezależne osobowo i finansowo od swojej jednostki macierzystej, często jednak współpracuje z nią na
zasadach rynkowych. Założycielem firmy typu spin off jest
twórca własności intelektualnej, ograniczenie kontaktów
z uczelnią wynika więc z obawy o posądzenie o korzystanie
z jej potencjału. Przewaga konkurencyjna takiego przedsiębiorstwa jest budowana nie na podstawie badań przeprowadzonych na uczelni, ale przy wykorzystaniu potencjału
i kompetencji założyciela, uzyskanych w trakcie funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Z kolei firma typu spin out
to nowo powstałe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika naukowego, studenta lub absolwenta albo przez jednostkę organizacyjną instytucji naukowej
powołaną do komercjalizacji wiedzy przez nią wytwarzanej.
Przedsiębiorstwo takie jest powiązane osobowo lub kapitałowo z jednostką macierzystą, co oznacza bliską współpracę obu stron. Instytucją macierzystą dla przedsiębiorstw
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typu spin out może być uczelnia, ale także inna jednostka
naukowo-badawcza czy inne przedsiębiorstwo. Firmy typu
spin out zwykle przyjmują formę spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością lub – rzadziej – spółki akcyjnej.
Takie formy prawne umożliwiają efektywny i sprawiedliwy
podział praw i obowiązków właścicieli.
Końcowym etapem projektu „Start dla innowacyjnych
firm II” było przygotowanie monografii dotyczącej aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Niniejsza publikacja – powstała jako opracowanie podsumowujące projekt – składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono rodzaje innowacji w biznesie
i sposoby podejmowania decyzji dotyczących własnej firmy. Rozdział drugi to omówienie prawno-organizacyjnych
aspektów zakładania własnej działalności gospodarczej,
w tym zwłaszcza form prawnych prowadzenia działalności
i procedury rejestracji firmy. W rozdziale trzecim skupiono
się na finansowaniu działalności gospodarczej, scharakteryzowano także programy finansowane ze środków krajowych
i z funduszy Unii Europejskiej. Rozdział czwarty poświęcono
założeniom biznesplanu, jego istocie i znaczeniu w analizie
realizowanego przedsięwzięcia. Prawne aspekty działalności
w Internecie to główny temat rozdziału piątego, zawierającego omówienie ograniczeń sprzedaży internetowej i praw
klientów kupujących w sieci, a także niebezpieczeństw, jakie
im grożą. W rozdziale szóstym zaprezentowano założenia
rachunku przychodów i kosztów, zaproponowano również
metodyczne podejście do racjonalnego planowania wyników w nowo powstałej firmie. W rozdziale siódmym opisano
podstawy formułowania strategii marketingowej w małym
przedsiębiorstwie. Rozdział ósmy poświęcono obecności kobiet w biznesie, wyjaśniając między innymi specyfikę przedsiębiorczości kobiet.
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Rozdział 1.

ŹRÓDŁA
POMYSŁÓW
NA WŁASNY
BIZNES
Tomasz Chyrchel

Od czego zacząć myślenie o swoim biznesie? Dla wielu przedsiębiorców podjęcie decyzji o założeniu firmy jest pierwszym
i najważniejszym krokiem. Dopiero później zaczynają się
zastanawiać nad możliwościami, obszarami biznesowymi
i pomysłami na własną działalność. Na etapie tworzenia koncepcji firmy warto sobie uświadomić, że nie każdy pomysł na
biznes musi być nowy i rewolucyjny – gdyby tak było, nikt nie
bałby się konkurencji. Kiedy jednak mówi się o przedsiębiorczości, wówczas jednym z pierwszych pytań, jakie się nasuwają, jest właśnie kwestia konkurencji.
Konkurencja to różne firmy, które tworzą i sprzedają na
rynku takie same lub podobne rozwiązania. W wypadku prowadzenia własnego biznesu najważniejsze jest
opracowanie pomysłu, który będzie choć trochę lepszy
od innych koncepcji.
Teza, że pomysł sam w sobie nie musi być unikatowy,
może się wydawać absurdalna. Jeśli jednak przyjrzymy się
dzisiejszej rzeczywistości biznesowej, stwierdzimy, że wcale
tak nie jest.
W Polsce jest obecnie zarejestrowanych ponad półtora
miliona aktywnych przedsiębiorstw. Czy każde z nich tworzy
i oferuje nietypowy produkt, niedostępny nigdzie indziej na
rynku? Nie. Jeśli już jakaś firma podejmuje się opracowania
czegoś nowego, w większości wypadków skupia się na wytworzeniu wyjątkowego charakteru tylko pewnego elementu
produktu lub usługi albo innowacyjnego sposobu wdrożenia
czy dostarczenia swojego rozwiązania klientowi. Przykładem
może być rynek gastronomiczny. W niemal każdym mieście
w Polsce jest przynajmniej jedna restauracja oferująca gościom jedzenie i napoje. Nie jest to pomysł nowatorski, a jednak wiele restauracji dobrze funkcjonuje wśród konkurencji.
Dlaczego? Ponieważ każdy właściciel skupia się na wytworzeniu unikatowego charakteru jednego elementu swojego lokalu, na przykład oryginalnej kuchni, wystroju, atmosfery lub metody dostarczenia zamówienia do klienta. To właśnie ten jeden

element, który przedsiębiorca wybrał jako charakterystyczny
dla siebie, pozwala mu wyróżnić się wśród innych ofert.

1.1. Rodzaje innowacji w biznesie
Do opracowania pomysłu na własny biznes możemy podążać
dwiema drogami – innowacji przyrostowej i innowacji radykalnej.
Innowację radykalną można porównać z nagłym olśnieniem, w wyniku którego wpadamy na pomysł, który oferuje zupełnie nową jakość dla klientów. To właśnie takie
pomysły okazują się najlepszą inwestycją – tworząc coś
nowego, pozwalają podbić rynek nie tylko lokalny czy
krajowy, ale także międzynarodowy.
Niestety, rzeczywistość biznesowa weryfikuje negatywnie większość innowacji radykalnych, nie są one bowiem w stanie przetrwać spotkania z realnym klientem.
W wypadku prawdziwie nowatorskich idei występuje wiele
czynników i zmiennych, które wpływają na ich przyjęcie się
na rynku. Dobrym przykładem procesu akceptacji produktu
może być iPad, którego prototyp był gotowy do produkcji już
w 2002 roku. Firma zdecydowała się jednak wprowadzić go
na rynek dopiero osiem lat później. Stało się tak, ponieważ
przed upływem tego czasu konsumenci nie byli przygotowani
na rewolucję, jaką był na przykład ekran dotykowy. Istniało
bardzo duże ryzyko, że iPad zostanie odrzucony jako coś
nieprzydatnego i nieintuicyjnego. Kiedy więc innowacja radykalna zapewnia nam potencjalnie znacznie większe szanse, rzeczywistość skłania do poszukiwania pomysłów również
w innym obszarze – innowacji przyrostowej.
Innowacja przyrostowa to dokładna obserwacja i analiza potrzeb klientów w poszukiwaniu usprawnień produktu lub usługi już dostępnych na rynku. Na podstawie
wyników analizy możemy opracować pomysł na udoskonalenie, które pozwoli lepiej odpowiedzieć na pragnienia
klientów lub szybciej rozwiązać ich problemy.
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Keith Sawyer z Washington University w St. Louis w stanie Missouri, analizując proces twórczy wielkich wynalazców,
wskazuje, że wielu z nich ma zbyt „romantyczne” podejście
do procesu generowania pomysłów, oczekując tak zwanego
olśnienia. Tymczasem większość wynalazków była – i jest nadal – wynikiem ciężkiej, często długiej pracy nad stworzeniem
własnej koncepcji. Osiągnięcia braci Wright, konstruktorów
pierwszego samolotu, były rezultatem żmudnych poszukiwań
i testowania różnych rozwiązań w tunelu aerodynamicznym.
Każdy z nietrafionych pomysłów przybliżał ich jednak do finalnego projektu, będącego – jak się okazało – strzałem w dziesiątkę. Podobnie wyglądało to w wypadku Thomasa Edisona,
który przetestował ponad 670 różnych materiałów, zanim
wpadł na pomysł wykonania żarnika żarówki z wolframu.
Szczególnie ważnym elementem procesu tworzenia
innowacji przyrostowych jest badanie i analiza potrzeb
klientów. W tej metodzie to klient jest głównym źródłem
informacji i inspiracji do generowania pomysłów – przedsiębiorstwo ma za zadanie zaspokoić jego potrzeby lepiej
niż konkurencja lub rozwiązać jakiś jego problem. Do analizy pragnień, a następnie przekształcenia ich w konkretną
koncepcję biznesową, możemy się posłużyć dwoma narzędziami: mapą empatii (o czym będzie jeszcze mowa) i kanwą
modelu biznesowego.

1.2. Pierwsze kroki w opracowaniu
pomysłu na własny biznes
Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą, to pierwszym
krokiem w opracowaniu własnego pomysłu na biznes jest
nakreślenie ram, w których będziesz się poruszać, poszukując inspiracji. Składają się na nie twoje doświadczenie, wiedza
i umiejętności oraz zainteresowania.
Jeśli w tym momencie zadajesz sobie pytanie o to, dlaczego już na starcie masz się ograniczać do konkretnych
obszarów, zdaj się na doświadczenia ekspertów w dziedzinie
kreatywności. Teresa Amabile, profesor Harvard Business
School i wybitna badaczka kreatywności w pracy, wskazuje,
że jednym z nieodzownych elementów w prawdziwej innowacyjności jest wiedza specjalistyczna (obok motywacji
i umiejętności twórczego myślenia). Czy możemy bowiem
oczekiwać nowatorskich pomysłów w obszarze usług doradczych dla korporacji od osoby, która nigdy nie miała styczności z takim środowiskiem? Czy możemy wymagać od kogoś
bez wiedzy i doświadczenia w gastronomii opracowania nowego, intrygującego menu dla klientów? Odpowiedź brzmi:
nie. Dlatego na początku drogi do swojego przedsiębiorstwa
warto nakreślić ramy, które ułatwią nam proces tworzenia
koncepcji własnego biznesu.
Zastanów się teraz nad tym, jakie doświadczenia i kompetencje możesz przekuć na pomysł biznesowy, i w jakim
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kierunku będziesz podążać. Pomogą ci w tym twoje zainteresowania. Zanim przejdziesz do dalszej części niniejszego
podrozdziału, przeprowadź analizę swoich kompetencji i zainteresowań – odpowiednie ćwiczenie znajdziesz poniżej.
ĆWICZENIE:

Analiza kompetencji i zainteresowań
Twoim zadaniem jest znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania. Jeśli masz taką możliwość, zapisz je, dzięki temu
łatwiej ci będzie w kolejnych ćwiczeniach wrócić do tych
informacji. Na każde pytanie spróbuj udzielić przynajmniej
trzech odpowiedzi – zawsze lepiej mieć więcej możliwości
wyboru.
1.

Jakie są twoje zainteresowania? Co lubisz robić
– zarówno w pracy czy ucząc się, jak i w wolnych
chwilach?

2.

Co interesuje cię tak, że będziesz w stanie spędzić
nad tym nawet całą noc?

3.

Czy ktoś ze znajomych, z rodziny lub z grona
przyjaciół zwraca się do ciebie z konkretnymi
problemami? Czy jesteś w stanie mu pomóc w takich
sytuacjach?

4.

Jakie masz doświadczenia z pracy (zarówno
odpłatnej, jak i w ramach wolontariatu)? Czym się
zajmowałeś? Jakiego rodzaju zadań i obowiązków
dotychczas się podejmowałeś?

5.

Jakie masz wykształcenie? Co wiesz, czego się
nauczyłeś w trakcie studiów?

6.

Jakie masz doświadczenia z aktywności studenckiej
(udział w kołach naukowych lub w samorządzie
studentów, organizacja wyjazdów lub imprez
studenckich)?

7.

Czy ktoś już zarabia na czymś, co potrafisz zrobić?
Jeśli tak, co to jest?

8.

Z jakimi klientami chciałbyś współpracować?
Interesuje cię praca z konsumentem (klientem
masowym) czy z firmami?

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą ci wyznaczyć
ramy do opracowania koncepcji własnego biznesu. Pomysłów
trzeba szukać przede wszystkim w obszarach, które są ci
znane i które cię interesują, gdyż bez wiedzy specjalistycznej

i jakiegokolwiek doświadczenia trudno ci będzie w każdym
obszarze odpowiedzieć na potrzeby klientów.
Kiedy ten etap masz już za sobą, kolejnym krokiem jest
poszukiwanie inspiracji do pomysłu na własną firmę. Wyróżnia się pięć podstawowych dróg poszukiwania:
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ

analiza zmiany na rynkach, szanse i luki biznesowe,
wymyślenie nowego produktu lub nowej usługi,
zwiększenie wartości istniejących rozwiązań,
porównanie rynków – zagranicznych z krajowym,
zbadanie potrzeb klientów.

Analiza zmian na rynkach,
szanse i luki biznesowe
Co pewien czas na każdym rynku możemy zaobserwować
duże zmiany, które prowadzą do zróżnicowania sytuacji
między największymi konkurentami, co z kolei tworzy nową
szansę na zarobienie pieniędzy.
Z powodu nagłych zdarzeń, przekształceń rynkowych
lub regulacji prawnych zwiększa się lub zmniejsza się zapotrzebowanie na różne produkty i usługi. Przykładem takiej
sytuacji było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, które stworzyło nowy obszar dla firm doradczych, obejmujący
pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych. Lata 2007–2013
były prawdziwym eldorado dla małych, nowo powstających
firm działających w tym zakresie. Stały się one konkurencyjne
nawet wobec tak dużych i znanych korporacji, jak KPMG czy
Deloitte. Zastanów się, czy w swoim otoczeniu nie dostrzegasz sygnałów nadchodzących zmian, które możesz wykorzystać? Dobrymi wskaźnikami będą potencjalne zmiany regulacji prawnych, nagłe wydarzenia polityczne lub gospodarcze,
a także tendencje prognozujące rozwój i zmianę preferencji
konsumentów.

Wymyślenie nowego produktu
lub nowej usługi
Innym sposobem na opracowanie pomysłu na własny biznes
jest stworzenie zupełnie nowego produktu lub całkowicie nowej usługi, z którymi konsumenci dotychczas się nie spotkali.
Jest to przykład innowacji radykalnej i jedna z najtrudniejszych metod postępowania, jednocześnie jednak niosąca
ze sobą największe korzyści. Potencjał opracowania nowych
rozwiązań istnieje właściwie wszędzie, większym problemem
jest jego dostrzeżenie. W takiej sytuacji możesz skorzystać
z własnej inspiracji i przyjrzeć się swoim doświadczeniom,
zastanawiając się nad tym, z jakimi problemami spotykałeś
się jako konsument lub klient innej firmy lub jakich problemów często doświadczasz i byłbyś gotów komuś zapłacić za
to, żeby je za ciebie rozwiązał.
Naturalnym sposobem na poznanie potrzeb klientów
jest doświadczenie ich rzeczywistości i osobiste sprawdzenie,
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z jakimi problemami się spotykają i jakie są ich pragnienia
czy oczekiwania. Często dzięki takiemu przeżyciu wiele osób
decyduje się na założenie własnej działalności. Przykładem
mogą być rodzice spodziewający się dziecka. Od dłuższego
czasu planują oni wyposażenie pokoju dziecięcego i zakup
ubranek, nie chcą jednak kupować produktów znanych marek, mają bowiem wątpliwości związane z ich jakością (nie
wiadomo, jakie materiały były wykorzystane do ich produkcji
i skąd pochodziły ani jaka jest jakość ich wykonania). Z tego
powodu poszukują ekologicznych ubranek dla swojego dziecka, sprowadzając je na przykład z innych krajów europejskich,
co zabiera ogromną ilość czasu. Wtedy w ich głowie pojawia
się myśl: „Przecież nie tylko my jesteśmy rodzicami, nie tylko nam zależy na zdrowiu naszego dziecka! Być może jest
więcej takich osób, które chciałyby ubrać swoje maleństwo
ekologicznie, ale brakuje im czasu na wielogodzinne poszukiwania w Internecie”. Tak właśnie powstał – cieszący się coraz
większą popularnością – sklep ekomaluch.pl. Podobnie było
w wypadku największego w Polsce kantoru internetowego
cinkciarz.pl – jego właściciel sam zmagał się z drogim kredytem w obcej walucie i szukał jakiegoś rozwiązania, aby tanio
kupić środki zagraniczne na jego spłatę.
W praktyce jednak jest to podejście czasochłonne, wymagające zajęcia się czymś (niekoniecznie zawodowo) przez
co najmniej kilka miesięcy. Innym rozwiązaniem jest szczegółowa analiza potrzeb klientów, którą można przeprowadzić
na przykład w ramach wywiadu ze znajomymi lub korzystając
z odpowiednich narzędzi do ich analizy, między innymi mapy
empatii.

Zwiększenie wartości
istniejących rozwiązań
Czy zdarzyło ci się kiedyś pomyśleć, że jakiś produkt lub jakaś
usługa nie są wystarczająco dobre i można byłoby je ulepszyć? Zwiększenie wartości produktu oferowanego przez inne
firmy może być sposobem na znalezienie ciekawego pomysłu na własny biznes. Możesz ulepszyć zarówno sam produkt
czy samą usługę, jak i procesy z nimi związane, na przykład
sprzedaż (zamiast chodzić do sklepu, mogę coś kupić online)
lub dostarczenie usługi (zamiast proponować odbiór w wypożyczalniach, niektóre firmy dostarczają samochody na wynajem pod adres wskazany przez klienta). Możesz również
usprawnić proces wyboru produktu – przez doradztwo, zaoferować wydłużoną lub rozszerzoną gwarancję albo wyposażyć
go w wartość dodaną, na przykład po to, żeby klient czuł się
lepiej, kupując twój produkt zamiast innego (metodę tę wykorzystują sprzedawcy dóbr luksusowych).
Możesz sam się zastanowić nad tym, gdzie należałoby
szukać takich usprawnień, a także zapytać znajomych, co
chcieliby poprawić w użytkowanych przez nich produktach
lub usługach albo czego – ich zdaniem – w nich brakuje.
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Porównanie rynków – zagranicznych z krajowym
Zjawisko podążania za rozwiązaniami wypracowanymi „na
Zachodzie” występuje obecnie nie tylko w wymiarze społecznym czy modowym, ale także biznesowym. Groupon jako
firma oferująca zakupy grupowe funkcjonował w Stanach
Zjednoczonych już od 2008 roku, w Polsce jednak rozpoczął
działalność w 2010 roku. Oznacza to, że fenomen zakupów
grupowych był na polskim rynku nieznany przez blisko dwa
lata, aż do momentu, gdy ktoś postanowił ten sam model biznesowy przenieść do kraju. Analizując funkcjonowanie różnych sektorów (w obszarze swoich zainteresowań), możesz
zauważyć, że są rozwiązania, które występują w jednym miejscu na świecie, w innym zaś jeszcze się nie pojawiły. Może się
okazać, że odmienne kultury i odległe rynki biznesowe będą
dla ciebie inspiracją i odkryją możliwości, które w połączeniu
z weryfikacją potrzeb i problemów potencjalnych klientów
w Polsce zrodzą pomysł na własny biznes.
Właśnie tak postąpiła polska studentka przebywająca
na wymianie międzynarodowej w Szwecji. Szyła ona torebki
dla siebie i najbliższych przyjaciół. Ponieważ w Szwecji większość ubrań i akcesoriów jest importowana lub szyta masowo, torby przygotowywane według indywidualnego projektu
okazały się absolutnym ewenementem i ogromnym hitem
sprzedażowym.

Zbadanie potrzeb klientów
Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań – szczególnie
w połączeniu z pozostałymi metodami – jest rzetelna analiza pragnień klientów i problemów, z jakimi się spotykają.
W rzeczywistości bowiem większość produktów powstaje
właśnie w odpowiedzi na potrzeby konsumentów. Analizując ich oczekiwania, możesz się zorientować, co im nie odpowiada w istniejących rozwiązaniach lub jakich problemów
doświadczają, i zaproponować im coś nowego. Działanie takie nazywamy innowacją przyrostową. Przykładem trafionej
innowacji przyrostowej są tanie linie lotnicze. Dla wielu klientów podróż samolotem była zbyt droga, dlatego decydowali
się na tańszy wariant transportu, na przykład jazdę koleją,
albo w ogóle rezygnowali z wyjazdu. W odpowiedzi na potrzebę niedrogiego i szybkiego środka transportu powstały
tanie linie lotnicze.

1.3. Mapa empatii – narzędzie badania
potrzeb klientów
Jednym z narzędzi, które może ci pomóc ustrukturyzować
proces badania potrzeb klientów, jest mapa empatii. Metoda ta wywodzi się z koncepcji design thinking, która u swoich podstaw ma te same założenia co innowacja przyrostowa:
dokonaj dokładnej analizy potrzeb klientów i twórz rozwiązania, opierając się na zidentyfikowanych potrzebach.
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Pierwszym krokiem w procesie przygotowania mapy
empatii jest określenie, w jakim obszarze biznesowym i dla
jakiej grupy klientów chcemy opracować produkt, usługę
lub usprawnienie. Aby to uczynić, wróć teraz do zanotowanych odpowiedzi na pytanie „Z jakimi klientami chciałbyś
współpracować?” z ćwiczenia w podrozdziale dotyczącym
analizy kompetencji i zainteresowań – uzyskasz wstępną
charakterystykę grupy osób, z którymi chcesz pracować
i dla których możesz tworzyć jakąś wartość (nowe rozwiązania, produkty, usługi). Możesz także wyjść od swoich
zamierzeń – co chcesz produkować lub sprzedawać.
Następnie zastanów się również nad tym, kto tworzy potencjalnie największą grupę konsumentów: młodzież, studenci, osoby dorosłe, mieszkańcy konkretnej miejscowości,
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, duże organizacje
i korporacje.
ĆWICZENIE:

Przygotowanie segmentu
klientów do mapy empatii
krok pierwszy:
Zdefiniuj co najmniej jeden segment swoich klientów:
ȇȇ kim są,
ȇȇ czego oczekują,
ȇȇ co powoduje, że są zainteresowani tym,
a nie innym produktem,
ȇȇ ile mają lat,
ȇȇ jakie mają wykształcenie,
ȇȇ gdzie mieszkają,
ȇȇ co robią zawodowo,
ȇȇ jakie mają dochody,
ȇȇ jaki mają styl życia,
ȇȇ na jakim są etapie życia rodzinnego.
Właściwe ustalenie grupy potencjalnych klientów pomoże w odnalezieniu własnej niszy lub czegoś, co cię wyróżni wśród konkurencji. Kierując produkt do określonej grupy
nabywców, możesz go lepiej dostosować do ich wymagań
i opracować skuteczny plan działania na rynku. Takie podejście pomaga także minimalizować ryzyko biznesowe, dysponując bowiem opisem konkretnego segmentu klientów,
możesz łatwiej sobie wyobrazić, jakim problemom muszą
stawiać czoła.

krok drugi:
Wykorzystaj dostępne dane statystyczne, aby zweryfikować swoje założenia dotyczące segmentu klientów. Warto
sięgnąć po:
ȇȇ roczniki Głównego Urzędu Statystycznego,
ȇȇ raporty płacowe instytucji
monitorujących rynek pracy,
ȇȇ prasę branżową publikującą
informacje o tendencjach na rynku,
ȇȇ raporty giełdowe (w wypadku spółek)
czy sprawozdania z działalności
(w wypadku organizacji pożytku publicznego).
Dobrym źródłem informacji mogą być również znajomi pracujący w interesującym nas obszarze biznesowym. Wykorzystaj
wszystkie źródła informacji, jakie uda ci się znaleźć, dzięki temu
będziesz w stanie lepiej odzwierciedlić rzeczywistość w swoich
założeniach.
PRZYKŁAD OPRACOWANEGO SEGMENTU KLIENTÓW
Katarzyna wybrała organizacje pozarządowe jako kluczową
grupę docelową swoich klientów. Z własnych dotychczasowych doświadczeń wie, że takie organizacje pracują głównie
projektowo, pozyskując fundusze z projektów unijnych.


Sprawdzając w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i w innych instytucjach przydzielających fundusze z Unii
Europejskiej, Katarzyna się dowiaduje, że średni koszt
przygotowania i opracowania komunikacji wizualnej (logo,
strona internetowa, projekt ulotek, inne projekty graficzne)
do projektu dla organizacji to przedział od 3 do 30 tysięcy
złotych – w zależności od wielkości projektu.


Przeglądając strony internetowe kilku fundacji, Katarzyna zauważa, że głównym kryterium w wyborze wykonawcy takich usług jest często cena, a osobami decyzyjnymi
w tych kwestiach są najczęściej zarządzający tą organizacją, którzy mają jeszcze niewielką wiedzę i małe doświadczenie w obszarze marketingu.
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Korzystając z informacji dostępnych w Internecie na stronach organizacji pozarządowych, Katarzyna stwierdza,
że osobami decyzyjnymi są zwykle wykształcone kobiety
w wieku od dwudziestu pięciu do trzydziestu lat, domyśla się zatem, że przy wyborze dostawcy usług ważna
będzie dla nich estetyka dotychczasowych projektów
(w portfolio) i odpowiedni dobór kolorów. Na pewno
docenią także doradztwo w zakresie wyboru grafiki do
projektów – będą zapewne w większym stopniu polegać
na własnym odczuciu i swojej intuicji niż na tendencjach
czy stylach w grafice.

Mapa empatii – wprowadzenie do narzędzia
badania potrzeb klientów
Mapa empatii jest narzędziem strukturyzującym proces badania potrzeb klientów i wskazującym sześć głównych obszarów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w tym
procesie. Warto jednak pamiętać, że jako narzędzie mapa
jedynie podpowiada kierunek, swoją efektywność opiera
bowiem na otwartości osoby przeprowadzającej analizę.
W opisie każdego z sześciu obszarów znajdziesz konkretne
pytania, na jakie trzeba odpowiedzieć, aby uzyskać podstawę analizy potrzeb. W procesie tym warto zachować
otwarty umysł, zapisując do każdego pytania przynajmniej
kilka odpowiedzi, jakie przychodzą ci do głowy – im więcej
informacji i własnych refleksji, tym lepiej. Może się zdarzyć,
że w trakcie uzupełniania mapy pojawią się już pierwsze pomysły – powinno się je wtedy zapisać na oddzielnej kartce
i wrócić do nich po zakończeniu wypełniania mapy. Odpowiadając na te pytania, cały czas musisz myśleć wyłącznie
o jednym segmencie klientów, na przykład o tym, który
przed chwilą opisałeś. Pracując nad każdym z obszarów,
bierz pod uwagę potrzeby w zakresie życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego, często się bowiem okazuje, że
jedne silnie wpływają na drugie.

Etap pierwszy – identyfikowanie obaw,
lęków i źródeł niepokoju
Pierwszym etapem w procesie tworzenia mapy empatii jest
zidentyfikowanie wszystkich obaw, lęków i źródeł niepokoju,
jakie mogą mieć osoby z wybranego przez ciebie segmentu
klientów. Zastanów się i ustal (a następnie wypisz), z jakimi
problemami zwykle się spotykają w pracy i w życiu prywatnym, jakich negatywnych emocji często doświadczają i w jakich sytuacjach oraz jakie niespodziewane koszty lub przykre sytuacje przydarzają się twoim potencjalnym klientom
w procesie:
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ȇȇ poszukiwania rozwiązania,
ȇȇ oceny jakości i wyboru rozwiązania,
ȇȇ zakupu rozwiązania,
Dodatkowe pytania do pierwszego etapu tworzenia
mapy empatii:
ȇȇ Co jest obecnie największym zmartwieniem twoich
klientów? O czym ciągle myślą w kategoriach
problemu trudnego do rozwiązania?
ȇȇ Załatwienie jakiej sprawy przekładają
ciągle na później (na ostatnią chwilę)?
ȇȇ Jakie przeszkody pojawiają się między nimi
a ich celami? Co przeszkadza twoim klientom
w dotarciu do celu?
ȇȇ Co frustruje klientów w dostępnych rozwiązaniach?
Czego im brakuje? Z czego nie są zadowoleni?
ȇȇ Co w dostępnych rozwiązaniach jest
niewystarczające – źle działa lub działa za wolno,
nie ma pożądanych możliwości (funkcjonalności),
oczekiwanego zakresu?
ȇȇ Jakiego ryzyka najbardziej obawiają się twoi klienci
(finansowego, społecznego, technicznego: awarie,
usterki, przestoje)?
ȇȇ Jakie w ogóle trudności i wyzwania spotykają na
swojej drodze twoi klienci w pracy – w obszarze,
w którym chcesz im coś zaproponować.

Etap drugi – korzyści i aspiracje
Drugim etapem w procesie tworzenia mapy empatii jest
zidentyfikowanie pozytywnych elementów, czyli korzyści
oczekiwanych przez twoich potencjalnych klientów w trakcie korzystania z produktu lub usługi. Zastanów się nad tym,
jakiego rodzaju korzyści oczekują osoby z określonego przez
ciebie segmentu klientów. Co jest dla nich najważniejsze – po
stronie pozytywnej – w wyborze produktu czy usługi? Jakich
pozytywnych emocji chcą doświadczać? Jakie mają osobiste
i zawodowe pragnienia i aspiracje? Co uważają za swój sukces? Z czego są zadowoleni?
Dodatkowe pytania do drugiego etapu tworzenia mapy
empatii:
ȇȇ Co tak naprawdę twoi klienci chcą osiągnąć w życiu?
Na czym im zależy?
ȇȇ Po czym twoi klienci poznają swój sukces?
W jaki sposób go oceniają? Jak go mierzą?
ȇȇ Do czego twoi klienci dążą zawodowo i osobiście?
ȇȇ Jakie strategie wykorzystują, aby osiągać swoje cele?
ȇȇ Na czym im bardzo zależy, ale nie mówią o tym innym?
ȇȇ Co może ich pozytywnie zaskoczyć? Co będzie dla
nich miłą niespodzianką?
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ȇȇ Jakie rozwiązania obecnie dostępne na rynku
wybijają się ponad konkurencję? Dlaczego? Jakie inne
(dodatkowe) korzyści oferują klientom?
ȇȇ Jakich pozytywnych rezultatów społecznych mogą
oczekiwać (chcieć) twoi klienci? Czego mogą
oczekiwać w wymiarze społecznym – w relacjach
z innymi ludźmi?
ȇȇ Po czym klienci poznają, że dokonali dobrego
wyboru? Jakimi kryteriami będą oceniali twoją
propozycję produktu czy usługi?
ȇȇ Czego twoi klienci chcą, ale tego nie potrzebują?

Etap trzeci – obserwacje
Zastanów się teraz jak wygląda codzienne otoczenie twoich klientów – zarówno prywatne, jak i zawodowe. Gdzie
mieszkają i pracują, w jakim środowisku się obracają, z czym
spotykają się na co dzień? Co widzą codziennie – na przykład
w drodze do pracy – i jest to dla nich nudne, a czego się nie
spodziewają zobaczyć i co może ich zaintrygować? Tutaj także jest czas na to, aby ustalić, jakiego rodzaju oferty zwykle
otrzymują i do zasobów jakich informacji w ofercie są przyzwyczajeni.
Dodatkowe pytania do trzeciego etapu tworzenia mapy
empatii:
ȇȇ Jak wygląda otoczenie twoich klientów?
Co w tym otoczeniu może mieć wpływ na
podejmowane przez nich decyzje?
ȇȇ W jakim środowisku mieszkają, w jakim zaś pracują?
Co ich otacza na co dzień?
ȇȇ Jakie oferty widzą (otrzymują) na co dzień?
Do czego są w nich przyzwyczajeni?
ȇȇ Jakich przedmiotów używają najczęściej?
ȇȇ Jak przemieszczają się w swoim środowisku?
Czy w tym procesie trafiają na jakieś komunikaty
reklamowe? Jakie one są i jak wyglądają?
ȇȇ Czego twoi klienci oczekują od reklamy produktu,
który może ich zainteresować?
ȇȇ Jakie problemy widzą w otaczającej ich rzeczywistości?
ȇȇ W jaki sposób postrzegają pozytywne lub negatywne
skutki swoich decyzji? Po czym je poznają?

Etap czwarty – opinie
Bardzo ważnym etapem w procesie tworzenia mapy empatii
jest zidentyfikowanie, z jakimi opiniami spotykają się twoi
potencjalni klienci. Środowisko społeczne, w którym się obracamy, ma bardzo duży wpływ na nasze decyzje o zakupie
konkretnych produktów czy usług – zarówno bezpośredni
(poszukujemy informacji od innych, doradztwa od profesjo-

nalistów), jak i pośredni (ulegamy namowom osób bliskich
– partnerów, rodziców, dzieci, przyjaciół). Zastanów się nad
tym, z jakimi opiniami – w obszarze zawodowym i osobistym
– spotykają się twoi klienci. Z jakimi stereotypami mają do
czynienia? Jakie są opinie ich środowiska zawodowego na
temat różnych aspektów pracy lub dostawców produktów
czy usług?
Dodatkowe pytania do czwartego etapu tworzenia mapy
empatii:
ȇȇ Jakie opinie mają bliscy twoich klientów
(partnerzy, rodzice, dzieci, przyjaciele). Co mówią
o ich pracy i życiu prywatnym?
ȇȇ Jakie opinie bliscy wygłaszają na temat otaczającej
ich rzeczywistości?
ȇȇ Jakie problemy bliscy dostrzegają i głośno o nich
mówią? O jakich problemach nie mają odwagi
rozmawiać?
ȇȇ Kto jest autorytetem dla twoich klientów? Czyich
opinii słuchają? Kto jest autorytetem w sprawach
osobistych, a kto w sprawach zawodowych?
ȇȇ Jakie kanały komunikacji są najlepsze
dla twoich klientów? Skąd czerpią informacje?
ȇȇ Jakie media, portale, kanały informacyjne
są dla nich ważne? Z jakich zwykle korzystają?

Etap piąty – myśli i uczucia
Teraz skup się na sferze emocjonalnej i spróbuj ustalić, w jaki
sposób myślą i czują twoi klienci. Zwróć szczególną uwagę
na rozdzielenie myśli od emocji (co dana osoba myśli i jak
się z tym czuje). Emocje są jednym z kluczowych czynników
wpływających na podjęcie decyzji o wyborze produktu lub
usługi, szczególnie więc powinny cię interesować pozytywne
emocje, które możesz wzbudzić dzięki swojemu rozwiązaniu, a także negatywne emocje, jakich klienci doświadczają
w trakcie użytkowania produktów czy usług potencjalnej konkurencji. Zastanów się także ogólnie nad sferą emocjonalną
twoich klientów (jakich emocji doświadczają, jakich im brakuje, jakich chcieliby więcej doświadczać).
Dodatkowe pytania do piątego etapu tworzenia mapy
empatii:
ȇȇ Jakich emocji – w sferze zarówno osobistej, jak
i zawodowej – doświadczają twoi klienci, ale nie są
w stanie powiedzieć tego publicznie? Czy możesz im
jakoś pomóc i rozwiązać ten dylemat?
ȇȇ Jakie emocje są dla nich ważne? Czego im brakuje,
a chcieliby tego więcej?
ȇȇ Jakich negatywnych emocji doświadczają,
a chcieliby ich doświadczać mniej?

Źródła pomysłów na własny biznes

ȇȇ Co ich motywuje i zachęca do działania?
Nad czym są w stanie spędzić całą noc?
ȇȇ Jakie emocje ich poruszają? Co się sprawdzi
w komunikacie marketingowym?
ȇȇ Co myślą, a co czują na temat twojego
obszaru biznesowego? Czy jest spójność
między ich myślami i emocjami?
ȇȇ W jaki sposób myślą o swoich decyzjach
(wyborach)? Na podstawie czego podejmują
decyzje? Ważniejsza jest dla nich decyzja
z umysłu (przemyślana) czy z serca (na podstawie
dobrego samopoczucia lub przeczucia)?
ȇȇ Jak myślą o sobie (na swój temat)? Jakich emocji
doświadczają, myśląc o sobie?

Etap szósty – przekonania i zachowania
Jest to jeden z najważniejszych elementów w całym procesie tworzenia mapy empatii. Zastanów się nad tym, jakie są
przekonania twoich klientów i jak twoi klienci się zachowują.
Szczególnie ważne dla opracowania pomysłu na biznes jest
odkrycie sytuacji, w których twoi klienci myślą lub mówią jedno, robią zaś coś innego. Są to często sytuacje wywołujące
duży dyskomfort psychiczny, który możesz spróbować zredukować swoim produktem lub rozwiązaniem. Jeśli stworzysz
produkt czy usługę rozwiązujące taki dylemat, zainteresowanie klientów masz gwarantowane. Poszukaj rozbieżności
w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Przykładem
produktu, który rozwiązał problem „myślę jedno, robię drugie”, jest papieros elektroniczny – wyrób ten w ciągu zaledwie kilku miesięcy zdobył rynek w Polsce. Dlaczego? Pomógł
palaczom pozbyć się następującego dyskomfortu: „Wiem, że
papierosy są niezdrowe, ale nadal je palę”.
Dodatkowe pytania do szóstego etapu tworzenia mapy
empatii:
ȇȇ Jakie jest nastawienie twoich klientów
do otaczającej ich rzeczywistości?
ȇȇ Jakie są ich opinie? Co mówią innym na temat
otaczającej ich rzeczywistości – zarówno osobistej,
jak i biznesowej?
ȇȇ W jaki sposób twoi klienci zachowują się publicznie
– zarówno wobec siebie, jak i w stosunku do innych osób?
ȇȇ Jaki wizerunek siebie prezentują twoi klienci?
ȇȇ W jaki sposób wypowiadają się na temat swojej
rzeczywistości? Jakie „głoszą” idee?
ȇȇ W jakich sytuacjach – w życiu zarówno
prywatnym, jak i zawodowym – myślą jedno,
mówią zaś lub robią co innego?
ȇȇ Jakie mają przekonania (opinie) na temat reklam
i form przekazu informacji o produktach lub usługach?
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Mapa empatii – podsumowanie
Odpowiadając na wszystkie powyższe pytania, tworzysz
mapę empatii dla jednego segmentu twoich klientów.
Jeśli przygotowywałeś mapę podczas lektury niniejszego
podrozdziału, zapewne już teraz przychodzą ci do głowy
pomysły, w jaki sposób możesz zaspokoić potrzeby swoich
klientów, jak do nich dotrzeć (jakimi metodami i komunikatami) i co im zaproponować, żeby wybrali ciebie, nie zaś
konkurencję.
Na podstawie dobrze opracowanej mapy empatii można dokładnie zidentyfikować potrzeby klientów – nawet te
nieuświadomione, z których twoi klienci mogą nie zdawać
sobie sprawy – a także wypracować pomysły na kanały komunikacji z klientem, metody marketingu, reklamy i sprzedaży czy pomysły na nazwę, identyfikację wizualną (logo,
kolorystyka) i lokalizację siedziby firmy (sklepu, biura).
W tym momencie wszystkie informacje zebrane w procesie
tworzenia mapy warto przekuć na pomysły dotyczące tego,
czego twoi klienci mogą potrzebować, jakie są ich problemy
i w jaki sposób możesz je rozwiązać, jak możesz dotrzeć do
swoich klientów.

1. Potrzeby
funkcjonalne
Czy twoi klienci mają jakiś
problem, który możesz
pomóc rozwiązać? Czy
mają jakieś zadanie do
wykonania, którego
realizację możesz
ułatwić? Tutaj znajduje się
większość usług w sektorze
B2B (biznes dla biznesu).
Może jesteś w stanie
przyspieszyć jakieś
procesy, które klienci już
realizują? Niemal każdy
człowiek chciałby poznać
metodę naprawdę szybkiej
nauki języków obcych lub
skutecznego motywowania
samego siebie do działania.
Kto znajdzie rozwiązanie
takich problemów, ten
zdobędzie pomysł na
potencjalnie genialny
biznes.
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2. Potrzeby społeczne
Czy twoi klienci chcą
poprawić swój status
społeczny, wyglądać lepiej,
być lepiej oceniani, mieć
większą władzę? W jaki
sposób mogą się odnaleźć
w nowej grupie, nowej
pracy, nowym środowisku?
Jak powinni zaprezentować
innym swoje kompetencje
i umiejętności, żeby zostali
pozytywnie ocenieni?
Z podobnymi problemami
mierzy się wielu młodych
ludzi szukających
zatrudnienia lub właśnie
rozpoczynających pracę
na nowym stanowisku.
Wielu chętnie zapłaciłoby
za rozwiązania, które im
w tym pomogą.

