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Wstęp 

Wzrost zainteresowania przedsiębiorczością wynika z jednej strony z jej natury, która 

ewoluuje i znajduje odzwierciedlenie w nowych formach i przejawach, a z drugiej strony 

z faktu, iż przedsiębiorczość jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, poprawy 

konkurencyjności gospodarek oraz wzrostu dobrobytu społeczności lokalnych i regionalnych. 

Jednak w warunkach szybko zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstw coraz bardziej 

zawodzą gotowe recepty. Konieczny jest zatem wysiłek umysłowy i nieszablonowy sposób 

myślenia. Dlatego też powstaje coraz więcej przedsięwzięć stymulujących nieprzeciętne 

jednostki do założenia działalności gospodarczej. Jednym z nich jest Acceleration of business 

support ecosystem (ACCESS). Projekt zrealizowano w ramach Programu Interreg V-A Litwa-

Polska 2014-20201.  

ACCESS wzmacnia inicjatywy przedsiębiorcze poprzez poprawę usług wparcia biznesu 

w Kownie, regionie Mariampolu po stronie Litwy, jak też w subregionach suwalskim 

i białostockim w Polsce. 

Jednym z wielu efektów projektu jest powstanie dwóch publikacji na temat teoretycznych 

i praktycznych aspektów założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Publikacje mają 

na celu na celu zachęcenie osób w różnym wieku do podjęcia próby założenia firmy, przy 

jednoczesnym dostarczeniu im wiedzy i umiejętności, które zmniejszą możliwość porażki. 

Przedsiębiorcy zanim rozpoczną odważne działania powinni sprawdzić, czy ich produkt lub 

usługa będą odpowiadały na potrzeby potencjalnych klientów. Taka postawa zdecydowanie 

pozwoli uniknąć ryzyka związanego z inwestowaniem czasu i pieniędzy w tworzenie produktu 

lub usługi, którymi nikt nie będzie zainteresowany. Dlatego też w książce pojawiają się 

niezbędne treści, pomagające w samodzielnym stawianiu kroków zdolnym i odważnym 

jednostkom tak, aby ich poczynania przyniosły zamierzony efekt. 

Niniejsza publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział odnosi się do 

generowania idei biznesowych, drugi do tworzenia produktu dopasowanego do potrzeb rynku, 

trzeci do tworzenia biznesplanu. Czarty rozdział skupia uwagę na programach preakceleracji 

i akceleracji. Zwieńczeniem ostatniego rozdziału jest studium przypadku poświęcone 

działaniom wpierającym inicjatywy przedsiębiorcze.  

Książka dedykowana jest osobom poszukującym dobrego rozwiązania biznesowego oraz 

chcącym wprowadzić je w odpowiednim czasie na rynek. Należy zaznaczyć, że nie dotyczy to 

 
1 iStartUp, https://istartup.eu/, [11.07.2021]. 
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tylko nowych przedsiębiorstw, bowiem podmioty już istniejące na rynku nieustannie muszą 

generować pomysły i dostosowywać je do zmieniających warunków rynkowych.  

Zatem każdy, kto zamierza lub prowadzi działalność, może znaleźć w niniejszej książce 

treści służące rozwojowi. Etap, na którym się znajduje, ma w tym przypadku drugorzędne 

znaczenie.  
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1. Poszukiwanie pomysłu na biznes 

Głównym źródłem poszukiwania pomysłów na nowy biznes powinno być rozwiązywanie 

problemów oraz zaspokajanie potrzeb klientów. Pomysł biznesowy – produkt lub usługa, musi 

tworzyć wartość dla klienta, spełniać potrzeby lepiej niż produkt konkurencji lub generować 

potrzeby nowe, z których wcześniej klienci nie zdawali sobie sprawy. Sukces wielu 

przedsiębiorstw wynika z opracowania i wdrożenia nowego modelu biznesowego. Celem 

modeli biznesowych jest przedstawienie w prosty, intuicyjny sposób ogólnych założeń 

biznesowych, segmentów klientów, organizacji i finansowania działalności oraz wyjaśnianie 

i śledzenie zmian w rozwoju działalności biznesowej. Model może być zatem wykorzystany 

przez nowo tworzące się przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa już działające na rynku. Celem 

rozdziału jest przedstawienie metod, które mogą być wykorzystane przy poszukiwaniu nowego 

pomysłu na biznes, źródeł poszukiwania inspiracji oraz zasad tworzenia modeli biznesowych. 

1.1. Metody kreatywnego planowania biznesu 

Poszukiwanie pomysłu na biznes jest niezwykle trudne. Posiadanie nowego pomysłu, 

dobrego rozwiązania i wprowadzenie go przez przedsiębiorstwo w odpowiednim czasie na 

rynek jest gwarantem sukcesu. Poszukiwanie pomysłu na biznes nie dotyczy tylko nowych 

przedsiębiorstw. Także przedsiębiorstwa już istniejące na rynku muszą ciągle poszukiwać 

nowych rozwiązań i dostosowywać się do zmieniających warunków rynkowych.  

Przedsiębiorstwo, które opiera się jedynie na starych, wypracowanych rozwiązaniach i nie 

poszukuje nowych pomysłów nie ma szansy na przetrwanie w dzisiejszym turbulentnym 

otoczeniu. Sukces każdej organizacji zależy w znacznym stopniu od twórczości 

i kreatywności2. Można mówić o konieczności budowania przez przedsiębiorstwo strategii 

oburęczności (ambidexterious). Przedsiębiorstwo powinno skupiać się na relacjach pomiędzy 

eksploracją i eksploatacją jednocześnie3 – powinno wykorzystywać istniejące zasoby, 

jednocześnie kontynuując badanie nowych możliwości i pomysłów, bo tylko takie podejście 

umożliwi osiągnięcie sukcesu4. 

 
2  E. Skrzypek, Kreatywność a zarządzanie wiedzą, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej w Tarnowie” 2014, 24 (1), s. 175-188. 
3  N. Turner, J. Swart, H. Maylor, Mechanisms for Managing Ambidexterity: A Review and Research Agenda, 

„International Journal of Management Reviews” 2013, 15, pp. 317-332.  
4  M. Mehdi, S. Ahmed, Ambidextrous supply chain: the new model for supply chain excellence, „Pacific 

Business Review International” 2017, 10 (2), pp. 73-88. 

javascript:void(0)
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Elementem, który zwiększa zdolność organizacji do utrzymania przewagi konkurencyjnej, 

oraz wyprzedzenia konkurencji jest kreatywność5. Kreatywność to zdolność do generowania 

nowych idei, koncepcji, nowych skojarzeń i powiązań z istniejącymi już ideami oraz 

koncepcjami, jest to zdolność do tworzenia czegoś nowego6. M.I. Stein określa kreatywnością 

proces prowadzący do powstania nowości, która jest akceptowalna i uznawana za użyteczną 

przez pewną grupę osób w pewnym okresie7. T.M. Amabile podreśla dwa aspekty kreatywności 

– nowość oraz użyteczność, definiując kreatywność jako tworzenie nowych i właściwych 

rozwiązań problemów, które mogą dotyczyć każdej dziedziny życia8.  

Kreatywność jest konceptualizowana jako9: 

• indywidualna cecha osobowa, która ułatwia generowanie nowych pomysłów;  

• proces generowania nowych pomysłów;  

• wynik procesu kreatywnego; 

• środowisko sprzyjające powstawaniu nowych pomysłów i zachowań.  

Kreatywność to także zdolność do tworzenia nowych i wartościowych rozwiązań 

(wytworów, pomysłów), które mogą się przerodzić w innowację10. Pomysł na biznes może więc 

być następstwem kreatywności. Wymienić można kilka rodzajów kreatywności związanej 

z produktem lub usługą11: identyfikację rynku dla produktów lub usług, sposobów wytwarzania 

produktów i usług, sposobów uzyskiwania zasobów do produkcji oraz dostarczania produktów 

lub usług.  

Kreatywność może być rozpatrywana jako cecha jednostek (kreatywność indywidulana) 

oraz jako cecha pewnej grupy ludzi na przykład w organizacji (kreatywność kolektywna, 

collective creativity). Kreatywność kolektywna obejmuje procesy twórcze prowadzące do 

kreatywnych pomysłów, które są wynikiem interakcji między dwiema lub więcej osobami12.  

Kreatywność indywidualną oraz kolektywną mogą ograniczać różne cechy osobowościowe 

oraz ograniczenia występujące w organizacjach. Wśród cech osobowościowych wymienić 

 
5  S. Parjanen, Experiencing Creativity in the Organization: From Individual Creativity to Collective 

Creativity, „Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management” 2012, 7, p. 109. 
6  E. Skrzypek, Kreatywność …, op. cit., s. 175-188. 
7  M. I. Stein, Creativity and Culture, „Journal of Psychology” 1953, 36 (2), pp. 311-322. 
8  T. M. Amabile, Entrepreneurial Creativity through Motivational Synergy, „Journal of Creative Behavior” 

1997, 31 (1), p. 18. 

9  J. Alves, M. J. Marques, I. Saur, P. Marques, Creativity and Innovation through Multidisciplinary and 

Multisectoral Cooperation, „Creativity and Innovation Management” 2007, 16, pp. 27-34. 

10  A. Strychalska-Rudzewicz, Kreatywność a poziom innowacyjności państw – wyniki badań, „Przegląd 

Organizacji” 2017, 3 (926), s. 47-53. 

11  T. M. Amabile, Entrepreneurial …, op. cit., p. 18. 

12  S. Parjanen, Experiencing …, op. cit., p. 109. 
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można13: brak gotowości do podejmowania ryzyka, brak motywacji, elastyczności, inicjatywy; 

obawa przed popełnieniem błędu, śmiesznością; opór przed zmianami; nadmierne zaufanie do 

wiedzy ekspertów, brak odwagi przed podjęciem dyskusji, a także obawa przed 

nieporozumieniami czy możliwością wywołania konfliktu. Wśród ograniczeń występujących 

w organizacjach J. Koch wyszczególnia14:  

• brak gotowości do współdziałania wśród osób opracowujących pomysł; 

• konflikty między współpracownikami; 

• duży nacisk na wysoką sprawność działania; 

• zbyt hierarchiczną organizację; 

• autorytatywny i usztywniony styl zarządzania; 

• nadmiar zadań rutynowych i zbyt szczegółowych; 

• wszystkowiedzący eksperci; 

• nadmierne podkreślanie aspektu bezpieczeństwa. 

Kreatywność może być jednak stymulowana, rozwijana i intencjonalnie zwiększana. Wśród 

czynników sprzyjających kreatywności wymienić można15: 

• otwartość i tolerancję; 

• umiejętność przyjmowania krytyki; 

• gotowość do podejmowania ryzyka;  

• gotowość do działania; ciekawość i inicjatywę;  

• elastyczność i oryginalność w działaniu; 

• odwagę preferowania oryginalnych pomysłów;  

• zdolność do sieciowego myślenia;  

• wrażliwość na własne procesy myślowe. 

Człowiek kreatywny to człowiek otwarty, odważny, wierzący w swoje możliwości, 

myślący nieszablonowo, niezrażający się niepowodzeniami i nieobawiający się krytyki. To 

także człowiek pracowity, aktywny. Kreatywność wymaga bowiem pracy, podjęcia wysiłku, 

wielu prób, poszukiwania i uczenia się na błędach. Według H. Bienioka, człowieka 

kreatywnego charakteryzuje16:  

• inteligencja ogólna; 

 
13  J. Koch, Metody generowania nowych pomysłów, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, 47, s. 16-17. 
14  Ibidem, s. 17. 
15  J. Koch, Metody …, op. cit., s. 17. 
16  H. Bieniok, Kreatywność jako źródło nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe 

Politechniki Śląskiej” 2014, 73, s. 50. 
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• szeroka wiedza ogólna i specjalistyczna; 

• odwaga w publicznym prezentowaniu własnych idei oraz przekonywaniu do swoich racji 

i pomysłów; 

• silna motywacja ukierunkowana na stosowanie w praktyce nowych, oryginalnych 

rozwiązań; 

• osobista inicjatywa oraz aktywność twórcza pozwalająca na formułowanie oryginalnych 

rozwiązań o wysokiej wartości aplikacyjnej i społecznej. 

Poszukiwanie pomysłu na biznes wymaga, aby być kreatywnym. Bycie kreatywnym 

natomiast wymaga znajomości zasad i technik heurystycznych oraz umiejętności posługiwania 

się nimi, automotywacji, inicjatywy i aktywności oraz napotkania warunków umożliwiających, 

stymulujących i wymuszających aktywność twórczą17. Na cykl kreatywnego myślenia składa 

się pięć faz: preparacji, frustracji, inkubacji, olśnienia i weryfikacji (rysunek 1.1). 

 

 
17  H. Bieniok, G. Gruszczyńska, G. Królik, Techniki kreatywnego myślenia, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach, Katowice 2013. 
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Rysunek 1.1. Fazy kreatywnego myślenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Bieniok, G. Gruszczyńska, G. Królik, Techniki kreatywnego 

myślenia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013; P. Niedzielski, K. Rychlik, Kreatywność 

a rozwój technologii informacyjnych - nowe obszary innowacyjności, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, 1, 

s. 28. 

Kreatywność przypisywana była kiedyś jedynie ludziom wybitym. Okazuje się jednak, 

że kreatywny może być każdy, a kreatywność może być postrzegana jako ewolucyjny proces 

poszukiwania. Istnieje wiele metod i technik, które mogą być wykorzystane w celu 

generowania pomysłu na biznes (rysunek 1.2). 

1. Faza preparacji

formułowanie problemu, zbieranie informacji, dokonywanie pierwszych, 
najczęściej niezbyt udanych prób poszukiwania rozwiązania

a) pragnienie - uświadomienie potrzeby, dostrzeżenie rozbieżoności 
pomiędzy stanem oczywistym a oczekiwanym, pojawienie się bodźców do 

działania

b) nasycenie - chęć poznania problemu, analiza posiadanej wiedzy, 
dążenie do zdobycia nowej wiedzy

c) manipulacja - poszukiwanie prawidłowości, elementów łączących

2. Faza frustracji 

stan niezadowolenia i zawodu oraz przykrego napięcia psychicznego 
spowodowanego niemożnością osiągnięcia przełomowego, oryginalnego 

rozwiązania

3. Faza inkubacji

podświadoma praca mózgu, gdy z pozoru nie myśli się o problemie, lecz 
kiedy w mózgu, mimo woli, zachodzą nieświadome procesy prowadzące do 

znalezienia rozwiązania 

4. Faza olśnienia 

szok odkrycia idei oryginalnego, przełomowego rozwiązania, dzięki 
nagłemu przedostaniu się go do świadomości

5. Faza weryfikacji 

ocena i sprawdzanie jakości pomysłów
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Najpopularniejszą metodą poszukiwania nowych pomysłów jest burza mózgów, 

opracowana w 1936 r. przez A.F. Osborna, który założył, że można wygenerować dużą liczbę 

oryginalnych pomysłów, wśród których zawsze znajdą się nieliczne rozwiązania nowatorskie18. 

Generowanie pomysłów odbywa się w grupie 8-10 uczestników prowadzonej przez 

moderatora, którego zadaniem jest pobudzanie kreatywności uczestników i dbanie 

o prawidłowy przebieg spotkania – zachęcanie do aktywnego uczestnictwa, eliminowanie 

takich problemów, jak: milczenie, dominacja jednej osoby lub grupy osób, czy krytyka 

proponowanych pomysłów. Burza mózgów opiera się na czterech zasadach19: generowanie jak 

największej liczby rozwiązań, odroczenie oceny rozwiązań do końca sesji generującej, próba 

wymyślania oryginalnych pomysłów oraz łączenie i rozwijanie istniejących pomysłów. 

Klasyczna burza mózgów składa się z kilku etapów20: 

• Przygotowań – wymaga przygotowania pomieszczenia, podziału uczestników na zespoły, 

wyboru moderatora, wyjaśnienia przebiegu i zasad burzy mózgów oraz podania tematu 

spotkania. 

• Twórczości – obejmuje zgłoszenie jak największej liczby pomysłów, nawet nierealnych. 

• Oceny pomysłów – polega na wyborze jednego lub kilku najlepszych pomysłów. 

 

 

 
18  M. Wojciechowska, Zespoły zadaniowe i heurystyczne metody rozwiązywania problemów, Konferencja 

naukowa „Zarządzanie kadrami w bibliotece”, Lądek Zdrój, 11-13 października 2006. 
19  N. Bonnardel, J. Didier, Brainstorming variants to favor creative design, „Applied Ergonomics” 2020, 83. 
20  K. Piech, Tradycyjne metody heurystyczne - przegląd i zastosowania, “Studia i Prace Kolegium Zarządzania 

i Finansów” 2003, 40, s. 92-93.  
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Rysunek 1.2. Metody i techniki kreatywnego generowania pomysłu na biznes 

Źródło: opracowanie własne. 

KREATYWNE 
GENEROWANIE 
POMYSŁU NA 

BIZNES

metoda TRIZ

mapowanie myśli

sześciu kapeluszy de Bono

metoda delficka

odwrotna burza mózgów

synektyka

metoda Walta Disneya

adwokata

SCAMPER

adwokata diabła jedoosobowa burza 
mózgów

Philips 635

analiza morfologiczna

Philips 66

burza mózgów

analiza scenariuszowa

metoda analogii

myślenie lateralne
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Burza mózgów może być także stosowana indywidulanie. Jednoosobowa burza mózgów 

zakłada, że w sesji bierze udział jedna osoba, która samodzielnie pracuje według zasad 

opracowanych przez A.F. Osborna21. 

Wykorzystana może być także tak zwana odwrotna burza mózgów, która „polega na 

swobodnej i spontanicznej eksploracji wad (mankamentów) wybranego do badania 

produktu”22. Wady grupowane są następnie dzielone na23:  

• trywialne;  

• nietrywialne, których warunkiem eliminacji jest dysponowanie znacznymi środkami 

finansowymi lub organizacyjnymi;  

• urojone, czyli wynikające z humoru i zabawy towarzyszącej interaktywnej formie 

rozwiązywania problemu; 

• ukryte, które są najistotniejsze z punktu widzenia doskonalenia produktu lub usługi 

i których wynikiem może być innowacja.  

Dla przykładowego produktu, jakim jest lodówka można wymienić następujące wady24: 

trywialne – „kurzy się”, nietrywialne – „ograniczona gama kolorów”, urojone – „nie mówi” 

oraz ukryte „brak mechanizmu powstrzymującego rozwój bakterii”. 

Techniką realizacji burzy mózgów jest także Philips 66. Pomysły generowane są przez 

sześć minut w grupach sześcioosobowych. Po tym czasie wszyscy dzielą się pomysłami, 

a całość powtarzana jest kilkukrotnie. Stosowana może być także technika adwokata, która 

polega na tym, że wybierana jest osoba, która gra w grupie rolę adwokata broniąc dany pomysł 

lub techniki adwokata diabła, kiedy wybrana osoba stara się znaleźć argumenty za odrzuceniem 

pomysłu25. 

Jedną z technik, którą można wykorzystać podczas burzy mózgów jest także SCAMPER. 

Założenia SCAMPER zostały opracowane w 1953 roku przez A. Osborna, aby pomóc 

w rozwiązywaniu problemów i pobudzać kreatywność podczas burzy mózgów, a później 

zostały wprowadzane przez B. Eberle w edukacji, aby zwiększyć zainteresowanie 

spostrzegawczością, wyobraźnią i zdolnościami twórczymi dzieci26.  

 
21 M. Wojciechowska, Zespoły …, op. cit.. 
22 A. Ujwary-Gil, Transformowanie a rozwój produktów i usług, „Marketing i Rynek” 2004, 12, s. 11.  
23 E. Nęcka, Twórcze rozwiązywanie problemów, Impuls, Kraków 1994, s. 99, za: A. Ujwary-Gil, 

Transformowanie a rozwój produktów i usług, „Marketing i Rynek” 2004, 12, s. 9-15. 
24  A. Ujwary-Gil, Transformowanie …, op. cit., s. 11. 
25  K. Piech, Tradycyjne …, op. cit.  
26  N. Mahmoud, A. Zayat, The Development of Creative Thinking in Preschool Teachers: The Effects of 

SCAMPER Program, „Psycho-Educational Research Reviews” 2014, 3 (2), s. 86. 
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SCAMPER jest techniką myślenia lateralnego, promującą spontanicznie generowanie 

pomysłów na podstawie listy pytań podczas sesji burzy mózgów. SCAMPER to akronim od 

słów: Substitute (Zastąp), Combine (Połącz), Adapt (Dostosuj), Modify, Magnify or Minify, 

(Modyfikuj), Put to other use (Zmień zastosowanie), Eliminate (Usuń) and Reverse or 

Rearrange (Przestaw) (rysunek 1.2). Technika opiera się na bardzo prostym założeniu, że to, co 

nowe, jest w rzeczywistości modyfikacją istniejących już rzeczy. Udowodniono, że SCAMPER 

jest skuteczny w tworzeniu wielu nowych pomysłów, także dotyczących nowych usług 

i produktów, których nie można znaleźć stosując tradycyjne myślenie.  

 

Rysunek 1.3. Siedmiostopniowa idea techniki SCAMPER 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykorzystanie techniki SCAMPER nie oznacza konieczności wykorzystania wszystkich 

siedmiu kroków – można zdecydować, które kroki zastosować i w jakiej kolejności. Aby 

skorzystać z techniki SCAMPER, najpierw należy wskazać problem do rozwiązania lub pomysł 

do rozwinięcia. Może to być poszukiwanie pomysłu na nowy biznes. Po wskazaniu wyzwania 

Zabierz część wybranej rzeczy, koncepcji, produktu i usługi i zatąp ją czymś innym. 
Wszystko można zastąpić - kolor, wygląd, kształt. Jest to technika prób i błędów, 
dopóki pomysł nie będzie poprawny.

Pomyśl o połączeniu elementów produktu lub usługi, aby wymyślić coś 
nowego lub wzmocnić ich synergię. To technika kreatywnego łączenia już 
istniejących rzeczy w świeży sposób.

Pomyśl, czy istnieje produkt lub usługa, które można dostosować do 
bieżących potrzeb. Które części produktu można dostosować lub jak 
można zmienić charakter produktu lub usługi.

Weź istniejący produkt lub usługę i zmień ją by był/a lepszy/a. Pomyśl 
o zmianie części lub całości produktu lub usługi lub wykorzystaniu go 
w niecodzienny sposób.

Pomyśl, jak możesz wykorzystać swój obecny produkt na różne sposoby. 
Czasami produkt okazuje się oryginalny, niebywały, gdy jest zastosowany 
w inny sposób niż początkowo wyobrażano. 

Pomyśl, że stanie się to, jeśli niektóre części produktu/usługi zostaną 
wyeliminowane lub niektóre jego elementy zostaną zredukowane lub 
uproszczone. 

Pomyśl, czy mógłbyś zmienić układ, zamienić komponenty, zmienić, odwrócić 
produkt. Pomyśl o innym planie, schemacie lub układzie.

C 
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należy zadać pytania na jego temat, korzystając z listy kontrolnej SCAMPER jako wskazówki. 

Technika zmusza do odmiennego myślenia o problemie i ostatecznie do poszukiwania 

innowacyjnych rozwiązań. 

Stosowana może być także niewerbalna burza mózgów – technika 635 (Phillips 635, 

brainwriting), która zakłada, że zespół składa się z 6 członków, którzy mają za zadanie wypisać 

na kartce po trzy pomysły i przekazać kartkę kolejnej osobie po upływie 5 minut. Kolejna osoba 

proponuje 3 własne pomysły lub udoskonala pomysły poprzednika. Cykl powinien być 

powtórzony około pięciu razy w czasie ok. 30 minut, przy czym żaden z pomysłów nie może 

się powtarzać27. Zastosowanie brainwriting umożliwia stworzenie większej liczby pomysłów 

niż w przypadku werbalnej burzy mózgów. W porównaniu z tradycyjną burzą mózgów, 

brainwriting minimalizuje się wpływ konfliktów międzyludzkich, dominacji jednego lub 

dwóch członków grupy, presji na dostosowanie się do norm grupowych i dygresji od głównego 

tematu28. 

Ciekawe podejście stanowi także metoda Walta Disneya, która pozwala na generowanie 

idei zakładając współudział osób przyjmujących rolę marzyciela, realisty i krytyka29. Celem 

marzyciela jest tworzenie nowych pomysłów i dostarczanie wizji. Marzyciel odpowiada na 

pytanie „co?”. Realista dąży do konkretyzacji idei marzyciela i odpowiada na pytanie „jak?”. 

Krytyk identyfikuje problemy, odnosi się do ograniczeń i odpowiada na pytanie „dlaczego?”.  

Metoda, która opiera się na kojarzeniu i łączeniu na pozór niemających ze sobą nic 

wspólnego elementów, która wymaga wyjścia poza utarte schematy i uwzględnienia tego, co 

wydaje się dziwne oraz udziwnianie tego, co wydaje się logiczne, proste i zrozumiałe określana 

jest jako synektyka. W metodzie aspekty irracjonalne mogą być zrozumiane i kontrolowane za 

pomocą metafory i analogii30. Metafora to proces budowania podobieństwa, porównanie 

przedmiotu, pomysłu z innym przedmiotem lub pomysłem, umieszczając przedmiot zamiast 

innego, znanego przedmiotu lub idei. Przez to przestawienie uruchamiany jest proces twórczy, 

który pojawia się poprzez łączenie pomysłu znanego i nieznanego lub tworzenie nowego 

pomysłu ze starego (poprzedniego) pomysłu. Drugim obiektem synektyki jest analogia. Istnieje 

kilka form analogii, których można użyć31. Analogia personalna (personal analogy) angażuje 

 
27  M. Wojciechowska, Zespoły …, op. cit. 
28  A. B. Van Gundy, Brainwriting for new product ideas: An alternative to brainstorming, „Journal of 

Consumer Marketing” 1983, 1, pp. 67-74. 
29  S. Tausch, F. Steinberger, H. Hußmann, Thinking Like Disney: Supporting the Disney Method Using Ambient 

Feedback Based on Group Performance [w:] J. Abascal, S. Barbosa, M. Fetter, T. Gross, P. Palanque, 

M. Winckler (red.), Human-Computer Interaction – INTERACT 2015, Springer, Cham 2015. 
30  T. Djudin, Synectics Model: An Offer to develop Students’ Creativity Through Science Learning, „Journal of 

Education, Teaching and Learning” 2017, 2 (1), p. 68.  
31  T. Djudin, Synectics …, op. cit., p. 68. 
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emocje i wyobraźnię i wiąże się z identyfikowaniem się z problemem, wczuwaniem się w inne 

osoby lub obiekty. Na przykład – „Bądź jak silnik samochodowy. Jak się czujesz? Opisz swoje 

uczucia, kiedy jesteś włączony rano lub stoisz na czerwonym świetle”32. Analogia bezpośrednia 

(direct analogy) to proste porównanie np. znalezienie w otoczeniu odpowiedniego przedmiotu, 

rozwiązania, konstrukcji czy modelu funkcjonującego lub opartego na zasadach, które można 

przenieść do rozwiązywanego problemu (np. wykorzystanie wiedzy biologicznej dla rozwiązań 

technicznych)33. Analogia życzeniowa (conflict compression) polega natomiast na łączeniu ze 

sobą sprzecznych zjawisk w celu uzyskania nowych, niespotykanych pomysłów i rozwiązań34. 

Przykładem jest opisanie przedmiotu, pomysłu z użyciem dwóch przeciwstawnych słów 

(„życzliwy wróg”). Synektykę powinno się stosować przede wszystkim w celu rozwiązywania 

trudnych problemów, w sytuacjach uważanych za niezmienne i niepodważalne35. Metoda 

została opracowana przez W. Gordona w 1961 roku36. 

Kolejną metodą jest metoda sześciu kapeluszy de Bono, która polega na założeniu kilku 

metaforycznych kapeluszy i spojrzenia na omawiany problem według sześciu aspektów 

zakładających37:  

• analizę suchych faktów – kapelusz biały;  

• podejście pesymistyczne – kapelusz czarny;  

• podejście optymistyczne – kapelusz żółty; 

• podeście oparte na emocjach i intuicji – kapelusz czerwony;  

• podejście stawiające na kreatywność, poszukiwanie nowych możliwości, alternatyw – 

kapelusz zielony; 

• zarządzanie procesem myślowym, zakładające ogólną orientację, szukanie priorytetów, 

podsumowanie i komentarze scalające pozostałe elementy – kapelusz niebieski 

(tabela 1.1).  

Cała idea polega na sztucznym przyjęciu określonego stanowiska w danej sprawie, dzięki 

czemu nikt nie jest zbytnio emocjonalnie związany z bronieniem swoich racji, a jednocześnie 

może wyrażać swoje uczucia bez potrzeby przejmowania się tym, co pomyślą inni38.  

 
32  T. Djudin, Synectics …, op. cit., p. 68. 
33  J. Szynkowski, Synektyka. Analogie i twórcze rozwiązywanie problemów, https://szynkowski.eu/synektyka-

analogie-i-tworcze-rozwiazywanie-problemow, [01.02.2021]. 
34  Ibidem. 
35  J. Antoszkiewicz, Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, Państwowe Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 1990. 
36  T. Djudin, Synectics …, op. cit., pp. 65-70.  
37  Six Thinking Hats, http://www.debonogroup.com/services/core-programs/six-thinking-hats/, [13.01.2021]. 
38  D. Jagoda-Sobalak, R. Knosala, Zastosowanie techniki twórczego myślenia De Bono w procesie wdrażania 

metody SMED na przykładzie praktycznym, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2011, 2, s. 6. 

http://www.debonogroup.com/services/core-programs/six-thinking-hats/
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Tabela 1.1. Koncepcja kolorowych kapeluszy według Edwarda de Bono 

Kolor 

kapelusza 
Opis 

Biały 
Neutralny, obiektywny, odnosi się do faktów i liczb. Jakie dane mamy? Jakich danych 

brakuje? W jaki sposób uzupełnić potrzebne dane? 

Żółty Nastój pogodny, optymistyczny. Wskazuje na korzyści, zalety, zyski, oszczędności. 

Czarny 
Poważny nastrój, ostrożność, szukanie słabości pomysłu. Styl myślenia krytycznego, 

wymagającego racjonalności i logiki. 

Czerwony 
Sugeruje gniew, wściekłość, radość, emocje, przeczucia, intuicję. Zakłada, że wypowiedzi 

związanych z myśleniem w tym stylu nie trzeba popierać racjonalnymi argumentami. 

Zielony 
Symbolizuje obfitość, urodzaj, rozwój. Oznacza kreatywność, nowe idee, pomysły, 

rozwiązania alternatywne, propozycje, sugestie, koncepcje.  

Niebieski 
Zimny, symbolizuje kolor nieba znajdującego się ponad wszystkim innym. Dotyczy 

kontroli, organizacji procesu myślowego i wykorzystania innych kapeluszy. 

Źródło: E. de Bono, Six Thinking Hats, Penguin, UK 2017; M. Musioł Wykorzystanie metod Edwarda de Bono 

w edukacji ogólnotechnicznej - doniesienie z badań, „Chowana” 2003, 2, s. 151-152. 

Przykładowo, wprowadzając nowy produkt na rynek należy wykonać konkretne czynności, 

aby oszacować rynek czy zapotrzebowanie, czyli „założyć” biały kapelusz odpowiadający za 

fakty, następnie zastanowić się, jakie emocje wzbudza produkt w potencjalnych klientach, 

u konkurencji („założyć” kapelusz czerwony), przeanalizować podejście zakładające opcje 

niepowodzenie, że produkt się nie przyjmie i nikt go nie kupi (kapelusz czarny), następnie 

z góry założyć sukces (kapelusz żółty), przyjąć, że produkt zrewolucjonizuje rynek 

i zapoczątkuje nowe trendy (kapelusz zielony) i połączyć wszystkie wymienione aspekty 

(kapelusz niebieski)39. 

Twórca metody sześciu kapeluszy – Edward de Bono przedstawił także koncepcję myślenia 

lateralnego. Osoby stosujące myślenie lateralne potrafią spojrzeć na problem z różnych 

perspektyw i są w stanie swobodnie stosować różne sposoby myślenia, różne ścieżki 

i podejścia, próbując rozwiązać problem40. Myślenie lateralne pozwala na świadomą 

rezygnację z gotowych rozwiązań, na rzecz dążenia do znalezienia bardziej optymalnych. 

Według de Bono dobre pomysły bardzo często rodzą się przypadkowo, dlatego świadome 

prowokowanie do myślenia niekonwencjonalnego jest jednym ze sposobów doskonalenia 

umiejętności myślenia lateralnego41. Inny sposób to prowokacja, czyli potencjalne, często 

dziwne rozwiązanie, stanowiące punkt przejścia od myślenia konwencjonalnego do 

 
39  A. Kiraga, Wyjdź z pudełka – kilka słów o kreatywności w biznesie, https://startupacademy.pl/wyjdz-pudelka-

slow-o-kreatywnosci-biznesie, [20.02.2021]. 
40  E. de Bono, Lateral Thinking. A Textbook of Creativity, Penguin Group, London 1970, p. 8. 
41  E. de Bono, Kurs myślenia. Narzędzia myślenia dla tych, którzy chcą naprawdę wykorzystać swoją 

inteligencję, Wydawnictwo AHA, Łódź 2008, s. 77, za: R. Fudala, Myślenie lateralne – pochwała i krytyka 

twórczości Edwarda de Bono, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2013, 1 (2), s. 92. 

https://play.google.com/store/info/name/Edward_de_Bono?id=021n8t
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kreatywnego sposobu rozwiązywania problemu. Wyróżnić można na przykład odwrócenie, 

myślenie życzeniowe (wyobrażenie stanu idealnego), przesadę (minimalizację lub 

maksymalizację cech przedmiotu, problemu) i zniekształcenie cech charakterystycznych dla 

danego przedmiotu (na przykład pomysł kwadratowych kół w samochodzie). Myślenie 

lateralne jest procesem komplementarnym do myślenia wertykalnego, które zakłada logiczny, 

uzasadniony schemat postępowania. 

W poszukiwaniu pomysłu na biznes można także wykorzystać metodę delficką. Metoda 

delficka opiera się na wykorzystaniu wiedzy ekspertów z wybranej dziedziny i zebraniu ich 

przypuszczeń dotyczących rozwoju danego problemu w przyszłości. Z reguły przeprowadzana 

jest z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w dwóch rundach. Odpowiedzi z pierwszej 

rundy są gromadzone, porządkowane i zestawiane a następnie przedstawiane ekspertom 

ponownie ze wskazaniem, by odpowiedzi te zrewidowali42. Pytania mogą także zawierać 

prośbę o podanie prawdopodobieństwa wystąpienia danych zdarzeń w przyszłości43. Metoda ta 

może być także stosowana do budowania scenariuszy przyszłości.  

Metodą poszukiwania i osiągania twórczych rozwiązań problemów w drodze 

systematycznej analizy wszystkich możliwych rozwiązań jest analiza morfologiczna44. 

W pierwszym etapie należy określić zakres i treść problemu. W drugim – przeanalizować 

problem i wskazać, uszczegóławiając, główne elementy decydujące o rozwiązaniu problemu 

oraz określić ich wartość45. Ważne jest wskazanie zarówno elementów tradycyjnych jak 

i niespodziewanych, oryginalnych, bez względu na ich użyteczność i możliwość 

wykorzystania, ponieważ pomysł na nowy produkt lub usługę może powstać jako efekt 

kombinacji rozwiązań46. W etapie trzecim, w ramach syntezy, budowana jest tablica 

morfologiczna, w której zestawiane są kolejno po sobie zmienne problemowe i odpowiadające 

im wartości, by w wyniku kombinacji otrzymać określoną liczbę tzw. iloczynów 

morfologicznych. Przykład zastosowania analizy morfologicznej podejść i narzędzi 

gromadzenia wiedzy w organizacji przedstawiono w tabeli 1.2. Maksymalna liczba wariantów 

metod opisanych kombinacją wartości zmiennych wynosi 2x2x3x2. 

 
42  J. Koch, Metody …, op. cit., s. 13-27. 
43  K. Piech, Tradycyjne …, op. cit.  
44  A. Ujwary-Gil, Wykorzystanie …, op. cit., s. 2-6. 
45  M. Trocki, P. Wyrozębski, Zastosowanie analizy morfologicznej w naukach o zarządzaniu, „Organizacja 

i Kierowanie” 2014, 2 (162), s. 27-44. 
46  A. Ujwary-Gil, Wykorzystanie …, op. cit., s. 2-6. 
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Tabela 1.2. Tabela morfologiczna – wybrane podejścia i narzędzia gromadzenia wiedzy w organizacji 

Podejścia i narzędzia gromadzenia wiedzy w organizacji 

A1: źródła 

zewnętrzne 

B1: 

wiedza 

jawna 

C1: poziom 

organizacyjny 

C2: poziom 

zespołowy 

C3: poziom 

jednostkowy 

D1: 

kodyfikacja 

Wiedza pozyskiwana z 

dostępnych publikacji, 

opracowań, raportów i 

analiz, otwartych 

standardów, 

importowana do 

organizacji w postaci 

udokumentowanej 

Tradycyjne „rynki 

wiedzy”: zakup 

publikacji, książek, 

materiałów 

szkoleniowych, 

licencji, patentów, 

standardów, 

najlepszych praktyk 

A1: źródła 

wewnętrzne 

B1: 

wiedza 

jawna 

C2: poziom 

zespołowy 

C3: poziom 

jednostkowy 

D1: 

personalizacja 

Wiedza pozyskiwana 

przez pracowników i 

zespoły ze 

skodyfikowanych, 

wewnętrznych źródeł 

wiedzy, zachowana w 

ich umysłach 

Uczenie się jednostek 

i zespołów z 

wewnętrznych 

publikacji, 

opracowań i 

raportów, 

dokumentacji 

organizacyjnej i 

procesowej, 

wewnętrznych baz 

wiedzy 

Źródło: M. Trocki, P. Wyrozębski, Zastosowanie …, op. cit., s. 34. 

W trakcie generowania pomysłów na biznes można wykorzystać mapowanie myśli 

(mindmapping), które umożliwia strukturyzację i wizualizację pomysłów i dróg rozwiązań dla 

zespołu rozwiązującego określony problem47. Na środku kartki papieru opisuje się istniejący 

problem. Obszary pojawiających się pomysłów opisywane są na gałęziach wychodzących ze 

środka kartki, do których dołącza się boczne gałęzie, które przedstawiają grupy pomysłów 

i poszczególne pomysły. Szablony ułatwiające opracowanie mapy myśli, także związanych 

z generowaniem idei biznesowych dostępne są w Internecie (na przykład na stronie 

https://miro.com) (rysunek 1.4).  

 

 

 

 

 

 
47  J. Koch, Metody …, op. cit., s. 20. 
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Rysunek 1.4. Szablony wspomagające tworzenie mapy myśli 

Źródło: Miro, https://miro.com [01.07.2021]. 

 

W trakcie generowania pomysłów na biznes należy pamiętać o tym, że nie wszystkie 

pomysły muszą być przełomowymi odkryciami. Zgodnie z klasyfikacją G.S. Altschullera 

wyróżnić można pięć poziomów innowacji48: 

• 1 poziom – oczywiste konwencjonalne wynalazki, 

• 2 poziom – drobne wynalazki w obszarze istniejących rozwiązań, 

• 3 poziom – istotne wynalazki wewnątrz danej technologii, 

• 4 poziom – wynalazki spoza danej technologii, 

• 5 poziom – odkrycia. 

Wiele patentów zawiera bardzo niski stopień innowacyjności, a mało jest takich, które mogą 

być zaliczane do odkryć na poziomie piątym o bardzo wysokim stopniu innowacyjności. 

Odkrycia bazują na nowych naukowych zjawiskach, natomiast większość pomysłów to 

innowacje na poziomie drugim, które opierają się na ulepszeniu istniejących rozwiązań. 

G.S. Altschuller analizował i katalogował patenty, aby znaleźć pewne zasady istotne dla 

 
48  J. Koch, Metody …, op. cit., s. 21-22. 
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innowacji, by można było w sposób systematyczny zwiększać kreatywność, dzięki ogólnie 

obowiązującym zasadom istniejącym przy znajdowaniu innowacyjnych koncepcji rozwiązań49. 

Wynikiem badań jest opracowana metoda TRIZ (z j. ros. Teorija reshenija izobretatjelskich 

zadacz), którą także można wykorzystać przy poszukiwaniu pomysłu na biznes. Autor 

wymienił cechy opisujące dobrego innowatora: systematykę, wiedzę, analogie i wizję. Są to 

zarazem filary, na których opiera się metoda50. 

1.2. Źródła poszukiwania inspiracji (problemy klientów) 

Wśród źródeł poszukiwania inspiracji dla nowego biznesu powinni znaleźć się klienci, 

których należy ciągle obserwować, słuchać i pytać o to, co mają do powiedzenia na temat 

produktów oraz oczekiwań wobec producentów51. Od klientów można dowiedzieć się na 

przykład o słabych stronach produktów i usług oraz problemach, związanych z ich 

użytkowaniem. Pomysły klientów mogą także dotyczyć innych aspektów, takich jak: sposoby 

sprzedaży i promocji produktów, logistyka, polityka cenowa52. Należy nie tylko stale 

dokonywać analizy problemów i potrzeb klientów, a także kreować nowe potrzeby.  

Wśród najważniejszych, przynoszących najwięcej korzyści, obszarów współpracy 

przedsiębiorstwa z klientem można wskazać53: sprzedaż towarów lub usług; promocję 

produktów, usług lub marki oraz współtworzenie innowacji, w tym pozyskiwanie nowych 

pomysłów, testowanie i konsultowanie nowości w ofercie. Wśród klientów wymienić zatem 

można54: 

• klientów jako nabywców; 

• klientów jako promotorów produktów/usług lub marki, którzy opisują i komentują 

produkty i usługi lub markę na przykład w Internecie; 

• klientów jako konsultantów, którzy testują i opiniują nową ofertę, udzielają porad, oferują 

swoją pomoc innym klientom odnośnie do użycia zakupionych produktów lub usług; 

• klientów jako innowatorów, którzy są źródłem rozwoju produktów lub pomysłów na 

nowe produkty i usługi. 

 
49  J. Koch, Metody …, op. cit., s. 21. 
50  szerzej w J. Koch, Metody …, op. cit., s. 13-27. 
51  H. Bieniok, Kreatywność …, op. cit., s. 56. 
52  Ibidem. 
53  D. Jelonek, Personalizacja jako determinanta sukcesu współpracy z klientem w przestrzeni internetowej, 

Prace Naukowe WWSZIP „Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod” 2014, 27 (2), s. 268. 
54  D. Jelonek, The Innovative Potential of Prosumption and the Results of Enterprises, 7th Conference on 

Performance Measurement and Management Control, September 18-20, 2013, Barcelona, Spain. 
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Głównym źródłem poszukiwania pomysłów na nowy biznes powinno być rozwiązywanie 

problemów oraz zaspokajanie potrzeb klientów. Pomysł biznesowy – produkt lub usługa, musi 

tworzyć wartość dla klienta, spełniać potrzeby lepiej niż produkt konkurencji lub generować 

potrzeby nowe, z których wcześniej klienci nie zdawali sobie sprawy. Propozycją wartości 

może być niższa cena, wysoka dostępność produktu, spersonalizowana usługa, poprawa jakości 

produktu, zmiana opakowania, czy większa wygoda lub łatwość użytkowania produktu. Klient 

i jego potrzeby są punktem wyjścia wszelkich działań. 

Tworzenie nowych produktów obejmuje następujące działania55: zdefiniowanie potrzeby 

klienta, określenie rynku docelowego oraz okoliczności (miejsca i czasu) zaspokajania potrzeby 

klienta, dokonanie segmentacji klientów oraz pozycjonowania oferty w segmentach poprzez 

wskazanie jej cech wyróżniających oraz określenie kategorii i podkategorii produktów 

dostosowanych do poszczególnych segmentów klientów.  

Źródłem pomysłu na biznes mogą być56: 

• zmiany demograficzne;  

• innowacje wynikające z potrzeb procesu; 

• nieoczekiwane powodzenie, nieoczekiwane niepowodzenie, nieoczekiwane zdarzenie 

wewnętrzne;  

• zmiany w postrzeganiu, nastrojach, wartościach; 

• nowa wiedza zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak i innych. 

Rosnącą rolę w identyfikowaniu nowych trendów w zachowaniach klientów, zbieraniu 

i analizie potrzeb klientów pełni Internet. Wykorzystywać można wyszukiwarki internetowe, 

które umożliwiają w szczególności poszukiwanie informacji o konkurencji, analizę zmian na 

rynkach, rozwiązań stosowanych w innych krajach, które nie są jeszcze stosowane na poziomie 

krajowym, a także przeglądanie opinii klientów o istniejących na rynku produktach i usługach. 

Szczególnym źródłem informacji są media społecznościowe – grupy tematyczne, które 

pozwalają na lepsze poznanie przyszłej grupy docelowej, zrozumienie jej potrzeb, a czasem 

odnalezienie dosłownych sugestii i oczekiwań, odnośnie do braku oferty pewnych produktów 

i usług na rynku.  

Opracowanie polegające na rozwiązaniu znaczącego problemu klientów, wyprzedzaniu 

przyszłych potrzeb i oczekiwań niedostrzeganych jeszcze przez klientów, wykraczające poza 

drobne usprawnienia i oczywiste konwencjonalne wynalazki, czy wynalazki wewnątrz danej 

 
55  D. Szwajca, Marketing lateralny jako alternatywna metoda generowania idei nowych produktów, Zeszyty 

Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” 2011, 55, s. 21-33. 
56  P. F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 44-45. 
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technologii to projektowanie empatyczne57. Koncepcja projektowania empatycznego zakłada 

tworzenie rozwiązań wynikających z obserwacji ludzi wykorzystujących dane produkty czy 

usługi w ich środowisku. Informacje mogą pochodzić z klubów sympatyków produktów 

i usług), czy konsumentów dostosowujących produkty do własnych potrzeb.  

Ciekawą koncepcję poszukiwania nowych rynków opracowali R. Mauborgne, W. Chan 

Kim58. Według autorów rynek, w którym funkcjonuje większość przedsiębiorstw to czerwony 

„krwawy” ocean pełen rekinów, w którym przedsiębiorstwa konkurują oferując takie same 

produkty, a walka toczy się w ramach tych samych czynników charakterystycznych dla danej 

branży. Funkcjonowanie w czerwonym oceanie wymaga dużego wysiłku. Wysoka konkurencja 

oznacza konieczność ponoszenia wysokich kosztów na budowanie marki, na reklamę 

i marketing. Przedsiębiorstwa muszą ponosić wysokie nakłady na zwiększanie wartości 

oferowanej klientowi, a jednocześnie obniżać koszty, które należy ponieść na budowanie 

wartości (problem typu trade-off).  

Alternatywą jest „wypłynięcie” na błękitny ocean, czyli stworzenie wartości dla klientów, 

której nie oferują inni konkurenci w branży, a którą określa się jako innowację wartości. 

Innowacja związana jest z spełnianiem nieodkrytych dotąd potrzeb klientów, może dotyczyć 

produktu, usługi, dostawy, kosztów czy modelu biznesowego. Niebieski ocean jest wolny od 

konkurentów, daje możliwość wysokich zysków i osiągnięcie sukcesu. Podstawą strategii jest 

wiedza o klientach. Porównanie obu strategii przedstawiono na rysunku 1.5. 

 

 
57  H. Bieniok, Kreatywność …, op. cit., s. 56. 
58  R. Mauborgne, W. C. Kim, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć niekwestionowaną przestrzeń rynkową 

i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MTBiznes, Warszawa 2018. 

http://www.mtbiznes.pl/a328-.htm
http://www.mtbiznes.pl/a327-.htm
http://www.mtbiznes.pl/a327-.htm
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Rysunek 1.5. Porównanie strategii czerwonego i niebieskiego oceanu 

Źródło: W. C. Kim, R. Mauborgne, Red Ocean vs blue ocean, https://www.blueoceanstrategy.com/tools/red-

ocean-vs-blue-ocean-strategy, [12.03.2021]. 

 

Działania, które przedsiębiorstwa już funkcjonujące na rynku powinny podjąć obejmują 

(koncepcja: Eliminate, Reduce, Create and Raise):  

• wyeliminowanie posunięć kosztownych, które nie przynoszą zysków i mają niewielki 

wpływ na poprawę konkurencyjności; 

• ograniczenie liczby „przeprojektowanych” usług i produktów, które nie przynoszą 

zysków i mają niewielki wpływ na poprawę konkurencyjności; 

• zwiększenie znaczenia elementów istotnych dla klientów, które są ignorowane przez 

konkurencję;  

• stworzenie produktów i usług wcześniej nieoferowanych. 

Strategia błękitnego oceanu zakłada, że nowy biznes jest odpowiedzią na niedoskonałości 

istniejących produktów lub usług, że możliwe jest znalezienie niszy rynkowej oraz 

zaproponowanie unikalnego produktu lub usługi. Stworzenie nowej oferty wymaga odpowiedzi 

na następujące pytania: Jakie problemy mają klienci? Jakich zmian potrzebują? Czego brakuje 

produktom i usługom na rynku? Czy można zmienić proces dostarczania produktów? Czy 

istnieje grupa klientów, która wymaga wyodrębnienia i dostosowania oferty?  

Koncepcja błękitnego oceanu wymaga niejednokrotnie dużego budżetu na wytworzenie 

produktu i działania marketingowe. Dodatkowo, coraz trudniej jest tworzyć koncepcje nowych 
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porównywania produktów, większą świadomość klientów i wzrost ich oczekiwań przy 

jednoczesnym skracaniu się cykli życia produktów, nasyceniu i rozdrobnieniu rynku i coraz 

bardziej ograniczonych możliwościach opracowywania i wprowadzania nowych produktów 

i usług na rynek. Tradycyjne podejście do tworzenia innowacji jest bowiem bardzo kosztowne 

wymagające dużych nakładów na badania i rozwój (przez co dostępne i wdrażane jedynie przez 

duże, silne finansowo organizacje), wymagające długotrwałych badań, a mimo tego, często 

niespełniające aktualnych potrzeb klientów. 

Tworzenie nowych produktów i opracowywanie nowych modeli biznesowych coraz 

częściej wymaga angażowania klientów – jest to podejście oparte na tak zwanych popytowych 

modelach innowacji, w których siłę napędową stanowią zmieniające się preferencje i potrzeby 

klientów59. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami klientów zmieniają się także modele biznesowe 

z koncepcji „push” na „pull” – z założenia „sprzedamy to co mamy” na założenie 

„produkujemy, co sprzedamy”. Głównym celem przedsiębiorstw jest zaspokojenie potrzeb 

indywidualnych klientów i dostarczenie zindywidualizowanych produktów w możliwie 

efektywny sposób60. Tworzenie wartości wymaga bowiem ciągłego wprowadzania na rynek 

nowych produktów i usług zaprojektowanych zgodnie z oczekiwaniami klientów61. Celem jest, 

już nie tylko kastomizacja (customization), ale masowa indywidualizacja (mass 

individualization). Masowa indywidualizacja ma miejsce wtedy, gdy klienci zaangażowani są 

w proces projektowania spersonalizowanego produktu, tak, aby pasował do ich indywidualnych 

potrzeb i oczekiwań, w odróżnieniu do masowej kastomizacji, która zakłada oferowanie przez 

producenta niektórych cech i funkcjonalności produktu (klient czuje się tak, jakby projektował 

produkt, ale wybiera tylko niektóre opcje produktu lub usługi)62. 

C.K. Prahalad i V. Ramaswamy wskazują na następujące elementy warunkujące 

współtworzenie przez klientów nowych produktów63: 

• Dialog – wymiana oraz dzielenie się wiedzą między przedsiębiorstwem a klientami oparte 

na wzajemnym zrozumieniu i współtworzeniu wartości. 

 
59  B. Mierzejewska, Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji, „E-mentor” 2008, 2 (24).  
60  U. Ryciuk, Understanding the concept of smart supply chain, CLC 2018: Carpathian Logistics Congress, 

Conference Proceedings, December 3rd – 5th 2018, Prague, Czech Republic. 
61  B. Tjahjono, C. Esplugues, E. Ares, G. Pelaez, What does Industry 4.0 mean to Supply Chain?, „Procedia 

Manufacturing” 2017, 13, pp. 1175-1182. 
62  Y. Koren, M. Shpitalni, P. Gu, S. J. Hu, Product Design for Mass-Individualization, Procedia CIRP 36, 2015, 

pp. 64-71. 
63  C. K. Prahalad, V. Ramaswamy, The future of competition. Co-creating unique value with customers, 

Harvard Business School Press, Boston 2004, za: B. Mierzejewska, Open Innovation - nowe podejście 

w procesach innowacji, „E-mentor” 2008, 2 (24).  
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• Dostęp – zaoferowanie klientowi dostępu do produktów (możliwości „doświadczenia 

wartości”) na etapie projektowania i przygotowywania produktów.  

• Ocena ryzyka – ocena zagrożeń związanych zwłaszcza z większą świadomością 

klientów. 

• Transparentność – wzrost znaczenia wymiany informacji, konieczność budowania 

zaufania między przedsiębiorstwem a klientami, świadomość większej wiedzy 

posiadanej przez klientów. 

Ideą wykraczającą poza klienta – konsultanta jest prosument. Termin wynika z połączenia 

słów producent i konsument i oznacza łączenie przez klientów tych dwóch ról jednocześnie 

w działaniach64. Prosumenci nawiązują współpracę z producentami, stając się współtwórcami 

oferty rynkowej przedsiębiorstw. Prosumenci mogą wykonywać część czynności koniecznych 

do skorzystania z usług, czy być angażowani w tworzenie treści lub wymyślanie 

i produkowanie nowych rzeczy. Oznacza to, że możliwe jest opracowanie pomysłu na biznes, 

w którym klienci tworzą wartość dla innych przy okazji konsumowania oferty dla siebie65. Do 

aktywności prosumentów można zaliczyć66: 

• wyrażanie opinii na temat dóbr i usług; 

• dodawanie komentarzy na temat dóbr i usług; 

• korzystanie z opinii innych konsumentów na temat dóbr i usług; 

• kontaktowanie się z producentami w celu wyrażenia opinii na temat dóbr i usług;  

• kontaktowanie się z producentami w celu zadawania pytań na temat dóbr i usług;  

• uczestniczenie w działaniach przedsiębiorstw, współtworzenie produktu i jego atrybutów 

lub innych elementów oferty.  

Aktywizowanie użytkowników sieci społecznościowych do współpracy nad nowym 

produktem lub jego testowaniem oraz wykorzystanie kompetencji klientów to crowdsourcing. 

Koncepcja zakładająca „mądrość tłumu” (the wisdom of the crowd) zgrupowanego wokół 

profili społecznościowych przedsiębiorstw umożliwia wykorzystanie potencjału klientów do 

wspomagania decyzji biznesowych oraz realizacji działań, które wcześniej realizowane były 

 
64  A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997. 
65  G. Baran, Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie 

strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu, 

Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 75 
66  A. Baruk, A. Iwanicka, Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015, 41 

(1), s. 46.  
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w ramach przedsiębiorstwa. Przykładowe etapy stosowania crowdsourcingu przedstawiono na 

rysunku 1.6. 

 

Rysunek 1.6. Etapy stosowania crowdsourcingu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Radziszewska, Crowdsourcing jako forma wykorzystania 

innowacyjności wirtualnych społeczności, „Contemporary Management Quarterly” 2013, 12 (2), s. 183.  

 

K. Pongtanalert, S. Ogawa wskazują na trzy grupy użytkowników-innowatorów67: 

• społecznych innowatorów (social innovators) – użytkowników, którzy należą do jakiejś 

społeczności i dzielą się swoimi innowacjami; 

• ujawniających innowatorów (revealing innovators) – użytkowników, którzy dzielą się 

swoimi innowacjami z innymi, ale nie należą do żadnej społeczności; 

• milczących innowatorów (silent innovators) – użytkowników, którzy ani nie dzielą się 

swoimi innowacjami z innymi, ani nie należą do żadnej społeczności. 

Każda grupa wykazuje inne cechy demograficzne i motywy tworzenia produktów 

i ujawniania informacji. Społeczni innowatorzy dzielą się informacjami, ponieważ chcą być 

akceptowani, podziwiani, chcą by ich pomysły były dalej rozwijane i spodziewają się jakiejś 

nagrody finansowej. W przeciwieństwie do tego innowatorzy ujawniający dzielą się 

 
67  K. Pongtanalert, S. Ogawa, Classifying user-innovators – An approach to utilize user-innovator asset, 

„Journal of Engineering and Technology Management” 2015, 37, pp. 35-39. 

Etap I
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Etap II

Zachęcenie klientów do zgłaszania pomysłów rozwiązania problemu, często 
ustanowienie nagrody za najlepsze pomysły 

Etap III

Możliwość oceny wszystkich zgłoszonych pomysłow przez klientów na 
przykład przez zamieszczanie komentarzy, głosowanie

Etap IV

Nagrodzenie autorów wyróżnionych rozwiązań i wprowadzenie ich w życie
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innowacjami bez konkretnego powodu68. Podstawową zaletą crowdsourcingu jest oszczędność 

zarówno środków finansowych, jak i czasu, ale przede wszystkim dostęp do aktualnych 

informacji o potrzebach klientów oraz wielu rozwiązań i propozycji. Dodatkowo klienci 

zyskują poczucie współtworzenia danej marki, co może mieć istotny wpływ na sprzedaż 

i lojalność wobec przedsiębiorstwa69. Na przykład, w 2014 roku McDonalds postanowił 

umożliwić klientom zgłoszenie pomysłów na rodzaje burgerów, które chcieliby zobaczyć 

w sprzedaży. Inne przykłady przedsiębiorstw stosujących crowdsourcing to Starbucks, Lego, 

Samsung, czy Airbnb70. 

Klienci jako źródła poszukiwania inspiracji dla nowego biznesu są niezwykle istotni. 

Badania empiryczne (dotyczące określonych rodzajów produktów przeprowadzone 

w Kanadzie i Holandii) pokazują, że od 6% do prawie 40% użytkowników angażuje się 

w opracowywanie lub modyfikowanie produktów71. Są to użytkownicy, których charakteryzuje 

wyprzedzanie trendów na rynku oraz chęć opracowania rozwiązań wynikających z ich potrzeb. 

Podobnie jest w przypadku innowacji usługowych. Szukanie pomysłu na biznes wymaga zatem 

uważnego słuchania klientów, nieustannego tworzenia i testowania rozwiązań. 

Przedsiębiorstwa powinny rozważyć także poszukiwanie innowacji, zwłaszcza w usługach 

przez wiodących użytkowników, jako uzupełnienie lub nawet substytut „wspólnego rozwoju” 

innowacji z użytkownikami72. Użytkownicy-innowatorzy nie mogą być jednak traktowani jako 

jednolita grupa. Ważnym krokiem we współpracy z innowatorami jest zrozumienie ich potrzeb 

i motywacji73. 

 

   

 
68  K. Pongtanalert, S. Ogawa, Classifying …, op. cit., pp. 35-39. 
69 A. Radziszewska, Crowdsourcing jako forma wykorzystania innowacyjności wirtualnych społeczności, 

„Contemporary Management Quarterly” 2013, 12 (2), s. 183.  
70 K. Kearns, 9 Great Examples of Crowdsourcing in the Age of Empowered Consumers, 

http://tweakyourbiz.com/marketing/9-great-examples-crowdsourcing-age-empowered-consumer, 

[01.07.2021]. 
71  P. Oliveira, E. von Hippel, Users as service innovators: The case of banking services, „Research Policy” 

2011, 40 (6), p. 808.  
72  Ibidem, p. 815.  
73  K. Pongtanalert, S. Ogawa, Classifying …, op. cit., pp. 35-39. 
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1.3. Model biznesowy i sposoby jego projektowania 

Sukces wielu przedsiębiorstw wynika z opracowania i wdrożenia nowego modelu 

biznesowego. Model to uproszczone odwzorowanie rzeczywistości – procesów, zjawisk, 

związków, obiektów przestawione w sposób opisowy lub matematyczny. Celem modeli 

biznesowych jest przedstawienie w prosty, intuicyjny sposób ogólnych założeń biznesowych, 

segmentu klientów, organizacji i finansowania działalności oraz wyjaśnianie i śledzenie zmian 

w rozwoju działalności biznesowej. Model może być wykorzystany przez nowo tworzące się 

przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa już działające na rynku jako narzędzie służące 

doskonaleniu ich działania oraz poszukiwaniu wartości, które mogą wpłynąć na zapewnienie 

przewagi konkurencyjnej. R. Amit, Ch. Zott modelem biznesowym określają „system 

połączonych i współzależnych działań z klientami, partnerami i dostawcami, określający 

sposób prowadzenia działalności biznesowej74.  

M. Morris, M. Schindehutte i J. Allen wykazali, że definicje modeli biznesowych eksponują 

ich ekonomiczny, operacyjny lub strategiczny charakter75: 

• na najbardziej podstawowym poziomie model biznesowy definiuje się wyłącznie 

w kategoriach modelu ekonomicznego (określenie, jak przedsiębiorstwo będzie zarabiać 

utrzymywać zyski w czasie); istotne są źródła przychodów, metody ustalania cen, 

struktura kosztów, marże i oczekiwane wielkości sprzedaży; 

• na poziomie operacyjnym model odnosi się do procesów, nacisk kładziony jest na 

zaprojektowanie procesów i infrastruktury, która umożliwi tworzenie wartości; istotne 

zmienne decyzyjne obejmują metody produkcji lub świadczenia usług, procesy 

administracyjne, przepływy zasobów, zarządzanie wiedzą i strumienie logistyczne; 

• definicje na poziomie strategicznym uwypuklają pozycjonowanie przedsiębiorstwa na 

rynku, interakcje ponad granicami organizacyjnymi oraz możliwości rozwoju; 

uwzględniane są elementy związane z wizją, identyfikacją kluczowych interesariuszy, 

tworzeniem wartości, oraz budowaniem sieci współpracy i sojuszy.  

Jednym z założeń dotyczących tworzenia modeli biznesowych jest wskazanie działań 

wypływających na tworzenie wartości dla klientów, jakich klientów przedsiębiorstwo 

obsługuje, w jaki sposób przedsiębiorstwo generuje zysk. Model powinien być obejmować 

całość prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności, być spójny, innowacyjny i trudy do 

 
74  R. Amit, Ch. Zott, Creating Value Through Business Model Innovation, „MIT Sloan Management Review” 

2012, 53 (3), pp. 41-49. 
75  M. Morris, M. Schindehutte, J.Allen, The entrepreneur's business model: toward a unified perspective, 

„Journal of Business Research” 2005, 58 (6), pp. 726-727. 
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imitacji. Według M. Morris, M. Schindehutte i J. Allen podstawowe elementy modelu wynikają 

z odpowiedzi na następujące pytania: Jak przedsiębiorstwo tworzy wartość? Dla kogo 

przedsiębiorstwo tworzy wartość? Co jest głównym źródłem przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa? Jakie są kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa? W jaki sposób 

przedsiębiorstwo będzie zarabiać pieniądze? Jakie są oczekiwania przedsiębiorstwa co do 

wzrostu i zysków przedsiębiorstwa? 