Wróć do etapu poszukiwania inspiracji i zastanów się ponownie, czy teraz nie pojawiają się nowe pomysły na:
ȇȇ zmiany na rynkach, luki biznesowe
niezagospodarowane przez konkurencję, szanse
wynikające z pojawiających się zmian,
ȇȇ nowe produkty i usługi zaspokajające potrzeby
klientów,
ȇȇ zwiększenie wartości dostępnych produktów lub
usług (przez zrobienie czegoś lepiej, szybciej, taniej
lub w sposób bardziej dopasowany do potrzeb),
ȇȇ nowe rozwiązania między różnymi rynkami
– zagranicznymi i krajowym.
Patrząc na swoje odpowiedzi na wszystkie pytania z poszczególnych etapów tworzenia mapy empatii, wybierz teraz
kilka kluczowych informacji, które wskażą, jakiego rodzaju
potrzeby twoich klientów możesz zaspokoić lub jakie ich problemy jesteś w stanie rozwiązać.
Ogólne potrzeby klientów można podzielić na cztery
główne grupy:

3. Potrzeby
emocjonalne

4. Potrzeby
podstawowe

Należą tutaj potrzeby
estetyczne, kwestie
samopoczucia
i bezpieczeństwa,
poczucie własnej wartości.
Większości osób zależy
na dobrych bliskich
relacjach z drugim
człowiekiem. Niestety,
nie wszyscy są w stanie
komfortowo dla siebie
poznawać innych ludzi
– w tym potencjalnego
partnera. Kto rozwiąże ten
problem, ten zdobędzie
prawdopodobnie
prawdziwą żyłę złota, jest
to bowiem problem dużej
grupy ludzi na świecie.

Należą tutaj potrzeby
natury fizjologicznej,
jak głód, seks i sen, oraz
komunikacja z innymi
osobami. W jakiej
sytuacji człowiek cierpi
głód, jednocześnie nie
mając dostępu do żadnej
żywności? Mieszkańcy
dużych miast często mają
tak szybkie tempo życia
i pracy, że nie są w stanie
przygotowywać dla
siebie posiłków. Otwórz
restaurację w pobliżu
biurowców, zaproponuj
obiad w rozsądnej cenie,
a dopływ stałych klientów
masz gwarantowany. Stąd
właśnie taki sukces barów
mlecznych, na które jest
duże zapotrzebowanie na
rynku.

Zastanów się także, czy po przygotowaniu mapy empatii
nie przychodzą ci do głowy pomysły, w jaki sposób możesz:
ȇȇ zaspokoić potrzeby klientów, na które nikt nie
odpowiada,

ȇȇ zaspokoić potrzeby klientów lepiej niż konkurencja,
ȇȇ rozwiązać problemy klientów, z jakimi się spotykają
i na które nikt nie zwraca uwagi,
ȇȇ zaproponować lepsze rozwiązanie problemów
klientów niż obecnie proponuje konkurencja.

TREŚĆ PRZYKŁADOWEJ MAPY EMPATII

ETAP PIERWSZY
IDENTYFIKOWANIE
OBAW, LĘKÓW
I ŹRÓDEŁ NIEPOKOJU

ETAP DRUGI

•

klient ma obawy związane z precyzyjnym rozliczaniem projektów, na które
otrzymuje dofinansowanie,

•

klient ma obawy związane ze zmianami lub z sytuacjami nieprzewidzianymi
(projekty współfinansowane zawierają zwykle kryteria rozliczenia, których nie
można zmienić, nawet w uzasadnionych sytuacjach),

•

załatwianie formalności klient zwykle zostawia na ostatnią chwilę,

•

klientowi brakuje kogoś, kto zna rzeczywistość funkcjonowania organizacji
pozarządowych utrzymujących się z dotacji (na przykład terminy rozliczenia
i wymagana dokumentacja),

•

klient nie jest zadowolony z czasu realizacji projektów (wielu indywidualnych
grafików lub koderów nie jest w stanie wykonać zadań w ustalonym terminie),

•

klient najbardziej obawia się ryzyka niespełnienia kryteriów projektu, w którym
pracuje (czasowych i finansowych),

•

klientowi brakuje doradztwa ze strony wykonawcy (czasem sam nie ma określonej
koncepcji i oczekuje, że ktoś pomoże mu ją wyklarować).

•

klientowi zależy na osiągnięciu wyższych celów społecznych (pracuje w organizacji
pozarządowej, jest bowiem naprawdę do tego przekonany),

•

dla klienta ważne jest to, co robi jego organizacja,

•

klientowi zależy na stabilizacji – osobistej i zawodowej,

•

dla klienta ważne jest osobiste spełnianie się (na przykład bardzo lubi podróżować
i stara się to realizować),

•

klient swój sukces ocenia po tym, jak wyniki jego pracy oceniają inni (w jakim
stopniu inni są z tego zadowoleni),

•

klient swoje cele osiąga zwykle przy wsparciu innych osób (z udziałem innych osób),
praca z ludźmi jest więc dla niego ważna,

•

na rynku klient dostrzega rozwiązania, które prezentują dobry gust i wysoką
jakość (jest ważne, czy firma ma eleganckie logo i dobrze wyglądającą stronę
internetową),

•

oczekiwana wartość dodana (społeczna) to dla klienta zadowolenie innych osób,

•

dla klienta ważny jest rozwój osobisty – w szerokim znaczeniu (w życiu prywatnym
i zawodowym, w relacjach z ludźmi, w zarabianiu pieniędzy).

KORZYŚCI I ASPIRACJE

Źródła pomysłów na własny biznes
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ETAP TRZECI
OBSERWACJE

ETAP CZWARTY
OPINIE

ETAP PIĄTY
MYŚLI I UCZUCIA
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•

wszystkie certyfikaty i potwierdzenia rzetelnej firmy, firmy prospołecznej
lub firmy dbającej o środowisko mogą mieć wpływ na decyzje klienta,

•

wytyczne urzędów lub organizacji przyznających dotacje dla organizacji
pozarządowych będą podstawowym kryterium podejmowania decyzji przez klienta,

•

klient jest przyzwyczajony do ofert o średniej jakości wizualnej,

•

w swoim otoczeniu klient widzi przede wszystkim problemy związane
z rodzajem swojej pracy (tego, czym się zajmuje jego organizacja),

•

od reklamy klient oczekuje konkretnych informacji
i reprezentowania jakości swoją marką.

•

klient czerpie informacje przede wszystkim z Internetu – z serwisów zarówno
polskich, jak i obcojęzycznych,

•

Facebook jest dla klienta jednym z głównych źródeł kontaktu i odbierania informacji,

•

autorytetem będą dla klienta osoby, które osiągnęły sukces
w obszarze jego zainteresowań,

•

autorytetem dla klienta będą także kobiety, które odniosły sukces,
lub kobiety, które spełniają się w różnych sferach życiowych: zawodowej,
rodzinnej, rozwoju osobistego i własnych zainteresowań,

•

klient słyszy, że tendencje w marketingu idą w kierunku
reklamy online zamiast standardowej,

•

klient słyszy od znajomych i bliskich o problemach ze znalezieniem
pracy, co może powodować chęć do działania w taki sposób,
aby utrzymać się na obecnym miejscu pracy.

•

klient ma poczucie, że jego kompetencje i umiejętności są ograniczone,
obawia się więc, że w sytuacji zawodowej wykaże się niekompetencją,

•

w nowych projektach klientowi towarzyszy obawa, czy sobie poradzi
ze wszystkimi obowiązkami,

•

klient ma wątpliwości, czy powinien poświęcić się swojej karierze,
czy też może ma myśleć o rodzinie,

•

klienta poruszają informacje i emocje związane z tym, czym się
zajmuje zawodowo (sprawy społeczne, ekologia),

•

do działania zachęca klienta obecność innych osób
i praca na rzecz innych (ludzi, zwierząt),

•

klient podejmuje decyzje na podstawie swoich emocji,
swojej intuicji, własnych odczuć (na przykład poczucia estetyki),

•

o grafikach klient myśli jak o artystach – sam poszukuje kogoś,
kto naprawdę robi to, co lubi, i jest to dla niego wielką przyjemnością.

ETAP SZÓSTY
PRZEKONANIA
I ZACHOWANIA

•

klient ma pozytywne, optymistyczne nastawienie do otaczającej go rzeczywistości,

•

klient mówi innym o tym, z jakimi problemami się spotyka
(społecznymi, ekologicznymi), zachęca także innych do zaangażowania się
i aktywnego udziału,

•

klient publicznie jest osobą towarzyską – pokazuje i mówi o tym,
że lubi to, co robi (praca jest dla niego czymś przyjemnym,
ma się kojarzyć pozytywnie),

•

klient jest gotów zainwestować swój prywatny czas
i swoje pieniądze, wspierając potrzebujących,

•

klient kreuje swój wizerunek jako osoby zaangażowanej
w ważne kwestie, którą interesuje więcej niż tylko własne sprawy,

•

klient czasem ma poczucie, że nie dba o siebie – ciągle myśli o innych, ich zadowoleniu
i szczęściu, im poświęca czas, nie ma go zaś dla siebie samego,

•

klient źle ocenia międzynarodowe korporacje, jest bowiem przekonany,
że wyzyskują ludzi i wzmacniają negatywne zachowania społeczne
(na przykład zawodowy wyścig szczurów).

1.4. Projektowanie modelu
biznesowego przedsiębiorstwa
Kiedy znasz już potrzeby twoich potencjalnych klientów i masz
pomysł na to, co możesz im zaproponować, aby je zaspokoić,
powinieneś zweryfikować, czy przyjęta przez ciebie koncepcja
ma szansę przetrwać spotkanie z klientem i konkurencję na
rynku. Chcąc zmniejszyć ryzyko i ograniczyć straty związane
z rozpoczęciem działalności tylko na podstawie samego pomysłu, każdy przedsiębiorca musi przygotować biznesplan lub
model biznesowy firmy (najlepiej zaś jedno i drugie).
Model biznesowy firmy to opis funkcjonowania kluczowych elementów przedsiębiorstwa i ich wzajemnych relacji, które składają się na proces sprzedaży produktu – od
wytworzenia wartości dla klienta, przez marketing i sprzedaż, do obsługi posprzedażowej i funkcjonowania procesów
operacyjnych. W przeciwieństwie do przygotowania biznesplanu, opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa
to kwestia kilkudziesięciu minut, co pozwala na szybkie
zweryfikowanie, w jakim stopniu nasz pomysł odnajdzie się
w realiach rynkowych. Dodatkowo w trakcie opracowywania
modelu firmy będziemy mieli okazję rozwinąć swoją świadomość biznesową na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa
(jakie procesy powinny być stale realizowane, żeby firma się
rozwijała i działała). Bardzo często przyszli przedsiębiorcy
zdają sobie sprawę z niedoskonałości swoich założeń i już na
etapie tworzenia modelu biznesowego wprowadzają kolejne
usprawnienia. Jednym z najprostszych całościowych narzę-
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dzi tworzenia modeli biznesowych jest business model canvas
opracowany przez Alexandra Osterwaldera1.
W dalszej części niniejszego podrozdziału opisano krok
po kroku proces opracowywania modelu biznesowego własnej firmy.

Krok pierwszy: segmenty klientów
Podobnie jak to było przy tworzeniu mapy empatii, w pierwszym kroku musimy się dokładnie zastanowić, kim mogą być
nasi klienci, i podzielić ich na segmenty. Każda grupa docelowa ma inne oczekiwania wobec tego samego produktu czy
tej samej usługi, jest więc ważne, aby w kolejnych krokach
projektowania modelu biznesowego rozważać je oddzielnie. Musisz wiedzieć, dla kogo tworzysz wartość – kto może
chcieć kupić od ciebie twój produkt lub twoją usługę.
Jeśli mapę empatii tworzyłeś tylko dla jednego segmentu
klientów, rozważ, czy jest może ktoś jeszcze, kto byłby zainteresowany twoim produktem? W modelu biznesowym warto
brać pod uwagę każdą ważną i potencjalnie dużą grupę klientów. Możesz także zweryfikować, czy twoje dotychczasowe
rozumienie rynku nie było za szerokie. Jeśli tak, zastanów się,
na jakie segmenty możesz podzielić swoich dotychczasowych
odbiorców.
1

A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, przeł. B. Sałbut, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
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Do wyróżniania różnych segmentów klientów Alexander
Osterwalder proponuje wykorzystać następującą formułę
pytań2:
ȇȇ Czy wszyscy klienci będą płacić za ten sam
aspekt twojej oferty? Jeśli nie, podziel ich
na oddzielne segmenty.
ȇȇ Czy do wszystkich klientów dotrzesz w ten
sam sposób (przy użyciu tych samych kanałów
dystrybucji?). Jeśli nie, podziel ich na oddzielne
segmenty.
ȇȇ Czy z każdym klientem będziesz utrzymywał
taki sam rodzaj relacji?
ȇȇ Czy każdy odbiorca będzie płacił taką samą
cenę za ten produkt lub za tę usługę?
Najczęściej wybierane (identyfikowane) rynki to segment klienta masowego i segment klienta niszowego. Segment masowy (niewyróżniający różnych typów klientów) jest
przyjmowany przez większość sklepów spożywczych, elektronicznych czy internetowych. W takiej sytuacji zakładamy,
że – niezależnie od innych czynników (statusu społecznego,
wieku, poziomu zarobków) – przeważająca liczba osób potrzebuje na przykład żywności, elektroniki czy ubrań, naszym
celem jest więc dotarcie do nich wszystkich. Wadą takiego
rozwiązania jest ograniczenie elementów konkurencji, gdyż
w takiej sytuacji większość klientów będzie zwracała uwagę
przede wszystkim na cenę. Przeciwieństwem takiego podejścia jest segment niszowy (skupienie się na jednym typie
klientów, czasem na dwóch typach klientów), reprezentowany na przykład przez sklepy z wysokiej klasy sprzętem dla
muzyków i audiofilów. W tym wypadku rynek jest znacznie
ograniczony – muzyków i audiofilów jest niewielu – cena
jednostkowa produktu jest jednak zwykle wyższa, mamy
również więcej elementów konkurencji (na przykład marka,
specjalistyczna obsługa klienta, wartość dodana do zakupionego sprzętu). Trzecim często stosowanym podejściem jest
segmentowany model biznesowy, w którym funkcjonuje kilka
różnych typów klientów. Na taki model biznesowy decydują
się na przykład banki, oferując swoje usługi zarówno osobom
prywatnym, jak i małym przedsiębiorcom, korporacjom czy
bardzo zamożnym klientom indywidualnym. Segmentowany
model biznesowy bardzo dobrze ilustruje istotę podziału rynku. W końcu i osoba prywatna, i przedsiębiorca, i korporacja,
i zamożny klient potrzebuje własnego konta w banku, choć
będą oni jednak płacili za różne aspekty tej usługi i co innego
będzie dla nich najważniejsze.
Poniższe pytania pomogą ci opracować segmentację do
modelu biznesowego:
2
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Ibidem.

ȇȇ Dla jakich grup klientów tworzę wartość?
ȇȇ Kim są moi najważniejsi klienci?
ȇȇ Za jakie elementy oferty są gotowi zapłacić moi
klienci?
ȇȇ W jaki sposób docieram z moją ofertą do różnych
segmentów klientów?
ȇȇ Jakie elementy mojej oferty są dla klientów
ważniejsze od innych ofert?

Krok drugi: propozycja wartości
Po wybraniu segmentów rynku powinieneś się zastanowić,
dlaczego klienci mają kupować coś u ciebie, nie zaś u konkurencji. Propozycja wartości jest powodem, dla którego klienci wybierają jedną firmę kosztem drugiej. Jest to kluczowy
element modelu biznesowego, dlatego warto mu poświęcić
trochę czasu i dobrze go dopracować. Propozycja wartości
może zarówno być w pełni innowacyjna (przykład firmy Facebook), jak i nie mieć nic wspólnego z innowacją, ale dysponować wartością dodaną (na przykład oferowanie istniejących
produktów po znacznie niższej cenie, w lepszej jakości lub
wzbogaconych o jakiś atrybut). Wartością może być również
design lub marka (przykład firmy Apple).
Poniższe pytania pomogą ci określić własną propozycję
wartości:
ȇȇ Jaką wartość generuję dla moich klientów?
ȇȇ Jakiego rodzaju problemy pomagam rozwiązywać
moim klientom?
ȇȇ Jakie potrzeby moich klientów zaspokajam?
ȇȇ Jaki zbiór produktów i usług oferuję poszczególnym
segmentom rynkowym?
ȇȇ Gdybym był swoim klientem, skorzystałbym
z oferty własnej czy konkurencji? Dlaczego?

Krok trzeci: kanały dotarcia do klienta
Kolejnym krokiem w tworzeniu modelu biznesowego jest
określenie kanałów dotarcia do poszczególnych segmentów
rynku i komunikacji z nimi. Kanały opisują, w jaki sposób docierasz do klientów, jak komunikujesz im swoją propozycję
wartości i w jaki sposób ją realizujesz. Kluczowe funkcje kanałów komunikacji to:
ȇȇ komunikacja z klientem – dotarcie do klienta
z informacją o istnieniu firmy i o jej propozycji
wartości oraz o produktach i usługach oferowanych
przez firmę,
ȇȇ umożliwienie zakupu produktów i usług firmy (na
przykład przez przedstawiciela handlowego lub
serwis internetowy),

ȇȇ wsparcie klienta w ocenie i porównaniu propozycji
wartości na tle konkurencji (przedstawienie
odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego klient ma
wybrać ciebie, nie zaś inną firmę).
W tej części modelu biznesowego zastanawiasz się
przede wszystkim nad tym, w jaki sposób klient dowiaduje się o istnieniu twojej firmy i o jej ofercie. Czy do naszego
segmentu będę docierał za pomocą reklamy w Internecie,
a może za pośrednictwem prasy specjalistycznej? W jaki
sposób przekażę klientowi, że warto przyjść do mojej firmy
zamiast do konkurencji? W jaki sposób mogę pokazać klientowi, że proponuję mu coś więcej niż konkurencja?
Dla każdego segmentu klientów w modelu biznesowym
powinniśmy określić pięć kluczowych cech kanału komunikacji.

Jak klient dowiaduje
się o istnieniu firmy i jej
produktach?

Jak przekazuję swoją propozycję
wartości? Jak pomagam ocenić mnie
w stosunku do konkurencji?

Jak klient kupuje usługi lub produkty?

Jak są one dostarczane do klienta?

Jaki utrzymuję kontakt
z klientem po zakupie?

RYSUNEK 1.
Kluczowe cechy kanału komunikacji
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.
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Poniższe pytania pomogą ci określić kanały dotarcia do
klienta:
ȇȇ W jaki sposób komunikuję się z klientem
w sprawie swojej oferty? W jaki sposób klient
dowiaduje się o istnieniu mojej firmy?
ȇȇ W jaki sposób pomagam klientowi ocenić
oferowaną przeze mnie wartość dodaną?
ȇȇ W jaki sposób klient fizycznie kupuje
mój produkt?
ȇȇ W jaki sposób fizycznie dostarczam
produkt klientowi?
ȇȇ W jaki sposób komunikuję się z klientem
po zakończeniu sprzedaży?

Krok czwarty: relacje z klientami
Kiedy już ustaliłeś, jakimi kanałami możesz dotrzeć do
klienta, powinieneś się zastanowić nad relacjami, jakie
chcesz budować z poszczególnymi segmentami klientów.
Czy twój klient oczekuje, że będzie obsłużony indywidualnie przez dedykowanego doradcę, a może łatwiejsza
i sprawniejsza będzie dla niego samoobsługa? W tym punkcie modelu biznesowego musisz rozważyć, jak powinna
wyglądać relacja między klientem a twoją firmą – od osobistego, bezpośredniego kontaktu, do pełnej samoobsługi
i automatyzacji. Relacja (osobista czy zautomatyzowana)
ma na celu sprawne przeprowadzenie procesu porównania
oferowanej wartości, zakupu produktu lub usługi i komunikacji posprzedażowej.
Typowa relacja w sektorze usług biznesowych (gdy twoimi klientami są przedsiębiorstwa) to relacja osobista, w której sam (lub za pośrednictwem przedstawiciela handlowego)
spotykasz się z potencjalnym klientem i przedstawiasz mu
ofertę firmy (prezentując propozycję wartości), następnie zaś
realizujesz proces zakupu – zbierasz zamówienia, wysyłasz
produkty, monitorujesz płatności – i finalnie wspierasz klienta
po zakończeniu sprzedaży (realizacja gwarancji, komunikacja
z nowymi ofertami, ulepszeniami, usprawnieniami czy dodatkowymi rozwiązaniami). Z drugiej strony, jeśli twoja firma
zajmuje się sprzedażą indywidualnym klientom dóbr szybko
zbywalnych (na przykład słodyczy), to czy z każdym klientem
będziesz chciał się umówić na spotkanie bezpośrednie, aby
przedstawić swoją propozycję wartości, i czy od każdego
klienta będziesz osobiście zbierał zamówienie, a następnie
sam pakował i wysyłał towar oraz realizował gwarancje? Przy
dużej liczbie klientów taki proces będzie bardzo czasochłonny, warto więc go zautomatyzować i przejść w stronę samoobsługi (przynajmniej na jednym ze wspomnianych etapów
budowania relacji).
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Typowe relacje z klientami:
ȇȇ indywidualny, osobisty doradca obsługujący
klienta, przeprowadzający proces sprzedaży
i zajmujący się posprzedażową obsługą klienta,
ȇȇ konsultant telefoniczny – jedna osoba
z firmy obsługująca wielu klientów zdalnie
przez telefon, wspierająca się narzędziami
komunikacji na odległość,
ȇȇ samoobsługa – zautomatyzowany proces zakupu
i obsługi klienta, który wymaga niewielkiego
zaangażowania pracowników firmy.
Poniższe pytania pomogą ci się zastanowić nad tym, jakie
relacje chcesz i powinieneś budować ze swoimi klientami:
ȇȇ Jakiego rodzaju relacji oczekują ode mnie moi
klienci? Każdy segment rozpatrywany oddzielnie.
ȇȇ Czy jestem w stanie sprostać tym oczekiwaniom?
ȇȇ Ile może mnie kosztować (czasu, energii,
pieniędzy) utrzymanie takiego rodzaju relacji?
ȇȇ Czy jakiś etap relacji mogę zautomatyzować
bez utraty wartości dla klienta?
ȇȇ W jakim stopniu wybrany sposób budowania
relacji wpływa na inne elementy modelu
(na przykład czy jestem w stanie zaoferować
relację osobistą, gdy kluczowym segmentem
jest klient masowy)?

Krok piąty: struktura przychodów
Jednym z ważniejszych elementów modelu biznesowego
są źródła przychodów, w tym kroku musisz się więc zastanowić, w jaki sposób twoje przedsiębiorstwo będzie generować przychody (na czym będziesz zarabiać). Ustalenie
źródeł przychodów oferuje dużą przestrzeń dla twórczego
myślenia, będąc etapem budowy modelu firmy, w którym na
kreatywności możesz najwięcej zyskać. To właśnie określenie nowych, dotychczas niespotykanych źródeł przychodów
może zapewnić twojej firmie przewagę konkurencyjną. Jednym z najlepszych przykładów są tanie linie lotnicze Wizzair
czy Ryanair, które zarabiają nie tylko na biletach, ale także
na reklamach umieszczanych w samolotach. Dzięki temu, że
mają różne źródła przychodów, mogą zaproponować klientom znacznie niższą cenę za wykonanie usługi niż tradycyjni
przewoźnicy. Jeśli zakładasz swoje pierwsze przedsiębiorstwo, już na starcie powinieneś przetestować różne, nawet
najbardziej nietypowe źródła przychodów. Nigdy nie wiadomo, co może się okazać strzałem w dziesiątkę.
Ważnym elementem struktury przychodów jest również zidentyfikowanie sposobu, w jaki nasi klienci będą płacić
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(gotówką, kartą, przelewem), i tego, kiedy będą płacić (przed
zakupem, w trakcie użytkowania, po zakończeniu użytkowania).
Typowe źródła przychodów w modelach biznesowych:
ȇȇ sprzedaż prawa do posiadania
(na przykład firmy sprzedające produkty
– materiały budowlane, sprzęt elektroniczny
czy samochody),
ȇȇ jednorazowa opłata za usługę (na przykład
kosmetyczki, hotele, myjnie samochodowe),
ȇȇ stały abonament – opłata za dostęp do produktu
lub usługi i możliwość korzystania z niego
(na przykład dostawcy Internetu),
ȇȇ udostępnianie licencji (na przykład firmy
zajmujące się produkcją oprogramowania
– Microsoft czy Adobe),
ȇȇ generowanie przychodów z reklam – gdy sam
produkt lub sama usługa są dostępne
za darmo lub w niskiej cenie (na przykład
Google, tanie linie lotnicze – Wizzair
czy Ryanair),
ȇȇ opłata przez stronę trzecią – gdy za produkt
lub usługę płaci nasz partner, udostępniając
go na przykład za darmo w swoich produktach
czy usługach,
ȇȇ opłata za pośrednictwo lub udostępnienie
bazy danych (informacji).
Poniższe pytania pomogą ci określić źródła dodatkowych
przychodów i metody płatności dla klientów:
ȇȇ Za jaką wartość twoi klienci są gotowi zapłacić?
ȇȇ Za co twoi klienci płacą obecnie?
ȇȇ W jaki sposób twoi klienci dokonują obecnie
płatności?
ȇȇ Jak twoi klienci woleliby płacić?
ȇȇ Jak duży jest udział poszczególnych strumieni
przychodów w ogólnych przychodach firmy?

Krok szósty: kluczowe zasoby
W tym kroku musisz się zastanowić, jakie zasoby są niezbędne, abyś mógł zrealizować dotychczasowe założenia
dotyczące twojej firmy (wyznaczone w poprzednich etapach
tworzenia modelu biznesowego). Czego potrzebujesz, żeby
wytworzyć propozycję wartości (na przykład wyprodukowanie towaru o konkretnej jakości), dotrzeć do potencjalnych
klientów (reklama i sprzedaż), dostarczyć produkt lub usługę
do klienta i zapewnić wsparcie posprzedażowe. Na koniec
rozważ, czy określone przez ciebie źródła przychodów również nie będą wymagały konkretnych zasobów.

Do źródeł zasobów zaliczamy:
ȇȇ zasoby fizyczne, czyli wszystko to, co musisz
fizycznie posiadać, żeby móc produkować,
oferować i sprzedawać swoje usługi lub produkty
– począwszy od półproduktów lub materiałów, przez
biuro lub fabrykę, sprzęt elektroniczny i specjalne
oprogramowanie, na samochodach lub parku
maszynowym skończywszy,
ȇȇ zasoby finansowe, czyli środki finansowe, jakich
potrzebujesz, aby móc uruchomić i przez określony
czas (na przykład od trzech do sześciu miesięcy)
prowadzić firmę. Musisz określić zarówno
szacunkową kwotę, jak i możliwe sposoby jej
pozyskania (oszczędności, kredyty i pożyczki,
gwarancje bankowe, pozyskanie inwestora),
ȇȇ zasoby intelektualne, czyli specjalistyczną
wiedzę, patenty, prawa autorskie, koncepcje
i wyniki badań, specjalistyczny know-how, wiedzę
na temat funkcjonowania konkretnego rynku,
wiedzę o potrzebach segmentów klientów, wiedzę
o możliwościach i narzędziach niezbędnych
do wytworzenia twojego produktu, wiedzę w zakresie
marketingu i sprzedaży, wiedzę z zakresu obsługi
klienta,
ȇȇ zasoby ludzkie, czyli potencjalnych pracowników
lub współpracowników, którzy są niezbędni
do funkcjonowania firmy (na przykład zapewniając
niezbędne zasoby intelektualne – konkretną wiedzę
specjalistyczną).
Zauważ także, że cztery wymienione wyżej rodzaje zasobów są ze sobą wymienne. Możesz potrzebować zasobów
ludzkich i intelektualnych, aby przygotować stronę internetową swojej firmy, nie jesteś bowiem programistą i grafikiem.
Rozwiązaniem jest znalezienie wspólnika, co zapewni wspólnie zasoby, które są potrzebne do uruchomienia firmy. Możesz także kogoś zatrudnić, jeśli dysponujesz odpowiednimi
zasobami finansowymi.
Poniższe zagadnienia pomogą ci zidentyfikować kluczowe zasoby niezbędne do założenia firmy:
ȇȇ Jakich kluczowych zasobów wymaga wytworzenie
propozycji wartości dla klienta?
ȇȇ Jakich zasobów wymagają kanały dystrybucji, relacje
z klientami, strumienie przychodów?
ȇȇ Jakich zasobów potrzebuję, aby budować
i utrzymywać relacje z klientami – docierać do nich
z informacją o mojej firmie i jej ofercie, przedstawić
korzyści, przeprowadzić proces sprzedaży, zapewnić
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wsparcie posprzedażowe i utrzymanie relacji?
ȇȇ Jakich zasobów potrzebuję, aby rozpocząć
działalność firmy?

Krok siódmy: kluczowe działania
Kiedy już ustaliłeś, co i komu sprzedajesz (segmenty klientów
i propozycja wartości), jak budujesz relacje i jakich zasobów
w tym celu potrzebujesz, kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie procesów (działań), które musisz przeprowadzić, aby
teoretyczny model firmy przenieść do rzeczywistości. Działania te możesz podzielić na dwie grupy – operacyjne i jednorazowe. Działania operacyjne to czynności, które muszą być
realizowane stale (powtarzalnie), żeby tworzyć i dostarczać
wartość klientowi, budować z nim relacje i wdrażać założenia
ze struktury przychodów. Musisz cały czas tworzyć produkt,
pozyskiwać klientów, budować i utrzymywać z nimi relacje
oraz realizować założenia ze źródeł przychodów, aby twoja
firma funkcjonowała i się rozwijała. Działania jednorazowe
to czynności, które prowadzą do uzyskania konkretnego
rezultatu, ale nie muszą być stale powtarzane (na przykład
pozyskanie kluczowego dostawcy lub partnera, zakup potrzebnych licencji lub patentów, zakup parku maszynowego,
stworzenie strony internetowej, opracowanie identyfikacji
wizualnej). Oczywiście działania jednorazowe również mogą
być powtarzane co pewien czas – jeśli na przykład chcesz rozwijać swoją firmę, kupujesz wydajniejszy park maszynowy.
Poniższe pytania pomogą ci określić kluczowe działania,
jakie musisz podjąć, aby twoja firma funkcjonowała na rynku:
ȇȇ Jakich działań wymaga wytworzenie
propozycji wartości?
ȇȇ Jakich działań operacyjnych wymaga proces
docierania do klienta z informacją o firmie,
przedstawienia propozycji wartości oraz
sprzedaży i dostarczenia produktu (usługi)?
ȇȇ Jakich działań wymagają kanały dystrybucji,
relacje z klientami i strumienie przychodów?
ȇȇ Jakich działań wymagają zasoby (i ich pozyskanie)?

Krok ósmy: kluczowi partnerzy
Po zidentyfikowaniu kluczowych zasobów może się okazać,
że nie jesteś w stanie samodzielnie ich sobie zapewnić. W takiej sytuacji mogą ci pomóc potencjalni partnerzy – wspólnicy lub inwestorzy. Jeśli potrzebujesz konkretnych materiałów
lub półproduktów do wytworzenia swojego produktu (świadczenia swojej usługi), będziesz musiał poszukać dostawców
(partnerów biznesowych), od których możesz je kupić w dobrej cenie. Kluczowi partnerzy to także sieć dostawców i kontrahentów (na przykład firm logistycznych), dzięki którym
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twoja firma funkcjonuje. Programista projektujący strony
internetowe jako kluczowego partnera będzie potrzebował
dobrego, sprawdzonego grafika, z kolei właściciel sklepu internetowego rozejrzy się za partnerem biznesowym, który
będzie dostarczał konkretne produkty dobrej jakości i w przystępnej cenie. Czasami się zdarza, że nawet konkurent staje
się twoim partnerem biznesowym (jest tak często w wypadku firm budowlanych, które codziennie konkurują ze sobą,
razem jednak zakładają konsorcja czy partnerstwa, aby móc
wystartować w dużych przetargach ogłaszanych przez spółki
Skarbu Państwa).
Poniższe pytania pomogą ci zidentyfikować potencjalnych kluczowych partnerów biznesowych:
ȇȇ Jakie kluczowe zasoby pozyskuję od partnerów?
Kim mogą być moi partnerzy?
ȇȇ Kto może być moim kluczowym dostawcą?
ȇȇ Kto może być moim partnerem w procesie
dostarczania produktu (na przykład firma
logistyczna)?
ȇȇ Kto może być moim partnerem w procesie
pozyskiwania relacji (firma prowadząca centrum
telefoniczne lub inne usługi sprzedaży)?
ȇȇ Jakie kluczowe działania mogę realizować
samodzielnie, do jakich zaś działań potrzebuję
partnerów biznesowych?

Krok dziewiąty: struktura kosztów
Ostatnim krokiem w procesie tworzenia modelu biznesowego jest opracowanie struktury kosztów z uwzględnieniem
wcześniej przyjętych założeń – pozostałych elementów modelu biznesowego. Na tym etapie musisz wskazać, co będzie
generować koszty. Na oszacowanie konkretnych kwot przyjdzie czas, gdy stwierdzisz, że model firmy ma potencjał do
osiągnięcia oczekiwanych zysków.
Zwykle największe koszty generują obszary tworzenia
i dostarczania propozycji wartości oraz budowania i utrzymywania relacji z klientami, a także narzędzia niezbędne
do utrzymania struktury przychodów. Następnie trzeba się
przyjrzeć kluczowym działaniom, zasobom i partnerom,
określając, z jakimi kosztami będzie się wiązało realizowanie założeń z tych obszarów modelu biznesowego. Na tym
etapie należy się również zdecydować, czy opracowany model biznesowy będzie się skupiał raczej na minimalizowaniu
kosztów (jak Ryanair czy Biedronka), czy też na dostarczaniu jak największej wartości z produktu lub usługi (jak firmy
sprzedające dobra luksusowe). Aby podjąć dobrą decyzję,
możesz wrócić do mapy empatii i rozważyć, co ma większą
wartość dla twoich klientów – jakość kupowanego towaru
czy jego cena.
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Poniższe pytania pomogą ci zidentyfikować najważniejsze obszary generujące koszty w twojej firmie:
ȇȇ Jakie najważniejsze koszty generuje przyjęty model
biznesowy (każdy z jego elementów)?
ȇȇ Które kluczowe zasoby kosztują najwięcej?
ȇȇ Które kluczowe działania wymagają największych
nakładów finansowych?
ȇȇ Z jakimi kosztami wiąże się wytworzenie propozycji
wartości, komunikacja z klientami, proces sprzedaży
i obsługi posprzedażowej?

1.5. Mapa empatii i model biznesowy
w opracowaniu pomysłu na biznes
Opracowując model biznesowy swojej firmy, tworzysz zręby
prawdziwego biznesu, który ma funkcjonować na konkretnym rynku i przetrwać przy pierwszym spotkaniu z klientami. Pamiętaj jednak, że model biznesowy nadaje ramy
funkcjonowania twojej firmie, ale nie jest wzorem. Szczególnie w wypadku nowych firm model biznesowy zwykle
utrzymuje swoją ważność najwyżej przez kilka miesięcy, po
czym musi się zmienić, aby dopasować się do zastanej i stale
zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego zwłaszcza młodym
przedsiębiorstwom twórca business model canvas, Alexander Osterwalder3, rekomenduje weryfikowanie aktualności
wszystkich dziewięciu elementów w modelu biznesowym co
sześć miesięcy.
Ponieważ kluczowym elementem modelu biznesowego
jest propozycja wartości, największą uwagę w opracowaniu
zarówno pomysłu na biznes, jak i samego biznesplanu czy
modelu biznesowego, należy zwrócić na dokładne zidentyfikowanie potrzeb klientów i przekształcenie ich na konkretne rozwiązania. Warto zatem po pierwszej weryfikacji, którą
opisano we wcześniejszych podrozdziałach, zweryfikować
swoje założenia i przeprowadzić wywiady z klientami, aby
sami ocenili, czy to, co chcesz im zaproponować, ma dla
nich prawdziwą wartość. Niech klient zweryfikuje twoją
koncepcję, od niego bowiem zależy, czy kupi to, co chcesz
mu sprzedać. Kiedy jednak już na tym etapie dostrzeże on
w tym wartość dla siebie, wówczas jedyne, co będziesz
musiał zrobić, to dotrzeć do niego z informacją o swoim
rozwiązaniu – nie będziesz musiał inwestować środków
w przekonanie klienta, że ma to dla niego wartość. Mapa
empatii jest jednym z narzędzi badania potrzeb, ale nic nie
zastąpi spotkań i rozmowy z klientem (czego potrzebuje,
czego chce i w jakim stopniu to, co mu oferujesz, jest w stanie zaspokoić te oczekiwania).

3

Ibidem.

PRZYKŁADOWY MODEL BIZNESOWY DLA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

SEGMENTY
KLIENTÓW

PROPOZYCJA
WARTOŚCI

KANAŁY
DOTARCIA
DO KLIENTA

RELACJE
Z KLIENTAMI

STRUKTURA
PRZYCHODÓW
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•

Organizacje pozarządowe – osoby decyzyjne w zakresie zlecania
realizacji kampanii informacyjnych i zamawiania produktów graficznych.

•

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

•

Osoby prowadzące wolne zawody dla biznesu: trenerzy, konsultanci, doradcy.

•

Osoby prowadzące gabinety lekarskie i stomatologiczne.

•

Osoby prowadzące własne kancelarie prawnicze.

•

Firmy marketingowe zlecające mniejsze projekty indywidualnym grafikom.

•

Propozycja wartości

•

Wysoka jakość projektów graficznych w cenie konkurencyjnej
w porównaniu z firmami marketingowymi.

•

Wyjątkowy styl graficzny projektów – rysunek artystyczny połączony
z grafiką, który świetnie się sprawdza w zastosowaniach biznesowych.

•

Bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania koncepcji
graficznej czy kolorystycznej.

•

Spotkania dla przedsiębiorców organizowane przez urząd dzielnicy lub miasta.

•

Spotkania i szkolenia dla przedsiębiorców organizowane przez inkubatory.

•

Reklama w urzędach pracy – w komórce udzielającej dotacji
na założenie własnej firmy.

•

Reklama przez Google AdWords.

•

Gazety specjalistyczne oraz fora i blogi dla przedsiębiorców.

•

Wystąpienia na konferencjach dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

•

Spersonalizowane doradztwo – każdy klient jest znany osobiście
i ma bezpośredni kontakt z osobami z firmy.

•

Kontakt głównie za pomocą poczty elektronicznej i telefonu.

•

Zautomatyzowany proces badania potrzeb klienta
(formularz kontaktowy zawierający najważniejsze pytania).

•

Zautomatyzowany proces modyfikacji i zmian w projektach graficznych (ograniczenie
liczby przesyłanych maili w celu ustalania szczegółów).

•

Realizacja zleceń od własnych klientów.

•

Realizacja zleceń jako podwykonawca.

•

Nagrody w konkursach graficznych.

•

Możliwe do wprowadzenia – prowadzenie zajęć z projektowania graficznego.

•

Prowizje od zleceń dla współpracujących partnerów – koderów i drukarni.

25

KLUCZOWE
ZASOBY

KLUCZOWE
DZIAŁANIA

KLUCZOWI
PARTNERZY

STRUKTURA
KOSZTÓW

•

Lokal do pracy (może być własne mieszkanie).

•

Odpowiedni sprzęt komputerowy – komputer stacjonarny,
laptop, monitor o dużej rozdzielczości, tablet graficzny.

•

Własna strona internetowa i perfekcyjnie dopracowana
komunikacja wizualna (niestandardowe wizytówki, szablon graficzny, oferty).

•

Około 20 tysięcy złotych na zakup potrzebnego sprzętu
i oprogramowania komputerowego.

•

Wiedza z zakresu projektowania grafiki w różnych programach.

•

Wiedza z zakresu marketingu, sprzedaży i obsługi klientów
z rynku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

•

Opracowanie całej komunikacji wizualnej
(logo, strona internetowa, fanpage, ulotki, maskotka).

•

Udział w szkoleniu z zakresu marketingu, sprzedaży i obsługi klienta na rynku.

•

Codzienne monitorowanie przetargów z biuletynu zamówień publicznych.

•

Zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego (pozyskanie dotacji
z funduszy Unii Europejskiej lub z urzędu pracy).

•

Udział w renomowanym konkursie graficznym (cel: miejsce na podium).

•

Przygotowanie portfolio (przynajmniej trzy różne projekty wraz
z referencjami od klientów).

•

Firmer.pl – portal dla przedsiębiorców.

•

Ngo.pl – portal dla organizacji pozarządowych.

•

Koder lub firma zajmująca się kodowaniem stron internetowych.

•

Drukarnia zajmująca się drukiem mało- i wielkoformatowym.

•

Miejskie urzędy pracy.

•

Reklama na portalach specjalistycznych.

•

Zakup sprzętu komputerowego.

•

Pozyskanie referencji – przygotowanie kilku projektów ze znacznymi zniżkami.

•

Przygotowanie strony internetowej – wykonanie kodowania
strony do opracowanej przez siebie grafiki.

Uwaga! Zauważ, że każdy z pozostałych ośmiu elementów modelu biznesowego został
opracowany głównie dla pierwszego segmentu klientów. W praktyce, projektując model biznesowy,
należy analizować i uzupełniać każdy punkt oddzielnie dla każdego segmentu klientów.
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I PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
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2.1. Formy prawne prowadzenia
działalności gospodarczej
Zgodnie z danymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, blisko 96% wszystkich firm w Polsce to mikroprzedsiębiorstwa. Wśród tych podmiotów osoby fizyczne stanowią
prawie 94%, a osoby prowadzące działalność na własny rachunek, bez zatrudniania pracowników – aż 72% tej populacji (1,191 miliona firm). Udział kobiet w grupie tak zwanych
samozatrudnionych wynosi odpowiednio 36% i 43,5% (w zależności od tego, czy zatrudniają one pracowników, czy też
nie)1. Ma to wpływ na podejmowanie decyzji o rozpoczęciu
działalności gospodarczej przez coraz większą liczbę osób.
Wbrew obiegowym opiniom, prowadzenie własnego biznesu
nie musi być zajęciem wyjątkowo skomplikowanym, a dobre
przygotowanie się do tego pozwoli w znacznej mierze uniknąć ryzyka niepowodzenia.
Wybór formy prawnej działalności gospodarczej jest
pierwszą decyzją, jaką musi podjąć każdy nowy przedsiębiorca. Wśród dostępnych w Polsce form działalności gospodarczej wyróżniamy:
ȇȇ Indywidualną działalność gospodarczą
(prowadzoną także w formie spółki cywilnej).
ȇȇ Spółki prawa handlowego:
−− osobowe – jawną, partnerską, komandytową,
komandytowo-akcyjną,
−− kapitałowe – spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółkę akcyjną,
ȇȇ Inne formy, między innymi: spółdzielnie,
stowarzyszenia, fundacje, przedstawicielstwa
podmiotów zagranicznych (które pozostają poza
zakresem niniejszego opracowania)
1

Por. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce w latach 2011–2012, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.

Zgodnie z obowiązującą zasadą swobody gospodarczej,
każdy ma prawo zdecydować o wyborze formy działalności
gospodarczej według swojego uznania.

Czym należy się kierować przy wyborze odpowiedniej
dla nas formy działalności gospodarczej?
ȇȇ Punktem wyjścia powinien być rodzaj i zakres
działalności gospodarczej. Z zasady indywidualna
działalność gospodarcza i spółki osobowe (z wyjątkiem
spółki komandytowo-akcyjnej) są przeznaczone dla
działalności prowadzonej na mniejszą skalę, z kolei
spółki kapitałowe i spółka komandytowo-akcyjna
– dla przedsięwzięć gospodarczych o zdecydowanie
większych rozmiarach. Uzasadnieniem powyższego
podziału jest przede wszystkim konieczność
zaangażowania się w prowadzenie firmy w wypadku
indywidualnej działalności gospodarczej i spółek
osobowych (art. 39 § 1 Kodeksu spółek handlowych2),
co przy rozległych przedsięwzięciach byłoby
bardzo trudne.
ȇȇ Istotna jest także skala odpowiedzialności
za realizowane przedsięwzięcia, co sprawia, że
w wypadku planowania działalności o dużym stopniu
ryzyka bardziej odpowiednie wydają się spółki
kapitałowe. Przeanalizujmy to na następującym
przykładzie: wspólnicy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i akcjonariusze spółki akcyjnej nie
odpowiadają za zobowiązania spółki

2

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030).
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(art. 151 § 4 i art. 301 § 5 Kodeksu spółek handlowych),
tymczasem wspólnicy w spółkach osobowych (art. 22
§ 2 Kodeksu spółek handlowych) czy indywidualni
przedsiębiorcy (art. 471 Kodeksu cywilnego3)
ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem
osobistym4.

w spółce komandytowo-akcyjnej – 50 tysięcy złotych
(odpowiednio art. 154 § 1, art. 308 § 1 i art. 126 § 2
Kodeksu spółek handlowych). W spółkach osobowych
także występuje konieczność wniesienia wkładów,
ze względu jednak na brak kapitału zakładowego
wspólnicy mogą dowolnie określić ich wysokość,
a nawet przewidzieć, że ich wkład będzie polegać
na świadczeniu pracy lub usług (art. 48 § 2 Kodeksu
spółek handlowych).

ȇȇ Dużą rolę odgrywają również koszty założenia
i prowadzenia działalności. Z tego punktu widzenia
zdecydowanie najkorzystniej wypada jednoosobowa
działalność gospodarcza, której założenie nie wiąże
się z żadnymi opłatami, koszty prowadzenia są zaś
stosunkowo niskie. Tymczasem założenie spółki
kapitałowej czy spółki komandytowo-akcyjnej wiąże
się już ze znacznymi kosztami i obowiązkiem wpłacenia
kapitału zakładowego przez wspólników: w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości
5 tysięcy złotych, w spółce akcyjnej – 100 tysięcy złotych,

ȇȇ Należy również rozważyć sposób opodatkowania.
W indywidualnej działalności gospodarczej i w spółce
osobowej opodatkowaniu podlega wyłącznie dochód
uzyskany przez przedsiębiorcę lub wspólnika5. Tymczasem w spółce kapitałowej dochód jest opodatkowany dwukrotnie – najpierw na poziomie samej spółki,
następnie na poziomie wspólnika, co istotnie zmniejsza
ostateczną kwotę, która trafia do przedsiębiorcy6.

2.2. Charakterystyka podstawowych
form prowadzenia działalności gospodarczej

forma działalności
INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

zalety

wady

charakterystyka
Dla indywidualnego przedsiębiorcy, który zamierza prowadzić działalność na niewielką
skalę i bez udziału wspólników (wyjątek stanowi prowadzenie działalności w formie spółki
cywilnej, która jest oparta na współdziałaniu co najmniej dwóch przedsiębiorców).
•

Prosta i szybka w założeniu – podstawowa czynność to złożenie wniosku do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), brak konieczności udawania
się do innych urzędów – „jedno okienko”, można podjąć działalność gospodarczą już
w dniu złożenia wniosku o wpis.

•

Niskie koszty założenia i prowadzenia działalności.

•

Możliwe wszystkie formy opodatkowania.

•

Możliwość samodzielnego podejmowania decyzji.

•

Duża elastyczność firmy jednoosobowej, a przez to szybka reakcja na zmiany
w otoczeniu gospodarczym.

•

Pełna odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania firmy.

•

Konieczność opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez względu
na dochody.

3

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

4

Szerzej na temat odpowiedzialności za zobowiązania spółki – por.
E. Bieniek-Koronkiewicz, [w:] Prawo gospodarcze prywatne, red.
T. Mróz, M. Stec, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 148–153.
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5

H. Litwińczuk, Opodatkowanie wspólników spółek niemających osobowości prawnej, „Przegląd Podatkowy” 2001, nr 7, s. 3 i n.

6

Tak zwane podwójne opodatkowanie wynika z tego, że spółki kapitałowe są osobami prawnymi, dlatego ich dochód – na podstawie
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), wynoszącym obecnie 19%.

SPÓŁKA
CYWILNA

zalety

wady

SPÓŁKI
OSOBOWE NA
PRZYKŁADZIE
SPÓŁKI JAWNEJ

Preferowana przy prowadzeniu działalności gospodarczej na niewielką skalę,
przez minimum dwa podmioty.
•

Stosunkowo prosta w założeniu: zawarcie umowy w formie pisemnej (nie wymaga
formy notarialnej), a następnie zgłoszenie jej do urzędu skarbowego i Głównego
Urzędu Statystycznego oraz dokonanie aktualizacji w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej uwzględniającej nadanie numerów NIP oraz REGON.

•

Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki 7.

•

Każdy wspólnik musi być odrębnie zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

•

Solidarna odpowiedzialność wszystkich wspólników za zobowiązania powstałe w ramach
spółki cywilnej – odpowiedzialność ta obejmuje majątek wspólny wspólników oraz
majątki osobiste poszczególnych wspólników.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw (minimum dwa podmioty) zamierzających prowadzić
działalność gospodarczą na niewielką skalę. Jest to wzorcowa spółka osobowa – przepisy
jej dotyczące stosuje się także do spółki partnerskiej i komandytowej oraz, w ograniczonym
zakresie, do spółki komandytowo-akcyjnej8.
Założenie spółki:
1. Zawarcie umowy przez wspólników i zgłoszenie spółki do właściwego sądu
rejestrowego przez któregokolwiek ze wspólników.
2. Wymagane dokumenty:
• wniosek na urzędowym formularzu KRS-W1,
formularze załączników:
• KRS-WB (dane wspólników), KRS-WM (przedmiot działalności spółki) i KRS-WK
(wspólnicy reprezentujący spółkę),
• poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki,
• oryginał umowy spółki,
• dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 750 złotych,
• opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 500 złotych.
Ponadto należy złożyć:
• formularze zgłoszeniowe do urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego
• formularze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(jeśli spółka będzie zatrudniać pracowników).
Spółka powstaje w momencie wpisania jej przez sąd rejestrowy do Krajowego Rejestru
Sądowego.

7

Spółka cywilna jest uregulowana na gruncie Kodeksu cywilnego
w art. 860–875. Należy podkreślić, że duża część przepisów ma charakter względnie obowiązujący, wspólnicy mogą je więc zmienić w treści umowy. Dotyczy to między innymi domniemania, że wkłady wspólników są równe (art. 861 § 1), prawa do reprezentacji spółki (art. 866),
udziału w zysku i stratach (art. 867 § 1), terminu wypowiedzenia
umowy spółki (art. 869 § 1 w zw. z art. 870), wejścia spadkobierców do
spółki (art. 872), powodów rozwiązania spółki (art. 873).

Prawno-organizacyjne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

8

A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
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zalety

wady

•

Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki9.

•

Brak określonych wymagań kapitałowych (wkłady mogą dotyczyć także świadczenia pracy
i usług).

•

Możliwość reprezentowania spółki przez każdego wspólnika.

•

Brak osobowości prawnej – spółka ma jednak zdolność prawną, może bowiem we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (na przykład na podstawie umów), dysponuje
również zdolnością sądową, może być więc stroną w postępowaniu sądowym10.

•

Za zobowiązania spółki odpowiada każdy wspólnik osobiście, solidarnie i w sposób
nieograniczony (art. 22 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Odpowiedzialność ta jest jednak
także subsydiarna – wierzyciel może prowadzić egzekucję wobec wspólnika tylko wówczas,
gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 31 Kodeksu spółek handlowych).

•

Konieczność angażowania się w sprawy spółki – każdy wspólnik ma nie tylko prawo, ale
także obowiązek do prowadzenia spraw spółki (art. 39 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

•

Zakaz zbywania praw udziałowych w spółce i przez to stały skład osobowy, chyba że umowa
spółki stanowi inaczej i pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę (art. 10 Kodeksu spółek
handlowych).

•

Koszty rejestracyjne: między innymi wpis w rejestrze sądowym, ogłoszenie w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości
zależnej od wartości wkładu (0,05% wartości wkładu).

Preferowana przy wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych podejmowanych przez kilku lub
kilkunastu wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad sprawami spółki i ograniczyć swoje ryzyko do środków wniesionych do spółki w ramach wkładu. Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością może być także założona przez jeden podmiot.

SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

9
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Założenie:
Obecnie istnieją dwa sposoby zawarcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tradycyjny
i za pośrednictwem Internetu (e-rejestracja).
Rejestracja tradycyjna obejmuje:
• Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego.
• Wniesienie wkładu przez wspólników na pokrycie całego kapitału zakładowego
(co najmniej 5 tysięcy złotych – wkłady pieniężne lub niepieniężne).
• Powołanie organów: zarządu (obowiązkowo) i rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej
(gdy kapitał zakładowy przekracza 500 tysięcy złotych, a liczba wspólników – 25 osób).
• Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
w ciągu sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki.
• Obowiązuje zasada „jednego okienka”, przez co nie ma konieczności
dokonywania odrębnych zgłoszeń w innych urzędach.

Minimalne wymagania co do treści umowy spółki jawnej zostały
określone w art. 25 Kodeksu spółek handlowych. Obejmują one: podanie nazwy firmy i siedziby spółki, określenie wkładów, przedmiotu
działalności i czasu trwania spółki (jeśli jest oznaczony).

10

Należy jednak pamiętać, że brak osobowości prawnej pozwala
uniknąć tak zwanego podwójnego opodatkowania. Z tego powodu
spółka osobowa – ze względu na brak osobowości prawnej – nie płaci
podatku dochodowego.

E-rejestracja obejmuje:
• Zalogowanie się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).
• Zawarcie umowy spółki przy wykorzystaniu dostępnego elektronicznie wzorca umowy (nie
jest konieczne zawarcie umowy w formie aktu notarialnego) i wypełnienie pozostałych dokumentów: listy wspólników, oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie
kapitału zakładowego, wniosku o rejestrację spółki. Wniosek o rejestrację spółki jest rozpoznawany przez sąd w ciągu jednego dnia od jego wpłynięcia.
• Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (o charakterze wyłącznie
pieniężnym, w wysokości minimalnej 5 tysięcy złotych) w terminie siedmiu dni
od dnia wpisania spółki do rejestru.
• Złożenie w sądzie rejestrowym: wzorów podpisów członków zarządu
(uwierzytelnionych notarialnie albo złożonych przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem
sądu) oraz oświadczeń wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału
zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione w terminie
siedmiu dni od daty zarejestrowania spółki.
• Brak zastosowania zasady „jednego okienka”, przez co konieczne jest samodzielne
dokonanie odrębnych zgłoszeń do ewidencji podatników i płatników oraz do rejestru
organów gospodarki narodowej (REGON) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

zalety

•
•
•
•
•

wady

•
•
•
•
•

Ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki wyłącznie
do wysokości wniesionych wkładów.
Spółka ma osobowość prawną.
Możliwość prowadzenia zarówno spółki jednoosobowej, jak i spółki utworzonej przez
kilka podmiotów.
Powierzenie funkcji zarządzania i reprezentacji organom spółki.
Swobodny obrót udziałami (chyba że umowa stanowi inaczej)
Podwójne opodatkowanie dochodów z działalności spółki
(zarówno od zysków spółki, jak i od dywidend wypłacanych wspólnikom).
Duża odpowiedzialność członków zarządu spółki za powstałe zobowiązania11.
Konieczność prowadzenia pełnej księgowości i opracowywania sprawozdań finansowych.
Wydatki związane z uruchomieniem spółki12.
Obowiązek rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

12
11

Zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeśli egzekucja
przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Od odpowiedzialności tej
mogą się jednak uwolnić, gdy wykażą zaistnienie którejś z okoliczności wymienionych w § 2.
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Koszty utworzenia spółki to przede wszystkim: opłata notarialna,
koszt odpisu umowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, notarialne uwierzytelnienie podpisów, opłata sądowa wniosku o rejestrację, opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
– łącznie, przy spółce o minimalnym kapitale zakładowym, koszt do
kwoty 2 tysięcy złotych.
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2.3. Kluczowe zagadnienia dotyczące
własnej działalności na przykładzie
indywidualnej działalności gospodarczej
Po wyborze najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej przychodzi pora na ustalenie kluczowych kwestii dotyczących ram jej funkcjonowania. W wypadku indywidualnej
działalności gospodarczej podjęcie tych decyzji jest konieczne do poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Wybór kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności
Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) to zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej występujących
w gospodarce narodowej, podzielony na 21 sekcji i 99 działów. Kody te określają profil działalności danego podmiotu,
między innymi w celach statystycznych i ewidencyjnych.
Obecnie obowiązują kody Polskiej Klasyfikacji Działalności
z 2007 roku. Każdy przedsiębiorca może podać dowolną
liczbę kodów7.

Nazwa
W wypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwa firmy to po prostu imię i nazwisko przedsiębiorcy, które
może być dodatkowo uzupełnione o określenie identyfikujące
profil danej firmy (na przykład „Jan Kowalski”, „Jan Kowalski
– Sady i Ogrody”, „Biuro Rachunkowe Jan Kowalski”). Nazwa
firmy powinna być łatwa do zapamiętania i wymówienia oraz
wzbudzać skojarzenia z zakresem działalności firmy. Z praktycznego punktu widzenia ważne jest także to, żeby dla danej
nazwy istniała wolna domena internetowa.

Wybór formy opodatkowania
W wypadku prowadzenia indywidualnej działalności
gospodarczej możliwe są właściwie wszystkie formy
opodatkowania. Przedsiębiorca ma więc możliwość wyboru
między:
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ

zasadami ogólnymi,
podatkiem liniowym,
kartą podatkową,
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych13.

Siedziba
Każda firma musi być zarejestrowana pod konkretnym adresem. Może być nim zarówno własny lub wynajęty lokal
biurowy, jak i własne lub wynajęte mieszkanie, które będzie
służyło i do celów prywatnych, i do celów zawodowych. Decyzja o prowadzeniu firmy w prywatnym mieszkaniu sprawia, że część wydatków mieszkaniowych (na przykład prąd,
Internet) będzie można zaliczyć do kosztów firmowych.

forma opodatkowania

ZASADY
OGÓLNE
OPODATKOWANIA

Każda z wymienionych form opodatkowania ma zarówno
zalety, jak i wady. Przy wyborze formy opodatkowania należy
kierować się nie tylko możliwością płacenia najniższych podatków, ale także najniższymi kosztami prowadzenia działalności w ogóle. To zaś zakłada konieczność uwzględnienia
szacowanej wysokości przychodu, wysokości kosztów jego
uzyskania i rozmiaru prowadzonej działalności.

charakterystyka
zalety:
•
•
•
•

Do kwoty 85 528 złotych obowiązuje podatek 18%.
Przysługują odliczenia i ulgi podatkowe.
Jest możliwe wykonywanie każdej działalności.
Jest możliwe rozliczanie kosztów firmowych.

wady:
•
•
•

Przy dochodzie powyżej 85 528 złotych obowiązuje podatek 32%.
Jest konieczne prowadzenie księgowości.
Jest możliwe rozliczanie kosztów firmowych.

13
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Lista kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności jest dostępna między
innymi na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl, w zakładce „Firma.gov.pl”.

PODATEK
LINIOWY

zalety:
•
•
•

Stały podatek w wysokości 19% niezależnie od wysokości dochodów.
Jest możliwe prowadzenie każdej działalności.
Jest możliwe rozliczanie kosztów firmowych.

wady:
•
•
•

KARTA
PODATKOWA

Nie przysługują odliczenia i ulgi podatkowe.
Jest konieczne prowadzenie księgowości.
Brak możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem.

zalety:
•
•
•

Stała kwota podatku, zależna od branży, liczby pracowników i liczby mieszkańców.
Niewiele formalności.
Brak konieczności składania rocznego zeznania podatkowego.

wady:
•
•
•

RYCZAŁT OD
PRZYCHODÓW
EWIDENCJONOWANYCH

Podatek płatny także wtedy, gdy firma nie przynosi dochodów.
Nie przysługują odliczenia i ulgi.
Dotyczy tylko niektórych grup przedsiębiorców (między innymi rzemieślników,
taksówkarzy, fryzjerów, lekarzy, kosmetyczek).

zalety:
•
•

Stały podatek wyliczony od przychodów.
Uproszczona księgowość.

wady:
•
•

Nie przysługują odliczenia, ulgi podatkowe ani rozliczenia kosztów.
Dotyczy tylko niektórych grup przedsiębiorców (właścicieli punktów gastronomicznych,
drobnych handlowców, właścicieli komisów, przedstawicieli wolnych zawodów).

Vat
Nowy przedsiębiorca musi także podjąć decyzję dotyczącą ewentualnej rejestracji swojej firmy jako podatnika VAT.
W art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług14
ustawodawca uzależnił opodatkowanie podatkiem VAT od
wysokości obrotu uzyskanego w danym roku podatkowym.
Zasadą jest, że przy obrocie przekraczającym 150 tysięcy
złotych netto rocznie rejestracja jako podatnik VAT jest obowiązkowa. Jeśli firma nie osiągnie tego poziomu, rejestracja
jest dobrowolna. Istnieją także pewne rodzaje działalności,
które są obowiązkowo opodatkowane podatkiem VAT niezależnie od wysokości obrotów. Zgodnie z treścią art. 113 ust.
13 analizowanej ustawy, obowiązkowymi płatnikami podatku

14

A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2014 Komentarz do art. 113.
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VAT są między innymi podmioty dokonujące dostaw budynków, towarów opodatkowanych akcyzą lub nowych środków
transportu, a także podmioty świadczące usługi prawnicze,
doradcze czy jubilerskie.
Warto również przywołać art. 113 ust. 9 Ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w wypadku osób
dopiero rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT prawo do zwolnienia ustala się na
podstawie przewidywanej przez podatnika wartości sprzedaży. Podkreśla się, że komentowany przepis mówi o wartości
sprzedaży, którą podatnik dopiero prognozuje, przez co organy podatkowe właściwie nie są w stanie zakwestionować
tej wartości. Nie sposób bowiem dowieść, że dany przedsiębiorca rzeczywiście przewidywał coś innego.
Rejestracji dokonuje się przez wypełnienie w urzędzie
skarbowym formularza VAT-R i wniesienie opłaty w wysokości 170 złotych.
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VAT

zalety:
•
•

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług.
Większa konkurencyjność, gdy kontrahentem jest podmiot będący także podatnikiem VAT.

wady:
•
•
•

Biurokracja: konieczność prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur, wypełniania deklaracji.
Konieczność biegłej znajomości przepisów o VAT (ewentualnie zatrudnienie księgowego).
Wyższa cena usług, co nie jest opłacalne, gdy potencjalnym kontrahentem nie są podatnicy VAT.

Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego odprowadzania
składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki te są
rodzajem świadczenia pieniężnego pobieranego przez zakład
ubezpieczeń w zamian za ochronę ubezpieczeniową. Płatnik
musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie
zdrowotne i fundusz pracy. Wszystkie składki, z wyjątkiem
składki chorobowej, są obowiązkowe. Wysokość składek do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest wyrażona w stopie
procentowej obliczanej od indywidualnie zadeklarowanej
kwoty. Minimalne składki opierają się na kwocie odpowiadającej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
w danym roku lub 30% takiego wynagrodzenia w wypadku
osób korzystających z tak zwanych składek preferencyjnych.
Warto zaznaczyć, że dla przedsiębiorców rozpoczynających

WYSZCZEGÓLNIENIE
ubezpieczenie
społeczne

ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
łącznie

działalność gospodarczą obowiązują tak zwane składki preferencyjne. Zgodnie z art. 18a Ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych15, przedsiębiorca może z nich skorzystać, jeśli:
ȇȇ nie prowadził działalności gospodarczej w ciągu
ostatnich pięciu lat,
ȇȇ nie współpracuje z firmą, w której był zatrudniony
na etacie w bieżącym lub poprzednim roku
podatkowym.
Składki te należy odprowadzać co miesiąc, niezależnie od
osiągnięcia dochodu i jego wysokości. Wysokość składek minimalnych w 2014 roku przedstawiono w tabeli 1.

15

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń
społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442).

SKŁADKI PEŁNE
•
•
•

emerytalne – 438,73 zł
rentowe – 179,91 zł
chorobowe – 55,07

SKŁADKI PREFERENCYJNE
•
•
•

emerytalne – 98,38 zł
rentowe – 40,32 zł
chorobowe – 12,35

łącznie: 716,99 zł (z chorobowym)

łącznie: 431,18 zł (z chorobowym)

270,40 zł

270,40 zł

55,07 zł

—

1042,46 zł
(z chorobowym)

431,18 zł
(z chorobowym)

TABELA 1. Wysokość składek minimalnych w 2014 roku
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych – http://www.zus.pl/files/minimalna_%20podstawa.pdf.
Podstawa prawna: art. 18 ust. 8 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1442).
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2.4. Procedura rejestracji indywidualnej
działalności gospodarczej
Założenie własnej działalności gospodarczej nie jest procesem skomplikowanym. Od 2011 roku procedura zakładania
firmy jest w znacznej mierze uproszczona, skróceniu uległ
bowiem czas związany z uruchomieniem działalności, ograniczono również formalności z tym związane. Poniżej omówiono kolejne etapy zakładania własnej firmy.

Zgłoszenie w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
Pierwszym etapem w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego zamiaru w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej16, czyli w spisie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
i działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spis jest
prowadzony od 1 lipca 2011 roku w systemie teleinformatycznym. Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolna od opłat. Zakładanie firmy
należy rozpocząć od wizyty na stronie internetowej ewidencji
(www.ceidg.gov.pl) i wypełnienia na niej formularza CEIDG-1.
Rejestracji można dokonać jedną z czterech dostępnych metod:
ȇȇ Zalogować się do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, wypełnić wniosek online
i podpisać go elektronicznie.
ȇȇ Przygotować wniosek online bez logowania
się do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i podpisać go
w dowolnej gminie (należy zapamiętać lub
zapisać numer wniosku).
ȇȇ Pobrać i złożyć w gminie wniosek w formie
papierowej – gmina przekształci go na wniosek
elektroniczny.
ȇȇ Przesłać wniosek listem poleconym do wybranej
gminy (podpis musi być notarialnie potwierdzony).
Najszybszym rozwiązaniem wydaje się wypełnienie wniosku online przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji. W tym celu
należy na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl otworzyć
zakładkę „Formularze i instrukcje”, po czym wybrać jedną
z dwóch możliwości: „Przejdź do rejestracji konta w celu zalogowania i złożenia wniosku” lub „Przejdź do przygotowania
wniosku online bez logowania”. W obu wypadkach jest możliwe sprawne wypełnienie wniosku albo przez podanie kon16

kretnych danych dotyczących przedsiębiorcy i przyszłej firmy,
albo przez wybór możliwości sugerowanych przez aplikację.
Cały proces trwa na ogół kilkanaście minut.

Podpisanie wniosku
Wypełniony wniosek wymaga podpisania. W wypadku wypełniania wniosku online przyszły przedsiębiorca może albo
zapamiętać (zapisać) numer wniosku, który otrzyma po jego
wypełnieniu, a następnie udać się do dowolnego urzędu gminy z dowodem osobistym i podpisać wniosek wydrukowany
z systemu przez urzędnika, albo skorzystać z tak zwanego
podpisu elektronicznego.
Podpis elektroniczny jest najszybszą procedurą dostępną
dla osób, które mają albo zaufany profil na ePUAP (o czym
będzie jeszcze mowa), albo bezpieczny podpis elektroniczny. W wypadku tych osób do otrzymania statusu przedsiębiorcy wystarczy zalogowanie się na stronie internetowej:
www.ceidg.gov.pl i wysłanie elektronicznie podpisanego
wniosku.
Od momentu podpisania wniosku przez przedsiębiorcę
firma zaczyna funkcjonować.

„Jedno okienko”
Przy zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej obowiązuje tak zwana zasada „jednego okienka”. Oznacza to, że
wniosek na formularzu CEIDG-1 jest jednocześnie:
ȇȇ wnioskiem o uzyskanie numeru REGON,
ȇȇ zgłoszeniem identyfikacyjnym do urzędu skarbowego
o nadanie lub wskazanie numeru NIP,
ȇȇ oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania,
ȇȇ zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Nie ma więc konieczności ponownego udawania się do
tych urzędów – poza dwoma wyjątkami, które omówiono
w punktach poniżej.

Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Formularz CEIDG-1 jest co prawda zgłoszeniem podatnika
jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
ale nie stanowi podstawy zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Z tego powodu założenie firmy wymaga także
złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – w terminie
siedmiu dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej – specjalnego druku ZUS-ZUA.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej została utworzona na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca
2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 672).
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Wizyta w urzędzie skarbowym
Przedsiębiorca, który zdecydował się być płatnikiem VAT, jest
także zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik VAT
w urzędzie skarbowym. W tym celu w terminie siedmiu dni od
rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien udać się do
urzędu skarbowego, aby złożyć tam wypełniony druk VAT-R
i uiścić z tego tytułu opłatę w wysokości 170 złotych.
Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierzają prowadzić spółkę cywilną, powinni także w terminie czternastu dni przedłożyć w urzędzie
skarbowym deklarację PCC-3, w której wykażą obliczoną i odprowadzoną kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych
w wysokości 0,5% od całości wkładu wspólników.

2.5. Organizacja i prowadzenie firmy
Obowiązki przedsiębiorcy
Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej wymaga wykonywania pewnych powtarzalnych czynności
administracyjno-księgowych, które w dużej mierze nie są
skomplikowane i mogą być wykonywane przez każdego
przedsiębiorcę samodzielnie. Obowiązki te dzielą się na
trzy główne grupy:
ȇȇ Odprowadzenie składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany
do odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w terminie do 10. dnia miesiąca (lub
do 15. dnia miesiąca – gdy zatrudnia pracowników).
Obecna wysokość składek jest podawana na stronie
internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Należy pamiętać, że przy prowadzeniu pierwszej
działalności gospodarczej obowiązują tak zwane
składki preferencyjne (por. tabela 1).
ȇȇ Opłacanie podatku dochodowego i podatku VAT.
Kolejny obowiązek przedsiębiorcy jest związany
z regularnym opłacaniem podatku dochodowego.
Podatek ten należy właściwie obliczyć i odprowadzić
na kontro urzędu skarbowego do 20. dnia
miesiąca następującego po wybranym okresie
rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). W wypadku
najpopularniejszego rozwiązania – zasad ogólnych
opodatkowania – do obliczenia wysokości podatku
używa się księgi przychodów i rozchodów, która
pozwala sprawnie wyliczyć rzeczywisty dochód,
czyli różnicę między przychodem a kosztami jego
uzyskania, od którego odprowadza się podatek
dochodowy. Obecnie nie ma obowiązku składania
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deklaracji podatkowych po zakończeniu każdego
okresu rozliczeniowego, jak to było jeszcze kilka lat
temu. Przedsiębiorca jest więc zobowiązany
do złożenia deklaracji PIT-36 raz do roku, w terminie
do 30 kwietnia.
ȇȇ Nieco inaczej sytuacja wygląda w wypadku podatku
VAT. Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT musi
bowiem nie tylko obliczyć kwotę podatku i wpłacić
ją na konto urzędu skarbowego w terminie do
25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym
okresie (miesiącu lub kwartale), ale także złożyć
deklarację VAT po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego.
ȇȇ Prowadzenie księgowości i przechowywanie
dokumentów. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek
prowadzenia księgowości – samodzielnie, za pomocą
specjalistycznego programu komputerowego, lub
korzystając z usług profesjonalisty. Należy jednak
pamiętać, że nawet w wypadku zlecenia prowadzenia
księgowości profesjonalnemu księgowemu i tak
odpowiedzialność za jego ewentualne błędy ponosi
podatnik. Szukając więc profesjonalnego biura,
nie należy kierować się jedynie ceną usługi, ale
przede wszystkim rzetelnością i doświadczeniem
takiej firmy. Prowadzenie księgowości obejmuje
następujące czynności: prowadzenie poszczególnych
ewidencji (na przykład księgi przychodów
i rozchodów, przebiegu pojazdu, ewidencji
środków trwałych), obliczanie zaliczek na podatek
dochodowy, sporządzanie i składanie deklaracji VAT.
Cała dokumentacja firmowa musi być następnie
przechowywana. Dotyczy to między innymi każdej
wystawionej faktury czy każdego wystawionego
rachunku, dowodów zakupu środków trwałych na
firmę, dokumentów z kasy fiskalnej (paragony,
raporty dobowe), potwierdzeń zapłaty składek do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków,
wydruków ze wszystkich prowadzonych ewidencji
(zwłaszcza księgi przychodów i rozchodów).
Właściciel firmy musi przechowywać dokumentację
przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym
dokument został wystawiony17.

17

Art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 330).

Konto firmowe
Zgodnie z art. 22 ust. § 1 Ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, każdy przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania (przyjmowania) płatności związanych z działalnością
gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy:
ȇȇ stroną płatności jest inny przedsiębiorca,
ȇȇ jednorazowa wartość transakcji, bez względu
na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza 15 tysięcy euro.
Z przytoczonej treści przepisu ustawy nie wynika jednak
obowiązek posiadania odrębnego konta firmowego. Przedsiębiorca może więc korzystać także ze swojego rachunku
prywatnego. Należy jednak pamiętać, że przy ewentualnej
kontroli skarbowej urzędnicy będą mieć wgląd w całe konto,
także w prywatne operacje finansowe.

ePUAP – elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
Zakładając własną firmę, warto uzyskać także tak zwany
profil zaufany – bezpłatne narzędzie, które pozwala na kontakt z urzędami za pośrednictwem Internetu. Posiadanie
profilu zaufanego jeszcze przed założeniem firmy sprawi, że
uruchomienie własnej działalności gospodarczej będzie mogło nastąpić bez konieczności wychodzenia z domu.
Zaufany profil zakłada się za pośrednictwem strony internetowej: www.epuap.gov.pl – należy zarejestrować się na
niej i złożyć wniosek o profil zaufany ePUAP. Kolejnym krokiem jest wizyta w jednym ze wskazanych na stronie ePUAP
urzędów (na przykład urząd gminy, urząd skarbowy, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych) w celu uwierzytelnienia profilu
zaufanego, czyli potwierdzenia swoich danych osobowych
z danymi wprowadzonymi do systemu.

Ochrona znaku towarowego firmy
Zgodnie z prawem własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione graficznie
lub takie, które można graficznie wyrazić, jeśli nadaje się do
odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa
od drugiego18 (przykłady znaku towarowego: wyraz, rysunek, forma przestrzenna, melodia). Znak towarowy jest więc
swoistym komunikatorem, który ustanawia relację między
przedsiębiorcą a klientem19.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest umożliwienie konsumentom zidentyfikowania danego towaru i wskazania, że pochodzi on od konkretnego przedsiębiorcy. Funkcja
ta jest naturalną konsekwencją globalizacji i pojawiania się
na rynku coraz większej ilości towarów i coraz większej liczby przedsiębiorców, co wymusza potrzebę informacji na ich
temat, a przy tym uproszczeń, skrótów i ułatwień w komunikacji20. W konsekwencji znaki towarowe odgrywają kluczową
rolę w budowaniu renomy przedsiębiorstwa i promocji jego
produktów, powinny być więc – jeśli to możliwe – chronione,
aby korzyści płynące z zaufania klientów nie przypadły innemu przedsiębiorcy.
Ochronę znaku towarowego można uzyskać przez zgłoszenie znaku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej lub w innym właściwym urzędzie do spraw ochrony
własności przemysłowej: krajowym, regionalnym, przemysłowym. Coraz większą popularność zyskują wspólnotowe znaki
towarowe rejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market,
OHIM) w Alicante. Znaki te są chronione w całej Unii Europejskiej na podstawie jednolitego prawa wyłącznego udzielonego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, co ze
względów finansowych jest bardziej korzystne niż odrębne
rejestrowanie danego znaku w każdym państwie.
W Polsce prawo ochronne na znak towarowy jest udzielane na dziesięć lat i może być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy (art. 153 ust. 2–3 Prawa własności przemysłowej).
Rozważając zakres ochronny znaku towarowego, należy
pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim znaki towarowe zastrzega się w celu oznaczenia konkretnych towarów
lub usług, które są przyporządkowane do poszczególnych
klas. Cena ochrony znaku zależy od liczby wskazanych klas,
na przykład zgłoszenie znaku do trzech klas kosztuje 550 złotych (lub 500 złotych przeprowadzone online) i 120 złotych od
każdej klasy powyżej trzech.
Istotny jest również rodzaj zastrzeganego znaku. Zastrzegając znak słowny, chronimy jedynie warstwę słowną,
tymczasem w znaku słowno-graficznym ochronie podlega już
warstwa słowna wraz z grafiką. Chcąc zatem uzyskać możliwie najszerszą ochronę, należałoby ten sam wyraz określający dany towar zgłosić jako znak słowny i jako część znaku
słowno-graficznego, a nawet element znaku przestrzenno-słowno-graficznego.

20
18

Art. 120 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności
przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., poz. 1410).

19

A. Tischner, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do
znaku towrowego, Wolters Kluver Polska, Warszawa 2008, s. 38.
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M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 13. Autor przytacza także badania przeprowadzone w grupie 7 tysięcy osób ze
Stanów Zjednoczonych, z Australii, Niemiec, Japonii, Indii i Wielkiej
Brytanii, które pokazały, że znaki towarowe McDonald’s i Shell są
rozpoznawane przez prawie 90% odbiorców.
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Rozdział 3.

FINANSOWANIE
₠ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Łukasz Skawiński

W niniejszym rozdziale przedstawiono dostępne środki
wspierające zakładanie firmy – zarówno bezzwrotne dotacje, jak i pozadotacyjne źródła finansowania działalności
gospodarczej.

3.1. Dotacje z powiatowego urzędu pracy
Dotacje z powiatowego urzędu pracy obejmują jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
przekazywane w formie bezzwrotnej dotacji nieprzekraczającej sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Maksymalna dotacja wynosi 24 tysiące złotych.
O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby, które zamierzają zarejestrować
i prowadzić działalność gospodarczą oraz1:
ȇȇ nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych
środków Funduszu Pracy lub innych środków
publicznych na podjęcie działalności
gospodarczej,
ȇȇ w okresie dwunastu miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzień złożenia wniosku nie
odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia
propozycji odpowiedniej pracy, nie przerwały
z własnej winy szkolenia czy stażu, po skierowaniu
przez urząd pracy podjęły szkolenie, nie miały
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
ȇȇ nie były w okresie dwóch lat przed dniem
złożenia wniosku karane za przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu,

1

B. Kujszczyk, Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2012.

ȇȇ nie złożyły do innego starosty wniosku
o przyznanie jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej,
ȇȇ mają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia
do prowadzenia planowanej działalności
(na przykład w wypadku pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami jest wymagane
posiadanie licencji).
Osoba bezrobotna, która chce otrzymać środki z urzędu
pracy na działalność gospodarczą i spełnia powyższe warunki,
powinna złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami
(między innymi dokumentami związanymi z proponowaną
formą zabezpieczenia). Złożony wniosek jest poddawany
ocenie merytorycznej przez specjalną komisję. Pozytywna
ocena merytoryczna stanowi przesłankę przyznania bezrobotnemu środków na działalność.
INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE DOTACJI: powiatowe
urzędy pracy.

3.2. Finansowanie założenia
działalności gospodarczej z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dotacje dla niepracujących
Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą mogą
liczyć nawet na 40 tysięcy złotych bezzwrotnego dofi
nansowania z funduszy unijnych. Aby pomoc ta była rzeczywiście bezzwrotna, firma musi przetrwać na rynku dwanaście
miesięcy. Dotację można otrzymać z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. O pomoc
mogą się ubiegać wszystkie osoby fizyczne, z wyjątkiem
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osób, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą
w okresie ostatniego roku2.
Udział w projekcie obejmuje:
ȇȇ doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia,
które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności do
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
ȇȇ przyznanie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej
równowartość 40 tysięcy złotych,
ȇȇ wsparcie pomostowe w okresie od sześciu
do dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej, obejmujące
finansowe wsparcie pomostowe, wypłacane
miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
na dzień wypłaty dotacji, połączone z doradztwem
i pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji
(wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność
w ramach danego projektu).
INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE DOTACJI: wojewódzkie
urzędy pracy i operatorzy (lista jest dostępna w urzędach
marszałkowskich poszczególnych województw).

Dotacje dla osób zagrożonych utratą pracy
Osoby, które utraciły pracę z przyczyn zależnych od pracodawcy, mogą się ubiegać o przyznanie dotacji na własny
biznes z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
Poddziałania 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie”. Kandydaci przystępujący
do programu nie mogą przez ostatni rok mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej. Mogą to być osoby zwolnione (z przyczyn po stronie pracodawcy) w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem3.
Dla aplikantów przewiduje się szkolenia z przedsiębiorczości
oraz indywidualne i grupowe doradztwo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a także jednorazową pomoc do 40 tysięcy złotych i wsparcie pomostowe wypłacane
beneficjentowi przez okres sześciu miesięcy (z możliwością
przedłużenia do roku).
INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE DOTACJI: wojewódzkie
urzędy pracy i operatorzy (lista jest dostępna w urzędach
marszałkowskich poszczególnych województw).
2

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą. Informator dla nowopowstałych
firm, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.

3

Ibidem.
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3.3. Dotacje na założenie firmy
na obszarach wiejskich
Planując założenie własnej firmy na terenach wiejskich lub
w małym miasteczku (do 20 tysięcy mieszkańców), można
skorzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 311. „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”. Beneficjentem może być osoba fizyczna (rolnik,
małżonek rolnika lub domownik) ubezpieczona na podstawie
Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 r., Nr 7, poz. 24 ze zm.).
Pomoc obejmuje bezzwrotną dotację na podjęcie lub rozwój działalności w zakresie4:
ȇȇ usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
ȇȇ usług dla ludności,
ȇȇ sprzedaży hurtowej i detalicznej,
ȇȇ rzemiosła lub rękodzielnictwa,
ȇȇ robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
ȇȇ usług turystycznych oraz związanych
ze sportem, z rekreacją i wypoczynkiem,
ȇȇ usług transportowych,
ȇȇ usług komunalnych,
ȇȇ przetwórstwa produktów rolnych
lub jadalnych produktów leśnych.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji
programu nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Poziom
pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3.4. Wsparcie dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą
Działanie 8.1. „Wspieranie działalności gospodarczej

w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
O wsparcie w ramach tego działania mogą się ubiegać mikro
i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż dwanaście miesięcy od dnia rejestracji.