Jednym z najbardziej znanych modeli jest model biznesowy Canvas (Business Model 

Canvas) opracowany przez A. Osterwaldera i Y. Pigneura76. Schemat modelu biznesowego 

Canvas (w dosłownym tłumaczeniu płótna z modelem biznesowym) zawiera następujące 

elementy, które powinny być szczegółowo przeanalizowane:  

1. Kluczowi partnerzy (Key partners) – określenie powiązań z partnerami biznesowymi oraz 

roli partnerów w dostarczaniu produktu lub usługi klientom.  

2. Kluczowe działania (Key Activities) – przedstawienie działań, które będą realizowane 

w celu dostarczania wartości klientowi, przedstawienia oferty, budowania relacji 

z klientami oraz partnerami.  

3. Kluczowe zasoby (Key Resources) – wskazanie zasobów niezbędnych do realizacji 

działalności biznesowej, wytworzenia produktu, prowadzenia dystrybucji, budowania 

relacji, określenie, czy wykorzystywane będą zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa, czy 

zasoby dostępne na zewnątrz organizacji. 

4. Wskazanie istotnych wartości dla klienta (Value Propositions) – określenie, na jaką 

potrzebę odpowiada oferowany produkt lub usługa, jakie problemy klienta zostaną 

rozwiązane oraz jakie korzyści klient uzyska, a także jakie zestawy produktów i usług 

oferowane są poszczególnym grupom klientów. Propozycją wartości może być niższa 

cena, wysoka dostępność produktu, spersonalizowana usługa, poprawa jakości produktu, 

większa wygoda lub łatwość użytkowania produktu, a także zaoferowanie nowego 

produktu, bądź usługi (stworzenie nowej potrzeby, z której wcześniej klienci nie zdawali 

sobie sprawy). 

5. Relacje z klientami (Customer Relations) – zdefiniowanie, w jaki sposób budowane będą 

i rozwijane relacje z klientami; jakie będą formy komunikacji i promocji. 

6. Segmenty klientów (Customer Segments) – określenie, do jakich grup klientów kierowany 

jest produkt, usługa, czym wyróżniają się grupy klientów, jakie zwyczaje zakupowe mają 

poszczególne grupy klientów. 

 
76  A. Osterwalder, Y. Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and 

Challengers, Wiley, Hoboken, New Jersey 2010. 
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7. Kanały dystrybucji (Channels) – identyfikacja grup, do których przedsiębiorstwo chce 

dotrzeć, wybór sposobu/sposobów przemieszczania produktów z miejsca ich wytworzenia 

do nabywcy końcowego, organizowanie przepływu informacji i środków finansowych, 

integracja kanałów dystrybucji, dostosowanie kanałów dystrybucji do grup klientów. 

8. Struktura kosztów (Cost Structure) – określenie szacunkowej ceny produktu lub usługi, 

poziomu zakładanej marży, kosztów, które należy ponieść w celu dostarczenia wartości 

poszczególnym grupom klientów.  

9. Strumienie przychodów (Revenue Streams) – szacowanie przychodów i spodziewanych 

zysków ze sprzedaży produktów lub usług. 

Narzędziem wykorzystywanym przy projektowaniu nowego modelu biznesowego jest 

szablon projektu modelu biznesowego, który pozwala na77:  

• wizualizację, zgłaszanych przez tworzących model, propozycji dotyczących elementów 

modelu biznesowego oraz relacji pomiędzy nimi; 

• wspomaganie kreowania pomysłów i dyskusji nad projektem modelu biznesowego; 

• tworzenie scenariuszy modelu biznesowego; 

• ocenę zgłaszanych propozycji dotyczących modelu biznesowego. 

Szablon modelu biznesowego Canvas przedstawiono na rysunku 1.7. 

 

Kluczowi partnerzy 

Kluczowe działania 

Wartość dla klienta 

Relacje z klientami 

Segmenty klientów 

Kluczowe zasoby Kanały dystrybucji 

Struktura kosztów Strumienie przychodów 

Rysunek 1.7. Szablon modelu biznesowego Canvas 

Źródło: A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2012, 

s. 20-44. 

 

 
77  M. Wierzbiński, Modelowanie finansowe w projektowaniu modelu biznesowego przedsiębiorstwa, „Journal 

of Management and Finance” 2017, 15 (2/2), s. 176. 
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Schemat modelu biznesowego Canvas jest fundamentem opracowywania modelu 

biznesowego przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i starających się 

o otrzymanie dofinansowania, wprowadzających nowe produkty oraz usługi na rynek 

i tworzących innowacyjne rozwiązania w zakresie realizacji potrzeb klientów.  

Modelem biznesowym opracowanym na potrzeby startupów jest Lean Canvas, który został 

zaprojektowany przez A. Maurya na podstawie Business Model Canvas. Tworzenie modelu 

zakłada, że należy odpowiedzieć na główne pytania78: Kim są klienci? Jaki potrzeby klienta są 

zaspokajane? Jaka wartość jest oferowana klientowi? Jaki kanał jest właściwy w celu dotarcia 

do klientów? Jak zdobyć, utrzymać i zwiększać liczbę klientów? Jaki jest model przychodów 

oraz model pricingowy? Jakie są krytyczne działania, w których trzeba być ekspertem, aby 

przedsiębiorstwo działało? Jakie zasoby przedsiębiorstwo musi posiadać, jakie zasoby muszą 

posiadać partnerzy i co można zrobić za ich pośrednictwem? Jakie są koszty dostarczenia 

proponowanej wartości? W modelu Lean Canvas podkreślana jest identyfikacja potrzeb 

(problemów) klienta, wskazanie rozwiązania (produktu lub usługi), które zaspokoi potrzeby 

klienta, określenie elementu modelu, cechy działalności, pomysłu, który zapewni przewagę 

konkurencyjną oraz najważniejszych wskaźników/mierników, wskazujących, że pomysł 

biznesowy odniósł sukces. Lean Canvas jest bardziej praktyczny i zorientowany na 

przedsiębiorcę – uwzględnia czynniki związane z uruchamianiem działalności, takie jak 

niepewność i ryzyko.  

Tabela 1.3. Pytania ułatwiające tworzenie modelu biznesowego Canvas 

Element modelu 

biznesowego 
Pytania ułatwiające tworzenie modelu biznesowego 

Kluczowi partnerzy 

• Kim są kluczowi partnerzy przedsiębiorstwa? 

• Kto jest kluczowym dostawcą? 

• Jakie zewnętrzne organizacje są niezbędne do działania przedsiębiorstwa? 

• Dlaczego warto nawiązać z nimi współpracę? 

• Jakie zasoby są pozyskiwane od partnerów? 

• Jakie kluczowe działania realizują partnerzy przedsiębiorstwa? 

Kluczowe działania • Jakie działania należy podjąć, aby zapewnić wartość klientom? 

Kluczowe zasoby 

• Jakich kluczowych zasobów przedsiębiorstwo potrzebuje?  

• Jakich zasobów wymagają kanały dotarcia do klientów?  

• Czy niezbędne są zasoby materialne czy niematerialne?  

• Jaką wartość przedsiębiorstwo oferuje klientom? 

Wartość dla klienta 

• Jakie produkty i usługi przedsiębiorstwo oferuje?  

• Za co klienci będą płacić?  

• Jakie cechy wyróżniają proponowane rozwiązanie? 

• Jakie potrzeby klientów zaspokaja produkt lub usługa?  

• Jakie problemy klientów przedsiębiorstwo rozwiązuje?  

Relacje z klientami • Jakich relacji klienci oczekują?  

 
78  S. Blank, J. Euchner, The Genesis and Future of Lean Startup: An Interview with Steve Blank, “Research 

Technology Management” 2018, 61 (5), s. 15-21.  
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Element modelu 

biznesowego 
Pytania ułatwiające tworzenie modelu biznesowego 

• Co jest najważniejsze w relacjach z klientami?  

• Jak klienci będą kontaktować się z przedsiębiorstwem? 

Segmenty klientów 

• Kim klienci przedsiębiorstwa? Komu oferowana jest wartość? 

• Dla kogo tworzony jest produkt lub usługa?  

• Jakie cechy będzie posiadał idealny klient przedsiębiorstwa?  

• Na jakie segmenty można podzielić klientów?  

Kanały dystrybucji 

• W jaki sposób produkty i usługi będą dostarczane do klientów końcowych?  

• Za pomocą jakich kanałów klienci chcą być obsługiwani?  

• W jakim stopniu elementy związane z budowaniem relacji z klientami są 

zintegrowane z pozostałymi elementami modelu biznesowego? 

Struktura kosztów 

• Jakie koszty musi ponieść przedsiębiorstwo, aby funkcjonować i dostarczać 

wartość dla klientów?  

• Które działania wymagają największych nakładów finansowych?  

• Które elementy modelu biznesowego będą generować najwyższe koszty?  

Strumienie 

przychodów 

• W jaki sposób przedsiębiorstwo będzie osiągało zyski?  

• Za co klienci będą chcieli zapłacić?  

• Ile klienci będą płacić?  

• Czy wszystkie elementy produktu, usługi będą płatne?  

• Czy wybrane elementy będą nieodpłatne?  

• Czy będą to płatności abonamentowe czy jednorazowe? 

Źródło:  J. Pucher, Jak przygotować dobry Business Model Canvas, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Warszawa 2012; A. Osterwalder, A Better Way to Think About Your Business Model, https://hbr.org/2013/05/a-

better-way-to-think-about-yo, [12.03.2021]. 

Szablon modelu biznesowego Lean Canvas zawiera następujące elementy: 

1. Segmenty klientów (Customer Segments) – określenie, do jakich grup klientów kierowany 

jest produkt, usługa, scharakteryzowanie idealnego klienta, zdefiniowanie, kto będzie 

pierwszym klientem – testerem prototypu produktu. 

2. Problem (Problem) – wskazanie problemu/problemów klientów, jakie rozwiąże 

proponowane rozwiązanie. 

3. Propozycja unikalnej wartości dla klienta (Unique Value Propositions) – opisanie 

wyjątkowości produktu i pokazanie, czym produkt różni się od innych. 

4. Rozwiązania (Solution) – przedstawienie potencjalnych rozwiązań problemów klientów, 

przedstawienie koncepcji produktu o minimalnej wartości (Minimum Viable Product), 

czyli produktu o minimalnym zestawie cech, który będą wystarczające, aby wprowadzić 

produkt na rynek, pozyskać pierwszych klientów oraz dokonać wstępnej oceny produktu. 

5. Kanały dystrybucji (Channels) – wskazanie sposobu/sposobów dotarcia do klientów. 

6. Strumienie przychodów (Revenue Streams) – wskazanie źródeł przychodów. 

7. Struktura kosztów (Cost Structure) – opisanie kosztów stałych i zmiennych. 

8. Kluczowe mierniki (Key Metrics) – wskazanie kluczowych mierników sukcesu, określenie 

miar realizacji założonych celów. 
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9. Przewaga konkurencyjna (Unfair Advantage) – zdefiniowanie, co będzie stanowiło trudną 

do skopiowania przewagę konkurencyjną, wyróżnik wśród konkurencji. 

Szablon modelu biznesowego Lean Canvas z wskazaniem kolejności wypełniania pól 

zaprezentowano na rysunku 1.8. 

 

Problem (2) 

Rozwiązania (4) 

Propozycja 

unikalnej wartości 

(3) 

Przewaga 

konkurencyjna (9) 

Segmenty klientów 

(1) 

Kluczowe mierniki 

(8) 

Kanały dystrybucji 

(5) 

Struktura kosztów (7) Strumienie przychodów (6) 

Rysunek 1.8. Szablon modelu biznesowego Lean Canvas 

Źródło: A. Maurya, What is the Right Fill Order for a Lean Canvas?, https://blog.leanstack.com/what-is-the-right-

fill-order-for-a-lean-canvas, [27.03.2021]. 

Metodyka, którą stworzył A. Muray stała się podstawą do opracowania koncepcji Lean 

Startup, zakładającej skrócenie czasu rozwoju produktu. Model biznesowy Lean Startup 

zaprojektowany przez E. Riesa79 zakłada tworzenie hipotez dotyczących założeń modelu oraz 

efektów, które przedsiębiorstwo chce osiągnąć, przeprowadzanie eksperymentów (testowanie 

niedoskonałego produktu na klientach), udoskonalanie produktu oraz ciągłe uczenie się 

i pozyskiwanie wiedzy o klientach (built – measure – learn).  

Lean Startup ułatwia tworzenie modelu nowego przedsięwzięcia biznesowego, 

a prawidłowo opracowany zmniejsza ryzyko niepowodzenia działalności w początkowej fazie 

rozwoju przedsiębiorstwa. Zgodnie z koncepcją startup zakładany i prowadzony zgodnie 

z założeniami metody lean ma statystycznie większe szanse na sukces niż startup zakładany 

i prowadzony w inny sposób. Według E. Riesa, jeżeli założyciele startupu poświęcają bardzo 

dużo czasu na dopracowanie produktu przed wypuszczeniem go na rynek, to mają mniejsze 

szanse na sukces niż, gdy zdecydują się oddać klientom produkt wciąż nie w pełni 

dopracowany. Badania nad procesem tworzenia modelu biznesowego potwierdzają, że 

eksperymentowanie umożliwia uczenie się, zmniejsza niepewność i może pomóc przekonać 

 
79  E. Ries, The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically 

Successful Businesses, Crown Business, New York 2011. 
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potencjalnych klientów i innych interesariuszy80. Połączenie badań rynku 

z eksperymentowaniem na klientach za pomocą wczesnych wersji produktu, pozwala na 

zdobycie pewnego grona klientów, zanim produkt będzie gotowy do dystrybucji, co rozwiązuje 

problem wstępnego finansowania i ewentualnego bankructwa, jeżeli produkt nie odniesie 

sukcesu na wczesnym etapie dystrybucji81.  

S. Blank, jako główne różnice pomiędzy wykorzystaniem modelu Lean Startup 

a tradycyjnym podejściem do rozwoju działalności biznesowej, wskazuje82:  

• opracowanie koncepcji działalności w oparciu o model biznesowy, który zawiera 

wszystkie kluczowe informacje zebrane na jednej kartce papieru i jest czytelny dla 

interesariuszy, a nie biznesplanie , który jest tworzony przy biurku i zakłada przewidzenie 

z wyprzedzeniem szczegółów planowanej działalności biznesowej, znajomość 

przyszłych zysków i pozyskanie inwestorów, zanim produkt trafi na rynek; 

• opracowanie produktu oparte na testowaniu hipotez i współpracy z klientem; 

• opracowanie produktu w oparciu o pętlę built – measure – learn; 

• wykorzystanie sprawozdawczości finansowej opartej na wskaźnikach, a nie tradycyjnej 

rachunkowości; 

• założenie, że porażka jest możliwa, ale problemy mogą być rozwiązane i produkt 

poprawiony w porównaniu do tradycyjnego podejścia zakładającego, w przypadku 

niepowodzenia, zwolnienie kadry kierowniczej. 

Jednym z innowacyjnych modeli biznesowych jest Triple Layered Business Model Canvas, 

który zakłada tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych zorientowanych na 

zrównoważony rozwój83. Budowa modelu zakłada uwzględnienie celów ekonomicznych, 

środowiskowych i społecznych. Schemat oryginalnego modelu biznesowego Canvas zostaje 

rozszerzony o dwie warstwy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu: ochroną 

środowiska opartą na cyklu życia produktu oraz uwzględnianiem perspektywy interesariuszy. 

Wizualne przedstawienie modelu biznesowego pomaga w opracowywaniu i przekazywaniu 

 
80  T. Felin, A. Gambardella, S. Stern, T. Zenger, Lean startup and the business model: Experimentation 

revisited, „Long Range Planning” 2020, 53 (4). 
81  P. Wierzbicki, Metoda Lean Startup: dlaczego warto?, Startup Academy, https:// https://startupacademy.pl, 

[12.02.2021]. 
82  S. Blank, Why the lean start-up changes everything, „Harvard Business Review” 2013, 91 (5), pp. 63-72 za: 

J. Ojasalo, K. Ojasalo, Service Logic Business Model Canvas, „Journal of Research in Marketing and 

Entrepreneurship” 2018, 20 (1), pp. 70-98.  
83  A. Joyce, R. L. Paquin, The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business 

models, “Journal of Cleaner Production” 2016, 135, s. 1474-1486. 
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bardziej holistycznego i zintegrowanego spojrzenia na model biznesowy; który wspiera 

twórcze innowacje w kierunku bardziej zrównoważonych modeli biznesowych. 

Do tworzenia i łatwego graficznego opracowania modeli biznesowych można wykorzystać 

rozwiązania proponowane w Internecie. Narzędzie opracowane przez A. Osterwaldera można 

znaleźć na stronie https://www.strategyzer.com/app (rysunek 1.9).  

 

 

Rysunek 1.9. Aplikacja do tworzenia modeli biznesowych (Strategyzer) 

Źródło: Strategyzer, https://www.strategyzer.com/app, [12.12.2020]. 

Szablony ułatwiające opracowanie, między innymi Business Model Canvas i Lean Canvas, 

udostępnione są na przykład na stronie https://canvanizer.com (rysunek 1.10).  
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Rysunek 1.10. Szablony wspomagające tworzenie modeli biznesowych (Canvanizer) 

Źródło: Canvanizer, https://canvanizer.com, [12.12.2020]. 

 Model biznesowy pozwala na określenie, jakie produkty i usługi przedsiębiorstwo będzie 

oferować, jak będzie zdobywać klientów, jak będzie się z klientami kontaktować. Należy 

jednak pamiętać, że początkowo utworzony model może stać się nieaktualny. Model tworzony 

na początku działalności wymaga dokładnego przemyślenia, ale także ciągłego dostosowania 

do zmieniających się warunków rynkowych.  

Podsumowując rozważania podjęte w niniejszym rozdziale, należy podkreślić, 

że poszukiwanie pomysłu na biznes jest niezwykle trudne. Jednak kreowanie pomysłów 

biznesowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów lub usług, tworzenie wartości dla 

klienta, jest niezbędne, aby przedsiębiorstwo przetrwało na rynku. Najważniejsze jest 

zrozumienie, że: 

1. Kreatywny może być każdy. Kreatywność może być stymulowana, rozwijana 

i intencjonalnie zwiększana, co wymaga pracy, podjęcia wysiłku, wielu prób, 

poszukiwania i uczenia się na błędach.  

2. Poszukiwanie pomysłu na biznes wymaga bycia kreatywnym. Bycie kreatywnym 

natomiast wymaga znajomości zasad i technik heurystycznych oraz umiejętności 

posługiwania się nimi. 

3. Istnieje wiele metod i technik, które mogą być wykorzystane w celu generowania pomysłu 

na biznes, na przykład burza mózgów, metoda sześciu kapeluszy de Bono, metoda delficka, 

analiza morfologiczna, mapowanie myśli i inne. 
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4. W trakcie generowania pomysłów na biznes należy pamiętać o tym, że nie wszystkie 

pomysły muszą być przełomowymi odkryciami – większość  pomysłów to innowacje, 

które opierają się na ulepszeniu istniejących rozwiązań.  

5. Głównym źródłem poszukiwania pomysłów na nowy biznes powinno być rozwiązywanie 

problemów oraz zaspokajanie potrzeb klientów. Należy nie tylko stale dokonywać analizy 

problemów i potrzeb klientów, a także kreować nowe potrzeby.  

6. Rosnącą rolę w identyfikowaniu nowych trendów w zachowaniach klientów, zbieraniu 

i analizie potrzeb klientów pełni Internet. Szczególnym źródłem informacji są media 

społecznościowe.  

7. Tworzenie nowych produktów i opracowywanie nowych modeli biznesowych coraz 

częściej wymaga angażowania klientów. Obecnie to prosumenci stają się współtwórcami 

oferty rynkowej przedsiębiorstw. 

8. Nowo tworzące się przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa już działające na rynku jako 

narzędzie służące doskonaleniu ich działania oraz poszukiwaniu wartości, które może 

wpłynąć na zapewnienie przewagi konkurencyjnej mogą wykorzystać model biznesowy.  

9. Model biznesowy powinien obejmować całość prowadzonej przez przedsiębiorstwo 

działalności, być spójny, innowacyjny i trudny do imitacji. 
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2. Tworzenie produktu dopasowanego do potrzeb rynku 

Wprowadzenie nowego produktu na rynek nie jest łatwym zadaniem. W klasycznym 

podejściu, aby produkt zaistniał na rynku uruchamiana jest cała procedura zawiązana 

z badaniami rynku, produkcją, logistyką, marketingiem, sprzedażą oraz obsługą klienta. Są to 

bardzo kosztowne działania, które rozciągają się w czasie. Niejednokrotnie mogą one okazać 

się nietrafione, gdyż zainteresowanie produktem będzie niewielkie w stosunku do 

poświęconego przez przedsiębiorstwo nakładu pieniędzy i czasu. Przy rozpoczynaniu biznesu, 

w szczególności przy ograniczonych zasobach finansowych, zdecydowanie warto wykorzystać 

znacznie prostsze podejście, którym jest MVP – Minimum Viable Product.  MVP to produkt, 

który można przetestować z minimalną ilością funkcji koniecznych do wprowadzenia na rynek. 

Jest to swego rodzaju prototyp prezentowany przyszłym klientom, aby  sprawdzić czy spełni 

ich oczekiwania i potrzeby. Zawiera przede wszystkim główne cechy produktu, a jego 

stworzenie wymaga stosunkowo niewiele czasu i pieniędzy. Celem rozdziału jest 

przedstawienie pojęcia i istoty MVP oraz scharakteryzowanie etapów jego opracowania. 

Jednocześnie w rozdziale zawarte zostały praktyczne sposoby walidacji MVP wraz 

z przykładami dobrych praktyk w tym zakresie.  

2.1. Minimum Viable Product (MVP) 

Na rynku pojawia się coraz więcej startupów w różnorodnych branżach. Niestety jak 

wynika ze statystyk tylko jednemu na dziesięć startupów udaje się utrzymać na wymagającym 

rynku84. Główną przyczyną niepowodzenia wielu przedsiębiorstw jest po prostu brak 

zapotrzebowania na ich produkty lub usługi. Młodzi przedsiębiorcy zanim rozpoczną swój 

pierwszy biznes powinni najpierw sprawdzić, czy ich produkt lub usługa będą odpowiadały na 

potrzeby potencjalnych klientów i czy będą oni zainteresowani ich zakupem. Działanie to 

zdecydowanie pozwoli uniknąć ryzyka związanego z inwestowaniem czasu i pieniędzy 

w tworzenie produktu, którym nikt nie będzie zainteresowany. Zdecydowanie korzystnym 

rozwiązaniem będzie na początku stworzenie produktu o minimalnej wartości, czyli tak 

zwanego MVP. Podejście to stosowało wiele przedsiębiorstw, które odniosły rynkowy sukces, 

np. Dropbox, Airbnb czy Amazon. 

„Minimal Viable Product” to minimalny opłacalny produkt. Pojęcie MVP użyte zostało po 

raz pierwszy w 2001 roku przez Franka Robinsona, zaś do jego popularyzacji doszło w 2011 

 
84 Startup Genome Report Extra on Premature Scaling, https://innovationfootprints.com/wp-

content/uploads/2015/07/startup-genome-report-extra-on-premature-scaling.pdf, [20.02.2021]. 

https://innovationfootprints.com/wp-content/uploads/2015/07/startup-genome-report-extra-on-premature-scaling.pdf
https://innovationfootprints.com/wp-content/uploads/2015/07/startup-genome-report-extra-on-premature-scaling.pdf
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roku w książce Erica Riesa pt. „The Lean Startup”. Według E. Riesa MVP to „wersja nowego 

produktu, która umożliwia zespołowi zebranie maksymalnej ilości potwierdzonych informacji 

o klientach przy najmniejszym wysiłku”85. MVP jest więc produktem posiadającym jedynie 

podstawowy zestaw funkcji skonstruowany w celu przetestowania nowego pomysłu na biznes 

i oceny reakcji osób korzystających z tego rozwiązania. MVP to prototyp gotowy na tyle, aby 

można go było zaprezentować potencjalnym klientom. Produkt oferuje minimalny zestaw 

podstawowych funkcji, które rozwiązują problemy klientów lub pomagają im osiągać 

określone cele. 

Celem MVP jest otrzymanie informacji zwrotnej na wczesnych etapach przygotowania 

produktu lub usługi i stopniowe dostosowanie produktu do faktycznych i rzeczywistych 

oczekiwań użytkowników. Informacja zwrotna o MVP od testujących go klientów umożliwia 

podjęcie bardzo ważnych decyzji. Przede wszystkim umożliwia odpowiedź na pytanie: Czy 

produkt w ogóle budzi zainteresowanie klientów, czy warto w niego inwestować i go 

doskonalić? Informacja zwrotna umożliwia również identyfikację funkcjonalności, jakich 

poszukują klienci lub użytkownicy produktu. 

MVP ma zdecydowaną przewagę nad standardowym sposobem wprowadzania produktów 

do sprzedaży. W klasycznym podejściu produkt wprowadzany jest na rynek, często po wielu 

latach, po przeprowadzeniu szeregu działań związanych z badaniami rynku, produkcją, 

logistyką, marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta. Działania te wymagają często wysokich 

nakładów finansowych i czasowych. Tworząc MVP należy stosować prostą zasadę – „mniej 

znaczy więcej”. Produkt powinien składać się tylko z kilku podstawowych funkcji połączonych 

w całość. Produkt im jest prostszy i klarowny, tym ma większą wartość. MVP w swoim 

założeniu zapewnia oszczędność czasu i funduszy, umożliwiając przeprowadzenie badań wśród 

potencjalnych klientów i użytkowników na prototypie produktu lub usługi86. MVP umożliwia 

testowanie produktu przy niskich kosztach. W ten sposób startup może zweryfikować swój 

pomysł na produkt i uzyskać opinie klientów w dość krótkim czasie. Jeśli reakcje 

użytkowników końcowych są pozytywne oznacza to, że dalsze prace nad produktem 

i budowaniem bazy klientów mają sens. 

MVP jest kluczowe w koncepcji Lean Startup, czyli procesie tworzenia produktów poprzez 

walidację założeń na każdym, a w szczególności początkowym etapie. MVP zakłada iteracyjny 

proces budowania, a następnie pomiaru i uczenia się, do momentu kiedy produkt w pełni 

 
85 E. Ries, The Lean Startup. …, op. cit., pp. 112-113. 
86 MVP – minimum viable product praktycznie. Od czego zacząć biznes?, 

https://www.biznesowerewolucje.com/mvp-minimum-viable-product-praktycznie/, [20.01.2021]. 
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zaspokoi potrzeby interesariuszy (rysunek 2.1). MVP ma na celu uniknięcie budowania 

niepotrzebnych produktów. Reid Hoffman założyciel LinkedIn słusznie zauważa, że: „jeśli nie 

jesteś zakłopotany pierwszym wydaniem produktu, wydałeś go za późno”87.  

 
 

Rysunek 2.1. Iteracyjny proces budowania produktu 

Źródło: M. Trilck, An MVP (minimal viable product) is the standard starting place for building an app, 

https://wearecapicua.com/zero-to-mvp-the-right-way/, [20.01.2021]. 

Niestety nie we wszystkich branżach można zastosować podejście MVP. W branżach ściśle 

regulowanych, takich jak bankowość czy ubezpieczenia MVP nie jest to możliwe ze względu 

na sprawozdawczość, kontrole i inne aspekty regulowane przepisami prawa. Można natomiast 

MVP stosować jako podejście w marketingu, sprzedaży, czy też optymalizacji procesów 

wewnątrz przedsiębiorstw oferujących produkty bankowe czy ubezpieczeniowe88. 

Warto także dodać, że MVP to sformułowanie, które powszechnie jest używane 

w środowisku startupowym, do potocznego określenia etapu, na którym znajduje się pomysł na 

produkt. Bardziej precyzyjnym sposobem jest zastosowanie skali TRL – Technology Readiness 

Level. TRL to ogólnoświatowa skala, dzięki której można łatwo, szybko, a zarazem precyzyjnie 

określić, na jakim etapie rozwoju znajduje się pomysł na produkt (w szczególności 

technologia). Metodyka określa dojrzałość technologii, poczynając od fazy koncepcji (TRL 1), 

a kończąc na etapie technologii gotowej do wdrożenia (TRL 9), która oznacza posiadanie 

gotowego rozwiązania biznesowego. Z charakterystyką skali TRL można się zapoznać na 

przykład na stronach: https://www.medbizinnovations.pl/89, https://www.twi-global.com/90, 

 
87 B. Pagán, Lean Startup MVP: How To Make Meaningful Products, https://brianpagan.net/2015/lean-startup-

mvp-how-to-make-meaningful-products/, [22.01.2021]. 
88 M. Wolski, MVP, czyli o zwinnym podejściu do zakresu przedsięwzięcia, https://wolski.pro/2020/02/mvp-

czyli-o-zwinnym-podejsciu-do-zakresu-przedsiewziecia/, [22.01.2021]. 
89 G. Dadas, Z. Pociecha, Czym jest TRL i jak go określić?, https://www.medbizinnovations.pl/artykul02, 

[11.07.2021]. 
90 TWI, What are technology readiness levels (TRL)?, https://www.twi-global.com/technical-

https://brianpagan.net/2015/lean-startup-mvp-how-to-make-meaningful-products/
https://brianpagan.net/2015/lean-startup-mvp-how-to-make-meaningful-products/
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https://benjaminreinhardt.com/91. Dokładna charakterystyka każdego z poziomów sprawia, 

że posługiwanie się skalą jest bardzo przejrzyste. Poziomy skali pozwalają określić, jakie kroki 

zostały już podjęte, a ile pracy pozostało do wdrożenia technologii na rynek. 

Warto także dodać, że MVP to sformułowanie, które powszechnie jest używane 

w środowisku startupowym, do potocznego określenia etapu, na którym znajduje się pomysł na 

produkt. Bardziej precyzyjnym sposobem jest zastosowanie skali TRL – Technology Readiness 

Level. TRL to ogólnoświatowa skala, dzięki której można łatwo, szybko, a zarazem precyzyjnie 

określić, na jakim etapie rozwoju znajduje się pomysł na produkt (w szczególności 

technologia). Określa dojrzałość technologii, poczynając od fazy koncepcji (TRL 1), a kończąc 

na etapie technologii gotowej do wdrożenia (TRL 9), która oznacza posiadanie gotowego 

rozwiązania biznesowego. Z charakterystyką skali TRL można się zapoznać na przykład na 

stronach: https://www.medbizinnovations.pl/92, https://www.twi-global.com/93, 

https://benjaminreinhardt.com/94. Dokładna charakterystyka każdego z poziomów sprawia, 

że posługiwanie się skalą jest bardzo przejrzyste. Poziomy skali pozwalają określić, jakie kroki 

zostały już podjęte, a ile pracy pozostało do wdrożenia technologii na rynek. 

Podsumowując, należy wskazać, iż MVP95: 

• jest techniką stosowaną w rozwoju produktu; 

• to proces doskonalenia produktu, a nie sam produkt; 

• ma podstawowe funkcjonalności wystarczające do wdrożenia pomysłu na produkt; 

• oparty jest na filozofii Lean Startup i implikuje iteracyjny proces budowania, pomiaru, 

pętli uczenia się, aż produkt w pełni spełni wymagania rynku. 

Z zastosowania MVP może płynąć szereg korzyści96: 

• możliwe jest testowanie produktu przy minimalnych nakładach; 

• redukuje nakłady czasu i funduszy na pracę nad niepotrzebnym produktem; 

• umożliwia sprawdzanie tendencji rynkowych w realnym świecie; 

• dostarcza narzędzi współpracy z potencjalnymi użytkownikami w tworzeniu produktu 

finalnego; 

 
knowledge/faqs/technology-readiness-levels, [11.07.2021]. 

91 B. Reinhardt, Technology Readiness Levels, https://benjaminreinhardt.com/trl, [11.07.2021]. 
92 G. Dadas, Z. Pociecha, Czym jest TRL i jak go określić?, https://www.medbizinnovations.pl/artykul02, 

[11.07.2021]. 
93 TWI, What are technology readiness levels (TRL)?, https://www.twi-global.com/technical-

knowledge/faqs/technology-readiness-levels, [11.07.2021]. 
94 B. Reinhardt, Technology Readiness Levels, https://benjaminreinhardt.com/trl, [11.07.2021]. 
95 G. Wenc, MVP – 20 sposobów walidacji pomysłu na produkt, https://productvision.pl/2019/mvp-20-

sposobow-walidacji-pomyslu-na-produkt/, [28.01.2021]. 
96  Ibidem. 
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• umożliwia doskonalenie zespołu i rozwój produktu zgodny z koncepcją Lean Startup; 

• pozwala szybko i tanio poznać opinie i preferencje potencjalnych użytkowników 

w odniesieniu do produktu; 

• umożliwia pozyskiwanie i poszerzanie bazy użytkowników; 

• umożliwia przyciągnięcie inwestorów na wczesnym etapie rozwoju produktu.  

Podsumowując, główny celem MVP jest uzyskanie informacji zwrotnych od klientów na 

temat produktu i jego funkcjonalności. To działanie ukierunkowane na jak najszybsze 

przetestowanie produktu w warunkach rynkowych i zebranie o nim opinii.  Informacja zwrotna 

otrzymana od pierwszych klientów jest bardzo ważna, gdyż umożliwi podjęcie decyzji czy 

warto nad nim kontynuować prace. Idea MVP bazuje na podejściu, którego celem jest jak 

najszybsze zaprezentowanie produktu wśród klientów w celu jego weryfikacji. 

2.2. Proces budowania MVP 

Opracowanie Minimum Viable Product wymaga wykonania kilku niezbędnych działań. 

Procedurę można podzielić na 7 głównych kroków, które umożliwią poprawną budowę MVP. 

Kroki te zaprezentowano na rysunku 2.2. 

 

Rysunek 2.2. Procedura tworzenia MVP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Śmiałek, Build a Minimum Viable Product (MVP) and Why, 

https://codete.com/blog/building-a-minimum-viable-product/, [15.01.2021]. 
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Krok 1. Badanie rynku 

Pierwszym, a zarazem krytycznym etapem tworzenia MVP jest badanie rynku. Jego 

głównym celem jest określenie, w jaki sposób i czym produkt powinien się wyróżniać na rynku. 

Istotnym elementem na tym etapie jest także udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie potrzeby 

docelowych klientów produkt może zaspokoić. Istnieje wiele możliwości na przeprowadzenie 

badań rynku opartych na metodach ilościowych i jakościowych. Do najbardziej 

rozpowszechnionych, a zarazem sprawdzonych metod weryfikacji należą badania ankietowe. 

Wyniki uzyskane w ramach badań umożliwią lepsze zrozumienie potrzeb rynku. Na tym etapie 

istotne jest również przeprowadzenie analizy konkurencji. Planowany do wprowadzenia na 

rynek produkt może już się znajdować w ofercie innych przedsiębiorstw. Dlatego niezmiernie 

ważnym jest zbadanie istniejącej konkurencji i opracowanie produktu tak, aby był bardziej 

unikalny i wyróżniał się na rynku97. 

Krok 2. Identyfikacja grupy docelowej 

Drugim krokiem w tworzeniu MVP jest identyfikacja grup docelowych. Na tym etapie 

należy odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących potencjalnych klientów i wartości dla nich 

tworzonej. Wśród kluczowych pytań, na które należy udzielić odpowiedzi na tym etapie są98: 

• Kto skorzysta z projektowanego produktu? 

• Jaki problem rozwiązuje projektowany produkt? 

• Jaką wartość oferuje produkt, której klient nie uzyska u konkurencji?  

Na tym etapie należy skupić się na tworzeniu wartości dla określonej grupy docelowej 

klientów i formułowaniu Unique Selling Proposition. Należy pamiętać, iż zaspokojenie potrzeb 

i preferencji potencjalnych klientów jest czynnikiem sukcesu, którego osiągniecie pozwoli na 

stworzenie i rozwijanie produktu, na który będzie popyt. Najważniejsze jest tworzenie 

produktów, które rozwiązują ludzkie problemy i w jakiś sposób poprawiają ludzkie życie. Jak 

określić grupę docelową klientów szczegółowo omówiono w podrozdziale 1.2.  

Krok 3. Definiowanie przepływu użytkownika 

Trzecim krokiem w procesie opracowania MVP jest definiowanie przepływu użytkownika. 

Na tym etapie należy podjąć próbę wcielenia się w postać użytkownika projektowanego 

produktu. Należy prześledzić wszystkie działania, które klient musi podjąć, aby rozwiązać swój 

 
97 G. Śmiałek, Build a Minimum Viable Product (MVP) and Why, https://codete.com/blog/building-a-minimum-

viable-product/, [15.01.2021]. 
98 G. Śmiałek, Build …, op. cit. 
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problem za pomocą projektowanego produktu. Szczegółowe i uważne przeanalizowanie 

każdego z podejmowanych przez klienta kroków już na tym etapie pozwoli na uproszczenie 

produktu i dodanie do niego wartości pożądanych przez potencjalnego klienta.  

Analizując przepływ użytkownika należy zacząć od zidentyfikowania wszystkich punktów 

bólu, problemów lub niedogodności, z którymi użytkownik będzie miał styczność w procesie 

zakupu produktu. Następnie należy porównać zidentyfikowane bóle i problemy 

z potencjalnymi zyskami, jakie klient może osiągnąć użytkując produkt. Ta analiza umożliwi 

wygenerowanie kluczowych wartości i funkcjonalności projektowanego produktu. Racjonalnie 

przeprowadzona analiza przepływu użytkownika dostarcza informacji, czy produkt pomoże 

użytkownikom rozwiązać ich problemy na tyle skutecznie, na ile jest to możliwe. Jednocześnie 

należy pamiętać, że aby produkt odniósł sukces rynkowy musi rozwiązywać problemy 

użytkowników skuteczniej niż produkty oferowane przez konkurencję99.  

Krok 4. Identyfikacja cech produktu 

Czwartym krokiem na drodze do prawidłowego opracowania MVP jest identyfikacja cech 

produktu. Na tym etapie należy wymienić wszystkie wartości i funkcjonalności, które będzie 

posiadał projektowany produkt. Do wygenerowania jak największej liczby pomysłów może 

posłużyć metoda burzy mózgów. Na tym etapie liczy się kreatywność i brak ograniczeń 

w generowaniu pomysłów związanych z przeznaczeniem produktu i jego celami. 

Zidentyfikować należy wszystkie możliwe opcje wykonania każdej czynności w odniesieniu 

do projektowanego produktu. Zebranie szerokiego zestawu wartości i funkcjonalności produktu 

umożliwi w kolejnych etapach jak najlepsze dopasowanie produktu do potrzeb jego 

potencjalnych użytkowników. 

Krok 5. Priorytetyzacja funkcjonalności 

Piątym krokiem umożliwiającym poprawne opracowanie MVP jest priorytetyzacja 

funkcjonalności. Na tym etapie szeroki zestaw wartości i funkcjonalności opracowany w kroku 

czwartym należy podzielić na trzy kategorie: 

• cechy podstawowe produktu; 

• cechy, które produkt powinien mieć – „must-have”; 

• cechy, które będą mile widziane – „nice-to-have”. 

Cechy podstawowe produktu staną się częścią MVP. Cechy „must-have” i „nice-to-have”, 

będą stopniowo wprowadzanie po uruchomieniu MVP. 

 
99 G. Śmiałek, Build …, op. cit. 
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Dokonując podziału należy wziąć pod uwagę przede wszystkim pragnienia i doświadczenia 

potencjalnych użytkowników. Wśród podstawowych pytań, na które należy odpowiedzieć 

dokonując podziału, należy wskazać następujące:  

• Jak dużą wartość przynosi ta funkcjonalność dla klienta? 

• Jak ważna jest ta cecha dla procesu użytkowania? 

• Jak często klient będzie z niej korzystał w przyszłości? 

Im dana cecha przynosi wyższą wartość dla klienta i jest istotniejsza w procesie 

użytkowania, tym wyższą pozycję uzyskuje w rankingu, co wskazuje, że może być 

zakwalifikowana jako podstawowa cecha produktu.  

Na tym etapie z powodzeniem do priorytetyzacji można wykorzystać metodę Analytic 

Hierarchy Process (AHP)100. Jest to wielokryterialna metoda hierarchicznej analizy problemów 

decyzyjnych. Dzięki niej możliwa jest dekompozycja złożonego problemu decyzyjnego oraz 

utworzenie rankingu finalnego dla określonego zbioru wariantów. Metoda AHP polega na 

porównywaniu par alternatyw, każda z każdą, gdzie decydent wyraża intensywność i siłę 

preferencji jednej alternatywy w stosunku do innej, biorąc pod uwagę ważne dla niego kryteria. 

Preferencje decydenta wyraża się przy pomocy dziewięciostopniowej skali Saatyego101. 

W przypadku priorytetyzacji cech produktu alternatywy stanowić będą jego funkcjonalności 

i wartości, natomiast kryteria np. wartość dla klienta, ważność dla procesu użytkowania, 

częstość użytkowania produktu przez klienta w przyszłości. Utworzony dzięki zastosowaniu tej 

metody ranking zdecydowanie może ułatwić zakwalifikowanie poszczególnych cech do 

określonej grupy: podstawowych, „must-have”, „nice-to-have”. Użytecznym narzędziem 

internetowym umożliwiającym w prosty sposób przeprowadzenie priorytetyzacji 

z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process jest „123AHP” dostępne pod linkiem: 

http://www.123ahp.com/. 

Krok 6. Tworzenie MVP 

Szóstym krokiem po nadaniu priorytetów wszystkim cechom jest już rzeczywiste tworzenie 

MVP. Należy pamiętać, iż MVP nie jest niepełnowartościową wersją produktu końcowego. 

Wręcz przeciwnie jest to produkt posiadający wszystkie podstawowe cechy, wystarczający do 

zaspokojenia potrzeby klienta i zarazem dokładnego zaprezentowania idei produktu. 

 
100 T. L. Saaty, How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process, „European Journal of Operational 

Research” 1990, 48, pp. 9-26. 
101 T. L. Saaty, M. S. Ozdemir, Why the magic number seven plus or minus two, „Mathematical and Computer 

Modelling” 2003, 38, pp. 233-244. 
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Stworzony MVP powinien być łatwy w użyciu, dostępny dla użytkowników i przyciągający 

ich uwagę jako potencjalny produkt, do którego zakupu są skłonni. 

Krok 7. Testowanie MVP 

W ostatnim siódmym kroku, po zakończeniu fazy tworzenia MVP następuje etap jego 

testowania. Jest to proces obejmujący dwa rodzaje testów: wewnętrzne i zewnętrzne.  

Testy wewnętrzne mają miejsce przed pokazaniem MVP potencjalnym klientom. 

Odbywają się one, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wśród współpracowników, 

pomysłodawców, zespołów testujących, specjalistów ds. zapewnienia jakości. Głównym celem 

jest tutaj osiągnięcie odpowiedniej podstawowej jakości MVP przed wypuszczeniem go na 

rynek.  

Testy zewnętrzne MVP są zaś przeprowadzane przez rzeczywistych użytkowników 

w rzeczywistym środowisku. Tego typu testowanie umożliwia szybkie uzyskanie informacji 

zwrotnej od użytkowników i identyfikację różnorodnych problemów związanych 

z użytkowaniem MVP. Takie podejście zdecydowanie pozwala zmniejszyć koszty rozwoju 

produktu i jednocześnie uzyskać informację w odniesieniu do zainteresowania produktem 

wśród potencjalnych klientów. 

Jak już wspomniano MVP jest przekrojem przez wszystkie cechy produktu, a nie jedną albo 

kilkoma wybranymi. Przejrzyste przykłady jak należy budować, a jak nie należy podchodzić 

do opracowania MVP zaprezentowano na rysunku 2.3. Za produkt posłuży środek do 

przemieszczania się.  

 

Rysunek 2.3. Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego podejścia do opracowania MVP 

Źródło: Best Practices for Building a Successful MVP, https://www.starshotsoftware.com/post/best-practices-for-

building-a-successful-mvp, [21.01.2021]. 
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W 2006 roku S. Anderson przedstawił model piramidy, na którym zaprezentowane zostało 

podejście do prawidłowego i nieprawidłowego postrzegania MVP. Podejście to zostało 

zaprezentowane na rysunkach 2.4 i 2.5.  

 

PRAWIDŁOWE PODEJŚCIE DO POSTRZEGANIA MVP 

 

Rysunek 2.4. Model piramidy MVP (prawidłowy) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Pagán, Lean Startup MVP,…, op. cit. [28.02.2021]. 

Na rysunku 2.4 zobrazowano szerokie podejście, w którym MVP ma wiele funkcjonalności, 

z których żadna nie osiąga znaczącego dla użytkownika poziomu (zachwycającego). Na 

rysunku 2.5 zaś zobrazowano MVP, które ma mniej funkcjonalności, przy czym wszystkie są 

znaczące dla użytkownika. Do tworzenia MVP należy więc podchodzić jak do tworzenia 

minimalnego wspaniałego produktu. Jeśli produkt nie znaczy czegoś więcej dla użytkownika, 

to zdecydowanie nie odniesie sukcesu rynkowego. 
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NIEPRAWIDŁOWE PODEJŚCIE DO POSTRZEGANIA MVP 

 

Rysunek 2.5. Model piramidy MVP (nieprawidłowe podejście do opracowania MVP) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Pagán, Lean Startup MVP,…, op. cit. [28.02.2021]. 

W odniesieniu do modelu piramidy opracowując MVP należy pamiętać więc o zachowaniu 

następujących zasad102: 

• MVP musi być funkcjonalny – o funkcjonalności świadczy jego skuteczność 

w rozwiązywaniu problemów lub osiąganiu określonych celów przez użytkowników 

produktu;  

• MVP musi być niezawodny – przed udostepnieniem produktu potencjalnym klientom 

musi on zostać przetestowany wewnętrznie przez grono twórców lub specjalistów do 

spraw jakości. Na przykład w wypadku aplikacji mobilnej lub strony internetowej należy 

zdecydowanie unikać sytuacji, w których potencjalny klient otrzyma komunikat „Błąd! 

Coś poszło nie tak!”; 

• MVP musi być użyteczny – prototyp powinien być łatwo dostępny, przede wszystkim dla 

grupy potencjalnych użytkowników; 

• użycie MVP musi być wygodne – produkt zdecydowanie musi być poręczny, intuicyjny 

i prosty w obsłudze, dobrze dopasowany do potrzeb i czynności wykonywanych przez 

 
102 Słownik startup’owca. MVP, http://abk.umed.pl/slownik-startupowca-mvp/, [12.03.2021]. 

Zna
czący

Przyjemny

Wygodny

Użyteczny 

Niezawodny

Funkcjonalny



51 
 

potencjalnego użytkownika. Na przykład w wypadku aplikacji mobilnej lub strony 

internetowej należy zadbać, aby rejestracja była prosta i szybka; 

• MVP powinien sprawiać przyjemność – przytaczając słowa D. Norman „atrakcyjne 

rzeczy działają lepiej”. Prototyp powinien być pod względem wizualnym i użytkowym 

przyjemny dla użytkownika;  

• MVP powinien być znaczący – produkt powinien znaczyć coś więcej dla użytkownika, 

zachwycać go. Oprócz spełnienia wyżej wymienionych zasad MVP powinien również 

dawać coś więcej, np. odnoszącego się do emocji lub wartości wyznawanych przez 

użytkownika. 

W praktyce wskazuje się dwa podejścia na odwzorowanie pomysłu na produkt. Określane 

są one mianem niskiego poziomu odwzorowania pomysłu (Low-fidelity MVP) oraz wysokiego 

poziomu odwzorowania pomysłu (High-fidelity MVP)103. 

Niski poziom odwzorowania pomysłu jest dość łatwym i szybkim sposobem przedstawienia 

MVP. Jego najważniejszym celem jest przede wszystkim sprawdzenie i przetestowanie 

funkcjonalności, przy jednoczesnym ograniczeniu kwestii związanych z prezentacją wizualną 

produktu. 

Do podstawowych cech niskiego poziomu odwzorowania zalicza się104: 

• uwzględnienie tylko wybranych wizualnych elementów produktu końcowego (np. 

kształt), z pominięciem wszelkich detali; 

• uwzględnienie tylko wybranych kluczowych treści i/lub elementów, które będą składową 

produktu finalnego; 

• w przypadku produktów, które docelowo mają być interaktywne, w wersji testowej 

symulowanie ich tylko przez człowieka. Twórca produktu lub osoba znająca jego obsługę 

w ramach sesji demonstracyjnej działa na zasadzie komputera i ręcznie zmienia stany 

w produkcie/procesie. 

• Celem stosowania niskiego odwzorowania MVP jest105: 

• chęć lepszego zrozumienia problemów swoich potencjalnych klientów; 

• sprawdzenie czy, a jeśli tak, to na ile istotny jest dany problem dla użytkowników;  

• uzyskanie potwierdzenia, że dany problem jest warty zajęcia się jego rozwiązaniem; 

 
103 R. Mir, How to Design and Test a Minimum Viable Product (MVP), https://medium.com/@cobbleweb/how-

to-design-and-test-a-minimum-viable-product-mvp-cobbleweb-bc71650c2ee6, [12.02.2021]. 
104 G. Wenc, MVP – 20 sposobów …, op. cit. [28.01.2021]. 
105 Robot Mascot, 18 types of Minimum Viable Product (MVP) that won’t break the bank, 

https://www.robotmascot.co.uk/18-types-of-minimum-viable-product/, [18.03.2021]. 

https://medium.com/@cobbleweb/how-to-design-and-test-a-minimum-viable-product-mvp-cobbleweb-bc71650c2ee6
https://medium.com/@cobbleweb/how-to-design-and-test-a-minimum-viable-product-mvp-cobbleweb-bc71650c2ee6
https://www.robotmascot.co.uk/18-types-of-minimum-viable-product/
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• sprawdzenie, jaki sposób rozwiązania problemu może być najbardziej odpowiedni dla 

potencjalnego klienta.  

Wysoki poziom odwzorowania pomysłu jest trudniejszą w realizacji formą prezentacji 

produktu. MVP tego typu są zdecydowanie najbardziej zbliżone do realnego produktu. 

Pomysłodawcy produktu tworzą zazwyczaj MVP o wysokim stopniu odwzorowania realnego 

produktu. Mają dokładne wyobrażenie i plany tego, jak rzeczywisty produkt ma wyglądać. 

W kolejnym kroku testują produkt wśród potencjalnych użytkowników. Działanie to ma na celu 

uzyskanie rezultatu końcowego – finalnego produktu.  

Do podstawowych cechy wysokiego poziomu odwzorowania zalicza się106: 

• uwzględnienie wszystkich wizualnych elementów produktu końcowego na wysokim 

poziomie szczegółowości. Potencjalnemu użytkownikowi prezentowany jest realistyczny 

produkt; 

• uwzględnienie większości treści i/lub elementów, które będą składową produktu 

finalnego; 

• w przypadku produktów, które docelowo mają być interaktywne ich poziom jest mocno 

realistyczny, bądź minimalnie odbiega od finalnego produktu. 

• Celem stosowania niskiego odwzorowania MVP jest: 

• sprawdzenie czy, a jeśli tak, to ile klienci są skłonni zapłacić za produkt; 

• pozyskanie potencjalnych użytkowników, którzy staną się pierwszymi klientami, 

a zarazem swego rodzaju ambasadorami produktu rozpowszechniającymi informację 

i swoją opinię o produkcie; 

• potrzeba opracowania optymalnej strategii marketingowej (np. propozycji wartości, 

działań, kanałów dystrybucji), a także strategii rozwoju produktu i przedsiębiorstwa. 

Przed wyborem typu MVP należy się dogłębnie zastanowić, jak dokładnie chcemy 

odwzorować pomysł w MVP. Jest to bowiem sposób na sprawdzenie, czy produkt ma szansę 

zaistnieć na rynku. Należy jednak pamiętać, że przeprowadzenie takiego testu nie da 100% 

pewności na rynkowy sukces. Umożliwi natomiast pozyskanie informacji zwrotnych od 

klientów, czy są zainteresowani produktem. Co ważne, aby stworzyć MVP nie potrzeba dużych 

nakładów finansowych i czasowych. Wykonanie takiego prototypu służy bowiem do zebrania 

opinii przyszłych użytkowników i na ich bazie opracowania finalnego rozwiązania. 

Podsumowując należy zdecydowanie zaznaczyć, że model MVP jest eksperymentem, zaś 

 
106 G. Wenc, MVP – 20 sposobów …, op. cit. [28.01.2021]. 
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opinie uzyskane od potencjalnych klientów są źródłem wiedzy, która pomoże w podjęciu 

decyzji o dalszym działaniach związanych z rozwojem pomysłu na biznes. 

2.3. Sposoby walidacji MVP 

Istnieje wiele sposobów na walidację MVP. Wybór odpowiedniego z nich zależy od 

powodu, dla którego tworzony jest MVP. Wybierając sposób walidacji MVP należy dokonać 

odpowiedzi na następujące pytania: 

• Jakie jest największe ryzyko, które istnieje w danym momencie i jak można je sprawdzić? 

• Ile jest czasu na zbudowanie MVP i uzyskanie z niego wyników? 

• Ile jest pieniędzy na tym etapie? Jaką kwotę można wykorzystać?  

• Który ze sposobów walidacji MVP może wprowadzić startup na wyższy poziom? 

W praktyce można wyróżnić szereg sposobów walidacji MVP, spośród których najbardziej 

popularne i najczęściej stosowane uwzględniono na rysunku 2.6. 

 

 

Rysunek 2.6. Sposoby walidacji MVP 

Żródło: D. Janikas, Startup evolution curve: from idea to profitable and scalable business: startup marketing 

manual, San Bernadino 2017, https://slovakstartup.com/2018/05/10/different-types-purposes-of-mvps-how-to-

choose-the-right-one/, [22.02.2021]. 
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Wśród sposobów walidacji MVP o niskim poziomie odwzorowania najczęściej 

wskazywane są107, 108, 109: 

• Wywiad z klientem – polega na zbieraniu informacji o problemach klientów, na 

podstawie których budowany będzie produkt oferujący ich rozwiązanie. Wywiady mają 

na celu badanie potrzeb klientów. Podczas wywiadu ważne jest solidne przygotowanie 

się do niego. Należy zastanowić się, jakie pytania będą zadane. W trakcie wywiadu 

można wymieniać problemy, które docelowo będą rozwiązywane przy użyciu produktu, 

a następnie pytać klientów, co o nich myślą. Zadawane pytania powinny także 

nawiązywać do obecnych funkcjonalności produktu i zachowań klientów dotyczących 

zakupów. Wywiady umożliwiają bowiem lepsze zrozumienie wymagań odbiorców. 

• Mikroankieta – jest szybkim sposobem na uzyskanie informacji zwrotnej od 

potencjalnych klientów. Powinna zawierać jedno lub dwa krótkie, ale precyzyjnie 

przygotowane pytania dotyczące kwestii związanych z ich potrzebami, problemami, 

funkcjonalnością oczekiwanego produktu. W zamian za udzielenie odpowiedzi na krótką 

i szybką ankietę, można zaoferować badanemu drobny upominek za udział w badaniu np. 

ebook z interesującymi go treściami. 

• Blogi, fora, Facebook – dzięki tym narzędziom w łatwy sposób można przedstawić 

pomysł na produkt szerokiej społeczności. Można tego dokonać wykorzystując 

ogólnodostępne kanały komunikacji, w których zamieszczony zostanie artykuł lub post 

dotyczący pomysłu na produkt. To działanie umożliwi zebranie wśród szerokiego grona 

potencjalnych użytkowników opinii dotyczących produktu. Umożliwi to weryfikację czy 

poddawany dyskusji pomysł na produkt rzeczywiście jest nowością, czy może już istnieje 

na rynku, o czym nie wiedział jego twórca.  

• Budowanie widowni – to bardzo prosty sposób na zbudowanie wirtualnej społeczności 

zainteresowanej problemem, który docelowo ma rozwiązać projektowany produkt. Taką 

grupę można utworzyć na popularnych portalach społecznościowych np. Facebooku lub 

LinkedIn. Tej zainteresowanej grupie potencjalnych klientów można z powodzeniem 

zaprezentować pomysł na produkt, wersję testową MVP, poprosić ich o informację 

zwrotną i utrzymywać ich zainteresowanie do momentu wprowadzenia finalnego 

produktu, który potencjalnie zakupią. 

 
107 D. Janikas, Startup evolution …, op. cit., [22.02.2021]. 
108 Budowa MVP (Minimum Viable Product) - Znaczenie i wdrożenie, 

https://codingisthinking.com/blog/budowa-mvp-minimum-viable-product-znaczenie-i-wdrozenie/, 

[22.02.2021]. 
109 G. Wenc, MVP – 20 sposobów …, op. cit. [28.01.2021]. 
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• Landing page – strona internetowa w interesujący sposób prezentująca produkt. Może 

ona również zawierać film dotyczący produktu i jego najistotniejszych zastosowań. 

Istotnym elementem tego typu strony jest nakłonienie potencjalnego użytkownika do 

zostawienia adresu e-mail lub zarejestrowania się. Tego typu testowa strona jest 

przydatna do zbierania najistotniejszych informacji o potencjalnych klientach i ich 

zainteresowaniu produktem.  

• Fake door – strona internetowa, na której prezentowana jest oferta, zachęcająca do 

podjęcia działania polegającego np. na złożeniu zamówienia w przedsprzedaży, a nawet 

zakupie produktu. Najczęściej, gdy klient już podejmie decyzję o zamówieniu jest 

informowany, że strona z ofertą nie jest jeszcze gotowa i jej twórcy zachęcają do 

pozostawienia danych kontaktowych, dzięki którym potencjalny klient zostanie 

powiadomiony, kiedy produkt już będzie dostępny w sprzedaży. Dzięki „fałszywym 

drzwiom” w dość prosty sposób można zweryfikować zainteresowanie propozycją 

wartości oferowanego produktu.  

• Test A/B – w tej metodzie dokonywane jest porównanie dwóch wersji strony 

internetowej w celu wyboru tej z nich, która lepiej spełnia określone zadania. W teście 

A/B należy pamiętać, iż głównym jego założeniem jest jednoczesne porównywanie tylko 

jednej zmiennej – jednego elementu czy cechy, np. ogólnego wyglądu strony, wyglądu 

nagłówka. Badanie polega na skierowaniu tej samej liczby użytkowników (odsetka 

ruchu) na każdą z wersji. W dalszej części badania porównany jest współczynnik 

konwersji każdej z wersji stron. Jest to procentowy stosunek użytkowników strony, 

którzy wykonali pożądane działanie (np. wybór opcji zakup) do wszystkich 

użytkowników danej wersji strony. Uzyskane wyniki umożliwiają dokonanie wyboru 

określonej zmiennej (elementu, cechy), który w zadawalającym stopniu będzie spełniał 

oczekiwania potencjalnych klientów.  

• Film typu “DEMO” – prosty sposób na zaprezentowanie potencjalnym użytkownikom 

produktu MVP. Dzięki krótkiemu, ale kreatywnemu i przyciągającemu uwagę filmowi 

w szybki sposób można przekazać potencjalnym klientom informację o produkcie 

i wzbudzić ich zainteresowanie. Takie działanie umożliwia uzyskanie szybkiej opinii 

zwrotnej od potencjalnych zainteresowanych produktem.  

• Historia użytkownika – jak sama nazwa wskazuje to krótka opowieść o użytkowniku 

i jego problemie. Rozwiązaniem problemu jest oferowany produkt. W tej historii 

użytkownik w opisuje, w jaki sposób produkt rozwiązał jego problem. Wskazuje proces 
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jego użytkowania lub poszczególne kroki, jakie wykonał, aby doświadczyć wartości 

produktu. Opowiada o swoich doznaniach i emocjach związanych z jego użytkowaniem. 

Ważne jest, aby historia użytkownika była opowiedziana w interesujący i zachęcający 

sposób, oczywiście odpowiedni dla danej grupy potencjalnych odbiorców.  

• Szkic – prosty sposób na zaprezentowanie pomysłu na produkt poprzez wykonanie szkicu 

interfejsu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Szkic można wykonać ręcznie lub 

przy wykorzystaniu dedykowanych do tego narzędzi internetowych, na przykład 

https://balsamiq.com/. Szkic zawiera przede wszystkim główne ekrany lub jest to projekt 

strony internetowej produktu wraz z jej podstawowymi funkcjonalnościami. Można go 

w dość prosty i szybki sposób modyfikować. Dzięki szkicowi w szybki sposób można 

podkreślić innowacyjność pomysłu podczas prezentacji potencjalnym użytkownikom lub 

inwestorom.  

• Cyfrowy prototyp – makieta, model szkieletowy, wykonany przy użyciu narzędzi 

cyfrowych. Dzięki cyfrowemu prototypowi w skuteczny sposób można zademonstrować 

funkcjonalności produktu w sposób zbliżony do rzeczywistego. Prototyp zdecydowanie 

może być odwzorowaniem o niskiej wierności. Jeśli istnieje potrzeba można go 

oczywiście przygotowywać w postaci bardziej zaawansowanej aplikacji interaktywnej, 

z której potencjalny użytkownik może skorzystać i przetestować ją. Dzięki temu będzie 

miał przedsmak korzystania z finalnego produktu. 

• Papierowy prototyp – w przeciwieństwie do cyfrowego ma postać fizyczną. Może być 

wykonany jako prosty szkic lub wycięty papierowy model, mający na celu wizualizację 

funkcjonalności produktu i wartości płynącej z jego użytkowania. Główną zaletą 

prototypu papierowego jest jego prostota i niski koszt wykonania. Wymaga 

zaangażowania niewielkich nakładów czasu i wysiłku, a jednocześnie można go szybko 

modyfikować. Prototyp prezentowany w formie papierowej wymaga niewielkiej 

interpretacji słownej podczas jego prezentacji. Jego wizualna postać sama w sobie 

dostarcza wielu informacji niewymagających dodatkowego komentarza ze strony jego 

twórcy. 