4

Ibidem.

 Jakie projekty mogą otrzymać wsparcie?
Wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na świadczeniu
co najmniej jednej e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do
świadczenia e-usługi. Zgodnie z przepisami dotyczącymi
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pod
pojęciem e-usługi są rozumiane usługi świadczone całkowicie automatycznie (automatyzm musi być realizowany
przez technologię informatyczną, na przykład oprogramowanie – w procesie świadczenia e-usługi nie bierze udziału
człowiek).
Czym zatem są e-usługi? Są to usługi świadczone elektronicznie5, które mogą mieć również odpowiednik w świecie
rzeczywistym, na przykład:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
w ramach Działania 8.1. Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wynosi 20 tysięcy złotych, a maksymalna
wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 700 tysięcy
złotych. Zgodnie z zasadą pomocy de minimis, maksymalne wsparcie jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć
kwoty 200 tysięcy euro w ciągu trzech ostatnich lat, z kolei
w wypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy
euro. Wysokość wsparcia może wynosić maksymalnie do
80% wydatków kwalifikowanych projektu.

ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ

O wsparcie w ramach tego działania mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i współdziałają na podstawie zawartych
umów o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami.

ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ

serwisy informacyjne, gazety i czasopisma online,
biblioteki cyfrowe, e-booki, audiobooki,
e-bankowość, e-ubezpieczenia, e-finanse,
systemy płatności online
(na przykład PayPal, PolCard, eCard),
e-rozrywka, psychotesty,
e-learning, e-translacja,
e-rezerwacje, e-bilety, e-rekrutacja, e-ankiety,
e-ogłoszenia, e-oferty, aukcje internetowe.

Dofinansowanie nie może być udzielone na projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej czy hostingu, rejestracji i utrzymania domen internetowych oraz na
projekty polegające na obrocie handlowym produktami. Ze
środków programu można również otrzymać dofinansowanie
na koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu, w tym
na zakupy inwestycyjne, na wynagrodzenia brutto osób zaangażowanych w projekt, na promocję projektu, na zakup usług
informatycznych, technicznych, doradczych i szkoleniowych.
Ponadto są dofinansowywane wybrane koszty ogólne, między innymi koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń. Przykładowe projekty6:
ȇȇ założenie wirtualnej szkoły języków obcych,
nauczającej na odległość,
ȇȇ portale społecznościowe,
ȇȇ porównywarki cenowe,
ȇȇ lokalizatory internetowe, wirtualne mapy,
ȇȇ udostępnianie i aktualizacja oprogramowania,
ȇȇ gry online.

5

http://www.web.gov.pl

6

Mapa przedsiębiorcy 2007–2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, listopad 2008 roku.

Finansowanie działalności gospodarczej

Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania

elektronicznego biznesu typu B2B” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 Jakie projekty mogą otrzymać wsparcie?
Wsparcie mogą uzyskać projekty o charakterze zarówno
technicznym czy informatycznym, jak i organizacyjnym,
które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie
elektronicznej między co najmniej trzema współpracującymi
przedsiębiorcami. Typowy projekt obejmuje rozpoczęcie lub
rozwój współpracy z wykorzystaniem rozwiązania elektronicznego, szczególnie przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi jest prowadzona kooperacja, w celu
umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między
systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Ze środków programu można otrzymać dofinansowanie kosztów związanych bezpośrednio z realizacją projektu,
w tym między innymi na zakup analiz przygotowawczych
i doradczych, oprogramowania i sprzętu oraz szkoleń specjalistycznych.
Minimalna wartość wsparcia w ramach Działania 8.2.
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wynosi 20 tysięcy złotych, a maksymalna wartość wsparcia nie
może przekroczyć 2 milionów złotych. Intensywność wsparcia – zróżnicowana w zależności między innymi od statusu
przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków
kwalifikowanych – wynosi maksymalnie do 85% (maksymalny poziom dofinansowania na część inwestycyjną sięga od
40% do 70%, w zależności od lokalizacji projektu i charakterystyki przedsiębiorstwa, na wydatki szkoleniowe – 45%,
na wydatki i na usługi doradcze – 50%, na koszty związane
z informacją o współudziale ze środków Unii Europejskiej,
zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie i koszty
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prowadzenia rachunku bankowego – 85%). Przykładowe
projekty7:
ȇȇ stworzenie wspólnego systemu zarządzania relacjami
z klientami (customer relationship management, CRM)
dla kilku przedsiębiorstw,
ȇȇ zintegrowanie systemów informatycznych
producenta z dostawcami w celu wyeliminowania
przepływu faktur papierowych,
ȇȇ utworzenie wirtualnego przedsiębiorstwa.

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom
w regionach w ramach regionalnych
programów operacyjnych
Przedsiębiorcy realizujący inwestycje mogą mieć do czynienia z różnymi rodzajami pomocy publicznej. W wypadku
komponentu dotyczącego zakupu środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, będących główną osią
projektu, przedsiębiorcy mają zwykle możliwość skorzystania
z tak zwanej pomocy regionalnej. Wiąże się ona z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją inwestycji przez
beneficjenta na określonym obszarze. Jest to pomoc o charakterze rozwojowym, ukierunkowana na dofinansowanie
działań inwestycyjnych i zwiększenie zatrudnienia.
Pomoc regionalna może być przyznana na następujące
typy projektów8:
ȇȇ inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości
niematerialne i prawne związane z założeniem
nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki,
dywersyfikacją produkcji jednostki przez
wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,
istotną zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego
istniejącej jednostki,
ȇȇ usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania
i udoskonalania nowego produktu lub nowej usługi,
systemów zarządzania jakością i innych systemów
wspomagających zarządzanie, zarządzania
środowiskiem, bezpieczeństwa i higieny pracy,
certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.
Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej
(między innymi zakup maszyn i urządzeń) i prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.
Minimalny wkład własny beneficjenta:

ȇȇ 40% w wypadku udzielenia regionalnej pomocy
inwestycyjnej,
ȇȇ 50% w wypadku udzielenia pomocy na usługi
doradcze,
ȇȇ 40% w wypadku udzielenia pomocy de minimis.
W Polsce pomoc regionalną można otrzymać w każdym
regionie (województwie).

3.5. Akademickie inkubatory
przedsiębiorczości
Idea akademickich inkubatorów przedsiębiorczości polega
na wspieraniu młodych ludzi w realizowaniu ich pomysłów
biznesowych bez zbędnej biurokracji i niepotrzebnych kosztów. Osoby zainteresowane współpracą z akademickim inkubatorem przedsiębiorczości podpisują umowę uczestnictwa
w specjalnym programie, w której zobowiązują się prowadzić
przedsięwzięcie (startup) o ustalonej przez siebie nazwie pod
parasolem Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. W zamian za comiesięczną opłatę startup otrzymuje opiekę
prawną i księgową. Powstałe przedsięwzięcie funkcjonuje pod
numerem NIP i REGON fundacji, co oznacza, że nie figuruje
w rejestrach jako odrębny podmiot prowadzący indywidualną
działalność gospodarczą, w związku z tym nie ma obowiązku
opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako
przedsiębiorca i nie blokuje sobie możliwości korzystania
z programów pomocowych, które są zarezerwowane dla osób
nieprowadzących działalności przez określony czas wstecz9.
Działanie w ramach akademickich inkubatorów przedsiębiorczości wpływa również na podniesienie wiarygodności osoby
prowadzącej takie przedsięwzięcie – w sprawach biznesowych
występuje w jej imieniu fundacja z siedzibą w stolicy państwa
i z kilkudziesięcioma oddziałami w całym kraju, obracająca kilkunastoma milionami złotych rocznie. Działanie pod osobowością prawną Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to podstawowy element zapewniający bezpieczeństwo
działania przedsiębiorcom, gdyż w sytuacji spornej, których
w biznesie nie brakuje, osoba taka może liczyć na wsparcie
fundacji w rozwiązaniu problemu.

3.6. JEREMIE
Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises) to przedsięwzięcie Komisji Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych
9

7

Ibidem.

8

Ibidem.
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Por. na przykład: Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie, Lublin 2011 – http://www.kul.pl/files/913/
dokumenty/VADEMECUM_LUBLIN_2011_.pdf [dostęp: 6 lipca
2014 roku].

i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania
o charakterze pozadotacyjnym. W Polsce inicjatywa JEREMIE
jest realizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego10.
W ramach inicjatywy JEREMIE są dostępne dwa produkty
finansowe:

Pożyczka nie może być przeznaczona na:
ȇȇ pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej,
ȇȇ cele konsumpcyjne, spłatę kredytów i pożyczek,
ȇȇ spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

ȇȇ poręczenie portfelowe – poręczenie udzielone przez
menedżera na zabezpieczenie spłaty kredytów lub
pożyczek udzielonych przez pośrednika finansowego,

Zasady udzielania pożyczki:
ȇȇ wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty
250 tysięcy złotych (łączna maksymalna wartość
jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu
pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 500 tysięcy
złotych),
ȇȇ okres spłaty do 60 miesięcy,
ȇȇ karencja w spłacie kapitału do sześciu miesięcy,
ȇȇ oprocentowanie pożyczki od 2,5%.

ȇȇ pożyczka globalna – pożyczka menedżera na rzecz
pośrednika finansowego w celu udzielania przez
pośrednika finansowego pożyczek i kredytów dla
ostatecznych beneficjentów.
 PORĘCZENIE PORTFELOWE
Poręczenie portfelowe jest oferowane szczególnie firmom
nowo powstałym lub mającym krótką historię działalności.
Poręczenia indywidualne proponowane mikroprzedsiębiorcom w ramach inicjatywy JEREMIE pozwalają na zabezpieczenie kredytu nawet do 80% jego wartości11.
 POŻYCZKA GLOBALNA
Pożyczka udzielana przez pośredników finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, banki, inne instytucje
finansowe) głównie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które działają na terenie obsługiwanym przez
fundusz, a także osobom zamierzającym rozpocząć działal
ność gospodarczą. Pośrednicy finansowi oferują możliwość finansowania działalności inwestycyjnej, obrotowej
i początkowego etapu rozwoju przedsiębiorców z regionu
funkcjonowania danego funduszu.
Przeznaczenie pożyczki:
ȇȇ finansowanie inwestycji polegających między
innymi na zakupie, budowie lub modernizacji
obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
ȇȇ tworzenie nowych miejsc pracy,
ȇȇ wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych i technologicznych,
ȇȇ zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń i aparatów
(w tym zakup środków transportu), a także inne cele
gospodarcze przyczyniające się do rozwoju sektora
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

10

Pozadotacyjne wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 2013.

11

Pozadotacyjne źródła finansowania działalności gospodarczej. Materiały informacyjne, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Warszawa 2014.
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 POŻYCZKI DLA STUDENTÓW
Bank Gospodarstwa Krajowego, działając na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, podpisał umowy z pośrednikami finansowymi, którzy udzielają pożyczek w ramach
programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, przeznaczonego dla absolwentów i studentów ostatniego roku studiów
(licencjackich lub magisterskich). Jednorazowa pożyczka,
wynosząca maksymalnie 60 tysięcy złotych, jest udzielana na
siedem lat. Jeśli działalność zamierzają prowadzić wspólnie
na przykład trzy osoby, to każda z nich może złożyć odrębny
wniosek o pożyczkę, dzięki czemu łączne finansowanie wyniesie w tym wypadku 180 tysięcy złotych. Odsetki wynoszą
około 0,69% w skali roku. Beneficjenci, którzy zdecydują się
w ciągu trzech miesięcy od uzyskania pożyczki rozszerzyć
działalność i dać pracę innej osobie bezrobotnej, mogą liczyć
na dodatkowe wsparcie w wysokości 20 tysięcy złotych. Po
roku ta część pożyczki zostanie umorzona.
Osobami uprawnionymi do uzyskania pożyczki są
niepracujący studenci ostatniego roku każdego rodzaju
studiów i absolwenci wyższych uczelni (mogą oni składać
wnioski w odstępie nie dłuższym niż 48 miesięcy od dnia
uzyskania dyplomu). Absolwenci nie muszą być zarejestrowani jako bezrobotni, są jedynie zobowiązani do przedstawienia oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i dyplomu
(przy czym jest dopuszczalna praca na podstawie umowy
-zlecenia lub umowy o dzieło).
Na Mazowszu udzielaniem pożyczek dla studentów
zajmuje się Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy12.

12

http://www.mrfp.pl
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3.7. Inwestorzy prywatni
Anioły biznesu
Anioł biznesu to zwykle przedsiębiorca lub menedżer, który
odniósł sukces zawodowy, a zgromadzony kapitał chciałby
pomnożyć przez inwestycje w projekty znajdujące się na
bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wybór młodych spółek
jako celów inwestycyjnych wiąże się z dwiema kwestiami.
Po pierwsze, dotyczy wpływu, jaki na projekty we wczesnych
etapach rozwoju może mieć inwestor – wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i kontaktów daje aniołowi biznesu dużą
satysfakcję i pozwala aktywnie oddziaływać na rozwój koncepcji biznesowej. Po drugie, spółki we wczesnych etapach
rozwoju potrzebują zazwyczaj niewielkich kwot kapitału, których anioł biznesu jest w stanie dostarczyć i które pozwalają
mu zdywersyfikować ryzyko. Ważną cechą pomysłu powinna
być jego innowacyjność, gdyż tylko unikalne projekty mogą
przynieść w przyszłości dużą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Anioł biznesu to przedsiębiorca z doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
dlatego nie należy go traktować jak filantropa gotowego
wspomóc każde przedsięwzięcie. Pomysłodawca ma przeważnie dwie szanse na zainteresowanie anioła biznesu swoim projektem – przesłanie zapowiedzi informacyjnej (teasera) lub biznesplanu oraz – jeśli wzbudzą one zainteresowanie
– kilkunastominutową bezpośrednią prezentację13.
Aniołowie biznesu oczekują zwrotu z inwestycji – zwykle trzydziestokrotności poniesionego nakładu w skali około pięciu lat. W tym okresie są oni zazwyczaj zaangażowani
w przedsięwzięcie, odgrywając często jako doświadczeni
menedżerowie rolę mentora. Po uzyskaniu zwrotu wycofują
się jednak przeważnie z przedsięwzięcia.
Z aniołami biznesu działalność rozpoczynali między innymi: Google (najpopularniejsza obecnie przeglądarka internetowa), Apple (producent komputerów osobistych), Amazon.
com (największa na świecie firma internetowa zajmująca
się sprzedażą książek, płyt i innych produktów), Body Shop
(przedsiębiorstwo produkujące kosmetyki do pielęgnacji
skóry i włosów), Fedex (światowa firma świadcząca usługi
kurierskie), Xerox (przedsiębiorstwo produkujące kopiarki),
Intel (lider w produkcji procesorów), Facebook, a w Polsce:
Wittchen (producent ekskluzywnej odzieży i galanterii skórzanej), W biegu cafe (sieć nowoczesnych barów kawowych),
Likwidator Pomoc Ubezpieczeniowa (firma zajmująca się

13
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M. Przybyłowski, P. Tamowicz, Jak przygotować biznes plan dla
Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania, Gdańsk, czerwiec 2011 roku – https://2013.amberinvest.org/
files/5613/6420/9142/Podrcznik_biznesplanu_Sie_Aniow_Biznesu_AMBER.pdf [dostęp: 6 lipca 2014 roku].

egzekwowaniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych w imieniu klienta, 100lat.pl (największy polski portal
z kartkami elektronicznymi i drukowanymi).
Z pomocy anioła biznesu może skorzystać osoba posiadająca kapitał intelektualny lub potrzebująca kapitału w wysokości od 50 tysięcy do 5 milionów złotych. Projekt musi być
w fazie startupu (firma lub tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój), przedsięwzięcie musi być innowacyjne
(IT, biotechnologia), beneficjent powinien zgłosić utworzenie
lub gotowość utworzenia spółki kapitałowej (z ograniczoną
odpowiedzialnością lub akcyjnej).

Venture capital – fundusze
podwyższonego ryzyka
Istota funduszy typu venture capital polega na zasileniu kapitałowym powstającej lub istniejącej firmy. Inwestor oferujący
venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje14. Korzyści dla przedsiębiorcy są następujące:
ȇȇ venture capital to kapitał długoterminowy,
ȇȇ inwestor na równi z przedsiębiorcą bierze na siebie
nieuniknione w biznesie ryzyko, utożsamia się
z interesem firmy i myśli o niej w długiej perspektywie,
ȇȇ venture capital to nie tylko pieniądze,
ȇȇ inwestor to wspólnik, który ma bogate
doświadczenie i rozległe kontakty.
W kręgu zainteresowań funduszy venture capital znajdują
się firmy:
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ

związane z nowymi innowacyjnymi technologiami,
medyczne,
biotechnologiczne,
związane z technologiami informatycznymi
i komunikacyjnymi.

Minimalne limity inwestowanych środków wynoszą od
kilku do kilkudziesięciu milionów euro. Pozyskanie funduszy
nie wiąże się z koniecznością ich późniejszej spłaty, ponieważ
środki stanowią kapitał, nie zaś pożyczkę. Inwestor będzie
wspólnikiem tylko przez określony czas (najczęściej od trzech
do siedmiu lat), zwykle do momentu, kiedy spółka osiągnie
wyznaczone cele i zacznie generować zaplanowane zyski.

14

M. Matejun, K. Szymańska, Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm
sektora MSP, [w:] Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2012.

3.8. Fundusze unijne na lata 2014–2020
Regionalne programy operacyjne
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na
rynek pracy, które w latach 2007–2013 były wdrażane za pośrednictwem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w nowej
perspektywie budżetowej na lata 2014–2020 trafią bezpośrednio do programów regionalnych15. W ramach regionalnych
programów operacyjnych są planowane różne formy wsparcia
dla osób, które chcą otworzyć firmę, między innymi preferencyjne pożyczki, bezzwrotne dotacje czy wsparcie szkoleniowo
-doradcze. Każdy zarząd województwa będzie mógł wskazać
grupy, do których szczególnie będzie kierowane wsparcie na
założenie działalności gospodarczej – adekwatnie do sytuacji
panującej na rynku pracy w danym regionie.

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014–2020
W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój zaplanowano przedsięwzięcie „Starter” – dedykowane nowym przedsiębiorstwom innowacyjnym – które ma się składać z dwóch
etapów: proinwestycyjnego i kapitałowego16. Wsparcie będzie udzielane przez instytucje wybrane w konkursie przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji oraz parki naukowo-techniczne.
Osoba zamierzająca założyć firmę i mająca innowacyjny pomysł na działalność powinna się zgłosić do jednego
z wyznaczonych inkubatorów, który dokona wyboru najlepszych projektów zaprezentowanych przez potencjalnych

15

Materiały informacyjne Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie.

16

Ibidem.
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przedsiębiorców. Pomysły te zostaną poddane tak zwanej
preinkubacji. Jeśli przeprowadzone analizy będą rokujące,
inkubator pomoże młodemu przedsiębiorcy założyć i rozwinąć działalność. Zakończenie sukcesem etapu preinkubacji
wiąże się z możliwością zawiązania spółki przez pomysłodawcę i z zasileniem kapitałowym nowo powstałego przedsiębiorstwa.

Środki na rozwój firm w latach 2014–2020
Dofinansowanie z funduszy europejskich jest – i będzie
nadal – przyznawane w formach bezzwrotnych (dotacje)
i zwrotnych (pożyczki). W porównaniu z poprzednimi budżetami Unii Europejskiej, instrumenty zwrotne będą częściej
stosowane. Wysokość i udział dotacji w kosztach całego
przedsięwzięcia będą zależeć od zasad przyjętych w danym programie. W wypadku wsparcia projektów niekomercyjnych (bez pomocy publicznej) poziom dofinansowania
zawiera się w granicach od 50 do 100% kosztów projektu.
Poziom dofinansowania projektów inwestycyjnych określa
tak zwana mapa pomocy regionalnej17 , wskazująca, jaki
procent kosztów kwalifikujących się do dotacji na inwestycję może być z niej finansowany.

Programy krajowe
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
– odpowiadając na potrzeby mikro, małych i średnich firm
– przygotowały formy wsparcia ze źródeł krajowych. Szczegółowe i aktualne informacje na temat oferty tych instytucji
można znaleźć na ich stronach internetowych.

17

Por. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-180_pl.htm [dostęp:
4 lipca 2014 roku].
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Rozdział 4.

KLUCZ DO
SUKCESU
– PERFEKCYJNY
BIZNESPLAN
Sławomir Jarka

4.1. Wprowadzenie
Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby dopiero chcące nimi zostać doskonale zdają sobie sprawę, że w prowadzeniu biznesu
najtrudniej jest o dobry pomysł. Taki, dzięki któremu powstaną
produkty zachęcające klientów do wydatkowania środków pieniężnych. Doświadczeni i początkujący przedsiębiorcy już na
etapie budowania koncepcji biznesu – po uporaniu się z „dylematem JWP” (jednego wspaniałego pomysłu) – mogą w końcu
opracować dokument, jakim jest biznesplan przedsięwzięcia.
Przygotowanie biznesplanu wiąże się z całościowym
spojrzeniem na planowane przedsięwzięcie biznesu, zaplanowaniem istotnych działań oraz antycypowaniem przyszłych
wyników we wszystkich sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Pojęcie „biznesplan” jest spolszczonym terminem business plan, pochodzącym z języka angielskiego. W języku
potocznym słowo „biznes” jest rozumiane jako zrobienie interesu, często w znaczeniu jednorazowej transakcji. Należy
jednak podkreślić, że biznesplan to podstawowy dokument
przy ubieganiu się o kredyt czy poszukiwaniu inwestora strategicznego, aniołów biznesu, a także aplikowaniu o środki
w ramach venture capital. Stąd biznesplany stały się nieodzownymi dokumentami przy wykorzystaniu środków pomocowych w ramach funduszy strukturalnych.
Biznesplan powinien zawierać jak najwięcej konkretów,
ale nie może być zbyt długi, aby nie przytłaczał i nie zniechęcał potencjalnych odbiorców. Musi z niego jasno wynikać, czy
zamierzony pomysł ma szansę stać się dobrym biznesem. Należy więc napisać go zwięźle, konkretnie i przejrzyście. Taki
całościowy dokument pozwoli określić potencjał przedsięwzięcia, uzyskać kredyt lub wspierać zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeśli biznesplan powstaje z myślą o zaprezentowaniu go w banku, najważniejsze są aspekty finansowe, takie
jak zdolność kredytowa w długiej perspektywie, wystarczająca do pokrycia spłaty kredytu (w krótkiej perspektywie liczy

się płynność finansowa – najważniejszy cel przedsiębiorstwa
w warunkach gospodarki rynkowej).
Reasumując, można stwierdzić, że pod pojęciem biznesplanu rozumiemy zatem plan funkcjonowania całego przedsiębiorstwa lub wprowadzenia w życie określonego przedsięwzięcia, zazwyczaj inwestycji, podejmowanego przez istniejącą lub nowo powstającą firmę, z określeniem celów i zadań,
sposobów i warunków ich osiągnięcia oraz przewidywanych
wyników ekonomicznych i skutków finansowych.
Twórcą biznesplanu może być każdy, kto zna rachunek
ekonomiczny w wymaganym zakresie. Warto jednak podkreślić, że w wypadku biznesplanów dla przedsięwzięć o dużej wartości powinni opracowywać je specjaliści z całościową wiedzą
na temat formalnych wymagań ich sporządzania oraz z wiedzą
o merytorycznych uwarunkowaniach planowanego biznesu.
Rodzi to podstawowe pytanie: Kiedy jest konieczny biznesplan? Na tak sformułowane pytanie możemy odpowiedzieć, że
powinien on być przygotowany w następujących sytuacjach:
ȇȇ przed założeniem nowego przedsiębiorstwa,
ȇȇ podczas łączenia przedsiębiorstw,
ȇȇ przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy
Unii Europejskiej,
ȇȇ przy zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych
lub przy ryzykownych przedsięwzięciach,
ȇȇ w krytycznym okresie dla firmy, kiedy wystąpiły
symptomy sytuacji kryzysowej.
W tym miejscu należy wspomnieć o niezbędnych przesłankach opracowania biznesplanu. Opracowanie biznesplanu wynika z przesłanek wewnętrznych (endogenicznych),
dotyczy bowiem często różnych etapów funkcjonowania
przedsiębiorstwa i przeprowadzanych zmian. Inną przyczyną opracowania biznesplanu są czynniki zewnętrzne (egzogeniczne), związane z wpływem różnych grup interesariuszy.
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4.2. Znaczenie planowania
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Planowanie to proces, który nabiera szczególnego znaczenia
w warunkach gospodarki rynkowej, ponieważ tworzy mechanizmy regulujące zachowanie przedsiębiorstw na rynku. Do
podstawowych korzyści planowania zalicza się:
ȇȇ ograniczenie niepewności,
ȇȇ określenie prawdopodobieństwa wystąpienia szans
i zagrożeń płynących z otoczenia przedsiębiorstwa,
ȇȇ zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji.

ȇȇ Kim jest grupa docelowa klientów firmy?
ȇȇ Jak będzie wyglądała firma za trzy do pięciu lat?
ȇȇ Jakie są najważniejsze źródła zysku firmy?
ȇȇ Co zrobić, żeby udoskonalić produkt?
ȇȇ Jakie są źródła przewagi konkurencyjnej
firmy na rynku?
ȇȇ Jaką część rynku chcę opanować za miesiąc, za rok,
za pięć lat?
ȇȇ Jak powinienem prowadzić politykę
personalną w firmie?
ȇȇ Jak powinienem finansować rozwój firmy?

ograniczenie
niepewności

Na tym etapie opracowania biznesplanu należy przede
wszystkim zadbać o przestrzeganie podstawowych zasad
planowania, do których zalicza się:

zmniejszenie
ryzyka podjęcia
błędnych
decyzji

określenie
prawdopodobieństwa
wystąpienia szans
i zagrożeń płynących
z otoczenia
przedsiębiorstwa

ȇȇ celowość – określenie środków do osiągnięcia
wyznaczonego celu,
ȇȇ wykonalność – realistyczne określenie celów, ocena
możliwości osiągnięcia wyznaczonych etapów
w oznaczonych terminach,
ȇȇ zgodność wewnętrzna – niesprzeczność celów
cząstkowych z celem nadrzędnym,
ȇȇ operatywność – przejrzystość i prostota założeń,
która pozwala na sprawne wdrożenie planu,

RYSUNEK 1. Podstawowe korzyści planowania
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Istotą planowania jest nie tylko wyznaczanie sposobów,
metod i środków osiągnięcia założonych celów, ale przede
wszystkim antycypowanie kluczowych czynników endogenicznych i egzogenicznych, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (zagadnienie to zostało szerzej omówione w dalszej części niniejszego rozdziału).
Przed przystąpieniem do opracowania biznesplanu warto
się zastanowić, co zostało już zrobione, co zaś należy jeszcze
zrobić. Na tym wstępnym etapie planowania trzeba spróbować odpowiedzieć na dziesięć kluczowych pytań dotyczących
przyszłego biznesu:
ȇȇ Jakiego typu firmę prowadzę lub zamierzam
prowadzić?
ȇȇ Jakie miejsce zajmuje firma w otoczeniu rynkowym?
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ȇȇ wielowariantowość – przygotowanie przynajmniej
trzech wariantów planu (prawdopodobny,
optymistyczny, pesymistyczny),
ȇȇ ograniczenie szczegółowości – im krótszy horyzont
czasowy, tym bardziej szczegółowy plan,
ȇȇ zupełność – wyczerpujący opis całego
przedsięwzięcia,
ȇȇ racjonalność – budowanie planu zgodnie z przyjętymi
normami i wymaganymi standardami.
Planowanie zgodnie z przyjętymi zasadami powinno
ograniczyć ryzyko podejmowania błędnych decyzji, pozwolić zidentyfikować zagrożenia (na przykład finansowe w pewnych okresach realizacji inwestycji) oraz pogłębić wiedzę
o własnej firmie i planowanym przedsięwzięciu. Innym walo-

rem planowania jest ułatwienie kontroli zgodnie z przyjętymi
celami i kierunkami rozwoju firmy.
Odwołując się do praktyki opracowywania biznesplanów,
zwłaszcza w celu pozyskania środków pochodzących z funduszy unijnych, zastosowano metodologię ustalania celów
zgodnie z regułą SMART (rysunek 2).

REGUŁA SMART
S PECIFIC – konkretny
M ESURABLE – mierzalny, wyrażalny liczbowo
A CHIVABLE – osiągalny, realistyczny
R ELEVANT – istotny, ważny krok naprzód
T IMELY DEFINNED – określony w czasie
RYSUNEK 2. Reguła SMART

4.3. Układ biznesplanu
Nie ma ściśle określonego schematu, według którego należy
opracowywać biznesplan. Układ tego dokumentu zależy od
wielu uwarunkowań, między innymi od funkcji o charakterze
wewnętrznym i zewnętrznym. Różnice w strukturze biznesplanu mogą wynikać:
ȇȇ z przeznaczenia biznesplanu,
ȇȇ z poziomu i ze zróżnicowania ryzyka,
ȇȇ ze specyficznych wymagań odbiorcy
(na przykład banku, inwestora, aniołów biznesu),
ȇȇ z wielkości firmy,
ȇȇ ze stopnia innowacyjności planowanych działań,
ȇȇ ze skali nowego przedsięwzięcia,
ȇȇ z uwarunkowań rynkowych,
ȇȇ z zapotrzebowania na środki finansowe.
W najbardziej ogólnej strukturze biznesplanu można wyróżnić cztery podstawowe części (rysunek 3).

ŹRÓDŁO: Opracowano na podstawie: R. Reinfuss,
MBO – prosta i skuteczna technika zarządzania twoją firmą,
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.

Cele biznesplanu powinny być konkretne i – najlepiej
– wyrażone w wartościach mierzalnych (na przykład w procentach lub złotych). Ich określenie nie powinno obejmować
więcej niż trzech, czterech pozycji (większa liczba może sprawiać trudności podczas analizy). Ważne, aby wyznaczone cele
dotyczyły prowadzonej działalności. Dobrze jest je powiązać
z mierzalnymi czynnikami, na przykład marżą. W sytuacji,
gdy cele są zbyt ogólne lub nie przekładają się na wartości
wymierne, warto je doprecyzować (jeśli na przykład priorytetową wartością jest zadowolenie klienta, powinno się zbudować skalę poziomu zadowolenia i osiągnięcie celu uzależnić
od prowadzonych badań).
Istotne w poprawnym ustalaniu celów jest określenie czasu, w jakim mają być one osiągnięte – część może wymagać
natychmiastowej realizacji, część zaś powinna być bardziej
rozłożona w czasie (cele długoterminowe). Dobrze jest wskazać, jak urzeczywistnienie poszczególnych celów przełoży się
na zajęcie pozycji wyjściowej do osiągnięcia następnych (na
przykład wprowadzenie nowej usługi do portfolio zwiększy
konkurencyjność i rozpoznawalność firmy na rynku). Warto
przy tym wskazać, jakie kroki zostały już podjęte w sprawie
urzeczywistnienia celów (na przykład firma nawiązała kontakty z dostawcą, który zobowiązał się do udzielenia upustu
cenowego przy rosnących zamówieniach, lub podjęła współpracę z agencją marketingową, która wyraziła chęć opracowania rebrandingu marki).

Klucz do sukcesu – perfekcyjny biznesplan

plan finansowy
rynek i działania
marketingowe
przedsiębiorstwo
(biznes) i produkt
cele i zadania

RYSUNEK 3. Ogólna struktura biznesplanu
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne

Biznesplan przyjmuje na ogół formę zwartego opracowania, które zawiera niezbędne dane liczbowe, analizy, zestawienia tabelaryczne, wykresy i komentarze. Ostateczny
układ biznesplanu, prezentowany poniżej, można zilustrować
za pomocą rozbudowanego spisu treści, który obejmuje przyjętą wyżej ogólną strukturę:

55

Struktura biznesplanu
Strona tytułowa
Spis treści
Streszczenie
Opis przedsiębiorstwa
Misja firmy
Cele działalności przedsiębiorstwa
Opis przedsięwzięcia
Opis przedsiębiorstwa
Produkt i proces produkcji
Charakterystyka produktu
Opis technologii produkcji

Rynek i działania marketingowe
Rynek (badania rynkowe)
Plan działań marketingowych
(marketing mix)
Plan finansowy
Prognoza sprzedaży
Nakłady i wydatki
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek wyniku finansowego
Bilans majątkowy
Analiza wrażliwości
Analiza wskaźnikowa
Harmonogram realizacji planu i załączniki

4.4. Omówienie struktury biznesplanu
W tym podrozdziale omówiono ogólną strukturę biznesplanu, uwzględniając wymienione wcześniej części składowe
tego dokumentu.

STRONA
TYTUŁOWA

Jest to swoista wizytówka biznesplanu, zawierająca następujące podstawowe informacje:
•
•
•
•

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

Spis treści najlepiej umieścić na początku biznesplanu, aby ułatwić odbiorcy wyszukanie
interesujących go części dokumentu. W biznesplanach niewielkich objętościowo i z niezbyt
rozbudowaną strukturą spis treści może być pominięty.

Krótkie (liczące stronę lub dwie strony) streszczenie – przeważnie przygotowywane po
napisaniu podstawowych części biznesplanu – ma zainteresować i zachęcić inwestorów oraz
innych potencjalnych odbiorców, powinno więc zawierać informacje o stanie wyjściowym
i zamierzeniach na przyszłość. Po lekturze tej części czytelnik ma zrozumieć ideę planowanego biznesu, streszczenie musi więc zawierać następujące informacje:
•
•
•
•
•
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nazwa przedsięwzięcia,
nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela
(adres, telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa),
data sporządzenia biznesplanu,
odbiorca biznesplanu (bank lub inwestor).

cel sporządzenia biznesplanu,
syntetycznie zaprezentowane podstawowe dane o przedsiębiorstwie,
krótką charakterystykę przedsięwzięcia (opis produktu),
wykazanie tego, co stanowi szansę rynkową, kim są klienci, jakie są prognozy sprzedaży,
wyniki analizy finansowej
(ważniejsze wskaźniki, możliwość spłaty kredytu).

OPIS
PRZEDSIĘBIORSTWA

W tej części biznesplanu prezentuje się informacje o własnej firmie. Należy podać
dane o jej lokalizacji, czasie istnienia, rynku, na jakim działa, a także o tym, do kogo
kieruje swoje produkty lub usługi. Powinny się tutaj również znaleźć informacje
o kierunkach rozwoju i celach działania przedsiębiorstwa, jego zasobach i sposobach
ich wykorzystania oraz o planowanych zamierzeniach produkcyjnych. Należy
podać nazwę banku prowadzącego rachunek bieżący firmy i wymienić inne istotne
dokumenty prawne, na przykład zezwolenie na prowadzenie działalności czy
uzyskane koncesje.

Misja firmy

Misja firmy to specyficzny cel działania firmy, który odróżnia ją od innych
przedsiębiorstw tej samej branży i charakteryzuje zakres jej działania. Misja określa
produkty przedsiębiorstwa, rynek i technologię w wymiarach, które odzwierciedlają
wartości i priorytety kierownictwa. Misja może być również źródłem inspiracji
pracowników i menedżerów, stanowiąc wytyczną do ukierunkowania wysiłków na
rzecz osiągania długoterminowych celów organizacji wyznaczonych przez przyjętą
strategię.

Cele
działalności
przedsiębiorstwa

Cele działalności przedsiębiorstwa w biznesplanie powinny uwzględniać różny
horyzont czasowy (rysunek 4).

CELE DŁUGOTERMINOWE:
mają charakter celów strategicznych
i wskazują antycypowane wyniki
(rezultaty), jakie organizacja powinna
osiągnąć w okresie pięciu i więcej lat
C E L E K R Ó T KO T E R M I N O W E : mogą stanowić etapowe „punkty
kontrolne” służące ocenie stopnia osiągnięcia celów długoterminowych

RYSUNEK 4. Horyzont czasowy w biznesplanie
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Opis przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia – jeden z najważniejszych elementów biznesplanu – powstaje zwykle na końcu i obejmuje krótkie informacje o zamierzeniach objętych biznesplanem. Powinny się tutaj znaleźć następujące informacje:
•
•
•
•
•
•
•

Klucz do sukcesu – perfekcyjny biznesplan

rodzaj i syntetyczny opis planowanego przedsięwzięcia,
zadania do wykonania w kolejnych fazach realizacji przedsięwzięcia,
wykaz głównych wydatków (wartość inwestycji),
wielkość potrzebnych środków finansowych,
udział środków własnych,
dane dotyczące spodziewanych zysków,
związek planowanych działań z ogólną strategią rozwoju firmy.
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Charakterystyka
przedsiębiorstwa

Charakterystyka przedsiębiorstwa służy głównie przedstawieniu podstawowych danych
i informacji, które umożliwiają ocenę realności planowanych przedsięwzięć oraz szacowanych
w biznesplanie wyników produkcyjnych i finansowych. Zwykle opis firmy zawiera następujące
informacje:
•
•
•
•
•
•
•

PRODUKT
I PROCES
PRODUKCJI
Charakterystyka
produktu

Opis technologii
produktu

W komentarzu do opisu zasobów warto podkreślić szczególnie „cenne” składniki majątku
i wskazać na zasoby niematerialne, jak reputacja, tradycja czy znak firmowy.

Charakterystyka produktu – opis powszechnie znanych produktów (usług) – powinna
być możliwie krótka. Bardziej szczegółowe informacje są uzasadnione w sytuacji, gdy
biznesplan dotyczy wprowadzenia nowego produktu (różniącego się od podobnych na rynku)
lub produktu charakteryzującego się szczególnymi cechami (funkcjonalność, trwałość).

Szczegółowy opis technologii produkcji – podobnie jak w wypadku charakterystyki
produktu – jest uzasadniony wówczas, gdy są wdrażane nowatorskie rozwiązania lub gdy
zastosowanie określonej technologii ma istotny wpływ na poziom osiąganych wyników
produkcyjnych. Opis typowych technologii można ograniczyć do minimum niezbędnego
do zrozumienia biznesplanu przez odbiorców. Do zagadnień wymagających szczególnego
podkreślenia na tym etapie zalicza się na przykład:
•
•
•
•

RYNEK
I DZIAŁANIA
MARKETINGOWE
Rynek
(badania rynkowe)

cechy wdrażanej technologii produkcji,
etapy procesu produkcji,
możliwości doskonalenia (modernizacji) procesu produkcji w przyszłości,
kooperację z innymi przedsiębiorstwami i współpracę z ośrodkami badawczo-wdrożeniowymi (na przykład z uczelniami wyższymi).

Rzetelna analiza rynku od strony zidentyfikowanych szans i zagrożeń decyduje o powodzeniu
planowanego przedsięwzięcia. Charakterystyka rynku przedstawiona w biznesplanie
dotyczy przede wszystkim potencjalnych klientów i konkurencji, jest więc częścią strategii
marketingowej przedsiębiorstwa (szerzej na ten temat piszemy w rozdziale ósmym
niniejszej publikacji). Przeprowadzona analiza klientów (grup docelowych rynku) powinna
odpowiedzieć na następujące pytania:
•
•
•
•
•
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lokalizacja (jakie ewentualne korzyści wynikają z położenia firmy wobec |rynku
zaopatrzenia i zbytu),
struktura organizacyjna (dla firm o złożonej strukturze),
zasoby pracy, kwalifikacje pracowników i możliwości zatrudnienia,
zasoby rzeczowe (rodzaje i charakterystyka środków trwałych i obrotowych),
struktura produkcji,
odbiorcy produktów i źródła zaopatrzenia w środki produkcji,
wyniki produkcyjne i ekonomiczno-finansowe.

Na jaki rynek (krajowy czy zagraniczny) jest zorientowana firma?
Jaki ma być zasięg (lokalny czy regionalny) prowadzonej działalności?
Kim są potencjalni klienci? (segmentacja rynku)
Jakie są potrzeby i wymagania klientów?
W jakim stopniu oferowane produkty (usługi) mogą zaspokoić oczekiwania
konsumentów?

Ważnym aspektem charakterystyki rynku jest wykonanie analizy konkurentów, która
powinna umożliwić znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
•
•
•

Jakie konkurencyjne firmy działają na rynku?
Co wiadomo o konkurencyjnych firmach (wielkość, udział w rynku, siła ekonomiczna,
słabe i mocne strony)?
W czym firma, dla której jest sporządzany biznesplan, różni się od firm konkurencyjnych?

Ta część biznesplanu wymaga dołączenia analiz, najlepiej przeprowadzonych przez
niezależne ośrodki badawcze. Zwykle jest także wykorzystywana do potwierdzenia
znajomości branży przez twórcę biznesplanu.

Plan działań
marketingowych

Plan działań marketingowych (marketing mix) – szeroko rozumiany marketing jest
podstawą sukcesu przyszłej działalności firmy. Składa się na niego komplementarna wiązka
czterech elementów, które tworzą strategię marketingową: produktu, ceny, dystrybucji
i promocji. Warto także pamiętać, że kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej, które
warunkuje sukces na rynku, jest jakość świadczonych usług. Plan działań marketingowych
obejmuje następujące elementy:
•
•
•
•
•
•

PLAN
FINANSOWY

opis strategii marketingowej,
wyniki analizy rynku,
opis polityki kształtowania cen,
dystrybucja wyrobów i usług,
działania w zakresie promocji i optymalizacji,
koszty działań marketingowych.

W tej części biznesplanu umieszcza się zestawienie różnych analiz, które pozwalają ocenić
sytuację finansową firmy. Należy pamiętać, że plan finansowy to projekcja obejmująca różne
poziomy rachunku ekonomicznego firmy:
poziom I: nakłady – produkcja
poziom II: przychody – koszty
poziom III: wpływy – wydatki
Z doświadczeń praktycznych wynika, że rachunkiem ekonomicznym posługujemy
się najczęściej na etapie planowania, nie możemy jednak nie brać pod uwagę przeszłości.
Analiza wyników przedsiębiorstwa stanowi podstawę podejmowania decyzji dotyczących
przyszłości.
Plan finansowy powinien:
•
•

•

Klucz do sukcesu – perfekcyjny biznesplan

być sporządzany na okres co najmniej trzech lat, przy czym rok poprzedzający plan (dane
dotyczące zaszłości) uznaje się za rok zerowy,
obejmować co najmniej okres spłaty kredytu – jeśli jest dłuższy od poprzedniego
warunku (dotyczy biznesplanu sporządzanego jako podstawa wniosku o udzielenie
kredytu długoterminowego),
zawierać wszystkie parametry przyjęte do rachunku i wyniki analizy finansowej
przedyskutowane z kierownictwem lub właścicielami firmy, dla której jest sporządzany
biznesplan,
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•
•

uwzględniać zasadę przyjmowania założeń do rachunku finansowego według ostrożnego
(nawet pesymistycznego) scenariusza,
zawierać wszystkie niezbędne elementy, z uwzględnieniem specyficznych wymagań
inwestora lub banku udzielającego kredytu.

Prognozy
sprzedaży

Podstawami prognozy sprzedaży mogą być dotychczasowa sprzedaż lub wyniki
badania rynku. Ceny wykorzystywane do ustalenia wartości sprzedaży powinny być przyjęte
na poziomie cen bieżących, mimo że biznesplan jest sporządzany na ogół dla okresów
wieloletnich. Potencjalny wpływ inflacji oraz przewidywanych zmian cen i kosztów na
bezpieczeństwo planu finansowego jest następnie badany w ramach analizy wrażliwości. Próby
prognozowania cen w warunkach inflacji są obarczone zbyt wielkim prawdopodobieństwem
błędnego ich oszacowania. Oceniając obecny i prognozowany poziom inflacji w Polsce, można
przyjąć, że prognoza sprzedaży będzie przeprowadzona w warunkach cen bieżących1.

Nakłady i wydatki

Nakłady i wydatki – dane o nakładach i związanych z nimi wydatkach można traktować
jako uzasadnienie przyjętych w biznesplanie parametrów produkcji i sprzedaży, przepływów
pieniężnych oraz rachunku zysków i strat. Najczęściej wystarczające są proste, syntetyczne
zestawienia tabelaryczne nakładów na działalność operacyjną i inwestycyjną przedsiębiorstwa.

Rachunek
przepływów
pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych – przepływy pieniężne (cash flow) oznaczają
ruch środków pieniężnych w określonym czasie, wyrażony w formie wpływów i wydatków.
Wprowadzenie stanu początkowego środków pieniężnych do rachunku przepływów
pozwala ustalić stan środków na koniec okresu obrachunkowego jako saldo środków
pieniężnych (salda gotówki). Na przepływy pieniężne składają się:
•
•

•
•

przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – związane z bieżącą działalnością
gospodarczą (produkcyjną) firmy. Są one uwzględnione w rachunku zysków lub strat,
przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej – sprzedaży lub zakupu
środków trwałych. Dotyczą one tych składników majątku (grunty, środki trwałe), które
są z reguły elementami bilansu majątkowego,
przepływy pieniężne z działalności finansowej – związane z kredytowaniem i operacjami
finansowymi w zakresie spłaty zadłużenia,
przepływy pieniężne osobiste, które najczęściej mogą występować w jednoosobowych
przedsiębiorstwach osoby fizycznej, w których działalność gospodarcza jest połączona
z gospodarstwem domowym.

Zestawienie przepływów pieniężnych jest podstawą wyliczenia końcowego salda
gotówki, a także:
•
•
•

ustalenia salda środków pieniężnych z poszczególnych działalności,
określenia zapotrzebowania na kredyty (wielkość, terminy),
obliczenia wybranych wskaźników w analizie wskaźnikowej.

Na podstawie planowanych przepływów pieniężnych można przeprowadzić analizę
płynności i zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.
1

60

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
w latach 2011–2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2013.

Rachunek wyniku
finansowego

Rachunek wyniku finansowego wskazuje oczekiwania dotyczące wielkości zysku, jaki
biznes wygeneruje w założonym horyzoncie czasowym. Rachunek zysków i strat powinien
być oparty na realistycznych założeniach w zakresie wielkości sprzedaży i wielkości kosztów. Sposób wyliczenia poszczególnych kategorii przychodów i kosztów przedstawiono
na rysunku 5 (szerzej o praktycznych zasadach opracowania rachunku wyników dla nowo
powstałego biznesu piszemy w rozdziale szóstym niniejszej książki).

–

przychody z podstawowej
działalności operacyjnej

koszty podstawowej
działalności operacyjnej

=
WYNIK ZE SPRZEDAŻY

+

przychody z pozostałej
działalności operacyjnej

–

koszty pozostałej
działalności operacyjnej

=
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ

przychody z działalności
finansowej

+

–

koszty
działalności finansowej

=
WYNIK BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

zyski nadzwyczajne

+

–

straty nadzwyczajne

=
WYNIK FINANSOWY BRUTTO

=

–

obowiązkowe obciążenia
wyniku finansowego

WYNIK
FINANSOWY
NETTO

RYSUNEK 5. Konstrukcja rachunku zysków i strat
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.
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Bilans majątkowy

Bilans majątkowy jest podstawowym narzędziem określania stanu majątkowego
i perspektyw rozwoju firmy. Typowy schemat bilansu, rozumianego jako zestawienie
aktywów i pasywów, przedstawiono w tabeli 1.

Wiersz

Aktywa

Wiersz

Pasywa

A

Aktywa trwałe

A

Fundusze własne

I

Wartości niematerialne
i prawne

I

Fundusz statutowy

II

Rzeczowe aktywa trwałe

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

III

Należności długoterminowe

III

Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

IV

Inwestycje długoterminowe

1

Nadwyżka przychodów nad
kosztami (wielkość dodatnia)

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

2

Nadwyżka kosztów nad
przychodami (wielkość ujemna)

B

Aktywa obrotowe

B

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

I

Zobowiązania długoterminowe
z tytułu kredytów i pożyczek

II

Zobowiązania krótkoterminowe
i fundusze specjalne

1

Kredyty i pożyczki

2

Inne zobowiązania

3

Fundusze specjalne

II

Należności krótkoterminowe

III

Inwestycje krótkoterminowe

III

Rezerwy na zobowiązania

1

Środki pieniężne

IV

Rozliczenia międzyokresowe

2

Pozostałe aktywa finansowe

1

Rozliczenia międzyokresowe
przychodów

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

Wartość aktywów

Wartość pasywów

TABELA 1. Schemat bilansu
ŹRÓDŁO: Opracowano na podstawie: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa
według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Analiza
wrażliwości
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Analiza wrażliwości – każde przedsięwzięcie (właściwie zaś działalność gospodarcza
w ogóle) jest obarczone ryzykiem. Często jest ono związane z trudnym do przewidzenia
kształtowaniem się relacji cen, sytuacji rynkowej czy warunków atmosferycznych. Celem

Analiza
wrażliwości
– cd.

analizy wrażliwości jest ustalenie, jak zmiana przyjętych parametrów planu wpłynie na sytuację finansową i wyniki przedsiębiorstwa. Szacowane może być na przykład oddziaływanie
następujących zmian:
•
•
•
•

wzrost (spadek) cen jednostkowych sprzedaży (wartości sprzedaży),
wzrost (spadek) cen środków do produkcji (kosztów zmiennych),
wzrost (spadek) kosztów stałych,
zmiany kursów walut.

Częścią analizy wrażliwości planowanego przedsięwzięcia jest zbadanie progu rentowności, czyli określenie ilości lub wartości sprzedaży, przy której przedsiębiorstwo pokrywa
wszystkie swoje koszty, nie osiągając jednak jeszcze zysku. Próg rentowności w ujęciu ilościowym można obliczyć, korzystając z wzoru:

BEP ilościowy =

KS
cj – kzj

gdzie:

BEP ilościowy – próg rentowności w ujęciu ilościowym,
KS – koszty stałe rocznie w przedsiębiorstwie,
kzj – koszty zmienne na 1 sztukę,
cj – cena jednostkowa za 1 sztukę.
Z kolei kalkulacja BEP w ujęciu wartościowym wymaga ustalenia iloczynu:

BEPwartościowy = BEPilościowy × Cj
Na rysunku 6 przedstawiono graficzną interpretację progu rentowności.
koszty
podstawowej
działaności
operacyjnej

przychody ze sprzedaży

ZYSK

koszty całkowite
BEPwartościowy

koszty stałe

STRATA
BEPilościowy

wielkość sprzedaży

RYSUNEK 6. Graficzna interpretacja progu rentowności
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: J. Engelhardt, Zasady oceny działalności
gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
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Analiza
wskaźnikowa

HARMONOGRAM
REALIZACJI
BIZNESPLANU
I ZAŁĄCZNIKI

Analiza wskaźnikowa stanowi podsumowanie finansowej części biznesplanu, zawiera
bowiem umowny zestaw wskaźników analizy ekonomiczno-finansowej, które umożliwiają dokonanie całościowej oceny planu. W skład tej analizy wchodzą następujące grupy wskaźników:
rentowności, sprawności, płynności, zadłużenia.

Zestaw załączników może obejmować zarówno szczegółowe uzasadnienia bardziej
syntetycznych parametrów planu finansowego, jak i dokumenty podnoszące wiarygodność
przedkładanego biznesplanu, w tym:
•
•
•
•
•
•
•
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dane liczbowe dotyczące opisu przedsiębiorstwa,
kalkulacje – uzasadnienie parametrów przyjętych w biznesplanie,
kopie dokumentów prawnych (akty własności, dzierżawy, umowy),
listy intencyjne lub referencyjne,
kopie kontraktów,
życiorysy kadry kierowniczej,
inne ważne dokumenty lub dane liczbowe.
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Rozdział 5.

PRAWNE
ASPEKTY
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
W INTERNECIE
Adrian Ignasiak

5.1. Zakres obowiązywania
Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną
Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której prowadzenie
sklepu internetowego nie będzie w najmniejszym nawet
stopniu dotyczyło kwestii związanych z szeroko pojętym
handlem elektronicznym. Zastanawiając się jednak nad pojęciem handlu elektronicznego – przeszkodami i wyzwaniami w jego prowadzeniu oraz systemem przepisów, które
go regulują – nie unikniemy spotkania z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144,
poz. 1204).

Dlaczego te przepisy
są tak ważne i kogo obowiązują?
Myśląc o usługach świadczonych drogą elektroniczną,
w pierwszej kolejności kojarzymy je z działalnością serwisów
hostingujących pliki i sprzedających utwory muzyczne czy
dostawców wideo na życzenie. Czy zatem ten zakres rozważań w ogóle dotyczy sklepu internetowego prowadzącego
w Internecie sprzedaż części mechanicznych, książek, torebek albo soczewek kontaktowych?
Handel elektroniczny może się odbywać w różnych formach. Bezpośredni handel elektroniczny polega nie tylko na
zawieraniu umowy za pośrednictwem Internetu, ale także
na realizacji w ten sposób samego świadczenia. Przykładem może być oferowanie płatnej prenumeraty czasopisma
elektronicznego lub sprzedaż e-booków. Handlem elektronicznym nazwiemy jednak również elektroniczne zawarcie
umowy, a następnie jej tradycyjną realizację – na przykład
przez wysyłkę zwykłą pocztą książki zamówionej w księgarni internetowej.

HANDEL
ELEKTRONICZNY

BEZPOŚREDNI

POŚREDNI

zawarcie umowy
i jej wykonanie
następuje
elektronicznie

część umowy
zostaje
wykonana
konwencjonalnie

RYSUNEK 1. Rodzaje handlu elektronicznego
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Może się również zdarzyć, że umowa zawarta tradycyjnie
(na przykład podpisana przez usługodawcę i usługobiorcę na
kartce papieru) zostanie wykonana elektronicznie (usługobiorca otrzyma produkt, na przykład plik muzyczny mp3, za
pośrednictwem Internetu).
Przyjrzyjmy się pojęciu świadczenia usług drogą elektroniczną, aby określić, kto podlega przepisom ustawy
i jakie wynikają z tego konsekwencje. „Usługi świadczone
drogą elektroniczną” to – co do zasady – usługi, które są
wykonywane:
ȇȇ bez jednoczesnej obecności stron,
ȇȇ na indywidualne żądanie odbiorcy,
ȇȇ online (dane są wysyłane i odbierane
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych).
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Usługa bezpłatna także może być usługą
świadczoną elektronicznie.
Pan Kazimierz prowadzi księgarnię internetową. Oprócz
sprzedaży e-booków oferuje również tradycyjne książki
i zawiaduje internetowym systemem sprzedaży biletów na
wydarzenia kulturalne związane tematycznie z literaturą.
Klientom oferuje także usługę newslettera. Jakie obowiązki
powinien spełnić, aby nie narazić się na konsekwencje naruszenia Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną?
Sprzedaż e-booków oraz internetowa rezerwacja i sprzedaż biletów z pewnością będzie „świadczeniem usług drogą
elektroniczną” w rozumieniu omawianej regulacji prawnej.
Usługą taką może być również newsletter, choć jego rozpowszechnianie nie stanowi głównego przedmiotu działalności
pana Kazimierza. Gdyby pan Kazimierz sprzedawał tylko książki w formie tradycyjnej, świadcząc także dodatkową usługę
newslettera, nadal podlegałby przepisom analizowanej ustawy.

Jakie najważniejsze obowiązki nakłada
na przedsiębiorcę Ustawa o świadczeniu
usług drogą elektroniczną?
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest przede
wszystkim odpowiedzią polskiego ustawodawcy na wymagania unijne, których celem jest realizacja zasady transparentności i jawności transakcji wykonywanych w Internecie
(chodzi o to, aby ograniczyć liczbę anonimowych działań
usługodawców i tym samym przeciwdziałać zagrożeniom,
które mogą wyniknąć z czynności o takim charakterze). Dlatego na przedsiębiorcy ciążą szczegółowe obowiązki w zakresie udzielania informacji. Wśród podstawowych danych, które
powinien podać przedsiębiorca, muszą się znaleźć:
ȇȇ adres elektroniczny usługodawcy,
ȇȇ imię i nazwisko oraz adres zamieszkania usługodawcy
(albo nazwa firmy, jej siedziba i adres),
ȇȇ w wypadku konieczności posiadania zezwolenia
– informacja o takim zezwoleniu,
ȇȇ jeśli działalność prowadzi osoba fizyczna, która może
ją prowadzić na podstawie szczególnych wymagań
– informacje w tym zakresie,
ȇȇ informacja o technicznych aspektach korzystania
z sieci telekomunikacyjnych, w tym o zagrożeniach
związanych z takim sposobem komunikowania,
ȇȇ informacja o celu wykorzystania danych osobowych
gromadzonych w ramach świadczenia usług.
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Brak informacji, informacja fałszywa lub niepełna w zakresie podstawowych danych identyfikacyjnych może narazić przedsiębiorcę na sankcje
w formie grzywny.
Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy mogą być wskazane także w innych przepisach. Na przykład Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., Nr 173,
poz. 1807 ze zm.) zobowiązuje przedsiębiorcę do podania
podczas składania oferty:
ȇȇ oznaczenia (nazwy firmy),
ȇȇ numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
ȇȇ siedziby i adresu.
Informacje te można zawrzeć w regulaminie świadczenia
usług drogą elektroniczną, którego zredagowanie i zamieszczenie na stronie internetowej jest kolejnym obowiązkiem
przedsiębiorcy świadczącego takie usługi. Regulamin jest formą realizacji nie tylko obowiązków z Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, ale także obowiązków wynikających z prawa konsumenckiego.

Co powinien zawierać regulamin?
W regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną powinny się znaleźć następujące elementy:
ȇȇ rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
ȇȇ warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (na
przykład wymagania techniczne, jakie powinien
spełnić sprzęt usługobiorcy – klienta),
ȇȇ zakaz umieszczania treści bezprawnych (na
przykład w sytuacji, gdy na stronie internetowej jest
możliwość zamieszczania komentarzy),
ȇȇ warunki zawierania i rozwiązywania umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną (na przykład
zasady rezygnacji z usługi newslettera),
ȇȇ zasady postępowania reklamacyjnego.
Konstruując regulamin, warto poświęcić uwagę analizie
jego postanowień pod kątem klauzul niedozwolonych, czyli postanowień, które mogą rażąco naruszać interes klienta
będącego konsumentem. Jeśli w regulaminie znajdą się
takie postanowienia, nie będą one wiązały konsumentów,
a Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wymierzyć
przedsiębiorcy dotkliwe sankcje.
Przedsiębiorca powinien również korzystać ze sprzętu teleinformatycznego, który zapewni bezpieczeństwo

i poufność świadczonych usług zarówno w procesie zawierania umowy (na przykład przez funkcjonalność potwierdzania tożsamości klienta lub woli zawarcia przez niego
umowy), jak i na etapie jej wykonania (na przykład przez
szyfrowanie)1.

 WAŻNE PRZEPISY
ȇȇ Art. 21 Ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.
ȇȇ Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.2. Ograniczenia sprzedaży internetowej
W niniejszym podrozdziale przedstawiono kilka ważnych
ograniczeń występujących w handlu internetowym, odwołując się do odpowiednich przykładów.

 WYROBY ALKOHOLOWE, TYTONIOWE
I PRODUKTY LECZNICZE
Pan Hubert uważa, że handel internetowy jest świetnym
sposobem na prowadzenie własnej firmy, ponieważ klienci coraz częściej wybierają szybsze i dogodniejsze zakupy
przez Internet kosztem zakupów tradycyjnych. Postanowił
więc udowodnić żonie, że ma talent do interesów, i założył sklep oferujący cygara oraz whisky wysokiej jakości.
Pani Nina, żona pana Huberta, z zawodu farmaceutka,
przyjęła tę wiadomość sceptycznie, uważając, że artykuły
te nie sprzyjają zdrowiu, i w duchu odpowiedzialności za
działalność męża postanowiła otworzyć sklep internetowy
sprzedający leki dostępne bez recepty.
Czy państwo Nina i Hubert Malinowscy mogą rozpocząć taką działalność? Czy istnieją w tym zakresie jakiekolwiek ograniczenia?
Warunki dopuszczalności i zasady sprzedaży wyrobów
tytoniowych reguluje Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.
z 1996 r., Nr 10, poz. 55 ze zm.), obejmująca sprzedaż nie
tylko papierosów, ale także cygar, cygaretek czy tytoniu fajkowego. Pan Hubert powinien się więc dokładnie zapoznać
z jej treścią, ponieważ nieznajomość przepisów nie będzie
usprawiedliwiała ich nieprzestrzegania – w myśl zasady ignorantia iuris nocet2. Zgodnie przepisami tej ustawy, zakazana
jest sprzedaż wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych. Czy sklep
1

2

K. Korus, Umowy i inne czynności prawne w obrocie elektronicznym,
[w:] M. Chudzik, A. Frań, A. Grzywacz, K. Korus, M. Spyra, Prawo
handlu elektronicznego, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz
2005, s. 101.
Nieznajomość prawa szkodzi.
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internetowy pana Huberta nie będzie funkcjonował właśnie
w systemie samoobsługowym?
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, choć
część środowiska prawniczego opowiada się za tym, aby
zakaz ten interpretować ściśle. W takim ujęciu sprzedaż wysyłkowa za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość jest odrębnym rodzajem sprzedaży, innym niż system samoobsługowy, jeśli więc ustawodawca w omawianym
zakazie nie wymienił sklepów internetowych, oznacza to, że
sprzedaż taka jest prawnie dopuszczalna3. Jest to jednak interpretacja kontrowersyjna i może budzić wątpliwości.
Sprzedaż wyrobów alkoholowych reguluje z kolei Ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 ze zm.). W art. 96 zezwala
ona na prowadzenie takiej sprzedaży jedynie:
ȇȇ w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów
alkoholowych,
ȇȇ na wydzielonych stoiskach (w samoobsługowych
placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej
powyżej 200 metrów kwadratowych),
ȇȇ w pozostałych placówkach samoobsługowych
i innych placówkach handlowych, w których
sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż
napojów alkoholowych.
Czy sklep internetowy może być jedną z tych form handlu?
Jeśli tak, to którą? Ustawa powstała w czasach, gdy Internetu
w Polsce jeszcze nie było, forma internetowej sprzedaży alkoholu nie została zatem w tych przepisach przewidziana. Sklep
internetowy pana Huberta może być potraktowany jako sklep
branżowy, pod warunkiem jednak, że wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych – w tym wypadku whisky – będzie stanowić
przynajmniej 70% wartości produktów sprzedawanych w sklepie. Jak zapewnić sobie taki wynik? Skoro pan Hubert zamierza
sprzedawać także cygara, rozwiązaniem mogłaby być odrębna
rejestracja działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i w zakresie sprzedaży cygar4.
Aby rozpocząć sprzedaż napojów alkoholowych, pan Hubert musi się przede wszystkim udać po zezwolenie do wójta,
powinien także spełnić wiele innych wymagań, na przykład
zaopatrywać się w napoje alkoholowe jedynie u producentów
mających zezwolenia i wnieść opłatę na rachunek gminy. Zakładając, że pan Hubert będzie prowadził sprzedaż detaliczną, dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
alkoholu opłata ta wyniesie 2,1 tysiąca złotych.
3

Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne, red. M. Zelek, Difin, Warszawa 2012, s. 163–165.

4

Ibidem, s. 153.
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Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu przez Internet niejednokrotnie napotyka opór
urzędników, którzy zwracają uwagę między innymi
na brak możliwości skutecznej weryfikacji wieku odbiorców i na wątpliwości w zakresie kwalifikowania
tego typu sklepów do którejkolwiek z dozwolonych
kategorii form sprzedaży alkoholu. Zezwolenie jest
ponadto udzielane na konkretne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, nie może zatem objąć
swoim zasięgiem obszaru całego kraju, na terenie
którego odbywa się wysyłka takich produktów. Biorąc pod uwagę cel uchwalenia ustawy, którym jest
między innymi ograniczenie dostępu do alkoholu,
zwłaszcza dzieciom i niepełnoletniej młodzieży,
sceptyczne reakcje urzędników wydają się usprawiedliwione. Niezależnie jednak od ich trafności i słuszności, trzeba się liczyć z tego typu utrudnieniami,
planując internetową sprzedaż alkoholu.
Czy komunikowanie klientom, że whisky ze sklepu pana
Huberta ma szczególny aromat i wysoką jakość, jest zgodne z prawem? Pan Hubert nie będzie miał, niestety, prawa
reklamowania i promocji sprzedawanej przez siebie whisky,
ponieważ ustawa co do zasady zabrania promocji i reklamy
napojów alkoholowych (na szczególnych warunkach jest dopuszczona reklama piwa).
Jakie inne obowiązki i ograniczenia będą ciążyć na panu
Hubercie jako przedsiębiorcy sprzedającemu alkohol i wyroby tytoniowe? Zgodnie z literą prawa, niedopuszczalna jest
sprzedaż takich artykułów osobom nieletnim i nietrzeźwym
(to ostatnie ograniczenie dotyczy napojów alkoholowych).
Istnieje zatem obowiązek potwierdzenia wieku (lub stanu
trzeźwości) zamawiającego. Na stronie internetowej sklepu
pana Huberta powinna się pojawić w widocznym miejscu
informacja o wymaganym wieku, wraz z koniecznością zadeklarowania pełnoletności przez kupującego (na przykład
przez kliknięcie oświadczenia o stosownej treści), ponadto
podczas dostawy zamówionych artykułów wiek odbiorcy
powinien być zweryfikowany za pomocą dokumentu tożsamości5. Wykorzystanie takich narzędzi w pewnym stopniu
może zmniejszyć ryzyko dokonania sprzedaży alkoholu czy
papierosów osobie nieletniej i poniesienia przez przedsiębiorcę konsekwencji z tego tytułu, nie będzie to jednak zabezpieczenie w pełni niezawodne.

ZAPAMIĘTAJ!
Ustawodawca nie zakazał wprost sprzedaży
alkoholu i wyrobów tytoniowych przez Internet.
5
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Ze względu jednak na trudności interpretacyjne,
podjęcie takiej działalności niesie za sobą ryzyko
niepowodzenia lub poniesienia konsekwencji braku
jednolitych regulacji w tej materii. Aktywność taka
wymaga zatem przeprowadzenia analizy tendencji
w zakresie udzielania zezwoleń na terenie, na którym zamierza się rozpocząć podobną działalność,
i podjęcia wszystkich możliwych działań, które pozwolą spełnić szczególne wymagania (między innymi dotyczące weryfikacji pełnoletności klientów).
Z kolei działalność, jaką podejmie pani Nina, będzie
podlegała zasadom określonym w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez
przepisu lekarza (Dz.U. z 2008 r., Nr 60, poz. 374). W związku
z tym do obowiązków pani Niny będzie należeć:
ȇȇ zgłoszenie zamiaru prowadzenia sprzedaży
produktów leczniczych do wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego na czternaście dni przed
rozpoczęciem działalności,
ȇȇ dysponowanie uprawnieniami farmaceuty
i dwuletnim doświadczeniem,
ȇȇ realizacja obowiązków informacyjnych:
– informacja na stronie głównej, dotycząca zezwolenia
na prowadzenie sprzedaży produktów leczniczych,
– nazwa, siedziba i adres placówki, numer zezwolenia
na prowadzenie apteki internetowej, nazwa organu,
który wydał to zezwolenie,
– cena brutto zamawianego produktu leczniczego,
– dostępne sposoby zapłaty,
– formy i koszty dostawy,
– informacja o możliwości odstąpienia od umowy
sprzedaży w okresie dziesięciu dni od dnia doręczenia
produktu,
– zagwarantowanie możliwości kontaktu telefonicznego
w godzinach pracy placówki i przez dwie godziny
po ustalonych godzinach dostaw w zakresie jakości
i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego
(pani Nina nie może więc ograniczyć możliwości
kontaktu z apteką jedynie do udostępnienia na
stronie internetowej formularza kontaktowego).
Numer telefonu należy podać również na etykiecie
przymocowywanej do paczki z zamówieniem6.

6

Aspekty prawne założenia apteki internetowej. Obowiązki informacyjne – http://www.eapteki.info/aspekty-prawne-zalozenia-apteki-internetowej-obowiazki-informacyjne [dostęp: 26 maja 2014 roku].

ZAPAMIĘTAJ!
Prowadząc wysyłkową sprzedaż produktów
leczniczych niezgodną z prawem, przedsiębiorca
naraża się na poniesienie konsekwencji administracyjnych i karnych.
 WAŻNE PRZEPISY
ȇȇ Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
ȇȇ Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
ȇȇ Ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo
farmaceutyczne.
ȇȇ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca
2008 roku w sprawie warunków wysyłkowej
sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez
przepisu lekarza.

5.3. Wysyłkowa sprzedaż żywności
Pan Roman prowadzi osiedlowy sklep spożywczy. Zainspirowany rozmową ze szwagrem, postanowił część działalności przenieść do Internetu, dzięki czemu liczy na pewne
oszczędności. Co powinien wiedzieć o handlu żywnością
za pośrednictwem Internetu?
Wysyłkową sprzedaż żywności reguluje przede wszystkim Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.
z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 ze zm.). Czym jest żywność w rozumieniu przepisów tego aktu prawnego? Ustawa odsyła do
Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do spraw
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, zgodnie z którym
„żywność” (lub „środek spożywczy”) oznacza jakiekolwiek
substancje lub produkty – przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone – przeznaczone do spożycia przez
ludzi lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać.
Z tego zakresu wyłącza się między innymi pasze, zwierzęta
żywe (chyba że mają być one wprowadzone na rynek do spożycia przez ludzi), rośliny przed dokonaniem zbiorów, tytoń
i narkotyki.
W przepisach tych są uregulowane obowiązki przedsiębiorcy podejmującego taką działalność. Powinien on przede
wszystkim złożyć wniosek do państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego o wpis do rejestru zakładów (podmiotów) prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży
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wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet. Ten, kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży żywności
„na odległość”, w tym sprzedaży przez Internet, bez uzyskania takiego wpisu, podlega karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku. Kiedy zaś czyni sobie ponadto
z takiej działalności stałe źródło dochodów, wówczas podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech
lat. Jeśli przedsiębiorca zamierza również magazynować lub
przetwarzać oferowane produkty, wniosek składany do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powinien
dotyczyć także zatwierdzenia pomieszczenia do magazynowania i przetwarzania produktów sklepu.
Klient ma prawo do reklamacji towaru spożywczego
niespełniającego odpowiednich warunków, jakie powinien
spełniać lub o jakich zapewniał go sprzedawca. Niezwłocznie
po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową klient powinien to zgłosić. Co do zasady, maksymalny czas na zgłoszenie
wynosi trzy dni od dnia otwarcia opakowania (w wypadku towarów paczkowanych) lub trzy dni liczone od dnia sprzedaży
albo otrzymania towaru (w wypadku towaru sprzedawanego
luzem). Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu czternastu dni.
Odrębną, ale bardzo ważną kwestią jest przechowywanie
i dostarczanie żywności do klienta przy zachowaniu odpowiedniej temperatury. Szczegółowe zasady transportu artykułów spożywczych, materiałów, z jakich powinny być wykonane opakowania, oraz warunki przygotowania i załadunku
takich towarów reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań sanitarnych
dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz.U. z 2003 r., Nr 21,
poz. 179).
Kwestie międzynarodowych przewozów szybko się psujących artykułów spożywczych określono w Konwencji ATP7.
Przepisy w niej zawarte regulują między innymi to, w jakiej
temperaturze można przechowywać dany towar, a także zasady wyposażenia pojazdu (na przykład, co do zasady, mleko
pasteryzowane, produkty mięsne, świeże przetwory mleczne
i produkty rybne należy przewozić w temperaturze +6 stopni
Celsjusza).
Czternastego grudnia 2014 roku na całym terytorium
Unii Europejskiej wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011 roku dotyczące przekazywania kon7

Konwencja ATP to międzynarodowa umowa dotycząca przewozu
towarów i artykułów spożywczych szybko się psujących, a także
regulująca zagadnienie specjalnych środków transportu dopasowanych do tych przewozów. Sporządzono ją w Genewie we wrześniu
1970 roku, obowiązuje od 1976 roku. Polska ratyfikowała tę konwencję w 1984 roku.
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sumentom informacji na temat żywności. Co to oznacza
dla przedsiębiorcy prowadzącego internetową sprzedaż
produktów spożywczych?
Przepisy będą wyraźnie wymagały udostępnienia konsumentom rzetelnych informacji na temat między innymi
wartości odżywczych, składników, alergenów czy instrukcji
precyzujących sposób użycia. Dane te powinny być udostępnione na przykład na stronie sklepu internetowego lub
w ramach aplikacji używanej przez konsumentów do dokonywania zakupów, przed ich dokonaniem, bez obciążania
konsumenta jakimikolwiek dodatkowymi opłatami.

 WAŻNE PRZEPISY
ȇȇ Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
ȇȇ Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 października
2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
ȇȇ Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie higieny środków spożywczych.
ȇȇ Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku
ustanawiające ogólne zasady i wymagania
prawa żywnościowego, powołujące Europejski
Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności
oraz ustanawiające procedury w zakresie
bezpieczeństwa żywności.
ȇȇ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań
sanitarnych dotyczących środków transportu
żywności, substancji pomagających
w przetwarzaniu, dozwolonych substancji
dodatkowych i innych składników żywności.

5.4. Granice monitorowania mediów
Przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy z większym stażem rynkowym – rozpoznawalny i pojawiający się
w mediach – będzie interesowało śledzenie komunikatów
przenikających w różnych kierunkach do szerokiego lub nieco węższego kręgu odbiorców. Działania takie można prowadzić wybiórczo i sporadycznie albo wynająć firmę, która
specjalizuje się w świadczeniu tego typu usług.
Monitorowanie mediów (press clipping) polega na wyszukiwaniu informacji dotyczących przedsiębiorstwa, na
przykład w formie artykułów, rankingów czy komentarzy internautów w sieci. Co do zasady, jest to działalność legalna
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i dopuszczana przez prawo, z kolei z punktu widzenia przedsiębiorcy – bardzo użyteczna. Niektóre formy monitorowania mogą się jednak okazać naruszeniem praw autorskich,
zwłaszcza majątkowych.
Przeanalizujmy dwa przykłady.
Firma X trudni się monitoringiem mediów w zakresie wyszukiwania informacji o podmiotach gospodarczych. Na zlecenie klientów skanuje artykuły pojawiające się w prasie, gromadzi wpisy blogerów, artykuły wydawane w czasopismach
internetowych i na portalach informacyjnych, branżowych czy
hobbistycznych oraz w mediach społecznościowych. Tak zebrane materiały firma dostarcza klientom, którzy wykorzystują je
do analizy w departamencie public relations lub umieszczają
na stronach internetowych, na przykład w zakładce „Piszą
o nas”. Firma X nie zawiera żadnych umów z wydawcami czy
autorami treści, z których korzysta. Czy działalność firmy X jest
zgodna z prawem?
Artykuły, które firma X wykorzystuje w ramach swojej
komercyjnej działalności, najczęściej będą stanowić utwory
w rozumieniu prawa autorskiego. Korzystanie z takich materiałów wymaga zatem zgody osoby do nich uprawnionej,
w przeciwnym razie dojdzie do naruszenia praw autorskich,
co może się wiązać przede wszystkim z odpowiedzialnością
odszkodowawczą naruszyciela. Aby nie dokonać naruszenia praw autorskich z tytułu działalności w ramach press
clippingu, firma X powinna zawierać z wydawcami blogów
czy czasopism umowy licencyjne, na mocy których za opłatą
uzyskiwałaby prawo korzystania z treści, do których prawa
przysługują wydawcy.
Co jednak z prawem przedruku i prawem cytatu? Zgodnie z prawem autorskim, dozwolone jest rozpowszechnianie
w celach informacyjnych już opublikowanych aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne – za
wynagrodzeniem twórcy. Prawa przedruku nie można jednak
zastosować w wypadku firmy X. Co prawda rozpowszechnia
ona artykuły aktualne, trudno jednak zakwalifikować te materiały do kategorii tematów politycznych, gospodarczych
lub religijnych, gdyż dotyczą one raczej kwestii postrzegania
(wizerunku) sklepu na rynku8. Podobnie nie znajdą tutaj zastosowania przepisy o dozwolonym cytacie. Cytat jest prawnie dopuszczalną możliwością przytoczenia w tworzonym
przez siebie dziele urywków rozpowszechnionych utworów
lub drobnych utworów w całości bez zgody ich twórcy i bez
uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia. Załóżmy, że cudzy
artykuł o naszym przedsięwzięciu wykorzystujemy w ramach
własnego artykułu publikowanego na stronie internetowej
sklepu. Dlaczego zatem nie możemy powołać się na przepisy o dozwolonym cytacie? Bardzo ważnym warunkiem sko8

M. Kowalczuk-Szymańska, O. Sztejnert-Roszak, Naruszenia praw
autorskich w Internecie, Difin, Warszawa 2011, s. 29–32.

rzystania z tego uprawnienia jest czynienie tego w jednym
z następujących celów:
ȇȇ wyjaśnianie,
ȇȇ analiza krytyczna,
ȇȇ nauczanie,
zakres uzasadniony prawami gatunku twórczości.
Cel tworzenia wizerunku sklepu trudno zawrzeć w którejkolwiek z powyższych kategorii, dlatego możliwość skorzystania z prawa cytatu w tych okolicznościach trzeba wykluczyć.
Księgarnia internetowa Y na swojej stronie internetowej
w zakładce „Aktualności” zamieściła link do artykułu oceniającego jej funkcjonowanie, umieszczonego przez jedno z wydawnictw internetowych zajmującego się branżą księgarską.
Czy takie działanie stanowi naruszenie praw autorskich?
Linkowanie, czyli odsyłanie za pomocą hiperłączy do
treści umieszczonych na innym portalu internetowym, co do
zasady jest zgodne z prawem. Jeśli jednak link będzie odsyłał
do witryny, która umieściła dane treści z naruszeniem praw
autorskich, to takie deep linking (głębokie linkowanie) może
spowodować odpowiedzialność prawną nie tylko administratora strony bezpośrednio naruszającego prawa autorskie, ale
także tego, kto umieścił hiperłącze do strony, na jakiej doszło
do naruszenia praw autorskich9.

Interesujące orzeczenie
„Zamieszczenie na stronie portalu internetowego tzw. głębokiego linku (deep link), umożliwiającego użytkownikom tego portalu bezpośrednie
(tj. z pominięciem struktury nawigacyjnej strony
głównej innego portalu) otwarcie rekomendowanej witryny, stanowi rozpowszechnianie wizerunku zamieszczonego na tej witrynie” (wyrok Sądu
Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 lipca 2004 roku,
sygnatura akt I ACa 564/04).
Cytowane orzeczenie nie dotyczy wprawdzie
bezpośrednio naruszenia praw autorskich, odwołuje się bowiem do dobra osobistego, jakim jest wizerunek. Ma ono jednak znaczenie dla oceny prawnej
samej praktyki głębokiego linkowania. Prowadzone
wcześniej rozważania można więc zastosować tutaj
analogicznie, co oznacza, że w wypadku linkowania konsekwencje działań niezgodnych z prawem
obciążają również administratora strony internetowej, który w pewnym sensie jedynie pośrednio
uczestniczy w naruszaniu cudzych praw przez odesłanie do strony zawierającej bezprawne treści.
9

Ibidem, s. 32.
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 WAŻNE PRZEPISY
ȇȇ Art. 8, 17 i 25 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

5.5. Linking, framing, spidering i inlining
Co do zasady, linkowanie jest dopuszczalne przez prawo.
Dla przedsiębiorcy, na którego stronę internetową następuje przekierowanie, takie działanie jest nawet korzystne,
gdyż im częściej link do strony pojawi się w sieci, tym lepszą pozycję strona ta osiągnie w wynikach wyszukiwania.
Każdy, kto tworzy stronę internetową, zakłada również, że
prawdopodobnie w różnych miejscach w Internecie będą się
pojawiały do niej odsyłacze, przyjmuje się zatem, że wyraża
na to zgodę. W tym duchu orzeka większość sądów państw
Unii Europejskiej10.
Pewne wątpliwości mogą się pojawić w wypadku framingu. Technika ta polega na umieszczeniu we własnej ramce
(frame) zawartości (kontentu) obcej strony internetowej.
W praktyce użytkownik przechodzi do obcej strony internetowej, nadal jednak pozostają widoczne logo, reklamy
i oznaczenia pierwotnej strony internetowej. Internauta
może także odnieść wrażenie, że oba portale są w pewien
sposób powiązane. Choć stosowanie takich praktyk nie jest
jednoznaczne z naruszeniem prawa, lepiej ich unikać, ponieważ mogą być ocenione jako działanie wprowadzające
w błąd, wywołujące „efekt przejęcia” i wykorzystania rezultatów cudzej pracy11.
Z analogicznych powodów techniką jeszcze bardziej ryzykowną jest inlining, czyli bezpośrednie przejmowanie za
pomocą głębokich odnośników poszczególnych części stron,
najczęściej grafik.
Interesującym przykładem wykorzystywania odnośników
jest spidering, czyli przeszukiwanie zasobów internetowych
przez specjalne programy-roboty w celu odnalezienia danych
według oznaczonych wcześniej kryteriów. Praktyka taka, stosowana przez jednego z konkurentów znanego portalu aukcyjnego eBay, była przedmiotem procesu przed sądem federalnym Los Angeles. Pozwana firma, wyszukująca dla swoich
klientów aukcje o najkorzystniejszych dla nich warunkach,
została zobowiązana do zaprzestania tej praktyki, choć nie
ze względu na czyn nieuczciwej konkurencji, ale w związku
z naruszeniem cudzej własności ruchomej – przez obciążenie
i zablokowanie serwisu eBay12.

10

W. Szpringer, Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie,
Difin, Warszawa 2005, s. 41.

11

Prawo Internetu, red. P. Podrecki, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.