• Kampania reklamowa – dobry, choć często wymagający nakładów finansowych sposób 

na przeprowadzenie walidacji MVP. Platformy reklamowe Google i Facebook dzięki 

swojemu szerokiemu zasięgowi pozwalają segmentować użytkowników ze względu na 

określone cechy, co umożliwia kierowanie reklamy do precyzyjnie określonych grup 

potencjalnych klientów. Działanie takie pozwala sprawdzić reakcję klientów na produkt.  
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• Test dymny – jest sposobem łączącym w sobie dwa inne wcześniej prezentowane 

podejścia, czyli kampanię reklamową i loading page lub fake door. Potencjalny 

użytkownik o produkcie dowiaduje się z kampanii reklamowej (np. Add Words) 

i w wyniku zainteresowania produktem odwiedza testową stronę internetową 

prezentującą pomysł na produkt. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest uzyskanie 

informacji o skali zainteresowania produktem i jednocześnie zbudowanie bazy 

potencjalnych klientów.  

Wśród sposobów walidacji MVP o wysokim poziomie odwzorowania najczęściej 

wskazywane są110, 111, 112: 

• Crowdfunding – jest sposobem na walidację MVP dającym rzetelną informację zwrotną 

o zainteresowaniu potencjalnych klientów produktem. Oparty jest na zamieszczeniu 

pomysłu na produkt na platformie crowdfundingowej umożliwiającej dokonywanie wpłat 

na sfinansowanie jego realizacji. W ramach prezentacji produktu warto zamieścić szkic, 

prototyp lub film „demo”. Ludzie widzący potencjał w produkcie wpłacają dowolną 

kwotę na jego rzecz. Twórca na tej podstawie dostaje faktyczną informację zwrotną, 

że trafił w potrzeby i preferencje potencjalnych klientów i że jego pomysł na produkt 

może odnieść sukces na rynku. Przykładowymi portalami umożliwiającymi tego typu 

działanie są: www.kickstarter.com, www.indiegogo.com. Jednocześnie oprócz walidacji 

MVP tym sposobem można też zyskać zaufanie pierwszych klientów oraz fundusze na 

zbudowanie finalnej wersji produktu. 

• Czarnoksiężnik z krainy Oz – MVP wygląda jak realnie działający produkt, przy czym 

jego funkcjonalności są obsługiwane ręcznie przez ludzi. W przypadku produktów, które 

docelowo mają być interaktywne, w wersji testowej mogą być one symulowane przez 

człowieka. Sposób ten jest skuteczny, kiedy twórca produktu chce sprawdzić czy jest on 

pożądany na rynku, zanim zbuduje jego finalną wersję. Dzięki temu sposobowi walidacji 

MVP możliwe jest zidentyfikowanie problemów związanych z jego użytkowaniem przez 

potencjalnych klientów. 

• Concierge – sposób na walidację MVP odzwierciedlający pracę concierge w hotelu. 

Oznacza to, że twórca produktu będzie wykonywać wszystkie funkcje swojego produktu 

lub usługi indywidualnie i ręcznie. Każdy klient będzie traktowany indywidualnie w celu 

rozwiązania jego problemu. Concierge jest metodą bardzo podobną do Czarnoksiężnika 

 
110 D. Janikas, Startup evolution …, op. cit., [22.02.2021]. 
111 Budowa MVP (Minimum Viable Product)…, op. cit. [22.02.2021]. 
112 G. Wenc, MVP – 20 sposobów …, op. cit. [28.01.2021]. 
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z krainy OZ. Przy czym metoda concierge zakłada, że produkt lub usługa są wysoce 

spersonalizowane i dostarczane dla wybranych klientów. 

• Fragmentaryczne MVP – korzystając z tego sposobu walidacji MVP, twórca 

wykorzystuje realnie istniejące narzędzia w swoim własnym produkcie. Narzędzia te 

dostępne są na rynku i użytkownicy mogą z nich w pełni skorzystać. Ten sposób można 

ulokować jako alternatywę pomiędzy “czarnoksiężnikiem z krainy Oz” a „concierge”. 

Potencjalni klienci użytkują budowany produkt, przy czym twórca korzysta z istniejących 

narzędzi, dzięki czemu nie musi dostarczać go ręcznie. Działanie takie daje oszczędność 

czasu i nakładów finansowych, ze względu na to, że nie wymaga inwestowania we własną 

technologię czy też infrastrukturę. 

• Pojedyncza funkcjonalność – sposób ten polega na dostarczeniu potencjalnym 

użytkownikom produktu o jednej określonej funkcjonalności. Produkt, w szczególności 

ten na wczesnym etapie tworzenia, powinien mieć jedną główną funkcjonalność. To 

działanie zamierzone, aby podczas testowania produktu nie rozpraszali się oni 

funkcjonalnościami uzupełniającymi (nie zawsze im potrzebnymi), zaś skupili się na 

głównej. Takie podejście powala uzyskać odpowiedzi zwrotne od potencjalnych 

klientów, umożliwiające zrozumienie jednego konkretnego problemu lub rozwiązania. 

Należy też zaznaczyć, że jeśli produkt nie posiada kluczowej funkcjonalności, dodawanie 

do niego kolejnych uzupełniających funkcjonalności, nie sprawi, że będzie on pożądany 

przez potencjalnych klientów. Brak głównej funkcjonalności może spowodować, 

że zostanie on uznany przez potencjalnych klientów za bezużyteczny. 

• Model 3D – najlepszym sposobem wiernego odwzorowania MVP, który ma postać 

fizyczną jest wydrukowanie jego modelu na drukarce 3D z różnego rodzaju tworzyw 

sztucznych lub metali. Prototyp 3D pomimo, że jest droższy w wykonaniu, ma znacznie 

większy wpływ na percepcję potencjalnych klientów niż model na przykład papierowy. 

Technika druku 3D zdecydowanie nadaje produktowi profesjonalnego charakteru 

i umożliwia zebranie opinii od potencjalnie zainteresowanych użytkowników.  

• Klikalny mockup – jak już wcześniej wspomniano cyfrowe prototypy, o niskim 

poziomie odwzorowania MVP, mogą posłużyć do demonstrowania klientowi 

funkcjonalności w sposób zbliżony do rzeczywistego postrzegania produktu. Możliwe 

jest również tworzenie, bardziej skomplikowanych interaktywnych mockupów, dzięki 

którym potencjalny użytkownik może przetestować oraz poczuć doświadczenie 

użytkowania, które są niemal takie same jak w przypadku finalnego produktu. 
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Oczywiście sposób ten wymaga wyższych nakładów finansowych i zaawansowania 

technologii niż proste prototypy cyfrowe czy też papierowe. 

Mówiąc o sposobach walidacji MVP warto przytoczyć kilka przykładów realnych 

produktów, które odniosły sukces rynkowy właśnie dzięki rzetelnemu procesowi ich testowania 

wśród klientów. Do tych przykładów można zaliczyć Zappos.com czy Dropbox. 

Zappos.com (internetowy rynek obuwia) stanowi bardzo dobry przykład walidacji typu 

Fake door. Nick Swinmurn założyciel Zappos chciał zweryfikować założenie, że ludzie będą 

chcieli kupować buty bez wychodzenia z domu. W celu weryfikacji swojego pomysłu nie 

tworzył zaawansowanej strony internetowej, nie budował magazynów, ani nie tworzył zespołu 

logistycznego. Na początku, wraz z zespołem poszedł do lokalnego sklepu obuwniczego, 

w którym zrobili zdjęcia kilku par butów i umieścili je na prostej witrynie internetowej (rysunek 

2.7). Ludzie mogli kupować buty bez chodzenia do sklepu. Gdy ktoś kupił buty, twórca Zappos 

szedł do sklepu, kupował buty i wysłał je pocztą do klienta. Dzięki takiemu działaniu sprawdził 

czy produkt działa, jeszcze zanim poniósł duże koszty jego wdrożenia. 

 

Rysunek 2.7. Strona internetowa Zappos.com w fazie walidacji MVP 

Źródło: MVP – minimum viable product praktycznie. Od czego zacząć biznes?, 

https://www.biznesowerewolucje.com/mvp-minimum-viable-product-praktycznie/, [20.01.2021]. 

Dobrym przykładem walidacji MVP typu consierge był sturtup „Food on the Table”. Jego 

założyciel Manuel Rosso uznał, iż ludzie mają dość jedzenia poza domem i chcą gotować 

własne posiłki, co pozwoli im zaoszczędzić pieniądze. Stwierdził też, że ludzie nie lubią 

http://www.biznesowerewolucje.com/wp-content/uploads/2015/01/zappos.jpg
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chodzić do sklepu i stać w kolejkach. Rozwiązaniem tego problemu miała być pomoc 

w planowaniu posiłków i robieniu zakupów. Założyciel Food on the Table w celu walidacji 

MVP rozpoczął od indywidualnych planów dotyczących posiłków. Przeprowadzał wywiady 

z potencjalnymi klientami i poznawał ich preferencje żywieniowe oraz budżety. Następnie 

samodzielnie (manualnie) wybierał przepisy, zestawiał listy zakupów, zbierał kupony 

ze sklepów i dostarczał produkty spożywcze każdemu z klientów osobiście. W miarę 

zwiększania się liczby użytkowników, których już nie mógł obsłużyć ręcznie, opracował usługę 

online i zautomatyzował procesy. 

 

Rysunek 2.8. Strona internetowa foodonthetable.com w fazie walidacji MVP 

Źródło: Austin's Food on the Table Cooks Up Meal Plans, Hits 1m Users, https://pando.com/2012/05/23/austins-

food-on-the-table-cooks-up-meal-plans-hits-1m-users/, [20.01.2021]. 

Założyciele portalu Airbnb – Brian Chesky i Joe Gebbia również dokonali walidacji 

swojego pomysłu z wykorzystaniem MVP consierge113. Założyciele postanowili więc otworzyć 

swój strych jako tanie zakwaterowanie dla jej uczestników. Zrobili zdjęcia mieszkania, 

a następnie umieścili je na prostej stronie internetowej. Dzięki temu zwyczajnemu sposobowi 

mieli troje płacących zainteresowanych noclegiem: kobietę z Bostonu, i dwóch mężczyzn 

 
113 E. Schonfeld, AirBed And Breakfast Takes Pad Crashing To A Whole New Level, 

https://techcrunch.com/2008/08/11/airbed-and-breakfast-takes-pad-crashing-to-a-whole-new-

level/?guccounter=1, [21.02.2021]. 

https://productvision.pl/wp-content/uploads/2019/03/foodonthetable-compressor.jpg
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z Utah i z Indii. W ten sposób zweryfikowali rynek i potwierdzili, że ludzie byliby skłonni kupić 

ten produkt.  

 

Rysunek 2.9. Strona internetowa AirBed&Breakfest w fazie walidacji MVP 

Źródło: E. Schonfeld, AirBed …, op. cit., [21.02.2021]. 

Ciekawym przykładem MVP typu landing page jest Buffer, czyli platforma stworzona do 

zarządzania mediami społecznościowymi. Joel Gascoigne, założyciel firmy Buffer, zanim 

zbudował gotową aplikację, stworzył prosty landing page. Celem było zweryfikowanie, czy 

ludzie byliby chętni użyć aplikacji. Link do strony został zamieszony na Twitterze. Po tym, jak 

kilka osób użyło go do przesłania swojego adresu e-mail, założyciele stwierdzili, że pomysł 

przyciąga uwagę potencjalnych klientów i w jego testowaniu warto pójść o krok dalej. Istotną 

kwestią było zweryfikowanie, czy potencjalni użytkownicy są w stanie zapłacić za taki produkt. 

Na stronie zamieszczono więc plany cenowe (rysunek 2.10). Każdy klient, który kliknął 

w wybrany plan, został przeniesiony na stronę z informacją “Cześć, złapałeś nas, zanim 

byliśmy gotowi”, a następnie zaproszony do pozostawienia swoich danych w celu otrzymania 

powiadomienia, gdy produkt będzie już gotowy. W rezultacie część osób nadal podawało tylko 

swój e-mail, zaś część, choć niewielka, wybierała płatne plany. To działanie pokazało ilu 

https://ecommerce-platforms.com/wp-content/uploads/2014/09/airbed-and-breakfast-1549628929.png


62 
 

potencjalnych użytkowników może stać się klientami płacącymi. Po tej walidacji MVP, twórca 

Buffera przystąpił do tworzenia pierwszej wersji prawdziwego, działającego produktu. 

 

 

Rysunek 2.10. Strona internetowa buffer.com w fazie walidacji MVP 

Źródło: J. Gascoigne, Idea to Paying Customers in 7 Weeks: How We Did It, https://buffer.com/resources/idea-to-

paying-customers-in-7-weeks-how-we-did-it/, [20.01.2021]. 

Filmy są coraz bardziej popularnym sposobem walidacji MVP. Dropbox oferujący 

rozwiązania do synchronizacji plików, to przykład firmy, która w celu prezentacji swojego 

produktu przygotowała film. Założyciel Drew Houston w celu uzyskania opinii potencjalnych 

użytkowników o produkcie przygotował film prezentujący zasadę działania produktu. 

Następnie udostępnił go swojej sieci, aby poznać opinie ludzi. W krótkim filmie 

instruktażowym114 przedstawił zamierzoną funkcjonalność Dropbox i jego użyteczność. Samo 

 
114 Link do filmu o Dropbox: 

https://www.youtube.com/watch?v=ps4X1KFZ8J0&t=0s&ab_channel=PaoloLandoniENG, [20.01.2021]. 

https://productvision.pl/wp-content/uploads/2019/03/buffer.png
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obejrzenie filmu o produkcie i jego zaletach, ostatecznie prowadziło klientów do 

uświadomienia sobie, dlaczego chcieliby zapłacić za ten produkt. 

Dobrze znanym przykładem fragmentarycznego MVP jest Groupon, który łączy klientów 

z lokalnymi restauracjami, hotelami, biurami podróży oraz różnorodnymi sklepami. Grupon 

dostarcza atrakcyjnych ofert na produkty, które są dostępne przez ograniczony czas (rysunek 

2.11)115. Współzałożyciele Groupon, Andrew Mason i Eric Lefkofsky, w celu walidacji 

swojego produktu zaczęli od bloga WordPress, na którym sprzedawali koszulki, a jedynym 

sposobem na zakup koszulki było wysłanie wiadomości e-mail. Po zakupie ofert kupony były 

generowane jako pliki PDF za pomocą FileMaker i wysyłane przez Apple Mail. Szef działu 

obsługi klienta Joe Harrow spędzał trzy godziny dziennie, osobiście wysyłając e-maile do 

klientów, którzy kupili kupon z platformy. Zamiast projektować skomplikowane systemy 

informatyczne, założyciele Groupon skupili się na sprawdzeniu, czy ich pomysł jest realny do 

wdrożenia. Zamiast tracić czas i pieniądze na infrastrukturę zaplecza, znaleźli najkrótszą drogę 

do klientów. MVP był zasilany z zasobów stron trzecich, innych firm, których oferty były 

dostępne na Groupon116. Dopiero po sukcesie walidacji MVP twórcy rozpoczęli działania 

związane z rozwojem backendu, frontendu i systemu voucherów. 

 

Rysunek 2.11. Strona internetowa Groupon.com w fazie walidacji MVP 

Źródło: A. Danielkievich, Successful Businesses That Started With MVP Development and Are Now Rocking the 

World, https://keenethics.com/blog/successful-minimum-viable-product, [20.01.2021]. 

 
115 What is a Minimum Viable Product, https://rubygarage.org/blog/what-is-a-minimum-viable-product, 

[20.01.2021]. 
116 A. Ponomarev, How Groupon Built an MVP Without Tech and Validated an Idea in a Month, 

https://medium.com/rocket-startup/how-groupon-built-an-mvp-without-tech-and-validated-an-idea-in-a-

month-53ed8845affd, [20.01.2021]. 
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Podane przykłady walidacji MVP wskazują, jak ważnym jest testowanie minimalnego 

zestawu funkcjonalności produktu przed jego wprowadzeniem na rynek. Jeśli działania 

ograniczają się do testowania tylko podstawowej wartości swojego produktu, nie wymagają 

dużych nakładów finansowych. Celem MVP nie jest stworzenie doskonałego produktu, ale 

maksymalizacja uczenia się przy minimalnym wysiłku. Budowanie MVP pozwala 

przedsiębiorcom testować swoje pomysły, bez zbędnej straty czasu, wysiłku i pieniędzy.  

Na podstawie przedstawionych przykładów walidacji MVP jednoznacznie wynikają 

3 główne zasady jego budowania117:  

1. Należy uważnie przemyśleć kluczowe problemy docelowych użytkowników i możliwe 

sposoby ich rozwiązania. 

2. Należy ograniczyć produkt do kluczowych funkcji potrzebnych do udowodnienia wartości 

docelowym użytkownikom i zawrzeć je w MVP.  

3. Z przeprowadzonej walidacji MVP należy wyciągnąć wnioski i wykorzystać je do 

stworzenia w pełni funkcjonalnego produktu.  

Na koniec należy podkreślić, że zawsze należy mierzyć sukces, bądź porażkę MVP. 

Pominięcie tej czynności może spowodować wyciągnięcie błędnych wniosków, co do 

zainteresowania klientów produktem. Można stosować różnorodne mierniki, w zależności od 

profilu potencjalnych klientów. Do najczęściej spotykanych i sprawdzonych sposobów 

mierzenia MVP można zaliczyć: rozmowę z klientem o problemach i wrażeniach związanych 

z produktem, sprawdzanie liczby wzmianek (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) 

o produkcie w mediach społecznościowych, czy też sprawdzanie statystyk związanych 

z aktywnością potencjalnych użytkowników produktu (pozostawienie adresu e-mail, 

zainteresowanie wersją płatną). 

Podsumowując rozważania podjęte w tym rozdziale należy podkreślić, że przed 

wprowadzeniem produktu na rynek zdecydowanie należy przetestować jego minimalną wersję 

wśród potencjalnych klientów. Użyteczną techniką w tej kwestii jest MVP. Decydując się na 

jej zastosowanie warto przemyśleć następujące kwestie: 

1. MVP to proces 

Mimo swojej nazwy Minimum Viable Product, nie jest produktem. Jest to proces, który 

dzięki wielokrotnej iteracji jest w stanie doprowadzić do opracowania produktu, 

wzbudzającego zainteresowanie potencjalnych użytkowników, którzy będą w stanie płacić za 

korzystanie z niego. 

 
117 The Ultimate List of MVP Examples [20+ Case Studies], https://altar.io/ultimate-list-mvp-examples/, 

[20.01.2021]. 
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2. Lista kontrolna MVP118 

Przed rozpoczęciem pracy nad MVP, należy odpowiedzieć na następujące pytania: 

• Kto będzie korzystał z Twojego produktu? 

• Jaką wartość (czas, pieniądze) oferuje Twój produkt? 

• Jaki problem rozwiążesz? 

• Kiedy i jak duże przychody przyniesie? 

• Co decyduje o sukcesie i porażce? 

• Kiedy możemy go dostarczyć? 

• Jaka jest podstawowa funkcjonalność? 

3. Kluczowa funkcjonalność 

Budowanie MVP należy rozpocząć od podstawowej, kluczowej funkcjonalności, która 

będzie rozwiązywać problemy klientów i dostarczać im wartości. Zdecydowanie musi to być 

podstawowa funkcjonalność. To ona powinna podlegać walidacji wśród klientów. 

Zdecydowanie powstrzymaj się od dodania dodatkowych funkcjonalności przed 

uruchomieniem swojego MVP. Zbyt wiele funkcjonalność może przysłonić podstawową, co 

spowoduje, że jej testerzy (potencjalni klienci) rozproszą swoją uwagę i nie otrzymasz 

precyzyjnej opinii odnośnie trzonu swojego produktu. A to właśnie na niej powinno 

Ci najbardziej zależeć. 

4. MVP to nie tylko funkcjonalność 

Nie popełnij kardynalnego błędu i nie skupiaj się jedynie na funkcjonalności. Pamiętaj, 

że MVP powinno być: niezawodne, użyteczne, wygodne, przyjemne i znaczące dla klientów. 

Projektując swój produkt musisz nawiązać do każdej z tych kategorii, aby jak najlepiej 

odpowiedzieć na potrzeby klientów. 

5. Metody walidacji MVP  

Dostępnych jest wiele metod walidacji MVP, zarówno bardzo prostych jak i bardziej 

zaawansowanych technologicznie. Pamiętaj, że aby skorzystać z nich nie musisz tworzyć 

specjalistycznego oprogramowania tracąc pieniądze i czas, których zawsze jest za mało. Jest 

wiele narzędzi dostępnych w Internecie dzięki, którym możesz stworzyć swój MVP. Sprawdź 

na stronie http://startupstash.com, które z nich mogą być użyteczne dla Ciebie. 

 

 

 
118 M. Krztoń, 10 quick tips for creating successful MVP (Minimum Viable Product), 

https://medium.com/@michakrzton/10-quick-tips-for-creating-successful-mvp-minimum-viable-product-

14b23b715016 [11.07.2021]. 



66 
 

6. Testowanie produktu – potencjalni użytkownicy 

Myśląc o grupie docelowej, która będzie potencjalnymi użytkownikami, nie staraj się 

docierać do niezliczonej rzeszy osób. Skup się raczej na precyzyjnie określonej grupie 

potencjalnych użytkowników, od której będziesz mógł otrzymać szczegółową recenzję 

odnoście użyteczności produktu. Docieraj do grup społecznościowych, które mogłyby nim być 

zainteresowane. Zastanów się, do jakiej grupy mógłbyś zwrócić się po opinię odnośnie 

Twojego produktu. 

7. Czas i pieniądze 

Czasu i pieniędzy zawsze jest za mało. Czasu nie jesteśmy w stanie pozyskać od innych, 

ale pieniądze zdecydowanie tak. Pomyśl, może warto zamieścić Twój pomysłu na produkt na 

platformie crowdfundingowej umożliwiającej dokonywanie wpłat na sfinansowanie jego 

realizacji. 

8. Nie trać czasu 

Nie przejmuj się nieistotnymi detalami i niedoskonałościami, które nie zaważają na głównej 

funkcjonalności Twojego produktu. Dąż do jak najszybszego uzyskania cennych informacjach 

zwrotnych od potencjalnych użytkowników. Dzięki temu będziesz mógł iść do przodu 

i doskonalić swój pomysł na produkt.  
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3. Tworzenie biznesplanu  

3.1. Znaczenie biznesplanu 

Rozpocząłeś nowy biznes, czy też zastanawiasz się nad uruchomieniem tego 

przedsięwzięcia, o którym myślałeś od dawna? Jeśli chcesz odnieść sukces, potrzebujesz wizji, 

determinacji, ciężkiej pracy oraz … biznesplanu. Funkcjonalny biznesplan to dobry początek. 

W tym rozdziale znajdziesz podstawowe zasady  projektowania biznes planu, a również 

praktyczne wskazówki, dzięki którym wprowadzisz swój biznes na właściwe tory. 

Dlaczego potrzebujesz biznesplanu? 

Pojęcie „biznesplan” pochodzi z j. angielskiego (business plan) i oznacza w ogólnym 

znaczeniu plan, projekt biznesu, plan uruchomienia działalności gospodarczej jak również plan 

rozwoju przedsiębiorstwa119. W literaturze przedmiotu często używa się zamiennie terminu 

„studium możliwości”, „studium wykonalności” lub „studium feasibility”120. Najprościej 

można określić biznesplan jako dokument, który dowodzi, że planowana działalność 

gospodarcza będzie przynosiła dochód wystarczający do pokrycia wydatków oraz zysk 

satysfakcjonujący inwestora121, 122, 123. Biznes plan postrzegany jest także jako dokument, który 

zawiera szczegółowe prognozy odnośnie do przyszłości i stanowi narzędzie pomocne 

w podejmowaniu decyzji124, 125, 126. 

Przedsiębiorcy lub menedżerowie tworzą biznesplany z różnych powodów – aby 

przyciągnąć fundusze, ocenić przyszły wzrost, budować partnerstwa lub kierować rozwojem127. 

Niestety, zdecydowana większość tych planów ma krótki okres ważności. Biznes rozwija się 

bardzo dynamicznie: zmieniają się cechy produktu, usług, preferencje klientów, pojawiają się 

nowi konkurenci lub zmienia się klimat gospodarczy. A sytuacja z pandemią, która wstrząsnęła 

światową gospodarką w 2020 roku pokazała, jak mało przydatne może być planowanie, nawet 

 
119 B. Szczepańska-Bernaś, Jak napisać poprawny biznesplan, Wyd. Forum, Kraków 2013, s. 10. 
120 J. T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Wyd. Poltext, Warszawa 2012, s. 15. 
121 T. Hermaniuk, Biznesplan. Pytania i odpowiedzi, Wyd. Difin, Warszawa 2014, s. 52. 
122 S. Kraus, R. Harms, E. Schwarz, Strategic business planning and success in small firms, „International 

Journal of Entrepreneurship and Innovation Management” 2008, 8 (4), pp. 381-396. 
123 O. Osiyevskyy, L. Hayes, N. Krueger, C.M. Madill, Planning to grow? Exploring the effect of business 

planning on the growth of small and medium enterprises (SMEs), „Entrepreneurial Practice Review” 2013, 

2 (4), pp. 36-56. 
124 M. McKeever, How to write an business plan?, 10th edition, Nolo, Barkeley, CA 2011, p. 6. 
125 B. Honig, M. Samuelsson, Data replication and extension: A study of business planning and venture-level 

performance, “Journal of Business Venturing Insights” 2014, 1-2,  s. 18-25. 
126 A.K. Singh, S. Vinodh, Modeling and performance evaluation of agility coupled with sustainability for 

business planning, „Journal of Management Development” 2017, 36 (1), pp. 109-128. 
127A. Gallo, Keeping Your Business Plan Flexible, https://hbr.org/2010/09/keeping-your-business-plan-fle, 

[11.01.2020]. 

https://hbr.org/2010/09/keeping-your-business-plan-fle
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krótkoterminowe i że przewidywanie zmian w potrzebach konsumenta w okresie pandemii 

może być bardzo trudne128. Gotowy plan – choć sam w sobie użyteczny – nie jest być może 

najbardziej wartościowym rezultatem prac nad jego przygotowaniem. Najistotniejsze jest to, 

czego wnioskodawca nauczy się, opracowując poszczególne jego elementy. Biznesplan 

przygotowuje do podejmowania w zmiennych okolicznościach trafniejszych decyzji, ponieważ 

pozwala zrozumieć powiązania planowanego przedsięwzięcia ze światem zewnętrznym 

(z klientami, dostawcami i otoczeniem przedsiębiorczości) oraz zależności między 

poszczególnymi elementami129, 130. 

Dobrze przygotowany biznesplan wzbudza entuzjazm dla pomysłu przedsiębiorcy 

i zwiększa jego szanse na sukces – niezależnie od tego, czy proponuje on nowatorską inicjatywę 

w swojej organizacji czy zakłada zupełnie nową firmę. Ten dokument jest niezbędny 

i wymagany, np. przy ubieganiu się o kredyt bankowy czy dofinansowanie z Unii Europejskiej, 

Urzędu Pracy lub innej instytucji finansującej. 

Biznes plan jest przygotowywany na okres do 2 lat (bliski horyzont planistyczny), 2-10 lat 

(horyzont perspektywiczny). We współczesnej gospodarce, ze względu na postęp technologii, 

zmiany prawne, zmiany społeczne, plany przygotowywane na więcej niż 3 lata mają małą 

szansę na sprawdzenie się w praktyce. W dłuższych okresach skuteczniejsze może być 

wykorzystanie koncepcji foresightu strategicznego131. 

Potrzeba skonstruowania biznesplanu może wystąpić w zasadzie w każdej fazie cyklu życia 

przedsiębiorstwa, począwszy od jego założenia, poprzez rozwój i dojrzałość. Spełnia on funkcje 

zarówno wewnętrzne (przygotowanie scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa), jak i zewnętrzne 

(prezentacja celów i rezultatów przedsięwzięcia)132. Wskazuje nie tylko na zamiary działania 

przedsiębiorstwa w przyszłości, ale także wskazuje sposoby, środki i metody osiągania 

celów133. Biznesplan może być elementem ogólnego programu planowania 

w przedsiębiorstwie, wykorzystywanym do wdrażania przyjętej strategii134. 

Biznesplan powinien dać odpowiedzi na 4 pytania135: 

1. Do czego zmierza przedsiębiorca? 

 
128 D. Patnaik, M. Loret de Mola, B. Bates, Creating a Post-Covid Business Plan, Harvard Business Review, 

January 2021, https://hbr.org/2021/01/creating-a-post-covid-business-plan, [12.01.2021]. 
129 R. Johnson, Doskonały biznesplan, Wyd. Rebis, Poznań 2001, s. 6. 
130 N. Upton, E. J. Teal, J. T. Felan, Strategic and business planning practices of fast growth family firms, 

„Journal of Small Business Management” 200139 (1), pp 60-72. 
131 Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznes planów, 

https://www.marr.com.pl/doc/Gotowe%20materialy%20dla%20uczestnikow.pdf, [12.01.2021]. 
132 J. Skrzypek, Biznesplan …, op. cit., s. 17. 
133 A. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce, Wyd. CeDeWu, 2014, Warszawa, s. 7. 
134 R. Sitkiewicz, Praktyczne sporządzenie biznesplanu, Wyd. Difin, Warszawa 2014, s. 9. 
135 B. Szczepańska-Bernaś, Jak napisać …, op. cit., s. 10. 

https://hbr.org/2021/01/creating-a-post-covid-business-plan
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2. Jakie mocne strony posiada przedsiębiorca? 

3. Jakie są najlepsze metody osiągniecia celu przez przedsiębiorcę? 

4. Jakich efektów w przyszłości oczekuje przedsiębiorca? 

Do najczęściej spotykanych sytuacji, w których pojawia się konieczność opracowania 

biznesplanu należą136, 137: 

• rozpoczęcie działalności nowej firmy;  

• pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania; 

• wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi; 

• modernizacja infrastruktury technicznej; 

• inwestycje rozwojowe; 

• rozszerzenie rynku zbytu; 

• zwiększenie skuteczności i efektywności realizowanych procesów; 

• reorganizacja lub restrukturyzacja przedsiębiorstwa; 

• pozyskanie partnera w ramach joint venture. 

Jak wskazano powyżej jest wiele powodów, dla których należy posiadać umiejętność 

konstruowania biznesplanu. Biznesplan zmusza do głębszej refleksji nad dotychczasowymi 

poczynaniami i oczekiwaniami na przyszłość. Ponadto pozwala oszacować ryzyko 

towarzyszące przedsięwzięciom oraz zredukować je poprzez uniknięcie lub zaplanowanie 

odpowiednich działań naprawczych. 

Dobry biznesplan nie tylko jest podstawą uzyskania dofinansowania z zewnętrznej 

instytucji. Wśród innych korzyści wyróżnia się najczęściej138: 

• konfrontację z rzeczywistością i opracowanie szczegółowego planu działania; 

• pozyskanie przydatnych wskazówek – po konfrontacji pomysłu z osobami z zewnątrz; 

• prognozy finansowe, które mogą zostać wykorzystane jako wstępny budżet. 

Wyniki badań wśród startupów pokazały, że opłaca się planować i konstruować 

biznesplany. Przedsiębiorcy, którzy piszą formalne plany, mają o 16% większe szanse na 

osiągnięcie rentowności niż inni identyczni przedsiębiorcy nieplanujący. Badania pokazały 

 
136 T. Hermaniuk, Biznesplan …, op. cit., s. 53-54. 
137 V. Evans, B. Tracy, Niesamowity biznesplan. Zdobądź fundusze na rozwój firmy lub start-up, Wyd. Helion, 

Gliwice 2015, s. 14. 
138 Harvard Business Review. Podręcznik przedsiębiorcy, Wyd. Rebis, Poznań 2018, s.100-101. 
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także, że przedsiębiorcy poszukujący finansowania zewnętrznego są o 19% bardziej skłonni do 

przelania swojej wizji na papier niż ci, którzy nie szukają finansowania139.  

Projektując biznesplan należy pamiętać o pewnych założeniach związanych z faktem, 

iż przedsiębiorstwo działa w zmiennym otoczeniu, które determinuje jego zachowanie na 

rynku. W związku z tym biznesplan powinien być przede wszystkim wiarygodny (oparty na 

aktualnych dokumentach i danych firmy oraz informacjach dotyczących otoczenia 

rynkowego)140. 

3.2. Elementy biznesplanu 

Wszelkie biznesplany budowane są według przyjętego schematu, natomiast jego struktura 

i zawartość zależy od celu, w jakim jest tworzony (np. kredytodawca lub instytucja finansująca 

może zdefiniować dodatkowe informacje potrzebne do wpisania w dokumencie). W zasadzie 

nie ma w praktyce jednego uniwersalnego wzorca, według którego należy przygotować 

biznesplan (często musi on spełniać specyficzne wymogi instytucji, np. banku albo urzędu 

pracy)141. Dlatego przy pisaniu biznesplanu warto wziąć pod uwagę, kto będzie jego odbiorcą 

i pozyskać jak najwięcej informacji o wymaganiach i preferencjach interesariuszy. 

Treść, objętość i wygląd dokumentu zależy od tego, w jakim celu jest on przygotowywany 

i jakiej działalności dotyczy. A mimo to, plan taki zawiera stałe elementy, takie jak: cele 

działalności, opis produktu lub usługi, docelowych klientów, analizy rynku, plany 

marketingowe i prognozę przepływów pieniężnych. Każdy biznesplan zawiera także 

scenariusze sytuacji kryzysowych, tj. w jaki sposób firma zamierza poradzić sobie w trudnych 

realiach konkurencji na rynku, w przypadku chwilowej utraty płynności finansowej czy 

konieczności pozyskania dodatkowego kapitału142. 

Zakres informacji potencjalnego biznesplanu jest oczywiście nieograniczony, lecz są 

elementy, bez których bardzo trudno jest zadecydować, czy przedsięwzięcie ma sens. 

Poprawnie skonstruowany biznesplan powinien zawierać opis koncepcji przedsięwzięcia, 

przyjęte założenia oraz sposób przekształcenia ich w cele działania143. 

 
139 Greene F. J., Hopp Ch., Research: Writing a Business Plan Makes Your Startup More Likely to Succeed, 

Harvard Business Review, https://hbr.org/2017/07/research-writing-a-business-plan-makes-your-startup-

more-likely-to-succeed, [11.01.2021]. 
140 S. M. Szukalski, Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów, Wyd. Difin, 

Warszawa 2016, s. 24. 
141 T. Hermaniuk, Biznesplan …, op. cit., s. 66. 
142 Edufin, Jak przygotować dobry biznesplan?, http://edufin.pl/jak-przygotowac-dobry-biznesplan/, 

[29.06.2021]. 
143 J. T. Skrzypek, Biznesplan w 10 krokach, Wyd. Poltext, Warszawa 2014, s. 13. 

https://hbr.org/2017/07/research-writing-a-business-plan-makes-your-startup-more-likely-to-succeed
https://hbr.org/2017/07/research-writing-a-business-plan-makes-your-startup-more-likely-to-succeed
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Mimo braku jednomyślności odnośnie do struktury biznesplanu można wskazać pewne 

elementy wspólne144: 

•  opis przedsięwzięcia: przedmiot przedsięwzięcia i jego podstawowe parametry, 

uzasadnienie realizacji, przewidywany okres funkcjonowania przedsięwzięcia; 

•  plan techniczno-organizacyjny przedsięwzięcia: lokalizacja przedsięwzięcia, opis 

techniczny przedsięwzięcia, technologia, plan ilościowy produkcji – normalny poziom 

zdolności produkcyjnych wraz z terminem jego osiągnięcia, sezonowość produkcji 

i sprzedaży, źródła zaopatrzenia (dostawcy); 

•  budżet przedsięwzięcia, w tym:  

- nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe (wykaz rzeczowy i wartość netto oraz 

brutto zakupów inwestycyjnych wraz z informacją o dostawcach i wykonawcach, 

sposób ustalenia wartości nakładów, np. na podstawie kosztorysu, wyceny 

rzeczoznawcy) oraz zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,  

- źródła finansowania całości nakładów związanych z przedsięwzięciem (w tym 

również podatku od towarów i usług, odsetek w okresie przed oddaniem 

przedsięwzięcia do użytkowania lub osiągnięciem przez przedsiębiorcę 

normalnych zdolności produkcyjnych); 

•  sposób finansowania wkładu własnego: wraz z informacją o już zgromadzonych 

środkach pieniężnych i wydatkach poniesionych przed złożeniem wniosku o udzielenie 

kredytu oraz o planowanych do poniesienia przed uruchomieniem kredytu; 

•  harmonogram realizacji przedsięwzięcia: informacja o działaniach związanych 

z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji; 

•  plan marketingowy: opis produktu, charakterystyka rynku, docelowego segmentu 

klientów, konkurencji i pozycji klienta wobec konkurentów, kanał dystrybucji, plan 

ilościowy i wartościowy sprzedaży; 

•  prognoza sprawozdań finansowych: m.in. prognozowanie sprzedaży, kosztów 

i zysków, harmonogram wydatków i dochodów. 

Podsumowaniem biznesplanu jest analiza rentowności inwestycji, czyli oszacowanie jej 

przyszłej wartości, określenie progu rentowności oraz okresu zwrotu. Po dokonaniu analizy 

może się okazać, że przedsięwzięcie nie przyniesie oczekiwanej rentowności i konieczna będzie 

zmiana założeń lub rezygnacja z inwestycji. 

 
144 E. Rutkowski, Jakie treści zawiera biznesplan i jak go napisać?, 

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/56969:jakie-tresci-zawiera-biznesplan-i-jak-go-napisac, 

[11.01.2021]. 
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Struktura biznesplanu 

Pomimo, iż biznesplany różnią się objętością, zakresem szczegółowości, większość z nich 

ma podobny układ. Zaproponowany w niniejszym rozdziale bardzo ogólny układ składa się 

z następujących części (tabela 3.1). 

Tabela 3.1. Struktura biznesplanu 

Struktura biznesplanu 

I. Streszczenie 

II. Identyfikacja wnioskodawcy (podstawowe dane o firmie) 

III. Pomysł na biznes – analiza marketingowa 

IV. Plan działań operacyjnych 

V. Plan finansowy 

VI. Podsumowanie, załączniki 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawiona powyżej struktura i zakres biznesplanu w szczególności może być przydatna 

dla osób myślących o samozatrudnieniu i przygotowujących wiosek o dofinansowanie do 

rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Poniżej opisano poszczególne części dokumentu. 

I. Streszczenie 

To ważny element biznesplanu. Pozwala on na wstępną ocenę projektu przez sponsora lub 

instytucję finansującą. Z tego powodu musi być dobrze przygotowane, konkretne i zawierać 

podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. 

O czy należy pamiętać opracowując streszczenie?145 

•  W streszczeniu przedstawione są wszystkie kluczowe zagadnienia, które poruszane są 

w biznesplanie i charakteryzują jego istotę. Powinno być tak zaprezentowane, aby 

wzbudziło zainteresowanie czytającego, by przekonać go, że warto poświęcić czas na 

zgłębianie biznesplanu. 

•  Cele w planie powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, a ich realizacja określona 

w czasie. 

•  Streszczenie nie powinno być dłuższe niż 1-2 strony.  

Niektórzy eksperci twierdzą, że sposób prezentacji w żadnym innym rozdziale nie ma 

takiego znaczenia, jak w przypadku streszczenia. Tych parę stron przeczyta każdy 

 
145 S. M. Szukalski, Procedury ..., op. cit., s. 30. 
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zainteresowany, a niektórzy odbiorcy tego opracowania poprzestaną czytanie prawdopodobnie 

na nim146. 

Streszczenie jest początkowym elementem biznesplanu, ale wcale nie oznacza, że musi być 

opracowane na początku. Streszczenie wieńczy prace nad planem, więc powinno być 

przygotowywane na końcu jego sporządzania (na podstawie informacji zawartych w całym 

dokumencie). 

II.  Podstawowe dane o wnioskodawcy i jego potencjale (firmie i jej właścicielach ) 

W przypadku, gdy firma już funkcjonuje należy podać podstawowe informacje 

o wnioskodawcy. Należy krótko scharakteryzować działalność swojej firmy. Należy podać:  

•  nazwę firmy oraz podstawy prawne jej działania (umowa spółki, wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej, etc.); 

•  branżę i rodzaj planowanej działalności; 

•  asortyment i wielkość sprzedawanych towarów/usług; 

•  wybraną formę organizacyjno – prawną; 

•  zatrudnienie; 

•  siedzibę firmy i zasięg działania; 

•  charakterystykę osób stanowiących kierownictwo firmy. 

W przypadku powoływania nowej firmy w planie należy ustalić i doprecyzować kwestie147: 

• formy prawnej, 

• kapitału założycielskiego, 

• kierownictwa, 

• lokalizacji. 

Forma prawna 

Należy ustalić formę prawną przedsiębiorcy, wielkość kapitału założycielskiego, formę 

pokrycia udziałów (gotówka, aport). Polskie prawo przewiduje następujące osobowe formy 

prowadzenia działalności gospodarczej: 

•  jednoosobowa działalność gospodarcza; 

•  spółka cywilna; 

•  spółka jawna. 

 
146 V. Evans, B. Tracy, Niesamowity biznesplan…, op. cit., s. 198. 
147 T. Hermaniuk, Biznesplan …, op. cit., s. 44. 
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Spółki kapitałowe, które mogą funkcjonować na terytorium RP, to: spółka z o.o., spółka 

akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna oraz spółka partnerska. 

Najbardziej popularnymi formami prawnymi prowadzenia działalności na Litwie są: firma 

jednoosobowa, spółka jawna, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB), 

publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AB) oraz spółka komandytowa (KUB). 

Przedsiębiorstwo indywidualne jest formą pośrednią między polską spółką cywilną, 

a prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek. Może być założone przez 

jedną osobę fizyczną lub kilka osób fizycznych, a także przez organizacje typu non profit. Nie 

posiada osobowości prawnej. Majątek spółki cywilnej jest nierozerwalnie związany 

z majątkiem osobistym przedsiębiorcy. Za zobowiązania przedsiębiorstwa przedsiębiorca 

odpowiada całym swoim majątkiem osobistym, także po jego likwidacji. Przedsiębiorstwo 

indywidualne powinno mieć nazwę wskazującą jego właściciela148. Spółka jawna, nazywana 

na Litwie „rzeczywistą spółką gospodarczą”, tworzona jest przez członków rzeczywistych, do 

których majątek przedsiębiorstwa należy na prawach wspólnej własności. Jej celem jest 

prowadzenie działalności gospodarczej pod wspólną nazwą. Może być zawiązana zarówno 

przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Nie posiada osobowości prawnej. Najkorzystniejsze 

dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności poprzez założenie spółki na Litwie 

(głównie małych i średnich) wydaje się być założenie prywatnej spółki z o.o. (UAB). 

Minimalna kwota kapitału wynosi ok. 2.900 euro. Liczba wspólników może wynosić od 1 do 

249, nie muszą oni być litewskimi rezydentami, a ich odpowiedzialność jest ograniczona do 

wysokości wniesionego kapitału. Ponadto, w spółce tego typu nie ma obowiązku powoływania 

zarządu ani rady nadzorczej, a więc znacznie uproszczone są kwestie proceduralne. Zbliżone 

założenia do spółki UAB, posiada spółka z o.o. w formie publicznej – AB, zwana również 

spółką z o.o. typu otwartego. Nie ma w niej górnej granicy co do ilości wspólników, 

a odpowiedzialność jest tożsama z tą przewidzianą w spółce UAB. Otwieranie spółki na Litwie 

w takiej formie wymaga znacznie większych nakładów finansowych, gdyż minimalny kapitał 

wynosi ok. 43.450 euro. Dodatkowym warunkiem dla tej spółki jest również posiadanie zarządu 

lub rady nadzorczej. Ta forma działalności preferowana jest dla średnich i dużych 

przedsiębiorstw149. Więcej informacji na temat aktualnych zasad zakładania firmy na Litwie 

można znaleźć na stronie https://www.enterpriselithuania.com150. 

 
148 Infor, Jak zostać przedsiębiorcą na Litwie, https://mojafirma.infor.pl/firma-w-unii/205745,Jak-zostac-

przedsiebiorca-na-Litwie.html, [18.02.2021]. 
149 Oniszczuk & Associates, Firma na Litwie, https://oniszczuk.com/uslugi/zakladanie-spolek-za-granica/firma-

na-litwie/, [12.01.2021]. 
150 Enterprise Lithuania, Steps for starting a business, https://www.enterpriselithuania.com/en/start/steps-
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Od 1 maja 2004 r. można również powoływać spółki tzw. paneuropejskie, które 

uregulowane są zarówno w ustawodawstwie wspólnotowym, jak i krajowym. Obejmują one 

takie formy, jak: 

•  spółka europejska; 

•  europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych; 

•  spółdzielnia europejska; 

•  europejska spółka prywatna; 

•  europejska spółka wzajemna; 

•  stowarzyszenie europejskie; 

•  przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. 

Najbardziej popularną formą (w szczególności na początku kariery przedsiębiorcy) jest 

jednoosobowa działalność gospodarcza. W sytuacji, gdy podatnik chce prowadzić działalność 

osobiście, ta forma prawna jest dla niego najlepsza.  

Formalności związane z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej zostały 

zredukowane do minimum. Wystarczy bowiem złożyć wniosek o wpis działalności do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i na tej podstawie zakładana jest 

firma. Dodatkowo dzięki wnioskowi CEIDG-1 możliwa jest rejestracja do ubezpieczeń 

społecznych. Przepisy nie przewidują żadnych wymagań dotyczących wniesienia kapitału 

początkowego. Ponadto przedsiębiorcy, których przychody nie przekraczają równowartości 

2000000 euro, mogą korzystać z prowadzenia uproszczonej księgowości, tj. księgi przychodów 

i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej151. 

Tabela 3.2. Podstawowe informacje na temat jednoosobowej działalności gospodarczej  

Kategoria Opis 

Przeznaczenie do prowadzenia działalności w małym zakresie 

Założyciele osoba fizyczna 

Minimalny kapitał nie ma wymogu 

Osobowość prawna brak 

Odpowiedzialność osobista, całym swoim majątkiem 

Opodatkowanie podatek dochodowy od osób fizycznych 

Procedura 
należy dokonać wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej 

Koszty powołania 
bez nakładów, chyba że podmiot od razu zgłasza 

VAT 

Źródło: T. Hermaniuk, Biznesplan …, op. cit., s. 45. 

 
starting-business/steps-starting-business/, [24.06.2021]. 

151Opisana sytuacja dotyczy Polski. Szerzej w: Forma prawna działalności gospodarczej - wszystkie rodzaje, 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-forma-prawna-dzialalnosci-gospodarczej-wszystkie-rodzaje, [11.01.2021]. 
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Z kolei warunki rejestracji spółki na Litwie są takie same zarówno dla rezydentów, jak 

i nierezydentów. Przedstawiają się następująco152: 

• rejestracja unikalnej nazwy firmy, która musi spełniać określone standardy języka 

litewskiego; 

• otwarcie konta w banku litewskim; 

• przygotowanie świadectw rejestracji i ich potwierdzenie przez notariusza; 

• rejestracja spółki w urzędzie skarbowym, funduszu ubezpieczeniowym i rejestrze osób 

prawnych.  

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma możliwość 

zatrudniania pracowników. Oczywiście, jak każda forma prawna prowadzenia działalności, tak 

i jednoosobowa działalność gospodarcza oprócz zalet ma także swoje wady. 

Do wad prowadzenia jednoosobowej firmy zalicza się: 

• za zobowiązania firmy przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. W sytuacji, 

gdy właściciel firmy nie ma rozdzielności majątkowej z małżonkiem, wówczas i on może 

zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej z tytułu uregulowania zobowiązań 

firmy; 

• rozwój firmy i jej funkcjonowanie zależne jest od jednej osoby; 

• bez względu na to, czy firma przynosi zyski, czy też straty, przedsiębiorca musi opłacać 

zobowiązania względem różnych instytucji. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najbardziej odpowiednia dla małych i średnich 

firm, które nie są narażone na duże ryzyko. Taki rodzaj działalności jest łatwy w utworzeniu 

i dość tani w porównaniu z innymi formami prawnymi. 

Kapitał założycielski 

W biznesplanie należy przedstawić (niezależnie od formy prawnej) wysokość kapitału 

założycielskiego oraz sposób jego objęcia i pokrycia (w spółkach kapitałowych) lub wysokość 

wkładu do spółki poszczególnych wspólników spółek osobowych. Wniesione wkłady mają 

charakter aportu lub gotówki. 

Kierownictwo 

Należy podkreślić atuty osób, które będą kierowały przedsiębiorstwem. Osoby oceniające 

projekt muszą mieć pewność, że osoby zarządzające będą miały odpowiednie kwalifikacje 

 
152 Otwarcie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie, 

http://www.rynekwschodni.pl/news/Otwarcie-firmy-i-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-na-

Litwie,1982/, [11.01.2021]. 
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i wiedzę do realizacji projektu. Należy w tym punkcie przedstawić krótką charakterystykę 

kompetencji, umiejętności, osiągnięć, przygotowania zawodowego oraz najważniejsze cechy 

osobowościowe osób kierujących organizacją. Pełne CV można umieścić w załączniku. 

Lokalizacja 

W biznesplanie należy również uwzględnić wybór lokalizacji projektu z punktu widzenia 

prowadzenia biznesu, bliskości rynków zbytu i zaopatrzenia. 

III. Pomysł na biznes – analiza marketingowa i strategia rynkowa 

Kluczowym elementem każdego biznesu jest przede wszystkim dobry pomysł. Głównym 

celem powinno być rozwiązywanie problemów i zaspokojenie potrzeb przyszłych klientów 

wnioskodawcy. Ważne, aby w biznesie wykorzystywać swoje naturalne predyspozycje, lubić 

to, co zamierza się robić i znać się na branży, w której chce się działać. Poniżej zawarto ciekawe 

wskazówki, w jaki sposób można szukać pomysłu na biznes153: 

• Zacznij od siebie. Zarabiaj na swoich pasjach i umiejętnościach. Przeprowadź audyt 

swoich kompetencji. Pomocne w tym będą trzy pytania. Co lubisz robić? Co potrafisz 

robić? Czy ktoś za Twoje kompetencje może Ci zapłacić i jak duża jest to grupa? 

Jeśli nie potrafisz przeprowadzić autoanalizy, zapytaj swoich najbliższych, znajomych, 

współpracowników, jakie kompetencje w Tobie cenią najbardziej? 

• Co Cię denerwuje? Być może są inne osoby, którym również to doskwiera. Pomyśl, czy 

można to naprawić lub usprawnić? Jeśli tak, to jak dużej grupy dotyczy ten problem? 

Usprawnienie jakiejś męczącej czynności może być dobrym pomysłem na biznes. 

• Zastanów się, czego nie ma w Twoim mieście, kraju, a dobrze funkcjonuje w innej 

lokalizacji? Zaadoptuj pomysł z innego kontynentu, kraju lub miasta, po uprzednim 

dostosowaniu go do preferencji Litwinów lub Polaków. To co udało się w Stanach 

Zjednoczonych nie znaczy, że przyjmie się w Polsce czy na Litwie. 

• Obserwuj otoczenie, zarówno w pracy, jak i po jej zakończeniu oraz podczas podróży. 

Rozmawiaj z ludźmi, znajomymi, nieznajomymi, klientami w pracy, 

współpracownikami, czego potrzebują i jakie mają problemy. 

• Rozważ, czy możesz stworzyć usługę lub produkt dla byłego pracodawcy? Zapewne 

doskonale znasz jego problemy i obszary do poprawy.  

 
153 M. Makowski, Pomysł na biznes. Inspiracje biznesowe i gotowe pomysły, https://wlasnybiznes.pl/jak-znalezc-

pomysl-na-biznes, [11.01.2021]. 
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• Analizuj biznesy, które przyjęły się na rynku i szukaj możliwości ich ulepszenia. 

Pomocna w tym będzie konwergencja i dywergencja. Konwergencja oznacza łączenie 

pewnych cech, a dywergencja ich rozdzielanie i specjalizację. Łącz produkty i usługi 

w niespotykany wcześniej sposób, aby uzyskać efekt synergii lub wyspecjalizuj się 

w wąskim obszarze, na który jest duży popyt. 

• Zastanów się, jak można zmodyfikować sposób dostarczania do klientów istniejących na 

rynku produktów? Zmień zasady gry. Przeanalizuj następujące parametry: wygoda, 

jakość, czas i pieniądze. Czy przy zachowaniu jakości produktu, z którego stale 

korzystają klienci, możesz dostarczać go szybciej (czas), taniej (pieniądze) i bezpośrednio 

do domu klienta lub miejsca, w którym często przebywa (wygoda)? Wymyśl coś, co ma 

wszystkie te parametry, a wygrasz na rynku. 

• Upowszechnij produkty premium, dotychczas niedostępne dla masowego rynku. 

I odwrotnie, nadaj cechy premium zwykłemu produktowi. 

• Przewiduj trendy. To bardzo trudne zadanie, ale śledząc na bieżąco informacje dostępne 

na rynku, można zauważyć pewne zależności i przewidzieć przyszłe ruchy konsumentów, 

np. maseczki w okresie pandemii czy kamery internetowe, które są przydatne w pracy 

zdalnej "home office". 

• Powszechnie pożądaną, ale najtrudniejszą do zrealizowania jest strategia błękitnego 

oceanu, czyli kreowanie wolnej i niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni 

rynkowej. Niestety, wdrażanie innowacyjnych produktów i kreowanie na nie popytu 

wiąże się z bardzo dużymi nakładami finansowymi, a ryzyko porażki wcale nie jest 

mniejsze. Nowe nie znaczy lepsze, a bycie pierwszym nie gwarantuje sukcesu. 

Potwierdzeniem są biznesy Google czy YouTube, które nie były pierwszymi w swojej 

kategorii. 

Analiza marketingowa 

Analiza marketingowa pomysłu biznesowego może być rozpatrywana z punktu widzenia:  

• Produktu, 

• Klienta i rynku, 

• Promocji, 

• Głównych konkurentów, 

• Analizy rynku. 
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W pierwszym kroku należy przybliżyć swój pomysł na biznes. W tym punkcie należy 

dokonać charakterystyki produktu/usługi (tabela 3.3). W szczególności należy odpowiedzieć 

na następujące pytania: 

•  Na czym polega przewaga rynkowa produktu oferowanego przez wnioskodawcę?  

•  Dlaczego klienci zainteresowani będą tym właśnie produktem/usługą? 

•  Czy produkt/usługa będzie odznaczał/a się sezonowością? Jeśli tak, to jak będziesz starał 

się równoważyć jej niekorzystny wpływ? 

Tabela 3.3. Fragment biznesplanu w kategorii: Produkt 

Charakterystyka produktu/usługi 

Charakterystyka produktu/usługi: 

Do kogo jest adresowany? Jakie 

potrzeby zaspokaja? 

 

 

Na czym polega przewaga rynkowa 

produktu oferowanego przez 

wnioskodawcę? Dlaczego klienci 

zainteresowani będą tym właśnie 

produktem/usługą? 

 

Czy produkt/usługa będzie 

odznaczał się sezonowością? Jeśli 

tak, to jak będziesz starał się 

równoważyć jej niekorzystny 

wpływ? 

 

 

Źródło: Biznesplan, http://www.ctiw.pl/userfiles/file/6_5/Biznes%20Plan.pdf, [12.01.2021]. 

Charakterystyka produktu zawiera takie dane, jak informacja handlowa, grupa 

asortymentowa, czy porównanie z produktami konkurencji pod względem: ceny, serwisu, 

wyglądu, opakowania, innych cech, które wyróżniają produkt od produktów konkurencyjnych. 

Kolejny punkt dotyczy analizy klienta i rynku (tabela 3.4). W tym obszarze należy opisać 

klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa. Zastanowić się, w jaki sposób zostali 

wybrani, czy firma nastawia się na klienta masowego, a może będzie tylko kilku większych 

odbiorców produktów/usług.  

Dlaczego warto przeprowadzić analizę rynku? Zrób to, ponieważ pomoże Ci to zbudować 

mądrzejszą strategię rozwoju Twojej firmy. Gdy zdobędziesz dogłębną wiedzę o swoim rynku, 

będziesz mieć lepszą pozycję do opracowywania produktów i usług, które kupią Twoi klienci. 

I choć zagłębienie się w badania rynku może wydawać się trudnym zadaniem, można je 

podzielić na cztery proste elementy154:  

 
154 N. Parsons, How to conduct a market analysis in 4 steps – 2021 guide, 

https://www.liveplan.com/blog/market-analysis-in-4-steps/, [29.06.2021].  
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• przegląd branży: opiszesz aktualny stan swojej branży i kierunek, w którym zmierza. 

• rynek docelowy: kim są Twoi aktualni klienci? Opiszesz szczegółowo, ilu z nich jest, 

jakie są ich potrzeby i opiszesz ich dane demograficzne.  

• konkurencja: opisz pozycję, mocne i słabe strony konkurencji.  

• ceny i prognozy: Twoje ceny pomogą określić, jak pozycjonujesz swoją firmę na rynku, 

a Twoja prognoza pokaże, jaką część rynku masz nadzieję zdobyć. 

Znając branżę charakterystyczną dla planowanego przedsięwzięcia biznesowego 

stosunkowo łatwo można określić (w początkowej fazie planowania jeszcze w sposób ogólny) 

potencjalnych klientów. Jednak projektowana oferta rynkowa okaże się skuteczna jedynie 

wówczas, gdy wdrażane działania marketingowe „trafią” w oczekiwania nabywców – to zaś 

uwarunkowane jest właściwym rozpoznaniem przez przedsiębiorstwo czynników, które 

determinują preferencje, gusta i zachowania rynkowe konsumentów. W literaturze przedmiotu 

wyróżnia się cztery główne grupy takich czynników, a mianowicie: uwarunkowania kulturowe, 

czynniki o charakterze społecznym, czynniki o charakterze osobistym, uwarunkowania 

psychologiczne155. 

Ważnym elementem w tej kategorii jest dokonanie segmentacji klienta, gdyż należy mieć 

świadomość, że nie jest możliwe zagospodarowanie całego rynku. Wśród kryteriów 

segmentacji można wskazać156: 

•  kryterium demograficzne, tj. wiek, płeć, stan cywilny, dochód, zawód; 

•  kryterium geograficzne, tj. według miejsca zamieszkania; 

•  kryterium psychograficzne, tj. osobowość, styl życia, klasa społeczna; 

•  kryterium behawioralne, np. klienci według postawy wobec produktu, lojalności, statusu, 

zachowania konsumenckiego. 

Należy pamiętać, aby bardzo dokładnie zidentyfikować swoją główną grupę klientów 

docelowych i skupić się właśnie na nich. Należy podzielić cały rynek na mniejsze segmenty, 

aby zidentyfikować grupę klientów docelowych, których chce się przyciągnąć. Jeśli jasno 

zdefiniowano i wybrano obsługę określonego segmentu klientów docelowych, będzie można 

podejmować skuteczniejsze decyzje marketingowe, tworzyć atrakcyjniejsze i skuteczniejsze 

materiały marketingowe, wybierać efektywniejsze kanały komunikacji i reklamy, a tym samym 

oszczędzać pieniądze157. 

 
155 J. Kowalczyk (red.), Biznesplan, Wyd. UW, Warszawa 2010, s. 67. 
156 T. Hermaniuk, Biznesplan …, op. cit., s. 56. 
157 iStartUp, Value proposition market potential business model canvas, https://istartup.eu/lessons/value-

proposition-market-potential-business-model-canvas/#1500972473172-e491fad9-cd22, [11.01.2021]. 

https://istartup.eu/lessons/value-proposition-market-potential-business-model-canvas/#1500972473172-e491fad9-cd22
https://istartup.eu/lessons/value-proposition-market-potential-business-model-canvas/#1500972473172-e491fad9-cd22
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Tabela 3.4. Fragment biznesplanu w kategorii: Klienci  

Klienci 

Proszę opisać klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa, w jaki sposób zostali wybrani, czy 

firma nastawia się na klienta masowego, a może będzie tylko kilku większych odbiorców produktów/usług. 

Proszę udowodnić, że w każdym wybranym przez siebie przypadku taki rynek daje najlepsze z 

ekonomicznego punktu widzenia możliwości zbytu. 

Do kogo adresowana jest oferta? 

(Proszę o możliwie precyzyjne 

określenie w oparciu o czytelne 

kryteria) 

 

 

 

Jakie są oczekiwania klientów w 

stosunku do oferowanego 

produktu? Czy najistotniejsza jest 

dla nich niska cena, wysoka 

jakość czy też inne czynniki? 

 

 

 

Ilu klientów Wnioskodawca 

zamierza pozyskać po 

zrealizowaniu przedsięwzięcia? 

(Uzasadnić) 

 

 

 

Źródło: Biznesplan …, op. cit. [12.01.2021]. 

Przygotowując analizę i opis rynku, na którym firma zamierza funkcjonować warto 

zwrócić uwagę na takie aspekty, jak158: 

•  główne cechy i trendy rynkowe; 

•  główne produkty, kanały dystrybucji i konkurencję; 

•  uwarunkowania rozwoju rynku; 

•  strukturę rynku, koncentrację podmiotów; 

•  metody wykorzystywane przez konkurencję w procesie sprzedaży; 

•  dostęp do kanałów dystrybucji; 

•  możliwość wzrostu rynku i szacowany udział w rynku. 

 

  

 
158 S. M. Szukalski, Procedury ..., op. cit., s. 61. 
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Tabela 3.5. Fragment biznesplanu w kategorii: Rynek 

Rynek 

Czy produkt /usługa będą 

posiadały jakieś dodatkowe cechy 

w odniesieniu do wybranego 

segmentu rynku, czy też 

względem konkurentów? Jeśli 

tak, proszę opisać je dokładnie 

oraz udowodnić, dlaczego 

właśnie takie pozycjonowanie 

produktu/usługi może odnieść 

sukces.  

 

Czy istnieją bariery wejścia na 

rynek? Czy wymaga to dużych 

nakładów, posiadania 

technologii, Know-how i 

patentów, koncesji? 

 

 

Czy rynek ma charakter rosnący 

(rozwojowy), stabilny czy 

malejący – proszę krótko opisać 

lokalne uwarunkowania. 

 

 

Źródło: Biznesplan …, op. cit. [12.01.2021]. 

Należy udowodnić, że w każdym wybranym przypadku taki rynek daje najlepsze 

z ekonomicznego punktu widzenia możliwości zbytu. W szczególności należy odpowiedzieć 

na pytania: 

•  Do kogo adresowana jest oferta?  