12

Ibidem.
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Czy na gruncie polskiego prawa spidering jest dopuszczalny? Zgodnie z przepisami Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 ze zm.), takie
działanie mogłoby być ocenione jako sprzeczne z dobrymi
obyczajami, ponieważ można je uznać za wykorzystanie rezultatów pracy konkurencji.
Co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko zarzutu o niewłaściwe czy niezgodne z prawem zamieszczanie odnośników?

Jeśli to możliwe, warto uzyskać zgodę właściciela strony,
do której linkujemy, albo poinformować go o umieszczeniu
odnośnika.
ȇȇ Warto zamieszczać linki w sposób, który nie budzi
wątpliwości co do przeniesienia się internauty w inne
miejsce w sieci.
ȇȇ Lepiej unikać używania w linku znaków towarowych
innych przedsiębiorstw.
ȇȇ Starać się odsyłać do strony głównej13.

13
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Ibidem, s. 610–611.
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Rozdział 6.

KONCEPCJA
PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
NA PRZYKŁADZIE
NOWEGO BIZNESU
Marcin Kamaszyn

6.1. Wprowadzenie
Powszechny jest stereotyp, że planowanie przychodów
i kosztów jest trudne i skomplikowane, a co za tym idzie – wymaga szerokiej wiedzy specjalistycznej. Nie jest to do końca
prawda, co udowadniam w niniejszym rozdziale. Wystarczy
znać metodykę wykonania tych rachunków oraz mieć podstawy wiedzy o finansach – wtedy przestaje to być tak niedostępne i trudne zadanie, jak się niektórym wydaje. Oczywiście
bardziej rozbudowane, szczegółowe i dogłębne analizy będą
wymagały doświadczenia i kompetencji, ale większość analiz
prowadzonych przy aplikacji o fundusze zewnętrzne, szczególnie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie jest aż
tak wymagająca. Znajomość podstaw planowania i analizy
finansowej naprawdę się przydaje, zwłaszcza teraz, kiedy
można wnioskować o różne fundusze zewnętrzne ze środków
zarówno krajowych, jak i unijnych.

Popełnianie błędów za darmo
Planowanie przyszłych przychodów i kosztów przedsięwzięcia umożliwia obecnym i nowym przedsiębiorcom zidentyfikowanie zagrożeń oraz sprawdzenie pomysłu pod kątem
finansowym już na poziomie planistycznym, tym samym
pozwala popełniać błędy za darmo. Na przykład odrzucając już w fazie planowania – na podstawie przeprowadzonej
projekcji finansowej – pomysły, które nie będą generowały
odpowiedniego zwrotu poniesionych nakładów, unikamy
kosztochłonnych działań na etapie ich realizacji.

Analiza finansowa nie może być ani zbyt szczegółowa,
ani zbyt pobieżna. Trzeba znaleźć złoty środek. Drobiazgowa i rozbudowana analiza finansowa nie będzie czytelna
dla potencjalnych odbiorców, może się także okazać zbyt
chaotyczna. Z kolei zbyt pobieżna analiza nie będzie przedstawiała wszystkich najistotniejszych aspektów planowanej
działalności.

6.2. Cele i przedmiot analizy finansowej
Zanim zdecydujemy się na realizację jakiegokolwiek przedsięwzięcia lub na przykład złożymy wniosek w konkursie
o dotację, powinniśmy najpierw wstępnie sprawdzić, czy to,
co planujemy, ma w ogóle sens w ujęciu finansowym – czy
po zestawieniu podstawowych i rzetelnych danych na temat
naszego pomysłu będzie on wykazywał cechy wykonalności
i opłacalności. Jeśli tak, oznacza to, że jest podstawa, aby go
wdrożyć. Dlatego nasza praca powinna składać się z dwóch
głównych etapów:
ȇȇETAP PIERWSZY – wstępna ocena pomysłu
biznesowego,
ȇȇETAP DRUGI – prezentacja naszego pomysłu
w rachunku zysków i strat (oczywiście jeśli pomysł ten
będzie wykazywał cechy wykonalności i opłacalności).
Przedmiotem dalszej analizy będzie nowo otwarta firma
zajmująca się obwoźną sprzedażą przekąsek i kawy.

ZAPAMIĘTAJ!
Wszystkie prognozy finansowe opierają się na
założeniach, których podstawą są dane zebrane z rynku
i wielkości normatywne z obowiązujących w danym czasie
przepisów, stawek, składek czy cen oraz kosztów, a także
założenia poczynione przez analityka, które muszą być
odpowiednio uzasadnione.

Cele analizy
Analiza ma na celu sprawdzenie, czy:
ȇȇbiznes, który planujemy, będzie opłacalny,
ȇȇw jakim czasie możemy spodziewać się
zwrotu z naszej inwestycji,
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ȇȇjaki będzie próg rentowności naszej działalności,
ȇȇjak będzie wyglądać rachunek zysków i strat dla
naszego przedsięwzięcia.

Założenia pomysłu na biznes
Wyobraźmy sobie, że 1 marca 2014 roku otwieramy nową firmę, która chce kupić mobilny wózek do sprzedaży hot dogów
i kawy za kwotę 20 tysięcy złotych oraz zatrudnić pracownika
na umowę-zlecenie na pół etatu. Biznes chcemy uruchomić
1 kwietnia, a sprzedaż planujemy prowadzić do października.
Nasza działalność będzie miała wymiar sezonowy – na okres
od października do końca marca następnego roku będziemy
ją zawieszać. Planowany rejon działania to miejscowości nadmorskie w kurortach najbardziej obleganych przez turystów.
Załóżmy również, że startujemy w konkursie o dotację, donator wymaga zaś przedstawienia naszego rachunku zysków
i strat w trzyletnim okresie projekcji.

6.3. Wstępna ocena pomysłu biznesowego
Przeprowadzenie wstępnej oceny pomysłu biznesowego (planowanego przedsięwzięcia) wymaga realizacji wielu komplementarnych działań (kroków).

Krok pierwszy
Ustalenie wstępnych założeń do analizy
ȇȇokres analizy – 3 lata,
ȇȇliczba miesięcy działalności w roku – 7 miesięcy,
ȇȇliczba dni pracy punktu sprzedaży w miesiącu – 25 dni,
ȇȇplanowana liczba godzin działalności dziennie
– 10 godzin,
ȇȇpreferencyjne składki od Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych właściciela w 2014 roku: składka
na ubezpieczenie społeczne – 160,78 zł, składka
zdrowotna – 270,40 zł,
ȇȇwspółczynnik narzutów na płacę pracownika – 0,20,
ȇȇanaliza wykonana w cenach netto i cenach stałych, czyli
cenach nieuwzględniających wpływu inflacji na ich
poziom,
ȇȇplanowany wzrost przychodów i kosztów od
drugiego roku działalności – 5% w stosunku do roku
poprzedniego,
ȇȇamortyzacja środków trwałych będzie wykonywana
metodą liniową,
ȇȇzakładamy, że wszystkie koszty stałe będą ponoszone
tylko w okresie czynnej działalności przedsiębiorstwa,
czyli przez siedem miesięcy. Po zakończeniu sezonu
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działalność będzie zawieszana, a w kolejnym
roku odwieszana od 1 kwietnia,
ȇȇstawka podatku dochodowego – 18%.

Krok drugi
Ustalenie przychodów
Przychody to sprzedaż w ujęciu pieniężnym produktów,
usług i towarów. Zastanów się, co będziesz sprzedawał, za
ile i jaki będzie popyt na twoją ofertę. Każdy biznes opiera
się na sprzedaży określonych dóbr. Możemy sprzedawać
usługi, produkty, towary lub materiały. Możemy sprzedawać
wszystkie wymienione wyżej grupy dóbr łącznie, możemy
także sprzedawać jedną albo kilka z nich. Planując jakikolwiek biznes, musisz wiedzieć, co będziesz sprzedawał i za ile.
Ważną kwestią będzie ustalenie popytu na ofertę.

ZAPAMIĘTAJ!
Najtrudniejszym zadaniem analitycznym jest ustalenie popytu i realnej prognozy sprzedaży. Faza szacowania i gromadzenia danych na temat naszego przedsięwzięcia jest zarówno najważniejszym, jak i najtrudniejszym
elementem prognozowania. Aby dobrze prognozować
tego typu dane, musimy poznać rynek, na którym będziemy działać – jego specyfikę, szczególnie zaś preferencje
potencjalnych klientów. Jak można to zrobić? Musimy
czytać, pytać i szukać danych na temat branży, w której
zamierzamy działać.

 GDZIE SZUKAMY INFORMACJI?
Potencjalne źródła danych i informacji:
ȇȇInternet – portale, blogi branżowe, kanały branżowe lub
tematyczne, fora dyskusyjne,
ȇȇliteratura – przewodniki, poradniki, leksykony,
reportaże,
ȇȇdane statystyczne – na przykład roczniki lub kwartalniki
statystyczne, publikowane między innymi na stronie
Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl ),
gdzie znajdziemy najważniejsze dane o zatrudnieniu,
wydatkach gospodarstw domowych na poszczególne
branże czy sytuacji demograficznej,
ȇȇankiety przeprowadzone samodzielnie, sondy
internetowe,
ȇȇwywiady, rozmowy z osobami, które prowadziły
lub prowadzą podobnego typu działalność,
i (lub) z przedstawicielami handlowymi z branży,
w której zamierzamy działać (osoby takie naprawdę
dużo wiedzą),

ȇȇwywiadownie gospodarcze, biura gospodarcze,

chcieli poddać analizie, powinny być wyszczególnione w oddzielnych komórkach i powiązane formułami z różnymi tabelami, nie zaś wpisane ręcznie z klawiatury).

ȇȇosobista i bezpośrednia obserwacja rynku.
Jak widać, mamy bardzo szeroki katalog źródeł informacji na temat planowanego przedsięwzięcia i istotnych dla
niego warunków rynkowych. Ta część analizy jest kluczowa
dla wiarygodności jej założeń, musimy się więc postarać
wykonać ją jak najbardziej starannie, zbierając i zestawiając
wiele czynników rynkowych. Ponadto w tej fazie planowania
trzeba się wystrzegać zbytniego optymizmu i tak zwanego
hurraoptymizmu, do czego, niestety, mamy zwykle skłonność
w takich sytuacjach. Objawia się to szczególnie wtedy, gdy
nie dysponujemy pełnymi danymi do prognozowania – najczęściej dość optymistycznie prognozujemy przychody i zaniżamy koszty. W takim wypadku należy trzymać się zasady,
że lepiej być mile zaskoczonym, niż niemile rozczarowanym,
kiedy zaczniemy rzeczywiście działać na rynku. Z praktycznego punktu widzenia dobrze jest opracować model w arkuszu
kalkulacyjnym, zawierający między innymi planowane przychody i koszty. Model taki musi być zbudowany na podstawie
formuł i odwołań (wszystkie jego parametry, które będziemy

 OD CZEGO ZACZYNAMY?
Ustalamy przychody, czyli ofertę na podstawie naszego pomysłu, wyszczególniając, co będziemy sprzedawać – w jakiej
cenie i w jakiej ilości, najlepiej w ujęciu dziennym i miesięcznym (warto przedstawić także dane dotyczące sprzedaży na
1 godzinę, żeby sprawdzić i zobrazować, czy to, co planujemy, rzeczywiście ma szansę realizacji). W tabeli 1 zaprezentowano ofertę skierowaną do klientów. Dla poszczególnych
asortymentów oszacowano cenę i dzienną sprzedaż w ujęciu
ilościowym. Wynikowo ustalono sprzedaż miesięczną (25 dni
w roku × ilość dzienna) i średnią. Kolejnym działaniem było
oszacowanie przychodu dziennego i miesięcznego dla poszczególnych pozycji (czyli cena danej pozycji × sprzedaż
ilościowa dzienna i – odpowiednio dla sprzedaży miesięcznej – cena danej pozycji × sprzedaż ilościowa miesięczna).
Po ustaleniu przychodów dla poszczególnych pozycji określono ich wartości dzienne i miesięczne.

Nazwa
pozycji

Cena
sprzedaży

Sprzedaż
dzienna
(w szt.)

Sprzedaż
miesięczna
(w szt.)

Średnia
sprzedaż
na 1 godzinę
(10 godzin
dziennie)

hot dog

4,50 zł

30

750

3

135,00 zł

3375,00 zł

napoje

3,00 zł

20

500

2

60,00 zł

1500,00 zł

kawa czarna

5,00 zł

30

750

3

150,00 zł

3750,00 zł

kawa
z mlekiem

7,00 zł

40

1000

4

280,00 zł

7000,00 zł

625,00 zł

15 625,00 zł

Suma

Przychód
dzienny

Przychód miesięczny
(planujemy, że nasz
punkt sprzedaży
będzie działał
25 dni w miesiącu)

TABELA 1. Ustalenie oferty oraz przychodów ogólnych i asortymentowych
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej: www.mobilnewozki.pl.

Następnym działaniem jest prognozowanie przychodów
na trzy kolejne lata, zgodnie z założeniami i wymaganiami
konkursu o dotację, w jakim chcemy wziąć udział. Prognozę
przedstawiono w tabeli 2. Przychody miesięczne pomnożono przez siedem miesięcy, ponieważ założyliśmy, że sprze-

Koncepcja przychodów i kosztów na przykładzie nowego biznesu

daż będzie prowadzona tylko w takim okresie. Innym założeniem jest wzrost naszych przychodów o 5% od drugiego
roku w stosunku do pierwszego i w trzecim w stosunku do
drugiego. Odpowiednie działania pokazano w pierwszym
wierszu tabeli 2 – „numer kolumny i działania”.
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Przychód
miesięczny

Planowana liczba
miesięcy
sprzedaży
w roku

Planowany
wzrost
przychodów
od 2015 roku
– 5%

Przychody
w 2014 roku

Przychody
w 2015 roku

Przychody
w 2016 roku

II

III

IV

V = (II × III)

VI =
[II × III × (1 + IV)]

VII =
[II × III × (1 + IV)2]

hot dog

3375,00 zł

7

0,05

23 625,00 zł

24 806,25 zł

26 046,56 zł

napoje

1500,00 zł

7

0,05

10 500,00 zł

11 025,00 zł

11 576,25 zł

kawa czarna

3750,00 zł

7

0,05

26 250,00 zł

27 562,50 zł

28 940,63 zł

kawa
z mlekiem

7000,00 zł

7

0,05

49 000,00 zł

51 450,00 zł

54 022,50 zł

109 375,00 zł

114 843,75 zł

120 585,94 zł

Nazwa
pozycji
numer
kolumny
i działania

Suma

TABELA 2. Prognoza przychodów na lata 2014–2016
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej: www.mobilnewozki.pl.

Krok trzeci
Ustalenie kosztów stałych i kosztów zmiennych
Koszty można zdefiniować jako wyrażone w pieniądzu celowe zużycie rzeczowych składników majątku i usług obcych,
wynagrodzenia za pracę i nakłady czysto pieniężne związane z normalną działalnością danej jednostki w pewnym okresie1. Trzeba pamiętać, że nie ma działalności bez kosztów
– wszystkie rodzaje biznesu generują koszty, niezależnie
od profilu przedsięwzięcia, ale każda działalność ma własną
charakterystykę i strukturę kosztów. Konfrontując swój pomysł na biznes z rzeczywistością, spróbuj ustalić koszty tej
działalności, starając się wyodrębnić najpierw w ujęciu mie
1

sięcznym wszystkie koszty stałe – czyli koszty, które będą
występowały niezależnie od tego, czy coś sprzedasz, czy też
nie, następnie zaś koszty zmienne – czyli koszty, które będą
występowały tylko wtedy, gdy coś wyprodukujesz, przygotujesz lub kupisz w celu dalszej odsprzedaży.

 KOSZTY STAŁE
Najpierw ustalamy koszty stałe w ujęciu miesięcznym, starając się przewidzieć wszystkie koszty, jakie mogą wystąpić
w naszej działalności. W tabeli 3 przedstawiono rodzaje kosztów stałych planowanego przedsięwzięcia. W dalszej części
analizy koszty te zakwalifikowano do odpowiedniej pozycji
rachunku zysków i strat.

Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2001, s. 190.

Nazwa kosztu stałego

Kwota (miesięcznie)

czynsz – opłata za miejsca postoju wózka

3000,00 zł

zatrudnienie pracownika (10 godzin × 10 zł × 15 dni)

1500,00 zł

ZUS pracownika

300,00 zł

ZUS właściciela (przez pierwsze 24 miesiące )

431,18 zł

media – opłata za prąd

100,00 zł
cd. tabeli na s. 81. 
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media – opłaty za wodę i gaz w miejscu stacjonowania wózka

300,00 zł

transport – paliwo do samochodu

400,00 zł

ubezpieczenie sprzętu i OC

70,00 zł

reklama – ulotki, gadżety (zamówione w firmie reklamowej)

200,00 zł

naprawy – serwis i konserwacja sprzętu

100,00 zł

biuro rachunkowe

180,00 zł

inne

50,00 zł

Suma

6631,18 zł

TABELA 3. Ustalenie kosztów stałych
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Zgodnie z założeniami i wymaganiami konkursu o dotację, w którym chcemy wziąć udział, musimy przedstawić dane

finansowe na trzy kolejne lata kalendarzowe. Dotyczy to również kosztów stałych. Prognozę taką przedstawiono w tabeli 4.

Nazwa kosztu
stałego

Kwota
kosztu
(miesięcznie)

Planowana
liczba
miesięcy
działalności
w roku

Planowany
wzrost
kosztów od
2015 roku
– 5%

Koszty
w 2014 roku

Koszty
w 2015 roku

Koszty
w 2016 roku

numer kolumny
i działania

II

III

IV

V = (II × III)

VI =
[(II × III × (1 + IV)]

VII =
[(II × III × (1 + IV)2]

czynsz – opłata za
miejsca postoju wózka

3000,00 zł

7

0,05

21 000,00 zł

22 050,00 zł

23 152,50 zł

pracownik (10 godzin
× 10 zł × 15 dni)

1500,00 zł

7

0,05

10 500,00 zł

11 025,00 zł

11 576,25 zł

ZUS pracownika

300,00 zł

7

0,05

2100,00 zł

2205,00 zł

2315,25 zł

ZUS właściciela (przez
pierwsze 24 miesiące)

431,18 zł

7

0,05

3018,26 zł

3169,17 zł

3327,63 zł

media – opłata za prąd

100,00 zł

7

0,05

700,00 zł

735,00 zł

771,75 zł

media – opłaty za
wodę i gaz w miejscu
stacjonowania wózka

300,00 zł

7

0,05

2100,00 zł

2205,00 zł

2315,25 zł

transport – paliwo do
samochodu

400,00 zł

7

0,05

2800,00 zł

2940,00 zł

3087,00 zł
cd. tabeli na s. 82. 
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ubezpieczenie
sprzętu i OC

70,00 zł

7

0,05

490,00 zł

514,50 zł

540,23 zł

reklama – ulotki, gadżety

200,00 zł

7

0,05

1400,00 zł

1470,00 zł

1543,50 zł

naprawy – serwis
i konserwacja sprzętu

100,00 zł

7

0,05

700,00 zł

735,00 zł

771,75 zł

biuro rachunkowe

180,00 zł

7

0,05

1260,00 zł

1323,00 zł

1389,15 zł

inne

50,00 zł

7

0,05

350,00 zł

367,50 zł

385,88 zł

46 418,26
zł

48 739,17 zł

Suma

6631,18 zł

51 176,13 zł

TABELA 4. Prognoza kosztów stałych na lata 2014–2016
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Dodatkowym założeniem było uwzględnienie wzrostu
kosztów stałych o 5% od drugiego roku w stosunku do pierwszego i w trzecim w stosunku do drugiego. Odpowiednie działania przedstawiono w pierwszym wierszu tabeli 4 – „numer
kolumny i działania”.

 KOSZTY ZMIENNE
Nazwa kosztu
zmiennego

Ilość

Cena
jednostkowa

parówka

50 g

0,45 zł

bułka

100 g

0,60 zł

ketchup

15 g

0,15 zł

musztarda

10 g

0,10 zł

warzywa

15 g

0,30 zł

sos smakowy

10 g

0,15 zł

opakowanie

1 szt.

0,05 zł

Działanie to jest tym bardziej złożone, im szersza jest nasza
oferta. W tabeli 5 (obok) przedstawiono prognozę kosztów
zmiennych dla pierwszej pozycji naszej oferty – hot doga.
Drugą pozycją w ofercie są napoje, które zamierzamy Kolejną fazą planowania i prognozowania kosztów jest ustalenie
kosztów zmiennych dla każdej pozycji naszej oferty na podstawie wykazu komponentów (surowców), jakie są potrzebne do
wytworzenia lub zakupu oferowanych przez nas produktów.
sprzedawać bez ich przetwarzania – stanowią one wartość
towarów naszej oferty. Pozostałe pozycje z oferty, które będą
przetwarzane przed sprzedażą, są w ujęciu analitycznym produktami. Tabela 6 obrazuje prognozowanie kosztów napoju
tylko po jego cenie zakupu u dostawcy hurtowego.

Nazwa kosztu
zmiennego

Pojemność

Cena
jednostkowa

napój słodki gazowany

330 ml

1,40 zł

Suma

1,40 zł

TABELA 6. Ustalenie kosztów zmiennych dla pozycji „napoje”

serwetki

2 szt.

Suma

0,05 zł
1,85 zł

TABELA 5. Ustalenie kosztów zmiennych dla pozycji „hot dog”
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony
internetowej: www.mobilnewozki.pl.
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ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony
internetowej: www.mobilnewozki.pl.

Trzecią pozycją, dla której musimy zaprognozować koszty zmienne, jest „kawa czarna”. Sprzedawana przez nas kawa
– jak już wspominano – będzie tak naprawdę w ujęciu analitycznym produktem, ponieważ do jej wytworzenia są potrzebne różne składniki (w analityce zwane również surowcami).
W tabeli 7 rozbito tę pozycję na poszczególne surowce, które
będą nam potrzebne do jej wytworzenia, i wyceniono je.

Nazwa kosztu zmiennego

Ilość

Cena
jednostkowa

kawa

10 g

0,80 zł

woda

150 ml

0,15 zł

kubek

200 ml

0,20 zł

pokrywka

1 szt.

0,05 zł

cukier – saszetka

1 szt.

0,15 zł

mieszadełko

1 szt.

0,10 zł

Suma

1,45 zł

TABELA 7. Ustalanie kosztów zmiennych dla pozycji
„kawa czarna”
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony
internetowej: www.mobilnewozki.pl.

Analogicznie jak z „kawą czarną” postępujemy z czwartą pozycją asortymentową – „kawą z mlekiem” – wyceniając
surowce niezbędne do jej wytworzenia. Wszystkie surowce wyceniamy w cenach zakupu. Wycenę przedstawiono
w tabeli 8.

Nazwa kosztu zmiennego

Ilość

Cena
jednostkowa

kawa

10 g

0,80 zł

woda

150 ml

0,15 zł

mleko

100 ml

0,30 zł

kubek

300 ml

0,30 zł

pokrywka

1 szt.

0,05 zł

cukier – saszetka

1 szt.

0,15 zł

mieszadełko

1 szt.

0,10 zł

Suma

1,85 zł

TABELA 8. Ustalanie kosztów zmiennych dla pozycji „kawa
z mlekiem”
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony
internetowej: www.mobilnewozki.pl.

Ostatni koszt, który nie został jeszcze obliczony, obejmuje
amortyzację wózka do sprzedaży kawy i przekąsek. W analizowanym przykładzie założyliśmy, że będzie on podlegał amortyzacji w czasie metodą liniową. Wynika to z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
Aby obliczyć amortyzację, musimy ustalić stawkę amortyzacji
według Klasyfikacji Środków Trwałych, która jest załącznikiem
do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2010 r., Nr 242,
poz. 1622). Stawki amortyzacyjne można znaleźć także w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r.,
Nr 74, poz. 397 ze zm.) i w Ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Klasyfikacja zawiera przypisane do odpowiedniego środka trwałego stawki amortyzacyjne. Dla naszego wózka jest to grupa 806 – Kioski, budki, baraki, domki campingowe
itp., dla której stawka amortyzacyjna wynosi 20%. Oznacza to,
że maksymalnie 20% rocznie od wartości początkowej środka
trwałego może być odpisane w koszty działalności firmy. Zgodnie z przepisami podatkowymi, można jednak amortyzować
środek trwały tylko wtedy, kiedy jest on tak naprawdę używany.
Ponieważ nasza działalność ma charakter sezonowy, wózek do
kawy i przekąsek będzie używany tylko przez siedem miesięcy
w roku. We wstępnej analizie planowanego przedsięwzięcia
amortyzacja nie została wykorzystana do ustalenia opłacalności,
ponieważ amortyzacja nie jest wydatkiem, tylko zapisem księgowym kosztu zużycia środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych. Koszt amortyzacji będzie nam potrzeby do
wykazania go w rachunku zysków i strat (o czym będzie jeszcze
mowa). Odpowiednie obliczenia dotyczące amortyzacji przedstawiono w tabeli 9.

Stawka
Wartość
amortyza- początkocyjna (w %) wa (w zł)

Wartość na koniec danego
roku (w zł)
2014 rok 2015 rok 2016 rok

20

17 666,67 15 333,33 13 000,00

20 000,00

wartość amortyzacji
2333,33
w poszczególnych latach

2333,33

2333,33

stan środków
trwałych na koniec
roku podatkowego

17 666,67 15 333,33 13 000,00

roczna wartość
amortyzacji

2333,33

2333,33

2333,33

TABELA 9. Obliczenie kosztów amortyzacji wózka
do kawy i przekąsek
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.
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Krok czwarty
Ustalenie zysków
Po określeniu kosztów zmiennych dla poszczególnych pozycji i po wyliczeniu amortyzacji możemy przejść do ustalenia
zysków jednostkowych dla poszczególnych pozycji asortymentowych, a także zysku dla całej oferty, na razie jednak
bez uwzględniania kosztów stałych. Dlaczego bez kosztów stałych? Pozwoli nam to bowiem zaobserwować mię-

dzy innymi, jaki jest potencjał dochodowy planowanego
przedsięwzięcia. Dzięki temu od razu uzyskujemy istotną
informację, że na przykład musimy tak działać i planować
oraz w taki sposób podejmować decyzje na temat kosztów
stałych, żeby nie przekroczyły one tego potencjału. Potencjał ten jest sumą zysków miesięcznych jednostkowych ze
wszystkich pozycji asortymentowych (ostatnia kolumna
tabeli 10).

Nazwa
pozycji

Cena
sprzedaży
(w zł)

Koszt
zmienny
(w zł)

Zysk
jednostkowy
(w zł)

Sprzedaż
dzienna
(w szt.)

Przychód
dzienny
(w zł)

Zysk dzienny bez
kosztów
stałych
(w zł)

Przychód
miesięczny
(w zł)

hot dog

4,50

1,85

2,65

30

135,00

79,50

3375,00

1987,50

napoje

3,00

1,40

1,60

20

60,00

32,00

1500,00

800,00

kawa
czarna

5,00

1,45

3,55

30

150,00

106,50

3750,00

2662,50

kawa
z mlekiem

7,00

1,85

5,15

40

280,00

206,00

7000,00

5150,00

625,00

424,00

15 625,00

Suma

Zysk
miesięczny
jednostkowy
bez kosztów
stałych (w zł)

10 600,00

TABELA 10. Ustalanie zysku ze sprzedaży bez uwzględnienia kosztów stałych (przy założeniu 25 dni sprzedaży w ciągu miesiąca)
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Oczywiście musimy pamiętać, że z tej wartości
(poziom zysku bez kosztów stałych) musi być „opłacony” między innymi koszt podjętego przez przedsiębiorcę ryzyka. Informację, ile zysku netto mo-

Zysk miesięczny

Koszty stałe
(miesięcznie)

Zysk przed
opodatkowaniem

Podatek 18%

Zysk po
opodatkowaniu

10 600,00 zł

6631,18 zł

3968,82 zł

714,39 zł

3254,43 zł

TABELA 11. Ustalenie miesięcznego zysku netto
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.
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żemy się spodziewać w skali miesiąca, otrzymamy
dopiero po odjęciu kosztów stałych od kwoty wcześniej wyliczonej. Odpowiednie wyliczenia przedstawiono
w tabeli 11.

Krok piąty
Ustalenie okresu zwrotu z inwestycji
Zgodnie z celami naszej wstępnej analizy, chcemy wiedzieć,
jak szybko może się nam zwrócić planowana inwestycja.
W tym celu obliczamy okres zwrotu z inwestycji2. Jego kalkulację przedstawiono w przykładzie poniżej.



PRZYKŁAD

Do obliczenia okresu zwrotu z inwestycji będą nam
potrzebne następujące dane:
ȇȇ kwota nakładów na projekt: 20 000 zł,
ȇȇ średni zysk po opodatkowaniu: 3254,43 zł.
Obliczenie prostego okresu zwrotu z inwestycji nie jest
skomplikowane:
nakłady 20 000 zł / zysk 3254,43 zł = 6,14 miesiąca,
czyli 6 miesięcy i 4 dni (0,14 × 30 dni).

 WNIOSKI
Po zestawieniu planowanych przychodów, następnie kosztów
stałych i kosztów zmiennych oraz po przeprowadzeniu korekt
zysku na sprzedaży o koszty stałe i zmienne możemy stwierdzić, że nasz biznes wykazuje całkiem niezły zysk miesięczny
i bardzo szybki okres zwrotu z inwestycji – na poziomie sześciu miesięcy. Wstępnie można więc uznać, że planowany
przez nas biznes wykazuje rentowność i zadowalający okres
zwrotu z inwestycji.

Krok szósty
Ustalenie progów rentowności

PRZYKŁAD – obliczenie ilościowego i wartościowego progu rentowności dla sprzedaży
jednoasortymentowej3


Załóżmy, że w analizowanym przez nas biznesie zrezygnowaliśmy ze sprzedaży wszystkich produktów oprócz hot
dogów i chcemy wiedzieć, ile tych przekąsek minimalnie
musimy sprzedać miesięcznie, żebyśmy „wyszli na zero”.
Żeby to sprawdzić, musimy zestawić podstawowe dane:
ȇȇ cena sprzedaży hot doga – 4,50 zł,
ȇȇ koszt wytworzenia hot doga (koszt zmienny) – 1,85 zł,
ȇȇ nadwyżka bezpośrednia ze sprzedaży
jednego hot doga – 2,65 zł4,
ȇȇ koszty stałe w wersji wyjściowej – 6631,18 zł.
Ile wynosi ilościowy próg rentowności? Chcąc go obliczyć,
musimy ustalić, ile hot dogów trzeba sprzedać, żeby „wyjść
na zero”.
Musimy podzielić kwotę kosztów stałych przez
nadwyżkę bezpośrednią z jednego sprzedanego hot doga,
czyli przez 2,65 zł:

6631,18 zł / 2,65 zł = 2502 szt.
ilościowy próg rentowności dla naszego przykładu wynosi więc 2502 sztuki hot dogów.
Ile wynosi wartościowy próg rentowności? Żeby go obliczyć, wystarczy pomnożyć ilościowy próg rentowności przez
cenę hot doga:

2502 szt. × 4,50 zł = 11 259 zł

Zgodnie z celami analizy, które postawiliśmy sobie na początku, powinniśmy również ustalić, jaki jest próg rentowności
naszego projektu biznesowego.

Wartościowy próg rentowności dla naszego
przykładu wynosi 11 259 zł.

 PRÓG RENTOWNOŚCI – JAK GO ROZUMIEĆ?

 WNIOSKI

Jak sama nazwa wskazuje, jest to granica, od której coś zależy. W wypadku naszego przedsięwzięcia próg rentowności
będzie wskazywał, jaka jest granica opłacalności planowanego biznesu – z uwzględnieniem różnych czynników. Żeby
zrozumieć istotę progu rentowności, najlepiej przeanalizować prosty przykład jego obliczenia w nawiązaniu do omawianego przedsięwzięcia.

ȇȇ Ilościowy próg rentowności dla naszego przykładu
wynosi 2502 sztuki. Innymi słowy, w danym
miesiącu musimy sprzedać 2502 hot dogi, żeby
pokryć wszystkie koszty działalności, gdy zaś
sprzedamy jednego hot doga więcej, wówczas
dopiero zaczniemy zarabiać.
ȇȇ Wartościowy próg rentowności wynosi 11 259 zł
– jeśli nasze przychody osiągną tę wartość, oznacza
to, że „wyszliśmy na zero”, jeśli nie osiągną tej
wartości, to znaczy, że ponosimy stratę.

2

Por. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s.
331.
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3

Por. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001, s. 83.

4

Nadwyżka bezpośrednia oznacza różnicę między wartością sprzedaży 1 sztuki produktu a kosztami zmiennymi (produkcji).

85

PRZYKŁAD – próg rentowności
dla sprzedaży wieloasortymentowej5


ȇȇ ceny jednostkowe,

W jaki sposób należy obliczyć próg rentowności w wypadku sprzedaży kilku produktów – hot dogów, napojów,
kawy czarnej i kawy czarnej z mlekiem? Jest to już bardziej
skomplikowana sprawa. W obliczeniach posłużymy się danymi z wcześniejszych analiz.
Będą nam potrzebne dane dotyczące produktów planowanych do sprzedaży, mianowicie:
ȇȇ miesięczna sprzedaż (w sztukach),

Nazwa
pozycji

Dzienna
sprzedaż
(w szt.)

ȇȇ jednostkowe koszty zmienne,
ȇȇ zysk jednostkowy,
ȇȇ obliczenie globalnych marż pokrycia ze
wszystkich pozycji,
ȇȇ dane na temat wysokości kosztów stałych
w analizowanym okresie.
Niezbędne dane i obliczenia zestawiono w tabeli 12.

Liczba dni Miesięczna
w miesiącu sprzedaż
według
(w szt.)
założeń

Cena jednostkowa
(w zł/szt.)

Jednostkowy koszt
zmienny
(w zł/szt.)

Nadwyżka
Globalna
Koszty
bezpośrednia marża pokry- stałe mie(w zł/szt.)
cia (w zł)
sięcznie
(w zł)

numer
kolumny
i działania

II

III

IV = II × III

V

VI

VII = V – VI

VIII = IV × VII

hot dog

30

25

750

4,50

1,85

2,65

1987,50

napoje

20

25

500

3,00

1,40

1,60

800,00

kawa
czarna

30

25

750

5,00

1,45

3,55

2662,50

kawa
z mlekiem

40

25

1000

7,00

1,85

5,15

5150,00

Suma

6631,18

10 600,00

TABELA 12. Zestawienie danych do obliczenia progu rentowności sprzedaży wieloasortymentowej
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 261.

Globalna marża pokrycia to suma iloczynów liczby sprzedanych sztuk i nadwyżek bezpośrednich z poszczególnych
pozycji badanej oferty asortymentowej w danym okresie.
W naszym przykładzie globalna marża pokrycia ze wszystkich
pozycji asortymentowych wynosi 10 600,00 zł.

5
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Por. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, op. cit., s. 261.

Następnym krokiem będzie rozliczenie kosztów stałych
między poszczególne produkty proporcjonalnie do kwoty globalnej marży pokrycia. Aby to jednak zrobić, musimy
najpierw obliczyć współczynnik narzutu kosztów stałych. Ich
wartość (6631,18 zł) należy podzielić przez globalną marżę
pokrycia w wysokości 10 600,00 zł (tabela 13).

Współczynnik narzutu kosztów stałych
Globalna
marża pokrycia

Koszty stałe
miesięcznie

Współczynnik

I

II

III = II / I

10 600,00 zł

6631,18 zł

0,63

TABELA 13. Obliczenie współczynnika narzutu kosztów stałych
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: M. Sierpińska,
T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 261.

Wielkość współczynnika 0,63 oznacza, że na 1 zł marży pokrycia przypada 0,63 zł kosztów stałych. Mówiąc inaczej, z jednej złotówki nadwyżki bezpośredniej danego produktu musimy
na koszty stałe przeznaczyć 63 grosze. W tabeli 14 przeprowadzono ocenę poprawności prezentowanych obliczeń.

Nazwa
pozycji

numer
kolumny
i działania

Globalna
marża
pokrycia

Współczyn- Narzuty kosznik narzutu tów stałych na
kosztów
poszczególne
stałych
wyroby

Nazwa

Cena
sprzedaży

Nadwyżka
bezpośrednia
z danego
produktu

numer
kolumny
i działania

II

III

IV

V = IV
/ III

VI = V × II

hot dog

4,50 zł

2,65 zł

1243,35 zł

469

2111,34 zł

napoje

3,00 zł

1,60 zł

500,47 zł

313

938,37 zł

kawa
czarna

5,00 zł

3,55 zł

1665,61 zł

469

2345,94 zł

kawa
z mlekiem

7,00 zł

5,15 zł

3221,75 zł

626

4379,08 zł

6631,18 zł

–

–

Suma

Narzuty
Ilokosztów
ściowy
stałych na
próg
poszczególne
renwyroby
towności

Wartościowy
próg
rentowności

TABELA 15. Obliczenie ilościowych i wartościowych progów
rentowności dla poszczególnych produktów

II

III

IV = II × III

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: M. Sierpińska,
T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,

hot dog

1987,50 zł

0,63

1243,35 zł

napoje

800,00 zł

0,63

500,47 zł

kawa czarna

2662,50 zł

0,63

1665,61 zł

kawa
z mlekiem

5150,00 zł

0,63

3221,75 zł

Suma

6631,18 zł

TABELA 14. Sprawdzenie poprawności obliczeń współczynnika
narzutu kosztów stałych

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 261.

 WNIOSKI
Obliczenie ilościowych i wartościowych progów rentowności
dla poszczególnych pozycji asortymentu określa minimalną
liczbę sztuk produktów, jaką musimy sprzedać, i wartość
przychodów, jaką powinniśmy osiągnąć, żebyśmy mogli pokryć nasze koszty stałe. Informacje o progach rentowności
dla sprzedaży jednorodnej (jednoasortymentowej) i wieloasortymentowej pozwalają nam zaplanować odpowiednie
działania, aby je osiągnąć.

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: M. Sierpińska,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 261.

6.4. Prezentacja danych w rachunku
zysku i strat

Suma narzutów w kolumnie czwartej tabeli 14 musi oczywiście dać kwotę 6631,18 zł, czyli wartość kosztów stałych.
Teraz już możemy wyznaczyć progi rentowności poszczególnych produktów – zarówno ilościowe, jak i wartościowe.
Odpowiednie wyliczenia przedstawiono w tabeli 15.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, sformułowanymi na
początku niniejszego rozdziału, przedstawimy projekt
przedsięwzięcia w układzie rachunku zysków i strat. Jego
sporządzenie wymaga jednak właściwego przygotowania
wcześniejszych danych dotyczących przychodów i kosztów. Wiąże się to z dokonaniem klasyfikacji przychodów,

T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
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kosztów stałych i zmiennych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat. Aby poprawnie zapisać wcześniej
omawiane koszty w rachunku zysków i strat, trzeba je zakwalifikować do odpowiedniej pozycji (por. tabela 20).

Pierwszą czynnością, jaką należy zrealizować, jest przyporządkowanie naszych przychodów do odpowiedniej pozycji
w rachunku zysków i strat. Odpowiednie działania pokazano
w tabeli 16.

Nazwa produktu

Przychody
w 2014 roku

Przychody
w 2015 roku

Przychody
w 2016 roku

Klasyfikacja
do pozycji
przychodów
z rachunku
zysków i strat

hot dog

23 625,00 zł

24 806,25 zł

26 046,56 zł

przychody netto ze
sprzedaży produktów

napoje

10 500,00 zł

11 025,00 zł

11 576,25 zł

przychody netto ze
sprzedaży towarów
i materiałów

kawa czarna

26 250,00 zł

27 562,50 zł

28 940,63 zł

przychody netto ze
sprzedaży produktów

kawa z mlekiem

49 000,00 zł

51 450,00 zł

54 022,50 zł

przychody netto ze
sprzedaży produktów

Suma

109 375,00 zł

114 843,75 zł

120 585,94 zł

TABELA 16. Przyporządkowanie przychodów do odpowiedniej pozycji w rachunku zysków i strat
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Drugą czynnością, jaką należy wykonać, jest zakwalifikowanie planowanych kosztów stałych do odpowiednich

Nazwa kosztu stałego

pozycji kosztowych rachunku zysków i strat. Odpowiednie
działania pokazano w tabeli 17.