•  Jakie są oczekiwania klientów w stosunku do oferowanego produktu? Czy najistotniejsza 

jest dla nich niska cena, wysoka jakość, czy też inne czynniki? 

•  Ilu klientów Wnioskodawca zamierza pozyskać po zrealizowaniu przedsięwzięcia?  

•  Czy produkt/usługa będą posiadały jakieś dodatkowe cechy w odniesieniu do wybranego 

segmentu rynku, czy też względem konkurentów? Jeśli tak proszę opisać je dokładnie 

oraz udowodnić, dlaczego właśnie takie pozycjonowanie produktu/usługi może odnieść 

sukces? 

•  Czy istnieją bariery wejścia na rynek? Czy wymaga to dużych nakładów, posiadania 

technologii, Know-how i patentów, koncesji? 

•  Czy rynek ma charakter rosnący (rozwojowy), stabilny czy malejący – proszę krótko 

opisać lokalne uwarunkowania. 

W trzecim punkcie należy przybliżyć planowane działania promocyjne związane 

z wyborem metod dotarcia do klientów, oraz ich krótkiej charakterystyki i uzasadnić, dlaczego 

takie metody będą skuteczne.  
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Należy odpowiedzieć na pytania: 

•  Przy użyciu, jakich narzędzi klienci będą informowani o produktach/usługach? 

•  Jaki będzie koszt opisanych powyżej działań w ujęciu rocznym? 

Tabela 3.6. Fragment biznesplanu w kategorii: Promocja  

Charakterystyka promocji 

Proszę dokonać wyboru metod dotarcia do klientów, oraz ich krótkiej charakterystyki i uzasadnić, dlaczego 

takie metody będą skuteczne. 

Przy użyciu, jakich 

narzędzi klienci będą 

informowani o 

produktach/usługach? 

 

 

Jaki będzie koszt 

opisanych powyżej 

działań, w ujęciu 

rocznym? 

 

 

 

Źródło: Biznesplan …, op. cit. [12.01.2021]. 

W dalszej kolejności należy przyjrzeć się konkurencji. Należy porównać Wnioskodawcę 

i głównych konkurentów, z którymi będzie rywalizował. W ocenie należy uwzględnić cechy, 

takie jak: potencjał przedsiębiorstwa, pozycja i udział w rynku, wysokość cen, jakość 

produktów dystrybucji i promocji. Należy zaprezentować strategię konkurowania: czy firma 

będzie konkurować ceną czy może jakością lub może wnioskodawca ma inny pomysł na 

zdystansowanie konkurencji.  

Konkurentami na rynku nie tylko są podmioty oferujące produkty podobne do naszego, ale 

także przedsiębiorstwa sprzedające produkty pokrewne. Producenta piwa będą interesować 

konkurenci branżowi, czyli inni oferenci piwa, ale także wytwórcy i importerzy wódki, wina, 

drinków159. Działania w ramach analizy konkurencji można rozpatrywać w 4 etapach160: 

1. Identyfikacja konkurentów; 

2. Określenie celów konkurencji; 

3. Analiza słabych i silnych stron konkurentów; 

4. Ocena wzorców reagowania. 

 

  

 
159 S. M. Szukalski, Procedury ..., op. cit., s. 64. 
160 T. Hermaniuk, Biznesplan …, op. cit., s. 104. 
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Tabela 3.7. Fragment biznesplanu w kategorii: Główni konkurenci 

Konkurencja 

Proszę o porównanie Wnioskodawcy i głównych konkurentów, z którymi będzie rywalizował. 

W ocenie proszę uwzględnić cechy, takie jak potencjał przedsiębiorstwa, pozycja i udział w rynku, wysokość 

cen, jakość produktów dystrybucji i promocji. 

Nazwa konkurenta Opis 

  

  

Źródło: Biznesplan …, op. cit. [12.01.2021]. 

Już istniejące podmioty mają przewagę z samego faktu funkcjonowania na rynku, podczas 

gdy nowe firmy muszą dopiero o to zabiegać. Można sobie opracować listę zadań, które należy 

zrealizować w punkcie analizy konkurencji161: 

1. Stwórz listę wszystkich konkurentów oraz potencjalnych konkurentów, którzy mogą wejść 

do sektora. 

2. Zdobądź kopię sprawozdania rocznego konkurenta (dla spółek prawa handlowego takie 

dokumenty powinny znajdować się w KRS). 

3. Przeanalizuj ofertę produktową konkurencji (jakość oferty, cena, warunki handlowe, 

reklama, kanały dystrybucji). 

4. Stwórz listę mocnych i słabych stron konkurencji. 

5. Przeglądaj publikacje branżowe, badania rynku, analiz trendów. 

Dokładne poznanie potencjalnych konkurentów i stosowanych przez nich strategii jest 

niezbędnym warunkiem zaplanowania skutecznych działań marketingowych. Przygotowując 

swoją ofertę rynkową, przedsiębiorstwo, chcąc przyciągnąć jak najszerszą rzeszę klientów, 

powinno dążyć do uzyskania przewagi konkurencyjnej, poprzez zaproponowanie 

konsumentom produktu, który w większym stopniu niż konkurencja zaspokoi potrzeby 

nabywców. Istotne jest przy tym poznanie nie tylko bezpośrednich konkurentów, czyli tych, 

z którymi przyjdzie firmie walczyć o klienta wprost i w najbliższym czasie, ale także tych, 

którzy mogą w nieco bardziej odległej przyszłości zagrozić interesom przedsiębiorstwa, gdyż 

ich produkty (np. w wyniku zmian postaw konsumentów) mogą okazać się substytucyjne 

względem produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo162. 

Ostatni element to analiza ograniczeń/ryzyka. W tym punkcie należy wymienić 

i scharakteryzować czynniki mogące ograniczać działalność firmy zarówno w bliższej jak 

i dalszej przyszłości. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe kategorie ograniczeń.  

 
161 S. M. Szukalski, Procedury …, op. cit., s. 67. 
162 J. Kowalczyk (red.), Biznesplan …, op. cit., s. 77. 
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Tabela 3.8. Analiza ryzyka i ograniczeń 

Analiza ograniczeń i rozwiązań alternatywnych 

Proszę wymienić i scharakteryzować czynniki mogące ograniczać 

działalność firmy zarówno w bliższej jak i dalszej przyszłości. 

 

Proszę opisać rozwiązania 

będące odpowiedzią na 

zdiagnozowane ograniczenia 

Organizacyjne   

Techniczne   

Czasowe   

Finansowe   

Prawne   

Inne (np. polityczne, kulturowe)   

Źródło: Biznesplan …, op. cit. [12.01.2021]. 

Świadomość istnienia różnych rodzajów ryzyka, które towarzyszy planowanej działalności 

biznesowej powinna skutkować uwzględnieniem go w samym biznesplanie – przede wszystkim 

w projekcjach liczbowych, jakkolwiek należy pamiętać, że nie zawsze i nie każde ryzyko ma 

charakter kwantyfikowalny. Oczywiście nie można z góry określić uniwersalnego algorytmu, 

ukazującego wpływ konkretnego rodzaju ryzyka na stopień realizacji zamierzonego 

przedsięwzięcia, ale zachowując cechę wariantowości biznesplanu, wydaje się niezbędne 

w częściach liczbowych analiz, kalkulacji i ocen zawartych w biznesplanie zastosowanie 

choćby podejścia zwanego analizą wrażliwości. Metodologia ta znajduje zazwyczaj swoje 

zastosowanie w finansowej części biznesplanu. Generalnie, analiza wrażliwości sprowadza się 

do ukazania, w jakim stopniu główne wskaźniki efektywności antycypowane dla przyszłych 

okresów mogą się odchylić pod wpływem zmian rozmaitych parametrów kształtujących 

te wskaźniki163. 

Strategia rynkowa 

Strategia jest jednym z najbardziej istotnych czynników determinujących funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa na rynkach. Nierozerwalnie łączy się z misją oraz celami stawianymi przed 

podmiotami gospodarczymi. Zanim jednak zostaną one sformułowane, należy w pierwszej 

kolejności skoncentrować się na budowie samej strategii. Proces ten jest zarówno czasochłonny 

jak i pracochłonny, gdyż wymaga przeprowadzenia wnikliwej analizy, zwanej również analizą 

strategiczną. Budując biznesplan należy opisać także strategię rynkowego działania. W tym 

punkcie należy odpowiedzieć sobie na pytania, czy chcemy być naśladowcą, czy innowatorem. 

 
163 J. Kowalczyk (red.), Biznesplan …, op. cit., s. 38. 
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Kluczowe elementy, jakie można wyodrębnić w tym zakresie to164: wizja strategiczna i misja, 

cele i strategie działania. 

Wizja w jasny sposób powinna określać powody istnienia przedsiębiorstwa, często 

przedstawiona w pierwszym zdaniu, np. Być najbardziej cenioną firmą w branży… na Litwie 

(lub w Polsce), z dumą budowaną na unikalnym dziedzictwie. Misja, to z kolei kierunek, 

w którym podąża firma, wartości, którym jest wierna, ścieżka, której powinien trzymać się 

przedsiębiorca. To ogólny, szeroki zarys najważniejszych aspektów funkcjonowania firmy: 

usług, produktów, klientów i tego, co chce i w jaki sposób chce zmienić oraz oferować165. Misja 

powinna odpowiadać na pytania: do kogo kierujemy naszą ofertę, jakie wartości oferujemy i na 

jakim rynku geograficznym konkurujemy166; syntetycznie wyraża rolę, jaką przedsiębiorstwo 

chce spełniać na rzecz otoczenia, np.: Od ponad 91 lat łączymy Polskę, Europę Środkową 

i Wschodnią ze światem. Chcemy, by pasażerowie podróżowali na naszych gościnnych 

pokładach bezpiecznie i komfortowo każdego dnia. Dzięki profesjonalnemu zespołowi 

doskonałych pilotów, uprzejmych i pomocnych załóg, a także ekspertom i specjalistom 

dbającym o wszystkie obszary funkcjonowania firmy, stale się rozwijamy i wzmacniamy pozycję 

wśród światowych linii lotniczych. Wspólnie tworzymy jedną z najbardziej rozpoznawalnych 

międzynarodowych polskich marek167. 

Kolejnym elementem jest opracowanie celów strategicznych i operacyjnych. Cele 

strategiczne przekładają się na cele krótkookresowe i operacyjne. Cele operacyjne powinny 

obejmować: zadania, odpowiedzialnego za ich realizację oraz mierniki realizacji celu. 

W planowaniu biznesowym cele te powinny odnosić się do produktu, rynku168. 

Budując plan biznesowy w obszarze strategii rynkowego działania należy także opracować 

strategię produktu, cen, dystrybucji i promocji169: 

•  strategia produktu powinna zawierać opis działań związany z rozwojem produktu 

w kolejnych latach planowania; 

•  strategia dystrybucji powinna określać, jakimi kanałami firma będzie dostarczała 

produkty do klienta: bezpośrednio czy wieloszczeblowo, poprzez różne kanały; 

•  strategia cen określa sposób ustalania cen produktów, ale także politykę różnicowania 

cen, w zależności od segmentów rynku i odbiorców;  

 
164 S. M. Szukalski, Procedury ..., op. cit., s. 68. 
165 T. Hermaniuk, Biznesplan …, op. cit., s. 120. 
166 S. M. Szukalski, Procedury …, op. cit., s. 69. 
167 Polskie Linie Lotnicze LOT, https://corporate.lot.com/pl/pl/misja, [15.01.2021]. 
168 S. M. Szukalski, Procedury ..., op. cit.,s. 70. 
169 Ibidem, s. 80-82. 
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•  strategia promocji powinna obejmować szeroki zakres działań, począwszy od reklamy, 

poprzez promocję sprzedaży, działania PR, itd. 

Dobrze stworzona analiza strategiczna wymaga uwzględnienia zarówno elementów 

szeroko rozumianej analizy otoczenia, jak również funkcjonowania samego przedsiębiorstwa – 

analizy SWOT. Punktem wyjścia powinna być jednak zawsze wnikliwa analiza otoczenia, 

dzieląca rynek, na którym funkcjonują podmioty na makrootoczenie oraz mikrootoczenie170. 

Kluczem do przeprowadzenia poprawnej analizy otoczenia jest identyfikacja wszystkich 

czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz określenia ich zależności 

między przedsiębiorstwem. Po identyfikacji wszystkich czynników mikro i makrootoczenia, 

autorzy biznesplanu powinni skoncentrować się na budowie macierzy decyzyjnej SWOT 

(akronim od słów pochodzących z języka angielskiego: Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats)171. 

Tabela 3.9. Macierz analizy SWOT 

 Pozytywne Negatywne 

Wewnętrzne cechy organizacji Mocne strony Słabe strony 

Zewnętrzne cechy organizacji Szanse Zagrożenia 

Źródło: opracowanie własne. 

Technika ta polega na graficznym zestawieniu wszystkich mocnych i słabych 

przedsiębiorstwa, oraz szans i zagrożeń, jakie generuje jego otoczenie. Najczęściej analizę tę 

przedstawia się w formie tabelarycznej lub punktowej. Pełną użyteczność macierzy SWOT 

uzyskuje się po zestawieniu wszystkich jej elementów w jednym miejscu. Pozwala to na 

wychwycenie pewnych ukrytych zależności występujących, np. pomiędzy szansami, a słabymi 

stronami, ewentualnie zagrożeniami i mocnymi stronami przedsiębiorstwa.  

W praktyce, aby uzyskać jednoznaczne wyniki zalecane jest każdorazowe odpowiadanie na 

pytania: Czy określona słaba strona wpłynie na brak wykorzystania szansy, jaką stwarza 

otoczenie? Czy określona słaba strona pogłębi efekt zagrożenia, jakie stwarza otoczenie? Czy 

określona silna strona pozwoli na zniwelowanie wpływu zagrożenia, jakie stwarza otoczenie? 

Czy określona silna strona pozwoli na dodatkowe wykorzystanie szans tworzonych przez 

otoczenie? 

Wyniki analizy SWOT pozwalają tym samym na dobór dla firmy odpowiedniej strategii. 

Jeżeli występuje wyraźna przewaga mocnych stron przedsiębiorstwa oraz szans, jakie generuje 

rynek zalecane jest wykorzystywanie strategii agresywnej. W przypadku, gdy 

 
170 J. Kowalczyk (red.), Biznesplan …, op. cit., s. 46. 
171 T. Hermaniuk, Biznesplan …, op. cit., s. 70. 
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w przedsiębiorstwie dominują słabe strony przy jednoczesnym występowaniu szans 

rynkowych, zaleca się stosowanie strategii konkurencyjnej. Gdy podmiot gospodarczy 

funkcjonuje w niekorzystnym otoczeniu, a posiada przewagę silnych stron, wykorzystywana 

jest strategia konserwatywna. Ostatecznie, gdy słabe strony przedsiębiorstwa korespondują 

z zagrożeniami, jakie generuje otoczenie zewnętrzne, zalecane jest stosowanie strategii 

defensywnej172. 

IV. Plan działań operacyjnych 

Przygotowując biznesplan należy także przemyśleć, jak będzie wyglądała bieżąca 

działalność przyszłej firmy. W tym celu należy opracować założenia obejmujące takie kwestie, 

jak: proces produkcji, wytwarzania usług, sprzedaży swoich produktów lub usług, czy też 

źródła zaopatrzenia i sposoby finansowania bieżącej działalności. Te wszystkie informacje 

stworzą plan działalności operacyjnej firmy173. Trudno w sposób ogólny przedstawić zawartość 

tego fragmentu planu, gdyż opis będzie zależał od konkretnego przedsięwzięcia174. 

W planie działalności operacyjnej należy szczegółowo określić175:  

• plan sprzedaży – należy przedstawić przyjęty przez siebie plan sprzedaży, czyli określić 

ceny jednostkowe za poszczególne produkty/usługi, które zamierzasz oferować. Dane te 

będzie można wykorzystać następnie do przygotowywania planu finansowego swojego 

przedsięwzięcia, który będzie obrazował miesięczne koszty i zyski ze sprzedaży 

produktów/usług;  

• proces produkcji lub sposób świadczenia usług – w tym punkcie należy opisać zakres 

i sposób świadczenia planowanych usług lub proces produkcji poszczególnych wyrobów;  

• plan ilościowy produkcji – należy przedstawić, jak będzie wyglądał szacunkowy plan 

ilości produkowanych towarów lub świadczonych usług w skali np. miesiąca lub roku. 

Planując wielkość produkcji poszczególnych towarów lub świadczenia usług, należy 

wziąć pod uwagę sezonowość niektórych przedsięwzięć. Pozwoli to na lepszą 

organizację całego procesu produkcji oraz dostosowanie go do potrzeb i możliwości 

firmy. 

• źródła finansowania inwestycji – oprócz początkowych nakładów inwestycyjnych 

związanych z planowanym przedsięwzięciem, również w trakcie prowadzenia 

 
172 J. Kowalczyk (red.), Biznesplan …, op. cit., s. 48. 
173 Ibidem, s. 25-26. 
174 S. M. Szukalski, Procedury ..., op. cit., s. 98. 
175 J. Kowalczyk (red.), Biznesplan …, op. cit., s. 25-26. 
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działalności gospodarczej mogą pojawić się perspektywy rozwojowe dla firmy. Wiąże 

się to zazwyczaj z koniecznością poniesienia określonych wydatków finansowych, 

dlatego już na etapie przygotowywania się do uruchomienia biznesu należy określić 

potencjalne źródła i możliwości finansowania inwestycji. Dzięki temu będzie można 

lepiej zaplanować i przygotować się do realizacji konkretnych działań inwestycyjnych 

w swojej firmie, np. ubiegać się o środki na rozwój firmy (dotacje, pożyczki, kredyty); 

• zaopatrzenie – należy przeanalizować i opisać możliwości zaopatrzenia się w produkty 

lub materiały, które są potrzebne w prowadzeniu planowanej działalności gospodarczej. 

Należy sprawdzić ofertę hurtowni i magazynów, aby ocenić, jaki posiadają asortyment, 

jakie proponują ceny oraz jak długo trzeba będzie czekać na dostawę. Dzięki temu można 

zyskać czas na lepsze przygotowanie się do świadczenia planowanych usług oraz na 

terminową realizację zamówień zlecanych przez klientów;  

• zatrudnienie i płace – w tym miejscu należy opisać jak będzie wyglądała struktura 

zatrudnienia w firmie. Należy zastanowić się, czy ewentualni pracownicy będą 

zatrudnieni w firmie w oparciu o umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawne. 

Pozwoli to oszacować koszty zatrudnienia oraz obsługi księgowej;  

• koszty remontów i inwestycji – należy określić, jaka kwota będzie potrzebna 

na pokrycie niezbędnych prac remontowo-inwestycyjnych w firmie. Praktycznie każda 

działalność gospodarcza wymaga ponoszenia kosztów związanych z remontami, 

konserwacją urządzeń i innymi inwestycjami, które zapewniają bieżące funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa. 

V. Plan finansowy  

Opracowanie planu finansowego to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie czeka 

przedsiębiorcę w trakcie tworzenia biznesplanu. Jednocześnie jest to kluczowy element, który 

wpływa na ocenę realności i szans powodzenia przyszłej firmy na rynku.  

Opracowanie planu finansowego polega na sporządzeniu prognoz sprawozdań 

finansowych. Prognozy te są podstawą do sporządzenia analiz finansowych, których wyniki 

pozwolą na zaakceptowanie planu lub wskażą niezbędne korekty założeń. Wykonanie planu 

w części finansowej można podzielić na 2 etapy176: 

•  przygotowanie prognoz sprawozdań finansowych; 

•  opracowanie zestawu analiz finansowych. 

 
176 J. T. Skrzypek, Biznesplan …, op. cit., s. 106. 
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Analiza finansowa jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem. 

Do obszaru zainteresowania analizy finansowej zaliczyć można ogólną analizę i ocenę sytuacji 

majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa, jego wartości, przychodów i kosztów uzyskania, 

przepływów pieniężnych i kapitałowych, rentowności i wyniku finansowego.  

Analiza finansowa obejmuje w szczególności177: 

•  analizę bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych; 

•  analizę źródeł przychodów i kosztów; 

•  analizę wyniku finansowego i kształtujących go czynników; 

•  analizę sytuacji finansowej podmiotu w zakresie płynności finansowej, zadłużenia, 

rentowności i sprawności działania. 

W przypadku nowego przedsięwzięcia plan finansowy powinien dać odpowiedzi na 

pytania178: 

•  Jakie będą szacunkowe koszty uruchomienia planowanej działalności? 

•  Na jakim poziomie może kształtować się zysk/strata firmy?  

•  Jakie są perspektywy rozwoju firmy? 

Plan finansowy powinien obejmować przede wszystkim prognozowane przychody 

ze sprzedaży usług lub produktów przyjęte dla poszczególnych okresów, np. miesiąca, 

kwartału, roku oraz koszty bieżące w podziale na ich kategorie i rodzaje, np. opłaty za lokal, 

media czy też koszty związane z zatrudnieniem pracowników. W planie finansowym należy 

również przedstawić zestawienie wydatków inwestycyjnych, które są niezbędne do 

uruchomienia planowanej działalności gospodarczej. W tym miejscu warto wskazać także 

źródła finansowania dla poszczególnych kosztów, tzn. czy będą pokryte ze środków własnych, 

czy też zewnętrznych instrumentów np. dotacji179. 

Plan finansowy dla początkujących projektów biznesowych, to nic innego jak 

zestawienie szacunkowych danych, określających180:  

•  cenę za poszczególne produkty/usługi; 

•  ilość sprzedanych produktów/usług (miesięcznie, kwartalnie); 

•  ceny wykorzystywanych materiałów i surowców;  

•  nakłady inwestycyjne; 

 
177 T. Hermaniuk, Biznesplan …, op. cit., s. 192. 
178 G. Reszka, Biznesplan w zarysie, Wyd. WUP, Warszawa 2016, s. 27. 
179 J. T. Skrzypek, Biznesplan …, op. cit., s. 111-112. 
180 G. Reszka, Biznesplan …, op. cit., s. 24. 
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•  koszty bieżące prowadzenia działalności (czynsz, opłaty za media, wynagrodzenia, 

obsługa księgowo-prawna); 

•  podatki, opłaty lokalne; 

•  przychody z działalności.  

Plan finansowy najlepiej i najłatwiej jest oprzeć na tabeli rachunku zysków i strat, będącej 

zestawieniem obrazującym przychody i koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

osiągane zyski/straty. Dzięki tej metodzie w przejrzysty sposób można obliczyć planowane 

wyniki finansowe firmy w danym roku oraz wstępnie można sprawdzić, czy planowane 

przedsięwzięcie ma szansę powodzenia na rynku. Należy pamiętać, że przyjęte założenia 

dotyczące prognozowanych przychodów ze sprzedaży i kosztów muszą być realne, ponieważ 

celem tworzenia planu finansowego jest sprawdzenie wiarygodności finansowej planowanego 

przedsięwzięcia181. 

Sporządzając rachunek zysków i strat dla swojego przedsięwzięcia, należy pamiętać 

również o możliwości uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych 

(np. samochodu, maszyn) albo wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji, koncesji czy 

też prawa do znaku towarowego), które trzeba zakupić na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej. Amortyzacja odzwierciedla tak naprawdę zużycie ekonomiczne oraz stan 

fizyczny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w firmie. Odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje się, gdy cena początkowa środka trwałego albo wartości 

niematerialnej i prawnej w dniu ich przyjęcia do używania w firmie jest wyższa niż 10 000 

zł182. Z kolei, gdy wartość składnika majątku jest wyższa niż 10 000 zł, lecz podatnik nie 

zamierza wykorzystywać go w swojej działalności dłużej niż rok (a więc składnik ten nie jest 

zaliczany do środków trwałych ani wartości materialnych i prawnych), nie trzeba dokonywać 

od niego odpisów amortyzacyjnych. Wartość wydatku na jego zakup można w całości zaliczyć 

do kosztów uzyskania przychodów bieżącego okresu rozliczeniowego183. 

Przykładowy plan finansowy nowego przedsięwzięcia 

Poniżej przedstawiono przykładowy plan finansowy dla wybranego rodzaju działalności, 

na który opierając się można przygotować prognozy przychodów, kosztów i zysków dla 

własnej działalności. Na początku opisano ogólne założenia organizacyjne planowanego 

przedsięwzięcia (lokalizacja, planowane zatrudnienie), które stanowią punkt wyjścia 

 
181 G. Reszka, Biznesplan …, op. cit., s. 25. 
182 Taka zasada odpisów amortyzacyjnych obowiązuje w Polsce. 
183 Amortyzacja a wartość początkowa do 10.000 PLN, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-amortyzacja-a-

wartosc-poczatkowa-do-3500-pln, [13.01.2021]. 
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do przeprowadzenia dalszych analiz i przygotowania zestawień prognozowanych przychodów 

i kosztów w ujęciu miesięcznym oraz rocznym. Następnie przygotowano przykładowe 

zestawienie rachunku zysków i strat, które służy do oceny potencjału finansowego 

planowanego przedsięwzięcia. 

Przykładowy plan finansowy dla usług gastronomicznych184: 

1. założenia planowanego przedsięwzięcia – planowana działalność będzie związana 

ze sprzedażą naleśników z różnym nadzieniem: wegetariańskim, mięsnym, na słodko. 

Działalność będzie prowadzona w wynajmowanym lokalu o powierzchni ok. 50 m2, który 

położony jest przy jednej z ulic w Warszawie. W pobliżu znajdują się siedziby instytucji 

publicznych (urząd, szkoły, przedszkole) oraz prywatne firmy i duże osiedle mieszkaniowe. 

Osoba planująca założenie firmy posiada wykształcenie gastronomiczne oraz kilkuletnie 

doświadczenie zawodowe w tej branży, co pozwoli jej wykonywać większość obowiązków 

samodzielnie. Dodatkowo zamierza zatrudnić do pomocy jednego pracownika na podstawie 

umowy o pracę.  

2. ustalenie przychodów – plan miesięczny – do obliczenia miesięcznych przychodów 

wykorzystano cenę za każdego z proponowanych naleśników, którą przyjęto opierając się 

na danych ze strony internetowej jednej z sieci naleśnikarni, prognozowanej liczbie 

sprzedanych sztuk dziennie oraz miesięcznie, z założeniem sprzedaży przez 30 dni 

w miesiącu (tabela 3.10). 

Tabela 3.10. Plan miesięcznych przychodów 

Składniki naleśnika Cena za 

szt.  

(w euro) 

Liczba 

sprzedanych 

naleśników 

dziennie 

Liczba 

sprzedanych 

naleśników 

miesięcznie 

Przychód 

dzienny  

(w euro) 

Przychód 

miesięczny  

(w euro) 

brokuły, ser topiony, sos 2,5  2 szt. 60 szt. 5 150 

szparagi, szynka, ser 

topiony, sos 

3 4 szt. 120 szt. 12 360 

meksykański (ostry), sos 3,5 6 szt. 180 szt. 21 630 

warzywa zapiekane, sos 2,25  4 szt. 120 szt. 9 270 

mięso mielone, żółty ser, 

zioła, sos 

3 8 szt. 240 szt. 24 720 

pieczarki, szynka, 

ananas, ser, sos 

2,25 8 szt. 240 szt. 18 540 

 

suszone pomidory, 

mozzarella, szynka, sos 

3,25 5 szt. 150 szt. 16,25 487,5 

kurczak, papryka, fasola, 

sos 

3,25 3 szt. 90 szt. 9,75 292,5 

szpinak, łosoś 

marynowany, sos 

3,5 3 szt. 90 szt. 10,5 315 

dżem 1,25 10 szt. 300 szt. 12,5 375 

 
184 Przykład podano za: G. Reszka, Biznesplan …, op. cit., s. 31. 
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Składniki naleśnika Cena za 

szt.  

(w euro) 

Liczba 

sprzedanych 

naleśników 

dziennie 

Liczba 

sprzedanych 

naleśników 

miesięcznie 

Przychód 

dzienny  

(w euro) 

Przychód 

miesięczny  

(w euro) 

rafaello, mascarpone, 

wiórki kokosowe, biała 

czekolada 

3,25 4 szt. 120 szt. 13 390 

nutella, banan, bita 

śmietana, sos 

3 6 szt. 180 szt. 18 540 

biały ser, truskawka, bita 

śmietana, sos 

3 8 szt. 240 szt. 24 720 

ferrero, nutella, 

mascarpone, orzechy, sos 

3,25 4 szt. 120 szt. 13 390 

SUMA 206 euro 6180 euro 

Źródło: na podstawie: G. Reszka, Biznesplan …, op. cit., s. 28. 

3. ustalenie przychodów – plan roczny na lata 2016-2017. Do obliczenia prognozowanych 

przychodów rocznych w latach 2016-2017 wykorzystano prognozowany przychód 

miesięczny (dane z tabeli 3.11) oraz założono, że firma będzie prowadziła sprzedaż 

naleśników przez pełne 12 miesięcy w ciągu roku. Dodatkowo przyjęto wzrost przychodów 

o 4% w stosunku do poprzedniego roku, tj. w 2017 r. w stosunku do 2016 r. 

Tabela 3.11. Planowane przychody roczne na lata 2016-2017 

Przychód miesięczny w 

2016r. 

Planowany wzrost 

przychodów od 2017r. 

Przychody w 2016 r. Przychody w 2017 r. 

6180 euro 4% 74 160 euro 74 160 x (1+0,04) = 

77 126,4 euro 

Źródło: na podstawie: G. Reszka, Biznesplan …, op. cit., s. 29. 

4. zestawienie kosztów stałych – przy prognozowaniu kosztów stałych wzięto pod uwagę 

m.in. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne obowiązujące w 2016 r. oraz średnią 

cenę za wynajem lokalu w miejscu, w którym ma być prowadzona działalność (według 

ogłoszeń zamieszczonych w portalach internetowych)185. Również przy prognozie kosztów 

związanych z opłatami za media, energię, transport, reklamę przyjęto średnie wartości 

odpowiadające cenom rynkowym. Ustalając koszt zakupu surowców/produktów przyjęto 

założenie, że średnia cena składników potrzebnych do przygotowania jednego naleśnika 

wynosi 1 euro, a planowana miesięcznie liczba sprzedanych naleśników będzie 

kształtowała się na poziomie 2250 sztuk (dane z tabeli dotyczącej miesięcznych planów 

przychodów). Ponadto obliczając koszty prowadzenia działalności w kolejnych latach 

uwzględniono ich 4% wzrost, tzn. w 2017 r. w stosunku do 2016 r. 

 
185 Podano ogólny przykład obliczania kosztów stałych dla przedsiębiorców pochodzących z różnych krajów. 

Obciążenia związane z prowadzącą działalnością gospodarczą (np. składki na ubezpieczenia społeczne 

obciążające przedsiębiorców różnią się w Polsce na Litwie i mogą ulegać zmianom w kolejnych latach 

funkcjonowania).  
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Tabela 3.12. Koszty stałe związane z prowadzeniem planowanej działalności gospodarczej 

Rodzaj kosztu 

stałego 

Koszty w ujęciu 

miesięcznym  

(w euro) 

Planowany wzrost 

kosztów od 2017r. 

Koszty w 2016r. 

(w euro) 

Koszty w 2017r. 