Koszty
w 2014 roku
(w zł)

Koszty
w 2015 roku
(w zł)

Koszty
w 2016 roku
(w zł)

Klasyfikacja do pozycji
kosztowych w rachunku
zysków i strat

czynsz – opłata za miejsca postoju
wózka

21 000,00

22 050,00

23 152,50

usługi obce

zatrudnienie pracownika
(10 godzin × 10 zł × 15 dni)

10 500,00

11 025,00

11 576,25

wynagrodzenia

ZUS pracownika

2100,00

2205,00

2315,25

ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia

ZUS właściciela (przez pierwsze
24 miesiące)

3018,26

3169,17

3327,63

ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
cd. tabeli na s. 89.
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media – opłata za prąd

700,00

735,00

771,75

media – opłaty za wodę i gaz
w miejscu stacjonowania wózka

2100,00

2205,00 zł

2315,25

usługi obce

transport – paliwo do samochodu

2800,00

2940,00

3087,00

pozostałe koszty rodzajowe

ubezpieczenie sprzętu i OC

490,00

514,50

540,23

pozostałe koszty rodzajowe

reklama – ulotki, gadżety

1400,00

1470,00

1543,50

usługi obce

naprawy – serwis i konserwacja
sprzętu

700,00

735,00

771,75

usługi obce

biuro rachunkowe

1260,00

1323,00

1389,15

usługi obce

inne

350,00

367,50

385,88

pozostałe koszty rodzajowe

46 418,26

48 739,17

51 176,13

Suma

zużycie materiałów i energii

TABELA 17. Przyporządkowanie kosztów stałych do odpowiedniej pozycji w rachunku zysków i strat
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Teraz trzeba zestawić i zaplanować koszty zmienne oraz
zaklasyfikować je do odpowiednich pozycji w rachunku zy-

Nazwa

numer
kolumny
i działania

Koszt Sprzezmiendaż
ny
dzien(w zł/
na
szt.)
(w szt.)

sków i strat. Zestawienie kosztów zmiennych i ich poziom
przedstawiono w tabeli 18.

Liczba PlanoLiczba
dni
wana
sprzedaży
pracy
liczba
(w szt.
w mie- miesięcy rocznie)
siącu
sprzedaży
w roku

Planowany wzrost
sprzedaży
i kosztów
od
2015 roku
– 5%

Koszty
zmienne
w 2014 roku
(w zł)

Koszty
Koszty
zmienne
zmienne
w 2015 roku w 2016 roku
(w zł)
(w zł)

II

III

IV

V

VI = III × IV
×V

VII

VIII = VI × II

IX = [VI × II ×
(1 + VII)]

X = [VI × II ×
(1 + VII)2]

hot dog

1,85

30

25

7

5250

0,05

9712,50

10 198,13

10 708,03

napoje

1,40

20

25

7

3500

0,05

4900,00

5145,00

5402,25

kawa czarna

1,45

30

25

7

5250

0,05

7612,50

7993,13

8392,78

kawa
z mlekiem

1,85

40

25

7

7000

0,05

12 950,00

13 597,50

14 277,38

35 175,00

36 933,75

38 780,44

Suma
TABELA 18. Zestawienie i prognoza kosztów zmiennych
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.
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W tabeli 19 dokonano klasyfikacji kosztów zmiennych do
odpowiednich pozycji w rachunku zysków i strat. Jak widać,
koszty zmienne dotyczące napojów zostały przypisane do pozycji „wartość sprzedanych towarów i materiałów”, ponieważ
kupione napoje będą sprzedawane bez przetwarzania, z koNazwa pozycji

lei „towary” użyte do wytworzenia (na przykład kawa, cukier,
mieszadełka, parówki) zostały zakwalifikowane jako materiał
(surowiec), ponieważ będą sprzedawane w zestawieniu z innymi „towarami” w formie przetworzonej.

Koszty zmienne
w 2014 roku

Koszty zmienne
w 2015 roku

Koszty zmienne
w 2016 roku

Klasyfikacja kosztów
do rachunku zysków i strat

hot dog

9712,50 zł

10 198,13 zł

10 708,03 zł

napoje

4900,00 zł

5145,00 zł

5402,25 zł

wartość sprzedanych towarów
i materiałów

kawa czarna

7612,50 zł

7993,13 zł

8392,78 zł

zużycie materiałów i energii

kawa z mlekiem

12 950,00 zł

13 597,50 zł

14 277,38 zł

zużycie materiałów i energii

Suma

35 175,00 zł

36 933,75 zł

38 780,44 zł

zużycie materiałów i energii

TABELA 19. Przyporządkowanie kosztów zmiennych do odpowiedniej pozycji w rachunku zysków i strat
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Ostatnią czynnością jest przeniesienie wszystkich wcześniej zestawionych i przygotowanych danych do rachunku
zysków i strat, ściślej zaś – do odpowiednich pozycji tego
rachunku, do których wcześniej zakwalifikowaliśmy przy-

chody oraz koszty stałe i zmienne przez ich zsumowanie
do zakwalifikowanych pozycji. Rachunek zysków i strat
oraz przeniesione dane do odpowiednich pozycji pokazano
w tabeli 20.

Lp.

Kategoria

2014 rok

2015 rok

2016 rok

A

przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

109 375,00

114 843,75

120 585,94

I

przychody netto ze sprzedaży produktów

98 875,00

103 818,75

109 009,69

II

przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów

10 500,00

11 025,00

11 576,25

B

koszty działalności operacyjnej

83 926,59

88 006,26

92 289,90

I

amortyzacja

2333,33

2333,33

2333,33

II

zużycie materiałów i energii

30 975,00

32 523,75

34 149,94

III

usługi obce

26 460,00

27 783,00

29 172,15

IV

podatki i opłaty

–

–

–

V

wynagrodzenia

10 500,00

11 025,00

11 576,25
cd. tabeli na s. 91. 
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VI

ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

5118,26

5374,17

5642,88

VII

pozostałe koszty rodzajowe

3640,00

3822,00

4013,10

VIII

wartość sprzedanych towarów
i materiałów

4900,00

5145,00

5402,25

C

zysk/strata ze sprzedaży

25 448,41

26 837,49

28 296,04

D

pozostałe przychody operacyjne

–

–

–

I

dotacje

–

–

–

II

inne przychody operacyjne

–

–

–

E

pozostałe koszty operacyjne

–

–

–

F

zysk/strata na działalności operacyjnej

25 448,41

26 837,49

28 296,04

G

przychody finansowe

–

–

–

H

koszty finansowe

–

–

–

I

zysk/strata brutto na działalności
gospodarczej

25 448,41

26 837,49

28 296,04

I

zyski nadzwyczajne

–

–

–

II

straty nadzwyczajne

–

–

–

J

zysk/strata brutto

25 448,41

26 837,49

28 296,04

K

podatek dochodowy

4580,71

4830,75

5093,29

L

pozostałe obowiązkowe obciążenia

–

–

–

M

zysk/strata netto

20 867,69

22 006,74

23 202,75

TABELA 20. Rachunek zysków i strat w latach 2014–2016 (w zł)
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Podsumowanie
W ostatnim kroku – dzięki wcześniej przygotowanym danym na temat przychodów oraz kosztów stałych i zmiennych – było możliwe opracowanie rachunku zysków i strat,
który jest najczęściej wymaganym sprawozdaniem w staraniach o fundusze zewnętrzne. Dzięki temu donator – a także
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sam aplikujący przedsiębiorca – może się przekonać, jak się
kształtują przychody i koszty dla planowanego przedsięwzięcia. Zazwyczaj analiza finansowa, której częścią w ujęciu
ex ante jest planowanie przychodów i kosztów przyszłego
biznesu, jest wysoko punktowana przy ocenie wniosków
o środki zewnętrzne.
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Rozdział 7.

PODSTAWY
FORMUŁOWANIA
STRATEGII
MARKETINGOWEJ
W MAŁYM
PRZEDSIĘBIORSTWIE
Agnieszka Biernat-Jarka

Czasy, w których sprzedawano to,
co wyprodukowano, minęły.
Dziś chodzi o to, aby produkować to, co można sprzedać.
Mirko Düssel, Marketing w praktyce

7.1. Wprowadzenie
Marketingowe podejście do zarządzania małym przedsiębiorstwem tylko z pozoru wydaje się zadaniem prostym.
Mniej doświadczeni przedsiębiorcy zakładają, że wystarczy
zastosować wiedzę marketingową w formie gotowych szablonów i już można skutecznie realizować strategię na rynku.
W praktyce jednak każde przedsiębiorstwo – niezależnie od
wielkości – wymaga dobrego rozpoznania klientów i dopasowania do ich potrzeb produktów, cen, sposobów komunikacji
i dystrybucji. Małe firmy, nawet działające na rynku lokalnym,
muszą być świadome własnego potencjału produkcyjnego
i handlowego, powinny także odpowiedzieć sobie na pytanie
o to, w jakim zakresie są zdolne do zaspokojenia obecnych
i przyszłych potrzeb grupy docelowej rynku. Opanowanie tej
wiedzy marketingowej pozwala przedsiębiorcom zarówno
na zwiększenie tempa rozwoju, jak i na kształtowanie pozycji
rynkowej na konkurencyjnym rynku.

W języku greckim słowo „strategia” oznacza kierowanie
wojskami z pozycji naczelnego dowódcy1. Tę metaforyczną rolę dowódcy można odnosić do współczesnego zakresu
obowiązków kierowników w organizacjach czy przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.
Pojawienie się dowódców, którzy byli odpowiedzialni za
organizowanie pola walki, odzwierciedla wzrastającą złożoność podejmowania decyzji militarnych. Prowadząc wojny, zauważono, że sukces nie zależy tylko od odważnych
czynów żołnierzy, ale jest zdeterminowany koordynacją ich
działań przez dowódców.
Termin „strategia” rozumie się powszechnie jako model działania, który ma doprowadzić do określonych rezultatów. Odnosząc strategię do przedsiębiorstwa lub
– szerzej – do organizacji, możemy definiować ją w różny
sposób. Według Krzysztofa Obłója, strategii nikt nie widział
i nikt nie dotknął, nie jest bowiem przedmiotem, ale podstawową abstrakcją w biznesie. Mówiąc o strategii, znajdujemy się między realnością a utopią działania danej firmy.
Jej konsekwencje są jednak jak najbardziej realne2. Autor
ten definiuje strategię jako przemyślaną ogólną koncepcję
działania, której realizacja zapewnia organizacji przewagę
na rynku mimo inteligentnego przeciwdziałania konkurencji, uważając, że na strategię przedsiębiorstwa składa
się pięć podstawowych elementów, przedstawionych na
rysunku 1.

7.2. Pojęcie strategii marketingowej
Strategia wyznacza kierunek konkurowania,
dyktuje planowanie produktów, wskazuje ci,
jak masz się komunikować wewnątrz
i na zewnątrz firmy,a także na czym musisz
skupić uwagę.
Jack Trout, Trout o strategii

1

Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

2

K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000.
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rownictwo firmy, powinna być jednak przekazana pozostałym
pracownikom, jej realizacja wymaga bowiem zaangażowania
całego przedsiębiorstwa, niezależnie od szczebla zarządzania. Dobrze zdefiniowana misja ma pozytywny wpływ na
stosunek pracowników do pracy i sposób myślenia o firmie.

domena
działnia

Cele strategiczne
funkcjonalne
plany działania

misja
firmy

strategiczna
przewaga

cele
strategiczne

RYSUNEK 1. Model strategii
ŹRÓDŁO: K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Misja firmy
Potrzeba określenia misji i celów firmy, także strategicznych,
wydaje się dość oczywista, każda firma dąży bowiem do wyodrębnienia się na tle konkurentów, nawet jeśli prowadzi
działalność na rynku lokalnym. Można jednak zauważyć, że
proces formułowania misji w małych przedsiębiorstwach nie
przebiega bardzo sformalizowanie – w przeciwieństwie do
dużych przedsiębiorstw czy korporacji. Misja organizacji to
zbiór względnie trwałych dążeń, które wyrażają jej tożsamość
w otoczeniu rynkowym i szerszym, określają, w jakim celu
istnieje i w jakim sektorze działa, a także jaka jest jej filozofia
działania. W praktyce sformułowania misji są bardzo różne
– od syntetycznych i lapidarnych zwrotów do detalicznych
i tajemniczych opisów. Interesującym przykładem misji jest
następujący opis: „Noa Cowork to inspirująca przestrzeń,
gdzie indywidualna praca jest czystą przyjemnością, a spotkania z innymi ludźmi owocują zawieraniem ciekawych znajomości, rysują nowe perspektywy i poszerzają horyzonty”
(firma Noa Cowork zajmuje się działalnością coworkingową
w dwóch lokalizacjach w Warszawie).
Misja w małej firmie powinna być zdefiniowana dostatecznie wąsko, aby określić jednoznacznie sferę potrzeb
klientów, rynek docelowy i sposób zaspokojenia tych potrzeb, jednocześnie zaś tak szeroko, żeby zapewnić możliwości rozwoju tych obszarów.
Ważnym zagadnieniem przy formułowaniu misji jest jej
komunikatywność. Na ogół misja jest budowana przez kie-
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Cele strategiczne przedsiębiorstwa wyrażają rezultaty, jakie
zamierza ono osiągnąć w swoim działaniu. W tym wypadku
określają one dążenia zawarte w misji i zapewniają koordynację decyzji kierownictwa w zakresie przyjętych kierunków rozwoju w przyszłości. Można przyjąć, że cele strategiczne nadają
sformułowaniom zawartym w misji bardziej konkretny wymiar.
Powinny być skwantyfikowane, a więc określać liczbowo, co, ile
i do kiedy należy w przedsiębiorstwie wykonać. Przy ich formułowaniu należy unikać takich określeń, jak „maksymalizacja sprzedaży” czy „maksymalizacja zysku”. Takie próby ustalania celów
nie dają podstawy oceny ich realizacji w kategoriach zarówno
wartości, jak i czasu. Poprawnie zbudowany cel strategiczny będzie więc brzmiał następująco: przedsiębiorstwo dzięki uruchomieniu nowej placówki w 2015 roku zwiększy sprzedaż o 15%,
co spowoduje wzrost wyniku finansowego o 8%.

Domena działania
Domena działania przedsiębiorstwa dotyczy rdzenia jego
działalności i obszaru jej prowadzenia, określa bowiem najważniejsze produkty i rynki zbytu. Istotny jest również aspekt
technologiczny, który może wyróżniać przedsiębiorstwo na
tle jego konkurentów. Z praktycznego punktu widzenia, małe
przedsiębiorstwa specjalizują się w obsłudze relatywnie niewielkich grup docelowych klientów, oferując im produkty odpowiednio przystosowane do ich potrzeb. Na przykład firma
transportowa, prowadząca działalność gospodarczą na rynku lokalnym, dzięki zamówieniom z urzędu gminy świadczy
usługę transportu dzieci i młodzieży do szkół. Pod względem
technologicznym (rodzaj środka transportu) jednostka taka
spełnia wymagania przewozu uczniów, a jej zasoby – pracownicze i materialne – pozwalają na efektywną działalność na
rynku lokalnym, lecz już nie na krajowym.
Innym interesującym przykładem jest działalność „Pewnego razu Cafe” – lokalu gastronomicznego przy ulicy Dzielnej
w Warszawie – gdzie w kameralnych warunkach można zjeść
posiłek w różnych porach dnia. Ta niewielka jadłodajnia swoje
usługi kieruje do rynku lokalnego (okoliczne budynki mieszkalne, biurowce), domena jej działania opiera się zaś przede
wszystkim na posiłkach przygotowanych z produktów sezonowych (owoce, warzywa). W weekendy jednak oferta produktowa zawiera posiłki wegańskie (dania bezmięsne) i jest
przeznaczona dla dość wąskiego grona zwolenników tego
rodzaju kuchni.

Strategiczna przewaga
Kolejnym kryterium, które stanowi element modelu strategii, jest określenie strategicznej przewagi przedsiębiorstwa.
Z punktu widzenia strategii marketingowej, źródła powstawania przewagi można upatrywać po stronie cech produktu,
w pozycji cenowej, sposobie dystrybucji czy w efektywności komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem (o czym będzie
jeszcze mowa). Aby mówić w szerokim ujęciu o budowaniu
przewagi strategicznej, powinno się zbadać następujące sfery zasobowo-funkcjonalne przedsiębiorstwa, których stan
pozwoli na określenie jej rodzaju3:
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ

sferę produkcji,
sferę marketingu,
sferę logistyki,
sferę finansów,
sferę dystrybucji
sferę zatrudnienia,
sferę organizacji,
sferę informacji,
sferę zarządzania jakością,
sferę zasobów niematerialnych.

Na rysunku 2 przedstawiono etapy budowania strategii w ramach modelu PDCA, opracowanego przez Williama
Edwardsa Deminga. Zastosowanie tego modelu oznacza
ciągłą ewolucję, a więc dostosowywanie strategii przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia.
Doskonalenie organizacji wiąże się z aktywnym wprowadzaniem zmian do strategii przedsiębiorstwa, także
w obszarze funkcjonalnym (aktualizacja strategii marketingowej). Przewagę na rynku zyskują te firmy, które potrafią
antycypować (przewidywać) przyszłe kierunki zmian w organizacjach, rozwój istniejących produktów czy potrzebę
wprowadzenia nowych.

MISJA I CELE PRZEDSIĘBIORSTWA

MARKETING
MIX
produkt
cena
promocja
dystrybucja

MARKETINGOWY
SYSTEM INFORMACJI
METODY
FORMUOWANIA
INFORMACJI
analiza SWOT
analiza portfelowa
analiza zachowania
konsumentów
analiza konkurencji

Funkcjonalne plany działania
Ostatnim elementem omawianego modelu strategii przedsiębiorstwa są funkcjonalne plany działania we wszystkich
wyodrębnionych strukturach organizacji, które swoim zasięgiem powinny obejmować obszar produkcji, finansów,
zatrudnienia i marketingu. Z tego punktu widzenia plan marketingowy zyskuje swój autonomiczny charakter. Strategiczny plan marketingowy jest jak mapa, wskazuje bowiem kierownictwu przedsiębiorstwa kierunek dotarcia do przyjętych
celów marketingowych, scala wszystkie elementy polityki
marketingowej w jeden zsynchronizowany plan działania,
określa odpowiedzialność pracowników w osiąganiu celów,
obejmuje harmonogramy czy budżet marketingowy.

OTOCZENIE
odbiorcy
segmenty rynku
rynek docelowy
rozmiar rynku/
tendencje
innowacje
konkurenci
dostawcy
pośrednicy

MARKETINGOWE
STRATEGIE
produktowe
denowe
dystrybucji
promocji
segmentacji
międzynarodowe

KRYTERIA WYBORU
OPERACYJNY PLAN MARKETINGOWY

planowanie strategiczne (Plan)
RYSUNEK 3. Zakres przedmiotowy strategii marketingowej

wdrożenie strategii (Do)
kontrola strategiczna (Check)
strategiczne uczenie się (Act)

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: A. Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN,

ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE

PDCA

RYSUNEK 2. Etapy budowania strategii przedsiębiorstwa
w ramach cyklu PDCA
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

3

Warszawa 2005.

W całym tym procesie ważne miejsce zajmuje marketing,
przedsiębiorstwo jest bowiem organizacją nastawioną na
zaspokajanie potrzeb rynkowych. Jednocześnie każda firma
wymaga ciągłego dostępu do zasobów rynkowych: komponentów, surowców do produkcji, technologii.

M. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7/8.
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W określeniu miejsca strategii marketingowych w strukturze strategii przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma ich zakres przedmiotowy, który przedstawiono na rysunku 3.
Na rysunku 3 zakresem tym objęto wszystkie etapy powstawania strategii marketingowej:
ȇȇetap analizy czynników wewnętrznych tworzących
kompozycje marketingu mix (produkt, cena,
dystrybucja i promocja),
ȇȇetap analizy czynników zewnętrznych (rynkowych),
w skład której wchodzą badania segmentacyjne,
konsumentów, dostawców i odbiorców. Na tym
etapie są przeprowadzane analizy portfelowe produktów,
zachowań konsumentów, konkurencji. Ważną rolę
odgrywa przeprowadzenie analizy SWOT, która pozwala
na ocenę czynników zewnętrznych (szans i zagrożeń)

i czynników wewnętrznych (mocne i słabe strony
przedsiębiorstwa),
ȇȇetap planowania strategii, który obejmuje
generowanie jej wariantów i dotyczy strategii
produktowych, cenowych, dystrybucji,
promocji,
ȇȇetap wyboru danego wariantu strategicznego na
podstawie oceny wpływu czynników otoczenia
rynkowego i otoczenia makro,
ȇȇetap realizacji danej koncepcji strategicznej i kontroli
stopnia osiągania celów.
Odnosząc się do zagadnienia miejsca strategii marketingowej w strategii przedsiębiorstwa, można zwrócić uwagę na
zależności przedstawione na rysunku 4.

STRATEGIA
PRZEDSIĘBIORSTWA

STRATEGIA BIZNESU

STRATEGIE
FUNKCJONALNE

PRZEDSIĘBIORSTWO

SJB 1

FINANSE

SJB 2

PRODUKCJA

PERSONEL

SJB 3

IT

MARKETING

RYSUNEK 4. Miejsce strategii marketingowej w strategii przedsiębiorstwa
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Z rysunku 4 wynika, że strategia marketingowa ma charakter funkcjonalny i jest podporządkowana priorytetom strategicznym całego przedsiębiorstwa.
Istotnym elementem koncepcji marketingowej przedsiębiorstwa jest analiza zintegrowanych narzędzi marketingowych, które tworzą marketing mix. Instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek dzielą się na trzy grupy:
ȇȇ pierwsza grupa jest związana z produktem
i jego ceną,
ȇȇ druga grupa dotyczy sposobu sprzedaży
i szeroko rozumianej dystrybucji,
ȇȇ trzecia grupa wiąże się ze sposobem
komunikowania się z nabywcami (indywidualnymi
i firmowymi) za pomocą środków i form promocji.

98

Skuteczne posługiwanie się instrumentami marketingu
mix wymaga stosowania następujących zasad:
ȇȇ Zasada pierwsza – instrumenty tworzą
komplementarny system, dlatego muszą być
planowane i analizowane łącznie.
ȇȇ Zasada druga – planowanie marketingu mix powinno
poprzedzać proces produkcji i być wykorzystywane
do weryfikacji (kontroli) późniejszych rezultatów
gospodarczych.
ȇȇ Zasada trzecia – ponieważ mamy do czynienia
z komplementarnym systemem (tak zwane 4P),
wprowadzanie zmian w jednym obszarze powinno
oznaczać dostosowanie całego układu, a więc
pozostałych instrumentów marketingu mix.

ȇȇ Zasada czwarta – stosowanie marketingu mix
powinno wywoływać zjawisko synergii w całym
przedsiębiorstwie (dodatkowe korzyści w formie
budowania trwałych relacji z klientami czy większej
odporności na sytuacje kryzysowe na rynku).
ȇȇ Zasada piąta – stosowanie instrumentów marketingu mix wymaga zdefiniowania rynku docelowego.
Strategia marketingowa jako sposób myślenia i praktycznego działania musi integrować wszystkie ogniwa i funkcje
w danej organizacji, aby mogły powstawać produkty pożądane na rynku oraz były generowane zyski i korzyści dla
przedsiębiorstwa.

7.3. Rodzaje strategii marketingowych
Według Lechosława Garbarskiego4, strategie można podzielić ze względu na relacje zachodzące między rynkiem a produktem, wyodrębniając w przedsiębiorstwie:
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ

strategię penetracji rynku,
strategię rozwoju rynku,
strategię rozwoju produktu,
strategię dywersyfikacji.

W strategii penetracji rynku przedsiębiorstwo opiera
swoje funkcjonowanie na intensyfikacji prowadzonych dotąd działań w zakresie sprzedaży i promocji produktów. Nie
wprowadza nowych produktów, ale wykorzystuje możliwości sprzedaży na dotychczasowych rynkach zbytu. W strategii penetracji rynku sprzedaż istniejącego produktu można
zwiększyć przez zmianę stosowanych instrumentów marketingowych, na przykład reklamy czy promocji, a także przez
utrzymanie dotychczasowych nabywców i pozyskiwanie
nowych klientów. Cele strategii można osiągnąć, chroniąc
przed konkurentami własny rynek zbytu, zwiększając udział
w rynku lub dążąc do zwiększenia częstotliwości zakupów
przez klientów.
Strategia rozwoju rynku oznacza poszerzenie przeznaczenia produktu, a także zaoferowanie go w innych segmentach rynku. Działania takie wymuszają zmianę w stosowanej
koncepcji marketingu mix. Należy także przeanalizować dotychczasowy rynek zbytu i zastanowić się nad jego rozbudową, na przykład z rynku lokalnego na rynek krajowy.
Strategia rozwoju produktu polega na oferowaniu na dotychczasowym rynku produktów nowych, zmienionych, ale
nadal spełniających swoje przeznaczenie. W tej strategii ważnym aspektem jest wprowadzenie innowacji produktu, które
4

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny
nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1998.
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podnoszą jego atrakcyjność. Możliwa jest również zmiana samych cech produktu, co powoduje jego nowe zastosowanie
lub pozyskanie nowych segmentów rynku.
Strategia dywersyfikacji jest dużym wyzwaniem dla
przedsiębiorstwa. Sama dywersyfikacja polega na przegrupowaniu zasobów będących do dyspozycji przedsiębiorstwa
na nowe działanie, nieprowadzone wcześniej. Dywersyfikację
można podzielić na5:
ȇȇ pionową (wertykalną),
ȇȇ poziomą (horyzontalną),
ȇȇ równoległą (literalną).
Dywersyfikacja pionowa polega na produkcji materiałów niezbędnych do wytwarzania określonego produktu,
co powoduje włączenie do produkcji wyrobów z faz poprzedzających i następnych procesu produkcyjnego. Działanie to
umożliwia większe uniezależnienie się od dostawców lub odbiorów pośredniczących. Silna integracja procesów produkcji
ogranicza jednak elastyczność działania i szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków otoczenia.
Dywersyfikacja pozioma polega na wprowadzeniu nowych produktów, które choć nie są odzwierciedleniem dotychczasowego rodzaju produkcji przedsiębiorstwa, to jednak wykorzystują uzyskane dotąd wiedzę i doświadczenie
przedsiębiorstwa, a także jego możliwości techniczne i organizacyjne.
Dywersyfikacja równoległa polega na podejmowaniu produkcji zupełnie nowych produktów, które będą oferowane na
nowych rynkach. Wprowadzając nowe produkty, trzeba mieć
świadomość większego ryzyka i niepewności w działaniu.
Wyróżnia się następujące rodzaje strategii dywersyfikacji:
ȇȇ inwestycyjną – w celu utrzymania dobrej pozycji
na rynku są podejmowane nowe inwestycje,
ȇȇ schodzenia z branży – strategia dla przedsiębiorstw
oferujących produkty dojrzałe, które będą
wycofywane z rynku (wymaga wcześniejszego
zaplanowania w związku z podjęciem nowej
działalności),
ȇȇ podtrzymującą – ochrona dotychczasowego
działania przez dodanie nowego obszaru
działania i zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstwa,
ȇȇ zapewniającą przetrwanie – przedsiębiorstwo
w złej kondycji finansowej powinno zastanowić
się nad rozmiarami nowej działalności (musi ona
wykorzystywać dotychczasowe doświadczenie
i wiedzę pracowników).
5

Ibidem.
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Cel podstawowy w poszczególnych fazach:
Wyszczególnienie

I

II
wprowadzenie
produktu na rynek

III

zwiększenie
udziału w rynku

utrzymanie
udziału w rynku

IV
wycofanie
produktu z rynku

typ nabywcy

nowator

naśladowca

nabywca masowy

konserwatysta

poziom cenowej
elastyczności popytu

niski

średni

wysoki

niski

poziom kosztów
przeciętnych

wysoki

średni

niski

średni/wysoki

liczba konkurentów

bardzo mała

rosnąca

duża

malejąca

poziom intensywności
konkurencji

niski

rosnący

wysoki/malejący

malejący

poziom zysku

niski/strata

rosnący

wysoki

malejący/strata

TABELA 1. Cechy poszczególnych faz cyklu życia produktu
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.

Z kolei Andrzej Pomykalski wyróżnia następujące strategie marketingowe6:
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ

produktu,
segmentacji,
cenowe,
dystrybucji,
promocji,
międzynarodowe.

Strategia produktu
Strategia produktu to proces polegający na dostosowywaniu
obecnego produktu do obecnych i przyszłych potrzeb i wymagań odbiorców7. W wypadku produktu możemy wyodrębnić następujące strategie8:

6	A. Pomykalski, Nowoczesne strategie marketingowe,
Wydawnictwo Infor, Warszawa 2001.
7

Ibidem.

8

Ibidem.
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ȇȇ strategie rozwoju nowego produktu – innowacje
produktowe,
ȇȇ strategie w różnych fazach cyklu życia produktu,
ȇȇ strategie marki,
ȇȇ strategiczne zarządzanie jakością.
ȇȇ strategia rozwoju „produkt – rynek”9.
Strategie innowacji produktowych polegają na podejmowaniu przez producenta działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb klientów szybciej niż konkurencja. W tym
celu należy wprowadzać innowacje i jednocześnie opracować
strategię promocji nowych wyrobów.
Strategia w różnych fazach cyklu życia produktu wynika
z przejściowej pozycji danego produktu na rynku, co powoduje konieczność podejmowania odpowiednich działań marketingowych w zależności od fazy jego cyklu życia (tabela 1).

9

Ibidem.

W zależności od fazy cyklu życia produktu wprowadza
się odpowiednie strategie produktu. W pierwszej fazie są
stosowane:

Przejdźmy teraz do strategii marki.
Marka – definiowana jako nazwa, pojęcie, znak, symbol,
rysunek lub kombinacja tych elementów – jest tworzona lub opracowywana w celu oznaczenia produktu i jego
odróżnienia od oferty konkurentów10. Mówiąc o marce,
należy podkreślić, że:

ȇȇ strategia szybkiego „zbierania śmietanki”
– strategia szybkich zysków, polegająca na
ustalaniu wysokich cen na produkty z jednocześnie
prowadzoną intensywną promocją,
ȇȇ strategia wolnego „zbierania śmietanki”
– strategia wolnych zysków, polegająca na
wprowadzeniu nowego produktu o wysokich
cenach i jednocześnie niskich nakładach
na promocję,
ȇȇ strategia szybkiej penetracji rynku – strategia
cen aktywizujących popyt, polegająca
na określeniu niskich cen na sprzedawane produkty
przy wysokich nakładach na promocję,
ȇȇ strategia wolnej penetracji rynku – strategia
polegająca na wprowadzeniu nowych produktów
przy jednocześnie niskich nakładach na działalność
promocyjną.
W fazie wzrostu przedsiębiorstwo stosuje następujące
działania marketingowe:
ȇȇ doskonali jakość produktu i wyposaża go
w nowe cechy,
ȇȇ wprowadza nowe modele i produkty uzupełniające,
ȇȇ wchodzi na nowe segmenty rynku,
ȇȇ zwiększa dostępność produktu i wchodzi w nowe
kanały dystrybucji,
ȇȇ zmienia działania promocyjne z budujących
świadomość względem produktu na kształtujące
preferencyjne nastawienie klienta do produktu,
ȇȇ obniża cenę, aby przyciągnąć następną grupę
kupujących wrażliwych na poziom cen.
Strategie marketingowe w fazie dojrzałości rynkowej
produktu dotyczą:
ȇȇ modyfikacji rynku przez zwiększenie wskaźnika
częstotliwości użytkowania czy zwiększenie liczby
użytkowników danej marki,
ȇȇ modyfikacji produktu w celu poprawy jakości
i doskonalenia jego cech,
ȇȇ modyfikacji marketingu mix.
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ȇȇ część marki, która jest prawnie chroniona,
nosi nazwę znaku towarowego,
ȇȇ nie wszystkie marki są znakami towarowymi,
ȇȇ wszystkie znaki towarowe są markami,
Strategie marketingowe dotyczące znaków towarowych:
ȇȇ strategia rozszerzania znaku towarowego
– polega na przypisywaniu istniejącego znaku nowym
lub zmodyfikowanym produktom,
ȇȇ strategia wielu znaków towarowych – mocna
pozycja firmy umożliwia wejście na nowe segmenty
rynku i poszerzenie powierzchni
handlowej w sieci detalicznej,
ȇȇ strategia zajęcia nowej pozycji – wprowadzenie
nowego znaku w związku z niewłaściwym
postrzeganiem dotychczasowego.
W strategii całościowego zarządzania jakością stosowane
działania marketingowe wiążą się z koniecznością ustalenia
wymagań jakościowych dotyczących produktu, począwszy
od określenia wielkości popytu i sektora rynkowego, kończąc
na ustaleniu i sklasyfikowaniu wymagań klientów.
Strategia rozwoju „produkt – rynek” polega na świadomym i celowym wyborze przez przedsiębiorstwo długookresowych działań związanych z oferowanymi produktami
i obsługiwanymi rynkami11. W ramach tej strategii można
wyodrębnić, wspominane już wcześniej, strategię penetracji
rynku, strategię rozwoju rynku, strategię rozwoju produktu
i strategię dywersyfikacji rynku.

Strategie segmentacji rynku
Strategie segmentacji rynku polegają na świadczeniu mniej
lub bardziej standardowej usługi na rzecz ograniczonej części
nabywców. Cechą wspólną jest określona jedność preferencji
nabywców, co pozwala wyodrębnić dany segment rynku.

10

Ibidem.

11

Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2004.
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Wyróżnia się cztery możliwe podejścia do strategii segmentacji12:
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ

wybór jednego rynku jako całości,
wybór kilku segmentów rynku,
wybór jednego segmentu rynku,
skierowanie na klienta indywidualnego.

Strategie cenowe
Przy wyborze strategii cenowej należy uwzględnić następujące czynniki: cele strategii, sytuację na rynku, produkt,
otoczenie prawne. W związku z tym przedsiębiorstwo może
zastosować13:
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ
ȇȇ

strategię skimmingu („zbierania śmietanki”),
strategię penetracji rynku,
strategię zorientowaną na udział w rynku,
strategię jakościowo-cenową,
strategię konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa.

Strategia dystrybucji
Strategia dystrybucji, polegająca na formułowaniu – na podstawie przewidywania zmian oczekiwanych w otoczeniu
przedsiębiorstwa – długofalowych celów i koncepcji działań
dotyczących dystrybucji, określa zasady współdziałania firmy z partnerami uczestniczącymi w rozmieszczaniu jej produktów na rynku i oferowaniu ich do sprzedaży14.
Wyróżnia się15:
ȇȇ strategię dystrybucji bezpośredniej, co wymaga
stworzenia kolejnego rodzaju działalności,
jakim jest handel,
ȇȇ strategie dystrybucji pośredniej, w której między
producentem a konsumentem wyodrębniamy
hurtownika i sprzedawcę detalicznego.

12

ȇȇ INTENSYWNEJ – sprzedaż jest prowadzona we
wszystkich możliwych punktach,
ȇȇ SELEKTYWNEJ – produkty są oferowane przez
ograniczoną liczbę pośredników,
ȇȇ EKSKLUZYWNEJ – wybór jednego lub kilku
pośredników.

Strategia promocji
Strategia promocji polega na zastosowaniu takich działań
marketingowych, które mają spowodować zmiany wśród
nabywców i nakłonić ich do zakupu produktu lub usługi oferowanej przez firmę. Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem opiera się na wykorzystaniu następujących form promocji: public relations, reklamy, akwizycji sprzedaży, sprzedaży
promocyjnej.

Strategie międzynarodowe
Strategie międzynarodowe obejmują systematyczne planowanie produktu, dystrybucji, promocji i cen oraz wdrażanie i kontrolowanie tych działań w celu wymiany międzynarodowej, która zaspokoi potrzeby uczestniczących
w niej stron16. Marketing międzynarodowy traktuje rynek
światowy jako zbiór odrębnych rynków lokalnych, które
mają wyraźnie różne cechy, różnych nabywców i odmienne warunki działania. Przedsiębiorstwo działające na rynku
międzynarodowym powinno uwzględnić między innymi
następujące czynniki: otoczenie krajowe firmy, różnice
kulturowe, uwarunkowania polityczne, różny poziom technologii, uregulowania prawne, poziom technologii w poszczególnych krajach.

A. Pomykalski, Nowoczesne strategie marketingowe, op. cit., s. 143.

13

Ibidem.

14

Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.

15

A. Pomykalski, Nowoczesne strategie marketingowe, op. cit.
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Można także mówić o strategii dystrybucji:

16

E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
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Rozdział 8.

KOBIETA
W BIZNESIE
Alina Lewicka

8.1. Pojęcie przedsiębiorczości
Pojęcia „przedsiębiorczość”, „przedsiębiorca” czy „działania
przedsiębiorcze” spotyka się w literaturze zarówno socjologicznej, jak i ekonomicznej. Przedsiębiorczość w teorii ekonomii jest ujmowana jako swoista forma pracy lub jako czwarty
– obok ziemi, kapitału i pracy – czynnik produkcji1. Tylko pewna część społeczeństwa ma cechy i możliwości przedsiębiorcze, aby jednak mogła ona działać przedsiębiorczo, odkrywać
okazje i zakładać nowe firmy, muszą być spełnione uwarunkowania instytucjonalne, polityczne i kulturowe. Janina Sawicka2 określa przedsiębiorczość jako proces gospodarczy,
który obejmuje tworzenie nowych przedsiębiorstw, a także
jako cechę osobowości charakteryzującą postawy i zachowania ludzkie, polegającą na zdolności i chęci ponoszenia ryzyka. Warto podkreślić inicjatywę i pomysłowość, dzięki którym
przedsiębiorstwo ma możliwość rozwoju i osiągania sukcesów, czego miernikiem jest podnoszenie jego konkurencyjności przez zwiększanie użyteczności wytwarzanych dóbr
czy usług, poprawę efektywności wykorzystania dostępnych
zasobów i powiększenie zdolności kredytowej firmy.
Przymiotnikiem „przedsiębiorczy” określa się zazwyczaj
ludzi aktywnych, rzutkich, energicznych, przejawiających
inicjatywę. W znaczeniu psychologicznym słowo „przedsiębiorczość” to cecha osobowości, ściślej zaś – zespół cech warunkujących bycie dobrym przedsiębiorcą, czyli takim, który osiąga
sukcesy w organizowaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem3.

1

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004.

2

J. Sawicka, A. Zawojska, Polityka rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych – wnioski
dla Polski, [w:] Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój
drobnej przedsiębiorczości, t. 1–2, red. J. Sawicka, Fundacja „Rozwój
SGGW”, Warszawa 1998.

3

Encyklopedia biznesu, t. 1, red. W. Pomykało, Fundacja „Innowacja”,
Warszawa 1995.

Wizerunek przedsiębiorcy wyznaczają pewne cechy charakterystyczne, szczególnie zaś następujące4:
ȇȇ przedsiębiorca woli sam podejmować decyzje,
ȇȇ przedsiębiorca nie boi się podejmowania ryzyka,
ȇȇ przedsiębiorca pragnie widzieć rezultaty tego,
co robi, oczekuje ponadto konstruktywnej krytyki
i pochwał,
ȇȇ przedsiębiorca chce mieć możliwość odgrywania
aktywnej roli w przedsiębiorstwie, dlatego czuje się
najszczęśliwszy w małych organizacjach,
ȇȇ przedsiębiorca czuje się dobrze w sytuacji, gdy
następuje rozwój działalności, i w otoczeniu, które
jest ukierunkowane na działalność gospodarczą,
ȇȇ przedsiębiorca wiele od siebie żąda, ma także
duże wymagania w zakresie umiejętności swoich
współpracowników.

„Kobiety widzą, słyszą
i odczuwają więcej, a to,
co widzą, słyszą i odczuwają,
więcej dla nich znaczy”

4

Ibidem.
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•
•
•
•
•

Cechy utrudniające

KATEGORIE OGÓLNE

Cechy ułatwiające

liczenie głównie na opiekę i oparcie
u innych osób
uległość
odrzucenie i izolacja

POTRZEBY
PSYCHICZNE

•
•
•

tendencje do dominowania
skłonność do wyczynu i posiadania
dążenie do własności i autonomii

lęki
chęć utrzymania tego, co się posiada,
nie zaś jego pomnażania

MOTYWACJA

•
•
•

tendencje do powiększania stanu
posiadania
orientacja na osiągnięcie i sukces
motywy bycia przedsiębiorczym

•
•
•

trudności w podejmowaniu decyzji
chwiejność
„wyuczona bezradność”

DECYZJE

•
•
•

zdecydowanie
decyzje adekwatne do sytuacji
konsekwencja

•

unikanie sytuacji i decyzji obciążonych
ryzykiem

RYZYKO

•

traktowanie sytuacji ryzykownych jako
szansy na sukces

•
•

brak odporności psychicznej
niski próg stresu i frustracji

SUKCES
I NIEPOWODZENIE

•
•
•

odporność psychiczna,
wysoki próg stresu i frustracji
umiejętność działania w sytuacjach
trudnych

•
•
•

postawa zachowawcza
konformizm
brak zdolności twórczych

INNOWACYJNOŚĆ
I TWÓRCZOŚĆ

•
•
•

postawa pioniera
zdolność twórcza
intuicja

•
•

WSPÓŁPRACA

•

introwersja
trudności w kontaktach
i we współpracy
brak zdolności przywódczych

•
•
•
•
•

ekstrawersja
zdolności przywódcze
twórcze kierowanie
zaufanie u innych
umiejętność negocjacji i mobilizowania
innych

•
•
•

lęk i obawy
lenistwo
pesymizm

PRZESZKODY

•
•

optymizm i aktywność
znajomość siebie

•

melancholik

TEMPERAMENT

•
•

sangwinik
duża energia i zrównoważenie

TABELA 1. Zestawienie cech osobowości ułatwiających lub utrudniających działania przedsiębiorcze
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: Encyklopedia biznesu, t. 1, red. W. Pomykało, Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1995, s. 683.

Wielu autorów charakteryzuje przedsiębiorcę za pomocą cech predestynujących go do bycia odnoszącym sukces
człowiekiem interesu. Mimo to bardzo trudno jest określić
model „typowego przedsiębiorcy”, czyli zdefiniować zespół
powszechnie uznanych kryteriów, które odróżniają przedsiębiorców od innych ludzi. Nie oznacza to oczywiście, że nie
istnieją grupy osób przejawiających postawy i zachowania,
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które zapewniają im większe szanse osiągnięcia sukcesu
w działalności biznesowej. Pojawia się jednak pytanie o to,
czy cechy te są wrodzone, czy też raczej zostały wykształcone
w trakcie nauki i praktyki.
Przytoczone definicje wskazują, że przedsiębiorczość
można określać ze względu na działania ekonomiczne przedsiębiorcy, jego sposób zachowania czy indywidualne cechy

takiej osoby. Ekonomiczne funkcje działań przedsiębiorczych
zostały określone jako proces tworzenia czegoś nowego, odmiennego, prowadzącego do uzyskania korzyści finansowych.
Sposób zachowania oznacza z kolei wykorzystanie pojawiających się możliwości, wprowadzenie zmian w dotychczasowej
działalności czy poprawę efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. Trzeci, bardzo powszechny punkt widzenia
w pojmowaniu przedsiębiorczości odwołuje się do cech osobowych: inicjatywy, zdolności przekonywania, skłonności do
podejmowania ryzyka, zdolności rozwiązywania problemów.
Działania przedsiębiorcze są istotą gospodarki rynkowej,
prywatni przedsiębiorcy bowiem, kierując się motywacją do
osiągania własnych korzyści, poszerzają granice ekonomicznej aktywności, wprowadzają innowacje, stają się także gwarancją efektywnego wykorzystania i alokacji zasobów w skali
całej gospodarki. Można więc przyjąć, że przedsiębiorczość
w makroskali to dynamiczny proces, który polega na wykorzystywaniu szans w gospodarce w celu pomnażania dochodu
(bogactwa) kraju.

8.2. Specyfika przedsiębiorczości kobiet
Teoria przedsiębiorczości dotyczy również przedsiębiorczości
kobiet. Należy jednak zwrócić uwagę na pewne predyspozycje i cechy osobowości kobiet, które umożliwiają i ułatwiają
im odgrywanie ról społeczno-zawodowych. Istotne jest lepsze poznanie psychospołecznych uwarunkowań utrudniających lub ograniczających zawodową aktywizację kobiet.
Niektórzy autorzy, analizując determinanty kobiecej aktywności zawodowej, na plan pierwszy wysuwają jej sytuację
rodzinną. Inne jest położenie kobiety samotnej, inne – żony
czy matki, jeszcze inne – kobiety z rodziny wielopokoleniowej. W ten sposób określoną sytuacją rodzinną uzasadnia
się różnice w postawach kobiet wobec pracy zawodowej,
wyróżniając5:
ȇȇ kobiety „tradycyjne”, które stawiając na pierwszym
miejscu dom i rodzinę, rozstają się z pracą, gdy
istnieje najmniejsze niebezpieczeństwo, że ucierpi
dobro rodziny,
ȇȇ kobiety na „dwóch etatach”, starające się pogodzić
wykonywanie zawodu z prowadzeniem gospodarstwa
domowego, co nie zawsze się udaje,
ȇȇ kobiety „nowoczesne”, które realizując karierę
zawodową, przyjmują typowo męską strategię,
odrzucając tradycyjne funkcje kobiece, czyli działając
jakby wbrew własnej naturze, kopiują oparty na
współzawodnictwie męski model kariery (model ten,
5

K.B. Hoyenga, K. Hoyenga, Sex Differences, Little Brown and Company,
Boston 1980.

Kobieta w biznesie

zdaniem wielu autorów, wymaga egocentryzmu,
bezwzględności, zawieszenia wartości osobistych
i społecznych), do czego najczęściej kobieta
ani osobowościowo, ani biologicznie nie jest
przystosowana, nie ma na to również ochoty.
Dla dużej liczby kobiet zrobienie kariery zawodowej
w środowisku, w jakim dominuje męski model kariery, jest
utrudnione, gdyż nie jest to zgodne z ich osobowością. Dlatego wiele z nich szansę dla siebie upatruje w założeniu własnego biznesu i wybiera pracę na własny rachunek, świetnie sobie radząc w założonych przez siebie firmach. Wolno
im wówczas ustalać swoje reguły, budować więzi międzyludzkie, kierować własnymi firmami bardziej na zasadzie
zaufania niż strachu, współpracy niż rywalizacji, czyli wykorzystywać jak najlepiej naturalne uzdolnienia. Kobiety
biznesu (właścicielki i przedsiębiorczynie6) są przekonane,
że mężczyzna nie miałby tyle współczucia i wrażliwości na
codzienne, domowe problemy współpracowników. Kobiety
wykazują większą wrażliwość na ludzi, mężczyźni zaś – raczej na rzeczy. Kobiety nie mają przekonania do struktury
hierarchicznej, dlatego ich firmy nie są sztywnymi i nieelastycznymi organizacjami (muszą wiedzieć, czy ktoś będzie
dobrze pracować w małym zespole – i dobrze sobie radzą
z relacjami międzyludzkimi).
Kobiety szefowe intuicyjnie wyczuwają, którzy pracownicy potrzebują wsparcia w sprawach osobistych, i – według
filozofii sprawdzonej w rodzinie czy wychowaniu dzieci – zachęcają, pobudzają, wspierają i w końcu obdarzają zaufaniem
pracowników.
Innym aspektem pracy zawodowej jest sposób podejmowania decyzji – umiejętność w tej dziedzinie jest szczególnie
ceniona u przedsiębiorców. Pod tym względem również może
się wyrażać odmienność osobowości mężczyzny i kobiety. Dla
kobiety jest to zadanie bardziej skomplikowane, przyswaja ona
bowiem więcej informacji, dlatego przy podejmowaniu decyzji uwzględnia więcej czynników niż mężczyzna. „Siłą kobiety,
a zarazem jej słabością, jest zdolność dostrzegania np. ludzkiego wymiaru decyzji dotyczącej interesów. Jej umysł wrażliwy
na ludzkie i moralne aspekty, mający większą łatwość łączenia
tych czynników [...] sprawia, że podjęcie decyzji jest dla niej
czymś znacznie bardziej skomplikowanym niż dla mężczyzny,
który odwołuje się częściej do metod opartych na obliczeniach,
regułach i dedukcji”7. Proces podejmowania decyzji przez kobiety staje się dłuższy, bardziej skomplikowany i wyważony
„Kobiety widzą, słyszą i odczuwają więcej, a to, co widzą, sły6

A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, przeł. N. Kancewicz-Hoffman, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1993.

7

Ibidem.
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szą i odczuwają, więcej dla nich znaczy”8. Dla mężczyzn podejmózgu dorosłego mężczyzny wyrażają się w silnej motywacji,
mowanie decyzji to dość prosta sprawa, ponieważ obce są im
[we] współzawodnictwie, [w] koncentracji na jednym celu,
liczne ludzkie i osobiste aspekty wyboru. Ogólnie się uważa,
podejmowaniu ryzyka, agresji, zainteresowaniu dominacją,
że kobiety przejawiają więcej lęku niż mężczyźni. Mężczyźni
hierarchią i sprawami władzy, w ciągłym mierzeniu i poróww pracy częściej tworzą związki funkcjonalne, mogą zatem
nywaniu sukcesu, w obsesji wygrywania”10. Dla przeciętnej
współpracować z ludźmi, których osobiście nie lubią, ale któkobiety wszystko to ma mniejsze znaczenie, są one bardziej
rzy są dla nich użyteczni. Z kolei kobiety próbują polubić ludzi,
zainteresowane własną tożsamością i związkami z innymi
z którymi pracują, polubić ich, często przełamując przeszkody
ludźmi. Dla mężczyzn sukces, agresja, dominacja, pozycja
wynikające z zajmowanego stanowiska.
i współzawodnictwo częściej ogniskują się w pieniądzach,
Przeciętną kobietę i przeciętnego mężczyznę cechują
z kolei u kobiet motywacje finansowe nie odgrywają roli debiologicznie zdeterminowane różnice, wyrażające się w odcydującej. Jako przykład mogą służyć przedsiębiorczynie,
mienności płci i wpływające na różnicę w ich uzdolnieniach
które odniósłszy sukces (kierujące firmami), konsekwentnie
i umiejętnościach, a także w szansach i możprzyznają sobie na przykład niższe pensje niż
liwościach w życiu zawodowym. W życiu zamężczyźni, mniej także wydają na cele repre„Im wyższy
wodowym kobiety, odgrywając określone
zentacyjne (w ten sposób, zdaniem cytowarole lub pełniąc przedstawicielskie funkcje
nych autorów, kobiety działają przeciw sobie
szczebel władzy,
społeczne, zazwyczaj „zasiadają w komisjach
w sprawie względnych zarobków obu płci – zatym mniej
zajmujących się sprawami socjalnymi, edurobki mężczyzn na tych samych stanowiskach
kobiet, nawet
kacyjnymi i kulturalnymi, mniej jest ich natosą wyższe).
w zawodach,
miast w komisjach zajmujących się sprawami
W kontaktach międzyludzkich u mężczyzn
ekonomicznymi, biznesem, bezpieczeństwem,
dominuje element rywalizacji i konfrontacji,
w których
kształtowaniem makropolityki. Tak więc mężkobiety zaś, jeśli mają możliwość wyboru,
kobiety
czyźni zajmują się zarządzaniem, gospodarką,
„wolą dzielić się niż ścierać, łagodzić niż walstanowią
zagwarantowaniem bezpieczeństwa i prowaczyć”11. Hierarchia, struktury i pozycja znaczą
większość,
dzeniem interesów” 9 . W konsekwencji im
dla nich mniej.
wyższy szczebel władzy, tym mniej kobiet,
Źródła segregacji zawodowej – poza uwafunkcje
nawet w zawodach, w których kobiety stanorunkowaniami natury biologicznej – mają
kierownicze
wią większość, funkcje kierownicze sprawują
również wymiar kulturowy. Charakterystyczsprawują
mężczyźni. Istnieją więc praktyczne przyczyny dla cywilizacji europejskiej system wartości
mężczyźni”
ny, dla których kobiety i mężczyźni nie mogą
zawsze operował klarownymi wzorcami kobiepodejmować tej samej pracy. Nie ma jednak
cości i męskości. Wyrażają się one w stereotypowodu do niedoceniania na równi odmiennej
pach ról odgrywanych przez przedstawicieli
pracy kobiet i mężczyzn (co do tego, że w praktyce tak nie
obu płci. Rozróżnienie to – zakorzenione w kulturze duchowej
jest, panuje powszechne przekonanie, gdyż nawet w rozi materialnej – nadal rzutuje na nastawienia i wybory dokowiniętych gospodarczo krajach kobiety otrzymują niższe
nywane nie tylko przez pracodawców, ale także przez klien– w porównaniu z mężczyznami – wynagrodzenie za pracę
tów firm i ich otoczenie społeczne. Świadczą o tym założenia
podobnej wartości). Proponowane rozwiązania dążą do tego,
i cele socjalizacji dokonującej się w rodzinie i w instytucjach
aby kobiety – podczas gdy mężczyźni są opłacani za swoją
oświatowych oraz preferencje uwzględniane przy konstruzdolność do przekształcania wiedzy z dziedziny mechaniki
owaniu polityki płac i zatrudnienia.
w skomplikowane budowle i maszyny – były doceniane za
Przedsiębiorczynie intuicyjnie kierują swoimi przedsięswoje umiejętności w rozumieniu i przewidywaniu ludzkich
biorstwami na zasadach ekonomiki gospodarstwa domodziałań i za zdolności do wyczuwania motywów i emocji.
wego. Wiele z nich jest dumnych z tego, że zarządzają firmą
Należałoby zatem próbować znaleźć w świecie biznesu
w ten sam sposób, w jaki prowadzą dom – „żadnego marnosposób na docenienie i wykorzystanie umiejętności percepcji,
trawstwa i żadnej ekstrawagancji”12.
w których przodują kobiety.
W przeszłości kobiety nie mogły zmienić męskich wartoWracając do uwarunkowań genetycznych, którym przyści rządzących światem – te z nich, które mogły osiągnąć taką
pisuje się przewodnią rolę w determinowaniu różnic osobowościowych między płciami, można przyjąć, że „skłonności
10

Ibidem.

8

Ibidem.

11

Ibidem.

9

Ibidem.

12

Ibidem.
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pozycję w hierarchii władzy, aby mieć na to wpływ, były tymi
właśnie wartościami przesiąknięte, czerpały z nich motywację. W kwestii przedsiębiorczości kobiet można zauważyć, że
współcześnie coraz więcej kobiet odnosi sukces w przedsiębiorstwach, które same stworzyły i w których mogą stanowić lub zmieniać reguły. Przewidujące zarządy firm zaczynają
doceniać łagodniejsze metody zarządzania i wykorzystywać
zalety kobiet, jakimi są wiedza i rozumienie środowiska społecznego w robieniu interesów.

8.3. Uwarunkowania rozwoju
przedsiębiorczości kobiet
Rozwój przedsiębiorczości wymusza poznanie uwarunkowań,
które mają istotny wpływ na skalę, strukturę i dynamikę powstawania małych i średnich firm. Czynniki rozwoju przedsiębiorczości można podzielić na dwie grupy: makroekonomiczne
i mikroekonomiczne. Ograniczenia makroekonomiczne (zewnętrzne) dotyczą polityki gospodarczej państwa, systemu
ekonomicznego i rozwiązań formalnoprawnych, z kolei uwarunkowania mikroekonomiczne obejmują ekologiczno-społeczny i gospodarczy potencjał gmin (zasoby), a także aktywność władz gmin, instytucji i organizacji na szczeblu lokalnym.
Waldemar Czternasty i Tomasz Kujaczyński13 wyróżnili trzy grupy czynników warunkujących przedsiębiorczość:
czynniki wewnętrzne przedsiębiorstw (między innymi dostępny potencjał wytwórczy, dynamizm rozwojowy, rentowność
i skłonność do inwestowania), czynniki lokalne i regionalne
(zasoby potencjalnie dostępne dla rozwoju przedsiębiorczości), czynniki makroekonomiczne (między innymi rozwiązania
instytucjonalne i prawne, globalna polityka rządowa, system
finansowy, pieniężno-kredytowy i podatkowy).
Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do
najważniejszych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości
należy zaliczyć14:
ȇȇ dostępność kapitału niezbędnego do rozwoju
przedsiębiorstwa,
ȇȇ działania instytucji rządowych w zakresie regulacji
prawnych dotyczących tworzenia i rozwoju
przedsiębiorstw,
ȇȇ funkcjonowanie programów wspierających
przedsiębiorczość,

13

W. Czternasty, T. Kujaczyński, Przedsiębiorczość a rozwój obszarów
wiejskich, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Łęczycki, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2000.

14

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
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ȇȇ odpowiedni system kształcenia i podnoszenia
kwalifikacji,
ȇȇ infrastrukturę otoczenia biznesu,
ȇȇ normy kulturowe i społeczne.
Krystyna Gutkowska i Krystyna Żelazna15 zwróciły uwagę na przeszkody w podejmowaniu działań przedsiębiorczych przez kobiety. W kategorii czynników wewnętrznych
znalazły się: obawa przed ryzykiem, niewiara we własne siły,
mała zaradność i siła przebicia, obawa przed konfliktem ze
środowiskiem, lęk przed opinią społeczną, nadmiar obowiązków domowych, sprzeciw męża czy rodziny, z kolei w grupie
czynników zewnętrznych ograniczających rozwój przedsiębiorczości kobiet wymieniono: brak kapitału, drogie kredyty,
niestabilność, wysokie podatki i cło, malejącą siłę nabywczą.

8.4. Charakterystyka
przedsiębiorczości kobiet w statystyce
Badania przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pozwalają ocenić przedsiębiorczość kobiet w Unii Europejskiej i w Polsce16. W krajach o zbliżonym
PKB na jednego mieszkańca działalność gospodarcza ogólnie
wykazuje podobne tendencje (zbliżony poziom przedsiębiorczości i jej rodzaje). Poziom przedsiębiorczości jest wyższy
w państwach o niskich lub średnich dochodach w porównaniu z krajami zamożnymi. Można również stwierdzić, że mężczyźni są bardziej skłonni podejmować działalność gospodarczą niż kobiety, choć występują wyjątki (na przykład w Japonii
przedsiębiorczość kobiet przewyższa przedsiębiorczość mężczyzn). W 2009 roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej 69% przedsiębiorców stanowili mężczyźni. Największy
odsetek kobiet wśród ogółu przedsiębiorców zarejestrowano
w Portugalii (40,4%), Austrii (35,2%) i na Litwie (37,5%), najmniejszy zaś – na Malcie (17%) i w Irlandii (18,7%). Z danych
Eurostatu17 wynika, że najwięcej przedsiębiorczyń w państwach Unii Europejskiej prowadzi firmy usługowe (73%),
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej (71%) oraz
usługowe (49%). Prawdopodobieństwo zaangażowania się
w prowadzenie firmy jest blisko czterokrotnie wyższe wśród
kobiet pracujących (na cały etat lub część etatu) niż wśród
kobiet bezrobotnych, emerytek, rencistek czy studentek.

15

K. Gutkowska, K. Żelazna, Przedsiębiorczość na wsi – motywy, uwarunkowania, bariery, [w:] Przedsiębiorczość kobiet na wsi ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki, red. M. Jeznach, Wydawnictwo
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 1998.

16

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, op. cit.

17

Ibidem.
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Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
można stwierdzić, że pracujący na własny rachunek stanowili
w Polsce w 2011 roku grupę liczącą 2949,3 tysiąca osób, co

Wyszczególnienie

Ogółem

stanowiło około 20% pracujących 18 , pracodawcy zaś
– 586,7 tysiąca osób, co oznacza, że co piąty prowadzący własną firmę zatrudniał pracowników najemnych.

Pracownicy
najemni

Pracujący na własny rachunek

pracodawcy

(w tys.)

Pomagający
członkowie
rodzin

niezatrudniający
pracowników

(w %)

ogółem

15 050,6

100,0

77,5

3,9

15,7

2,7

mężczyźni

8264,5

100,0

74,9

4,8

18,0

2,1

kobiety

6786,1

100,0

80,6

2,8

12,9

3,5

TABELA 2. Pracujący – według statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania
ŹRÓDŁO: Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011,
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.

Udział pracujących na własny rachunek w ogólnej liczbie pracujących stanowił wśród kobiet 15,7%, z kolei wśród
mężczyzn był wyższy i wynosił 22,8% (tabela 2). Wysoka
aktywność Polek w sferze przedsiębiorczości jest wynikiem
dwóch czynników: po pierwsze, Polki są współodpowiedzialne za byt rodziny, w związku z tym podejmują działalność
gospodarczą, po drugie, osoby młode i dobrze wykształcone traktują własną działalność gospodarczą jako źródło
wysokich dochodów i sposób na samorealizację. Do innych
motywacji podejmowania własnej działalności gospodarczej
należy możliwość rozwoju zawodowego i bardzo często
negatywne doświadczenia z pracy najemnej, a także wcześniejsza utrata pracy i zagrożenie bezrobociem. Kobiety będące właścicielkami firm to najczęściej osoby w wieku czterdziestu pięciu i więcej lat, zamężne, mające jedno dziecko
lub dwoje dzieci.
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Płeć ma istotne znaczenie dla sytuacji na rynku pracy, wpływa bowiem na poziom zarobków i określa szanse
na awans. Wśród pracodawców w 2011 roku 68% stanowili
mężczyźni, a jedynie 32% stanowiły kobiety. Biorąc pod uwagę samozatrudnionych, należy wskazać, że 35% to kobiety,
a około 65% to mężczyźni. Przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy prezentują inny poziom wykształcenia. Wykształcenie
mężczyzn najczęściej skupia się w obszarach związanych z inżynierią, procesami produkcyjnymi i budownictwem, wśród
kobiet dominuje zaś wykształcenie z zakresu nauk społecznych, ekonomii i prawa. Ważnym aspektem jest także czas
pracy osób prowadzących działalność gospodarczą, co bezpośrednio ma związek z pełnioną przez nie funkcją społeczną:
aż 73% mężczyzn i jedynie 57% kobiet pracowało czterdzieści
i więcej godzin tygodniowo19. Kobiety znacznie częściej niż
mężczyźni decydowały się na niepełny czas pracy.

18

Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.

19

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
w latach 2010–2011, op. cit.
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Kilka słów o projekcie

Projekt „Start dla innowacyjnych firm” pozwolił przygotować
180 studentów, absolwentów uczelni wyższych, doktorantów i pracowników naukowych (87 osób w pierwszej edycji
i 93 osoby w drugiej edycji) do założenia i prowadzenia innowacyjnej działalności typu spin off lub spin out.
Wsparcie zaoferowane uczestnikom projektu to bezpłatny program szkoleniowo-doradczy – obejmujący dziewięć modułów szkoleniowych, spośród których każda
osoba uczestnicząca mogła wybrać trzy dowolne moduły
najbardziej odpowiadające jej potrzebom – i indywidualne
doradztwo prowadzone przez ekspertów w dziedzinach
marketingu, prawnych aspektów prowadzenia działalności
gospodarczej, pozyskiwania finansowania zewnętrznego,
biznesplanu, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa własności intelektualnej. Najbardziej zmotywowani uczestnicy,
których pomysły na własny biznes znacznie ewoluowały
w trakcie projektu, otrzymali dodatkowe wsparcie w formie
badań marketingowych.
Projekt zakładał również działania na rzecz upowszechniania równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych,
którym zapewniono szczególne miejsce w realizowanym
przedsięwzięciu. Według pierwotnych założeń, w projekcie
przewidziano udział 63 kobiet i sześciu osób niepełnosprawnych. Jako sukces należy zatem traktować to, że w ramach
obu edycji w projekcie uczestniczyło łącznie 120 kobiet
i 17 osób niepełnosprawnych. W tym miejscu warto wspomnieć o szczególnym wsparciu szkoleniowym obu grup
priorytetowych, zwłaszcza o module „Kobieta w biznesie”,
w którym wzięło udział 46 uczestniczek.
W wyniku stałego monitoringu potrzeb uczestników
projektu dostosowano infrastrukturę budynku do potrzeb
osób niepełnosprawnych, uruchamiając specjalny system do
tłumaczeń online języka migowego, dzięki czemu umożliwiono efektywną komunikację niesłyszących i niedosłyszących
uczestników. Osobom poruszającym się na wózku zapew-
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niono łatwiejszy dostęp do budynku, montując platformę
podjazdową Delta przy głównym wejściu do budynku uczelni.

FOTOGRAFIA 1. Schody zewnętrzne z podjazdem
dla osób poruszających się na wózkach
FOTOGRAFIA 2. Schody wewnętrzne z podjazdem
dla osób poruszających się na wózkach
ŹRÓDŁO: Dział Projektów Europejskich Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Warszawie.

FOTOGRAFIA 3. System online do tłumaczeń języka migowego
ŹRÓDŁO: Dział Projektów Europejskich Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Warszawie.

Sukcesy naszych uczestników
Podczas realizacji projektu pojawiło się wiele interesujących
pomysłów na nowy innowacyjny biznes. Niektórzy uczestnicy
z ogromnym zapałem podeszli do urzeczywistnienia swoich
planów – wyniki kilku takich działań prezentujemy poniżej.

ECU Test Sp. z o.o., czyli uczestnik pozyskuje
fundusz kapitału zalążkowego
Założycielem firmy ECU Test Sp. z o.o. jest pan Filip Jankun,
inżynier systemów wbudowanych z kilkuletnim doświadczeniem w realizacji projektów z branży wysokich technologii
(robotyki mobilnej czy transportu elektrycznego), zdobywanych w kraju i za granicą z takimi klientami, jak SOLARIS,
Swatch Group, VW czy Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów.
Przedmiot działalności firmy ECU Test Sp. z o.o. nie jest
łatwo wyjaśnić osobie, która nie jest specjalistą w branży,
dotyczy bowiem rozwiązań z dziedziny testowania elektronicznych systemów wbudowanych, które symulują warunki
rzeczywistej pracy urządzeń w celu testowania poprawności
ich działania (na przykład pracy dźwigu, maszyny transportowej, robota). Czas wprowadzania na rynek nowych produktów stale się skraca, w konsekwencji coraz więcej procesów
należy realizować równolegle do testowania, przystępując
do nich jeszcze przed stworzeniem prototypu. Dzięki testom
w środowisku wirtualnym prototyp jest dużo bardziej niezawodny, co istotnie skraca cały cykl od pomysłu do produktu
gotowego na komercjalizację.
Finalny produkt firmy ECU Test Sp. z o.o. to zestaw
sprzętu i oprogramowania, dzięki któremu użytkownik będzie w stanie sam stworzyć środowisko wirtualne i testować
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swoje rozwiązania. Od strony sprzętowej system będzie się
składał z jednostki głównej i kart rozszerzeń. W pierwszym
etapie zostanie opracowanych dziesięć kart rozszerzeń, które zaoferują dodatkowe możliwości (na przykład symulacje
temperatur, silników, protokołów komunikacyjnych i innych
interakcji z testowanym układem).
Oferowany przez ECU Test Sp. z o.o. system sprzętowo
-programowy ułatwia pracę inżynierów na każdym etapie
opracowania projektu.
Pan Filip Jankun potwierdza, że przekazanie inwestorom
pomysłu na biznes i przekonanie ich do modelu biznesowego
nie było proste. Jak wspomina, w ramach doradztwa zaawansowanego spędził z doradcą wiele godzin na dyskusjach dotyczących funkcjonalności produktu, jego zastosowań i korzyści
dla ostatecznych klientów. Dzięki tym rozmowom dopracował koncepcję i przygotował dokumenty zgłoszeniowe do
trzech funduszy kapitału zalążkowego.
Ostatecznie w przedsięwzięcie zdecydował się zainwestować fundusz INQUBE, który objął 10% udziałów, zapewniając finansowanie w pierwszym okresie działania firmy. Gdy
tylko produkt będzie gotowy i pojawi się potrzeba następnej
transzy na sfinansowanie działań marketingowych, fundusz
dokapitalizuje firmę, obejmując kolejne udziały.
Co przekonało fundusz INQUBE do zainwestowania
w pomysł pana Filipa Jankuna?
ȇȇ Po pierwsze, dość zaawansowana koncepcja
innowacyjnego systemu, poparta wiedzą
i doświadczeniem twórcy. Pan Filip Jankun
zaoferował funduszowi nie tylko pomysł, ale także
potencjał realizacyjny – siebie i dwóch inżynierów,
którzy z nim współpracują. Pokazał więc inwestorowi,
że wierzy w ten projekt, chce bowiem zaangażować
swoje zasoby w jego rozwój.
ȇȇ Po drugie, umiejętność zaprezentowania stosunkowo
trudnego tematu prosto i przejrzyście, tak aby
również inwestor mógł obiektywnie i rzetelnie ocenić
ryzyko i potencjalny zwrot z inwestycji.
Pierwszą przewagę pan Filip Jankun miał dzięki dotychczasowej karierze zawodowej i motywacji do założenia firmy,
druga przewaga została dopracowana w ramach doradztwa
zaawansowanego oferowanego przez projekt „Start dla innowacyjnych firm”.

Język chiński dla dzieci – Mulan
To przedsięwzięcie pani Moniki Stasiuk. „Jest to mój autorski program pracy z dziećmi. Zakłada elementy ruchowe,
plastyczne, muzyczne, z których komponujemy zajęcia tak,
aby angażować jednocześnie umysł i ciało oraz nie pozwo-
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lić na nudę czy zmęczenie – wszystko w tematyce kultury
i języka Chin. Nie są to zajęcia stricte językowe – chcemy
zainteresować dzieci kulturą oraz językiem Chin. Każdy moduł zajęciowy zakłada pewną liczbę słów, których
będziemy chcieli nauczyć, ale ponieważ niektóre dzieci
mają pamięć słuchową, a inne wzrokową, przez co trudniej przychodzi im nauka języka, kiedy nie potrafią jeszcze
pisać, nie będziemy ich do niczego zmuszać – zależy nam
na tym, żeby raczej osłuchały się z językiem, niż uczyły się
go. Wprowadzamy elementy nauki języka, zapoznajemy
z chińskimi znakami, tłumaczymy ich znaczenie, uczymy
rysować. Zajęcia prowadzi polsko-chińska kadra, wszyscy
Polacy mówią po chińsku. Od października planujemy poszerzyć naszą ofertę o kolejne kursy:
ȇȇ «Sing your way to Chinese» (dzieci w wieku od pięciu
do siedmiu lat) – kurs, podczas którego będziemy
poznawać chińskie słówka, ucząc się chińskich
piosenek,
ȇȇ «HSK 1» (dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat)
– kurs przygotowujący do państwowego egzaminu
znajomości języka chińskiego (HSK – Hànyǔ Shuǐpíng
Kaoshì) na poziomie pierwszym (znajomość 150 słów
i związanej z nimi gramatyki),
ȇȇ «Chiński dla dorosłych» (poziom podstawowy)
– kurs dla dorosłych i młodzieży, którzy rozpoczynają
przygodę z językiem chińskim,
ȇȇ «Chińska kultura biznesowa» – jednodniowe
szkolenie dla firm lub ludzi biznesu, mających
kontakty zawodowe z Chińczykami.

Elektroencefalograf
w służbie neuromarketingu
Pan Marcin Kołodziej – uczestnik drugiej edycji projektu
„Start dla innowacyjnych firm” – w pracy naukowej na Politechnice Warszawskiej zajmuje się badaniami nad interfejsami „mózg – komputer” i nad analizą emocji. O praktycznym wykorzystaniu rezultatów swojej wiedzy myślał od
dawna, dopiero jednak możliwość udziału w projekcie była
impulsem do poważnego potraktowania tego wyzwania.
W trakcie szkoleń i doradztwa przygotowano koncepcję
biznesową wykorzystania elektroencefalografii w zupełnie
nowatorskim na polskim rynku obszarze neuromarketingu.
Po sprecyzowaniu i opracowaniu pomysłu doradcy pomogli
panu Marcinowi Kołodziejowi przekonać fundusz kapitału
zalążkowego Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego do zainwestowania w przedsięwzięcie. Równolegle – z pomocą Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania oraz firmą Atfin Sp. z.o.o. – na zlecenie jednej
z firm z branży reklamowej przeprowadzono pierwszą usługę badania treści reklamowych metodą elektroencefalografii. Ostatecznie podjęty wysiłek doprowadził do powstania
firmy Neuro Innovations Sp. z o.o., której celem jest wprowadzenie na rynek polski, a następnie europejski, usługi
analizy aktywności mózgu użytkownika na określone bodźce multimedialne, w tym przede wszystkim o charakterze reklamowym. Analiza aktywności mózgu jest przeprowadzana
z wykorzystaniem bezinwazyjnej metody, zwanej elektroencefalografią (EEG). System – obejmujący uproszczony
wzmacniacz z elektrodą elektroencefalograficzną i nowatorskie oprogramowanie – umożliwia badanie reakcji użytkownika na prezentowane reklamy, a następnie przeanalizowanie reakcji mózgu z wykorzystaniem nowoczesnych metod
informatycznych i wiedzy neuropsychologicznej.

Pomysł powstał po wyprawie rowerowej z Olimpii do
Pekinu w 2008 roku, a właściwie po dwóch latach, które spędziłam potem w Pekinie, ucząc się chińskiego. Na początku
myślałam o czymś trochę innym, ale dzięki udziałowi w projekcie uświadomiłam sobie, że ten pierwotny pomysł był
jednak dość nierealny, trzeba go więc było zmodyfikować.
Stanęło na zajęciach dla dzieci, które przez ostatni rok prowadziłyśmy w kawiarniach dla rodziców z dziećmi w różnych
miejscach Warszawy”.

FOTOGRAFIA 4. Elektroencefalograf do badań
RYSUNEK 1. Logo firmy
ŹRÓDŁO: Materiały firmy udostępnione przez panią Monikę Stasiuk.
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neuromarketingowych
ŹRÓDŁO: Dział Projektów Europejskich Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Warszawie.

Pomysły w opracowaniu

O uczelni

Interesujący projekt powstał również w ramach doradztwa
świadczonego dla trojga uczestników – Magdaleny Mazur,
Justyny Olechwierowicz i Bartosza Buty – którzy posługują
się językiem migowym, co stało się impulsem do stworzenia
gry karcianej o charakterze edukacyjnym, mającej na celu
naukę języka migowego wśród dzieci w wieku od siedmiu do
dwunastu lat. Przykładowe karty wykorzystywane w tej grze
– nazwanej Miś Miguś – przedstawiono na rysunku 2. Dodatkowo powstała strona internetowa propagująca usługę prowadzenia warsztatów wykorzystujących grę Miś Miguś wśród
dzieci z klas I–IV. Jeśli oferta spotka się z zainteresowaniem
szkół, warsztaty takie będą prowadzone przez uczestników
na zasadach komercyjnych.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, niepubliczna uczelnia akademicka działająca na podstawie
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.), została
utworzona 8 maja 2001 roku. Kształci na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych i prawnych, zapewniając wysoki poziom nauczania, oparty na nowoczesnych i sprawdzonych metodach kształcenia, z wykorzystaniem najlepszych
międzynarodowych wzorców edukacyjnych, które zmierzają
do ukształtowania wykwalifikowanych specjalistów, aktywnych i przedsiębiorczych ludzi potrafiących świadomie budować swoją ścieżkę zawodową.
Uczelnia realizuje projekty finansowane ze środków
Unii Europejskiej. Jednostką odpowiedzialną za tę aktywność jest Dział Projektów Europejskich. Pracownicy działu
mają duże doświadczenie w tym zakresie, a dzięki spójnej
i przemyślanej polityce realizacji projektów oraz bliskiej
współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego uczelnia
wyrasta na regionalnego lidera przedsiębiorczości. Owocem sześcioletniej pracy Działu Projektów Europejskich są
sprawnie działające na rynku przedsiębiorstwa oraz kilkaset
osób przeszkolonych z zakresu zakładania i prowadzenia
firmy, prawa, reklamy i marketingu, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, zarządzania projektami i treningu interpersonalnego. Ponad 100 osób zdobyło międzynarodowy
certyfikat Prince2 Foundation.
Zrealizowaliśmy i realizujemy następujące projekty:

RYSUNEK 2. Przykładowe karty do gry Miś Miguś
ŹRÓDŁO: Materiały firmy udostępnione przez panią
Magdalenę Mazur.

Innym pomysłem może się pochwalić pani Weronika
Wolszczak, która planuje wprowadzić na rynek innowacyjny
zestaw edukacyjny do pomiaru promieniowania jonizującego w warunkach domowych i szkolnych. W ramach badania
marketingowego zweryfikowano potencjał rynkowy produktu, co pozwoli zwiększyć szanse na pozyskanie inwestora.
Obecnie trwają rozmowy z wybranymi funduszami kapitału
zalążkowego.
W obu edycjach projektu „Start dla innowacyjnych firm”
brało udział wiele osób z fascynującymi pomysłami na biznes, wśród których znalazły się między innymi produkcja etui
do smartfonów z wykorzystaniem druku 3D, wypożyczalnia
i sklep z grami planszowymi, projektowanie i produkcja
desek do skateboardu i skimboardu, a także kilka sklepów
internetowych. Uczestnicy mieli okazję dopracować swoje
pomysły i ograniczyć ryzyko ewentualnej porażki. Teraz pozostaje trzymać kciuki, aby z sukcesem rozwijali swoje biznesy
w praktyce.

Kilka słów o projekcie

ȇȇ „Ja jestem kobieta pracująca” (2010–2012)
– nieaktywne zawodowo mieszkanki Mazowsza,
w tym młode mamy, nauczyły się zakładać
działalność gospodarczą. Powstało 20 firm.
Szczegóły: www.supermama.vizja.pl.
ȇȇ „Zostań w Polsce – swoim szefem” (2010–2012)
– dzięki projektowi realizowanemu
w partnerstwie z samorządem miasta stołecznego
Warszawy pierwsze kroki w biznesie stawiali
mieszkańcy Mazowsza powracający z emigracji
zarobkowej. Powstały 23 firmy. Szczegóły:
www.zostanwpolsce.vizja.pl.
ȇȇ „Menedżer projektów badawczych” (2010–2011)
– Dział Projektów Europejskich pomagał
naukowcom zdobyć wiedzę o tym, jak
komercjalizować wyniki badań naukowych,
zarządzać projektami naukowo-badawczymi,
współpracować z biznesem. Szczegóły:
www.naukaibiznes.vizja.pl.
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ȇȇ „IT w Polsce i na świecie” (2010–2011)
– zorganizowano trzy sympozja naukowe na temat
zastosowania rozwiązań informatycznych w biznesie,
w których wzięli udział wybitni eksperci zagraniczni.
Innowacyjną wiedzę zdobyło ponad 100 studentów
i pracowników naukowych z mazowieckich uczelni.
Szczegóły: www.itwpolsce.vizja.pl.

ȇȇ „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą” (2012–2014)
– szkolenia, indywidualne doradztwo, Business
English, certyfikowane szkolenie Prince2 – oto
pakiet edukacyjny, który przekształci studentów,
absolwentów, doktorantów, pracowników
naukowych w skutecznych przedsiębiorców.
Szczegóły: www.kreatywnyprzedsiebiorca.vizja.pl.

ȇȇ „Profesjonalizm dźwignią handlu” (2011–2012)
– 60 pracowników handlu hurtowego
i detalicznego z Mazowsza zdobyło kwalifikacje
menedżerskie oraz uznawany na całym świecie
certyfikat Prince2 Foundation. Szczegóły:
www.profesjonalnyhandel.vizja.pl.

ȇȇ „Start dla innowacyjnych firm I” (2009–2010)
– pierwsza edycja projektu dla przedsiębiorczych
studentów. Dzięki wsparciu w formie szkoleń
i doradztwa powstało 14 firm. Projekt cieszył się
ogromnym powodzeniem, ruszyła więc jego druga
edycja. Szczegóły: www.innowacyjnefirmy.vizja.pl.

ȇȇ „Przedsiębiorcze Mazowsze” (2011–2013) – 60 osób
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z Mazowsza
zdobyło wiedzę na temat zakładania własnej firmy,
z czego 43 osoby otrzymały dotację w wysokości
40 tysięcy złotych i otworzyły własny biznes.
Szczegóły: www.przedsiebiorczemazowsze.vizja.pl.

ȇȇ „Start dla innowacyjnych firm II” (2012–2014)
– projekt „Start dla innowacyjnych firm I” dzięki
ogromnemu zainteresowaniu doczekał się
kontynuacji. Szkolimy i doradzamy w zakresie
zakładania własnej firmy, opracowania biznesplanu,
marketingu, prowadzimy badania marketingowe
– liczymy na nowe innowacyjne firmy! Szczegóły:
www.innowacyjnefirmy.vizja.pl.

ȇȇ „Uczę informatyki z pasją” (2011–2013)
– 60 nauczycieli w ramach trzysemestralnych
studiów podyplomowych zdobyło nowe kwalifikacje
uprawniające do nauczania informatyki i technologii
informatycznych w szkole. Szczegóły:
www.informatykazpasja.vizja.pl.
ȇȇ „Bez barier do własnej firmy” (2012–2013)
– projekt wspomagający przedsiębiorczość
osób niepełnosprawnych, które przy wsparciu
szkoleniowo-doradczym i finansowym w wysokości
do 40 tysięcy złotych założyły własną firmę. Powstało
łącznie 20 firm. Szczegóły: www.bezbarier.vizja.pl.
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ȇȇ „Informatycy w biznesie – program rozwoju
uczelni WSTI” (2013–2015) – projekt skierowany
do studentów Wyższej Szkoły Technologii
Informatycznych na kierunku „Informatyka”.
Umożliwia otrzymanie wsparcia w formie
stypendiów stażowych, szkoleń i kursów IT, udziału
w laboratoriach biznesowych, a także w warsztatach
z zakresu przedsiębiorczości. Szczegóły:
www.informatycywbiznesie.vizja.net.

dr Sławomir Jarka
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale
Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego oraz wykładowca w Wyższej Szkole
Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadził
szkolenia w projekcie „Przedsiębiorcze Mazowsze”.
Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz
kursu „Experimental economics” organizowanego
przez Uniwersytet Cornella (Stany Zjednoczone)
i Fundację Andrew W. Mellona. Jako prelegent brał
udział w konferencjach i seminariach, między innymi
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestnik
i prelegent seminariów międzynarodowych, między
innymi Mansholt Graduate School, Wageningen
University, „Building a Successful Brand” – Seminar of the
Ries & Ries (Warszawa). W obszarze jego zainteresowań
znajdują się problemy zarządzania marketingowego
w przedsiębiorstwach oraz problemy procesów
zarządzania i współczesnych metod zarządzania.
Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych,
w tym w języku angielskim.
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