(w euro) 

Czynsz za lokal 1250 4% 15000 
15000* 

(1+0,04)= 15600 

Wynagrodzenie 

pracowników 
625 4% 7500 7800 

Narzuty na 

wynagrodzenie 
128 4% 1536 1597 

Składki na 

ubezpieczenie 

społeczne właściciela 

120 4% 1440 1497 

Zakup surowców, 

produktów 
2250 4% 27000 28080 

Koszty transportu 100 4% 1200 1248 

Koszty opakowań 75 4% 900 936 

Energia elektryczna 100 4% 1200 1248 

Woda, co, gaz 125 4% 1500 1560 

Reklama 50 4% 600 624 

Usługi obce 

(bankowe, księgowe) 
50 4% 600 624 

Telefon 25 4% 300 312 

Ubezpieczanie 25 4% 300 312 

Inne koszty 12,5 4% 150 156 

SUMA 59 226 61 595 

Źródło: opracowanie na podstawie: G. Reszka, Biznesplan …, op. cit., s. 29-30. 

5. prognozowany zysk przy wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych i w formie 

ryczałtu ewidencjonowanego – aby ustalić możliwy zysk z prowadzonej działalności, 

po przygotowaniu prognozy przychodów i kosztów stałych, zestawiono uzyskane w ten 

sposób dane w tabeli rachunku zysków i strat. Przy dokonywaniu obliczeń w tabeli 3.13 

uwzględniono stawkę wynikającą z opodatkowania dochodów według zasad ogólnych186. 

Tabela 3.13. Rachunek zysków i strat na lata 2016-2017– opodatkowanie według zasad ogólnych 

POZYCJE Rok 2016 (w euro) Rok 2017 (w euro) 

A. PRZYCHODY   

Przychody ze sprzedaży produktów/usług 74 160  77 126  

Inne przychody - - 

B. KOSZTY   

Zakupy materiałów/surowców 27000 28080 

Wynagrodzenia pracownika 7500 7800 

Narzuty na wynagrodzenia 1536 1597 

Składki na ubezpieczenie społeczne właściciela 1440 1497 

Zakup surowców, produktów 27000 28080 

Koszty transportu 1200 1248 

Koszty opakowań 900 936 

Energia elektryczna 1200 1248 

 
186 Wyłącznie dla celów przykładu przyjęto stawkę opodatkowania dochodu według zasad ogólnych 

obowiązujących w Polsce w 2016 r. 
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POZYCJE Rok 2016 (w euro) Rok 2017 (w euro) 

Woda, co, gaz 1500 1560 

Reklama 600 624 

Usługi obce (bankowe, księgowe) 600 624 

Telefon 300 312 

ubezpieczanie 300 312 

Inne koszty 150 156 

Razem koszty 59 26 61 595 

C. DOCHÓD/STRATA BRUTTO (A-B) 14 934 15 31 

14 PODATEK DOCHODOWY187 3106 3230 

ZYSK NETTO (C-D) 11 828 12 301 

Źródło: G. Reszka, Biznesplan …, op. cit., s. 31-32. 
 

W zastosowanych wyliczeniach nie uwzględniono możliwości skorzystania w rozliczeniu 

rocznym podatku, dostępnych ulg podatkowych, np. na dzieci, czy też wspólnego rozliczenia 

z małżonkiem.  

W opracowywanym planie ważne jest także umieszczenie bilansu. Bilans jest dokumentem 

zawierającym zestawienie (w ujęciu wartościowym) stanu majątku przedsiębiorstwa (aktywa) 

oraz źródeł jego finansowania (pasywa). Podstawowa zasada konstrukcji bilansu zakłada, 

że wartość wszystkich składników majątku będącego w dyspozycji firmy (aktywa) odpowiada 

sumie pasywów, czyli środków za pomocą których zostały sfinansowane. W prognozie 

finansowej wskazuje się, jakie aktywa będą potrzebne i w jakiej wysokości, aby zrealizować 

przedsięwzięcie oraz w jaki sposób aktywa te będą sfinansowane188. 

Dzięki analizie bilansu możliwe jest określenie kondycji firmy, w szczególności189: 

•  stwierdzenie, jaki wynik osiągnięto: zysk czy stratę; 

•  obliczenie stosunku zysku do kapitałów własnych lub do oprocentowania depozytów 

bankowych; 

•  uzyskanie informacji o wielkości i strukturze majątku z podziałem na źródła 

finansowania (kapitały własne i obce); 

•  obliczenie rentowności majątku ogółem i rentowności kapitałów; 

•  weryfikacji płynności finansowej. 

Jedną z cech bilansu jest jego ciągłość, co oznacza, że w przypadku kontynuacji działalności 

firny, jej bilans zamknięcia z roku poprzedniego jest równocześnie bilansem otwarcia okresu 

 
187 Wysokość podatku dochodowego będzie różnić się w zależności od kraju prowadzenia działalności 

gospodarczej, prowadzonego rodzaju działalności, formy księgowości, aktualnych stawek podatku. 
188 B. Szczepańska-Bernaś, Jak napisać …, op. cit., s. 22. 
189 T. Hermaniuk, Biznesplan …, op. cit., s. 193. 
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kolejnego. Taka przejrzystość została zagwarantowana dzięki standardowemu układowi, który 

został zapewniony ustawowo190. 

Tabela 3.14. Bilans przedsiębiorstwa – przykład formatki 

Bilans /prognoza 

Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Aktywa muszą równać się pasywom.  

Aktywa Na dzień… 

Rok po 

zakończeniu 

realizacji 

projektu 

(31 grudnia) 

AKTYWA TRWAŁE (A do H):   

A/ wartości niematerialne i prawne   

B/ grunty   

C/ budynki i budowle   

D/ maszyny i urządzenia   

E/ środki transportu   

F/ inwestycje rozpoczęte   

G/ pozostały majątek trwały   

H/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

AKTYWA OBROTOWE (I do M):   

I/ zapasy   

J/ należności   

K/ środki pieniężne   

L/ pozostały majątek obrotowy   

M/ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

AKTYWA RAZEM    

Pasywa   

KAPITAŁY WŁASNE (N do P)   

N/ kapitał własny   

O/ zyski/straty z lat ubiegłych   

P/ wynik finansowy roku obrotowego   

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (R do Y)   

R/ Rezerwy na zobowiązania   

S/ Kredyty i pożyczki długoterminowe    

T/ Pozostałe zobowiązania długoterminowe   

U/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług   

W/pozostałe zobowiązania krótkoterminowe   

X/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe   

 Y/ rozliczenia międzyokresowe i PPO   

PASYWA RAZEM   

Źródło: Biznesplan …, op. cit. [12.01.2021]. 

Nawet najlepiej przygotowany plan finansowy może nie dać stuprocentowej odpowiedzi na 

pytanie, jaka będzie rzeczywista liczba produktów lub usług, które ostatecznie trafią do 

 
190 Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., Dz.U. z 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm. 
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klientów. Może się okazać, że w pierwszym okresie prowadzenia firmy będzie ona „na 

minusie”, np. w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi. Dlatego tak bardzo ważne 

jest to, aby w planie finansowym przyjąć jak najbardziej realne założenia prognozowanych 

przychodów ze sprzedaży produktów/usług oraz kosztów, które będzie trzeba ponieść 

w związku z prowadzeniem firmy, uwzględniając jednocześnie czas niezbędny na 

„rozkręcenie” firmy i wyrobienia pozycji na rynku.  

VI. Podsumowanie, załączniki 

Ostatnia część biznesplanu powinna zawierać podsumowanie oraz załączniki. Elementem 

kończącym strukturę biznesplanu jest najczęściej podsumowanie całego dokumentu. Powinny 

znaleźć się w nim wszystkie te aspekty, które w największym stopniu mogą zagrozić realizacji 

opisanego przedsięwzięcia. Dobrze jest, gdy obok nich zostaną również przedstawione 

wszystkie korzyści, jakie potencjalnie mógłby uzyskać inwestor po zrealizowaniu całego 

projektu w oparciu o przedstawiony plan. Zestawienie to pozwala w szybki sposób ocenić 

potencjalne ryzyko niepowodzenia, z efektami realizacji pomysłu. 

Główny motyw tego tekstu powinien stanowić podsumowujący wniosek dotyczący 

przedsięwzięcia jako podmiotu wartego zwrócenia uwagi inwestora czy kredytodawcy. 

Wytłuszczonym drukiem można zwrócić uwagę na najważniejsze wnioski dotyczące 

kluczowych kwestii związanych z poniższymi zagadnieniami191: 

•  Prognozy popytu – przedstaw swoje wnioski dotyczące zmiany popytu w głównym 

segmencie działalności. 

•  Konkurencja – oceń nasilenie konkurencji i przedstaw prognozę w tym zakresie. 

•  Strategia – to miejsce na wnioski dotyczące pozycji konkurencyjnej i strategii 

budowania przewagi konkurencyjnej. 

•  Zasoby – omów sposób zagospodarowania zasobów w celu relacji strategii. 

•  Finanse i prognozy – napisz, czy firma będzie w najbliższych latach zwiększać 

przychody. 

•  Zagrożenia, szanse – wyjaśnij krótko, dlaczego szanse przeważają w twoim planie nad 

zagrożeniami. 

Obok ostatecznego podsumowania, istotnym elementem kończącym biznesplan 

są załączniki. Zamieszczane są w nich wszelkie rozwinięcia problemów wyszczególnionych 

w treści głównej dokumentu. Mogą znaleźć się tam również dane pierwotne, na podstawie 

 
191 V. Evans, B. Tracy, Niesamowity biznesplan…, op. cit., s. 196. 
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których dokonywana była analiza strategiczna, marketingowa czy też finansowa. Często 

w załącznikach umieszczane są wyniki badań rynku lub też inne szczegółowe dane 

wykorzystane przy budowaniu schematów organizacyjnych, czy też harmonogramów 

działania.  

Poniżej przedstawiono przykładowe załączniki, które mogą uwiarygodnić planowane 

przedsięwzięcie192,193: 

• Schematy organizacyjne; 

• Ekspertyzy; 

• Patenty; 

• Życiorysy kadry zarządzającej; 

• Fotografie i rysunki produktu; 

• Obliczenia dotyczące ryzyka;  

• Statut firmy; 

• Kopie notarialne, wypisy z rejestrów sądowych, etc.; 

• Szczegółowe opracowanie procesu produkcyjnego; 

• Raport lub ocena oddziaływania na środowisko; 

• Projekt techniczny zagospodarowania zakupionego gruntu; 

• Projekt techniczny dotyczący wykorzystania projektowanych pomieszczeń; 

• Specyfikacja techniczna planowanych do zakupu maszyn i urządzeń; 

• Szczegółowe załączniki wymagane przez kredytodawcę, instytucję finansującą, etc. 

Załączniki pozwalają tym samym zachować spójność całego tekstu biznesplanu, 

jednocześnie umożliwiają zainteresowanym czytelnikom odniesienie się do danych na 

podstawie, których został stworzony cały dokument194. 

3.3. Dobre praktyki w tworzeniu biznesplanu 

Dobry biznesplan powinien charakteryzować się pewnymi cechami. Pierwsza to wyraźnie 

przedstawiony cel projektu, czyli określenie dokąd zmierza nasza działalność. Druga cecha to 

zwięzłość – im bardziej konkretny i precyzyjny plan, tym większa szansa na akceptację 

odbiorcy. Od strony technicznej ważna jest przejrzysta i logiczna struktura. Założenia 

i wykonalność planu powinny być osadzone w realiach. Ponadto biznesplan powinien 

 
192 R. Sitkiewicz, op. cit., s. 135. 
193 M. Ciechan-Kujawa, Biznes Plan. Standardy i praktyka, TNOiK, Toruń 2007. 
194 J. Kowalczyk (red.), Biznesplan …, op. cit., s. 53-54. 
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wykazywać podatność na modyfikacje w sytuacji gdy zmienność otoczenia spowoduje 

dezaktualizację przyjętych założeń195. Nade wszystko biznesplan powinien być przekonujący, 

zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę ryzyka196. 

Wielu autorów podkreśla, iż wzorcowy biznesplan powinien odpowiadać na kilka 

kluczowych pytań197: 

• Na czym polega istota przedsięwzięcia i jakie są jego źródła? 

• Jakie są cele strategiczne przedsięwzięcia? 

• Kto jest klientem i jakie potrzeby klienta chcemy zaspokoić? 

• Czy przedsięwzięcie jest wykonalne od strony technicznej i z jakimi nakładami będzie 

związana jego realizacja? 

• Jaki poziom kwalifikacji będzie wymagany od pracowników i jakie będą koszty ich 

zatrudnienia? 

• Jakich nakładów i wyników można spodziewać się po wdrożeniu przedsięwzięcia? 

Zadaniem biznesplanu jest pozyskanie zewnętrznego finansowania, dlatego ważne jest 

zwrócenie uwagę na kilka elementów198: 

• Należy opracować go z myślą o jego praktycznym wykorzystaniu. 

• Powinien być opracowany przez osoby znające specyfikę branży i realiów, w jakich 

funkcjonuje wnioskodawca. 

• Biznesplan powinien być łatwo przyswajalny i zrozumiały, gdyż jego odbiorca może nie 

posiadać wiedzy na temat specyfiki branży. Ponadto należy brać pod uwagę preferencje 

jego odbiorcy. Inne oczekiwania może mieć bank, a inne np. urząd pracy, czy fundusze 

Venture Capital. 

• Założenia dokumentu powinny być realne i możliwe do osiągnięcia. Powinny bazować 

na danych obiektywnych, które wykażą, że inwestycja będzie opłacalna. 

• Układ biznesplanu powinien dać logiczny i spójny obraz przedsięwzięcia. 

Ponadto, należy zwracać uwagę na szczegóły, które mogą pomóc w uwiarygodnieniu 

przedsięwzięcia199: 

• Sugeruje się, aby przedstawić w załącznikach aktualne dokumenty założycielskie 

przedsiębiorstwa. 

 
195 T. Hermaniuk, Biznesplan …, op. cit., s. 62-63. 
196 V. Evans, B. Tracy, Niesamowity biznesplan. Zdobądź fundusze na rozwój firmy lub start-up, Wyd. Helion, 

Gliwice 2015, s. 21. 
197 J. T. Skrzypek, Biznesplan …, op. cit., s. 14-15. 
198 Ibidem, s. 76-77. 
199 S. M. Szukalski, Procedury ..., op. cit., s. 129. 
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• Gdy prezentowany jest podmiot, który już funkcjonuje na rynku warto jest przedstawić 

dotychczasowe wyniki ekonomiczne oraz dołączyć wyniki finansowe (bilans, rachunek 

wyników). 

• Przedstawiając dane, zawsze warto jest powoływać się na źródło (dane statystyczne, 

strona internetowa z datą dostępu, własne badania sondażowe, itd. Należy stosować 

przypisy powołując się na dane). 

• Sugeruje się, aby podawać szczegóły podstawy i metody obliczeń. Jeżeli jest mowa 

o kosztach należy podać, jak kalkulowano daną pozycję kosztu oraz skąd pochodzą dane 

do obliczeń. 

• Budując biznesplan należy pamiętać, aby miał on: wyrazistą strukturę, przejrzysty układ 

graficzny, prosty i komunikatywny język. 

W biznesplanie powinny znaleźć się wszystkie wymienione powyżej informacje. To, ile 

zostanie opisane w każdym punkcie, powinno być proporcjonalne do planowanego zakresu 

działalności — takie są oczekiwania osób czytających podobne projekty. Zajęty doradca 

kredytowy nie będzie chciał czytać wielu stron dokumentu, jeśli wnioskodawca prosi 

o niewielką kwotę. Niekorzystne wrażenie odniesie również wtedy, gdy poproszony o kredyt 

w wysokości 100 000 euro, odnajdzie tylko zdanie czy dwa na temat aspektu, który go 

najbardziej interesuje200. 

Doświadczeni przedsiębiorcy i menedżerowie zwracają uwagę, aby po napisaniu 

biznesplanu skonsultować go z niezależnymi doradcami, aby upewnić się co do zasadności 

i poprawności opracowanych analiz201. 

Warto jeszcze wskazać w tym miejscu, jakich błędów nie popełniać przy pisaniu 

biznesplanu202: 

•  zbyt duża liczba pomysłów na produkty i usługi w jednym biznesplanie;  

•  próba przedstawienia produktu jako rozwiązania uniwersalnego – brak polaryzacji; 

•  brak analizy życia produktu;  

•  brak analizy cech, funkcji, przydatności produktu lub usługi;  

•  zbyt duża koncentracja na patencie;  

•  błędna analiza konkurencji;  

•  błędne analizy finansowe; 

•  błędna ocena dotycząca innowacyjności produktu lub usługi; 

 
200 E. Blackwell, Biznesplan od podstaw, Wyd. Helion, Gliwice 2004, s. 5. 
201 B. Szczepańska-Bernaś, Jak napisać …, op. cit., s. 44. 
202 M. Ciechan-Kujawa, Biznes Plan …, op. cit. 
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•  brak zgodności części finansowej z częścią operacyjną. 

Coraz częściej można przeczytać o zarządzaniu biznesplanem203. Biznesplan nie jest 

jednorazowym dokumentem, a przynajmniej nie powinien nim być. Większość firm tworzy 

biznesplan podczas fazy rozruchu, do zorganizowania, przyciągnięcia partnerów 

i pracowników, oraz uzyskania dotacji, pożyczki lub inwestycji finansowych. Tu biznesplan 

ma ogromne zastosowanie, jakkolwiek, zbyt często, od momentu kiedy firma już działa, nie 

bierze się więcej biznesplanu do ręki. Ostatecznie biznesplan dotyczy wyników, dotyczy 

ulepszania naszej działalności. Zarządzanie biznesplanem odbywa się w czasie. Koniecznym 

jest ustalenie w jakich okresach (czy miesięcznie, czy też kwartalnie) będziemy weryfikować 

zapisy (zaplanowane) biznesplanu z aktualnymi, rzeczywistymi wynikami. Prawdziwe 

planowanie wymaga regularnego przeglądu, tak samo jak nawigacja wymaga znajomości 

zarówno aktualnej pozycji, jak i tego, gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy. Każdy prawdziwy 

plan musi zawierać dużo konkretnych danych, budżet, przewidywania i zakres 

odpowiedzialności kierownictwa. Odpowiedni ludzie powinni wiedzieć, że śledzimy 

i podążamy zgodnie ze specyfikacją. Potem plan należy ponownie przejrzeć pod kątem 

wyników i ten przegląd powinien zaowocować korektą kursu i dokładnym dostrojeniem.  

Kiedy w założeniach biznesplanu należy dokonać zmian? Zazwyczaj w dwóch sytuacjach: 

kiedy nastąpiły istotne zmiany w sytuacji rynkowej oraz kiedy nastąpiły istotne zmiany 

w sytuacji wewnętrznej firmy.  

Celem zarządzania biznesplanem jest wykorzystanie wyników działalności do sterowania 

dalszymi decyzjami. Plan sam w sobie nie stanowi żadnej wartości, jeżeli nie pomaga 

usprawnić działalności. To jest niezależne, czy jest dobry czy zły, jak wspaniałe są pomysły 

i sformułowania i jak opracowane są układy i tabele. Jego wartością są decyzje do jakich 

prowadzi. To oznacza oczywiście, że aby stworzyć plan wart wysiłku, by go rozwijać, trzeba 

będzie zgodnie z nim postępować. Niezależnie czy będzie to co miesiąc, czy co kwartał, 

konieczne jest śledzenie wyników, analizowanie różnic pomiędzy planem, a aktualnymi 

wynikami i zarządzaniem. W szczególności rekomenduje się porównanie tego, co było 

planowane, z tym co zdarzyło się naprawdę. Należy zadać sobie następujące pytania204:  

• Co poszło źle i jak to naprawić?  

• Co poszło zgodnie z planem i jak czerpać z tego korzyści?  

• Jakie zmiany nastąpiły u konkurencji, które można uwzględnić w planie?  

 
203 Materiały szkoleniowe…, op. cit. 
204 Materiały szkoleniowe…, op. cit. 
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• Jakie nastąpiły zmiany wpływające na nasz rynek, które można uwzględnić w planie?  

• Jakie zmiany nastąpiły wewnątrz naszej organizacji, które można uwzględnić w planie?  

Po odpowiedzeniu sobie na te pytania, należy zaktualizować swój plan, ustalić nowy budżet 

i cele, uregulować finanse i powtórzyć cały proces utrzymania planu za następny miesiąc lub 

kwartał. 

Podsumowując rozważania podjęte w niniejszym rozdziale, pisanie biznesplanu może 

wydawać się zniechęcające dla osób, które nigdy wcześniej tego nie robiły. Dlatego poniżej 

zawarto użyteczne wskazówki i porady, jak należy podejść do tego projektu205: 

1. Dostosuj swój biznesplan do swoich odbiorców 

Punktem wyjścia każdego biznesplanu jest odbiorca. Kto to przeczyta? Jaki jest cel planu – czy 

ma on zapewnić finansowanie? Może potrzebujesz przyciągnąć partnera biznesowego. Chociaż 

kluczowe fakty i liczby pozostaną takie same, dostosuj różne wersje swojego planu do potrzeb 

konkretnych odbiorców. Na przykład potencjalny inwestor będzie szukał jasnego wyjaśnienia, 

w jaki sposób uzyska dobry zwrot z inwestycji. Menedżer banku będzie szukał dowodu, 

że możesz sobie pozwolić na spłatę pożyczki, zanim zapewni finansowanie.          

2. Dokładnie zbadaj swój rynek 

Potencjalni inwestorzy kładą duży nacisk na znajomość rynku, dlatego analizy zawarte 

w dokumencie muszą być dokładne. Informacje o docelowym rynku muszą być szczegółowo 

opisane w biznesplanie i należy wykazać się dużą świadomością swoich szans i zagrożeń, co 

wymaga rozważenia swoich mocnych i słabych stron. 

3. Zidentyfikuj swoich konkurentów 

Aby zrozumieć swój rynek, należy rozpoznać wszystkich konkurentów – kim są, ich mocne 

i słabe strony oraz prawdopodobne konsekwencje dla Twojej firmy. Wszystkie firmy muszą 

zmierzyć się z konkurencją – Twój plan powinien pokazać, że masz jasną strategię radzenia 

sobie ze wszystkimi konkurentami. 

4. Zwróć uwagę na szczegóły 

 Twój biznesplan powinien zawierać wystarczająco dużo szczegółów, aby zapewnić 

czytelnikowi informacje potrzebne do zrozumienia Twojej firmy. Twój plan powinien sprawić, 

że ludzie uwierzą w Twoje umiejętności i profesjonalizm, co oznacza, że nie powinno być 

żadnych błędów ortograficznych, pomyłek, nierealistycznych założeń ani wymyślonych 

schematów. 

 
205 A. Gleeson, Start-up business plan: Top 10 tips, https://www.startupdonut.co.uk/business-planning/write-a-

business-plan/start-up-business-plan-top-10-tips, [29.06.2021]. 
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5. Skup się na możliwościach, jakie Twój start-up oferuje inwestorom 

Jeśli szukasz inwestycji, jasno opisz możliwość. Dlaczego ktoś miałby zainwestować w Twój 

start-up, a nie inny? Jaka jest Twoja wyjątkowa propozycja sprzedaży – co Cię wyróżnia? 

Dlaczego ludzie będą kupować od Ciebie? Twój plan powinien odpowiedzieć na wszystkie 

te kluczowe pytania. 

6. Nie pomijaj ważnych faktów 

Zasadniczo twój plan musi opisywać twoje produkty/usługi, klientów, konkurentów, zespół 

zarządzający, operacje, finanse, cele rozwoju i strategię. Jeśli przeoczysz kluczowe fakty, nie 

odbije się to dobrze, gdy przedstawisz swój plan innym.  

7. Uzyskaj prawdziwe informacje finansowe 

 Informacje finansowe zawarte w biznesplanie zostaną poddane szczególnej analizie. 

Przepływy pieniężne powinny być w pełni udokumentowane, a Twoje prognozy sprzedaży 

muszą być dobrze uzasadnione. Chociaż koszty są łatwiejsze do przewidzenia niż sprzedaż, 

należy uwzględnić oba. Jeśli liczby naprawdę nie są Twoją mocną stroną, poproś o pomoc przy 

sporządzaniu biznesplanu, być może u księgowego lub innego zaufanego doradcy.  

8. Spraw, aby streszczenie biznesplanu było przekonujące 

Prawdopodobnie podsumowanie jest najważniejszą częścią twojego biznesplanu. Bardziej 

doświadczeni czytelnicy przeczytają go jako pierwsi, dzięki czemu będą mogli szybko poznać 

kluczowe fakty i liczby. Jeśli Twoje streszczenie nie angażuje ich i nie zachęca do czytania, 

prawdopodobnie nie zachęcisz żadnego inwestora. Streszczenie zawiera najważniejsze dane 

liczbowe i kondensuje strategię w kluczowych punktach. Chociaż pojawia się na początku 

dokumentu, zostaw napisanie go na koniec. Jak najbardziej, spraw, aby było wciągające 

i imponujące – ale zachowaj realizm. 

9. Poproś o drugą opinię doradcę biznesowego 

Po ukończeniu szkicu planu należy go niezależnie przejrzeć. Wybierz kogoś, kto może 

zaoferować niezależną, konstruktywną krytykę – na przykład księgowego lub doradcę 

biznesowego. Ich przegląd może skłonić do pytań, na które musisz odpowiedzieć 

w poprawionej wersji roboczej. 

10. Prawidłowo zrealizuj swój biznesplan 

Biznesplan powinien być narzędziem używanym do oceny wyników i kierowania strategią oraz 

rozwojem firmy. Powinien zawierać konkretne cele, terminy i zadania. Musi być regularnie 

przeglądany i aktualizowany.  Skuteczny biznesplan pomoże zapewnić, że Twoja firma 

pozostanie skoncentrowana na tym, co musi zrobić, aby osiągnąć swoje kluczowe cele. 

  



104 
 

4. Programy przyśpieszające rozpoczęcie biznesu 

Rozpoczęcie biznesu dla wielu osób jest sposobem na samorealizację. Działania 

przygotowawcze do jego uruchomienia, a następnie przeprowadzenie go przez pierwszy okres 

funkcjonowania, to etapy rozwoju firmy, na których skupia się uwaga teoretyków, 

szkoleniowców i doradców w dziedzinie przedsiębiorczości206. W powszechnej opinii są one 

trudne, bo występują szczególne zagrożenia, których nie udaje się pokonać wielu 

początkującym przedsiębiorcom mimo poprawnej koncepcji biznesowej. Określane są 

parametry dojrzałości, które wskazują, kiedy ten najtrudniejszy etap został zakończony 

i organizacja osiągnęła tzw. „platformę stabilnego biznesu”207. 

E. Ries208 i S. Blank209 zwracają uwagę, że klasyczna metoda oparta wyłącznie na 

biznesplanie oraz wszechstronnych analizach ze wsparciem doświadczonych menedżerów 

z funduszy venture capital nie sprawdza się. Świadczy o tym fakt, że zdecydowana większość 

firm w obszarze zaawansowanych technologii upada niedługo po rozpoczęciu działalności. 

 Założenie i prowadzenie własnej działalności wymaga dobrego przygotowania. Dlatego 

też proces powstawania startupów jest szczególnie wspierany – bezpośrednio i pośrednio – 

zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny, które często ze sobą współpracują210,211. 

W literaturze można spotkać wiele definicji startupu212: 

• nowo utworzone przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja poszukująca modelu 

biznesowego, który zapewniłby jej zyskowny rozwój213; 

• niezależne przedsięwzięcie biznesowe, bazujące na innowacji214.  

Celem takiej organizacji jest odkrywanie nowych rynków do rozwoju swojego produktu 

oraz osiągnięcie szybkiego sukcesu finansowego215. Startupy najczęściej kojarzone są z branżą 

technologiczną oraz informatyczną. Powstają głównie w miastach i aglomeracjach miejskich, 

 
206 J. Cieślik, A. Skala, Nowe tendencje w kształceniu innowacyjnych przedsiębiorców, „Horyzonty 

Wychowania” 2016, 15 (34), s. 309-322. 
207 J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, WAIP, Warszawa 2006. 
208 E. Ries, Metoda Lean Startup, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012. 
209 S. Blank, Why the Lean-Start-up …, op. cit., pp. 3-9. 
210 T. Weiblen, H.W. Chesbrough, Engaging with Startups to Enhance Corporate Innovation, „California 

Management Review” 2015, 57 (2), s. 66-90. 
211 W. Drewczyński, Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice 2019. 
212 A. Skala, Differentiating Criteria and Segmentation of Polish Startup Companies, „Problemy Zarządzania” 

2017, 15 (1), s. 195. 
213 Polski Fundusz Rozwoju, Słownik pojęć, https://pfr.pl/slownik/slownik-startup.html, [09.02.2021]. 
214 A. Skala, Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, Wydawnictwo edu-Libri, 

Kraków–Legionowo 2018, s. 24- 32. 
215 J. Czyż, Co to jest startup?, https://smartbees.pl/blog/co-jest-startup, [09.02.2021]. 
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gdzie koncentruje się przedsiębiorczość innowacyjna216. Cechy charakteryzujące tego typu 

przedsięwzięcia ukazano na rysunku 4.1. 

 

Rysunek 4.1. Cechy startupów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Grycuk, Wybrane narzędzia wspierania startupów w Polsce, „Studia 

BAS” 2019, 2 (58), s. 153-181. 

Do największych zalet startupów z pewnością należą niskie koszty. Finansowanie 

projektów rozpoczynanych jako startup odbywa najczęściej z pomocą środków własnych ich 

założycieli (bootstrapping), a także poprzez wsparcie funduszy venture capital i aniołów 

biznesu.  

Drugą ważną zaletą działającą na korzyść startupów jest doświadczenie, które można za ich 

pomocą zdobyć. Prowadzenie takiej działalności wymaga poświęcenia czasu, co przekłada się 

na rozwój osób prowadzących działalność. Nawet niepowodzenie projektu wzbogaci 

przedsiębiorcę o nowe umiejętności oraz doświadczenia, dzięki którym swój kolejny pomysł 

zrealizuje w lepszy sposób.  

Założenie startupu wiąże się z dużym ryzykiem porażki. P. Prajsnar, założyciel Cloud 

Technologies, stwierdził, że 90% startupów z branży technologicznej upada w ciągu 12-24 

miesięcy działalności, 8% przekształca się w normalnie funkcjonujące firmy, a 2% odnosi 

światowy sukces217. Prawdopodobnie przyczyną tego jest brak doświadczenia 

biznesowegotwórców danego projektu. Brak umiejętności na wielu płaszczyznach często 

 
216 R. Florida, P. Adler, C. Mellander, The city as innovation machine, „Regional Studies” 2017, 51 (1), s. 86-96. 
217 J. Czyż, Co to jest startup? …, op. cit. [09.02.2021]. 
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skutkuje niepowodzeniem. Prowadzenie startupu to nie tylko wykreowanie pomysłu. Należy 

założyć konkretne cele oraz określić działania, które mają zostać podjęte do zrealizowania 

wytycznych. Kluczowym elementem jest także zatrudnienie odpowiednich osób, kiedy startup 

się rozwinie. Momentem, w którym przedsiębiorstwo przestaje być uważane za startup może 

być osiągnięcie zysku, fuzja lub przejęcie. 

Do powstawania startupów oraz ich późniejszego rozwoju i wzrostu niezbędne są:  

• przedsiębiorcze osoby z pomysłami, które można przekształcić w zyskowne 

przedsięwzięcia biznesowe, i gotowe ponieść ryzyko związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej;  

• umiejętności techniczne (zwłaszcza programistyczne) i kompetencje z zakresu 

zarządzania;  

• klienci, którzy chcą zapłacić za produkty i usługi świadczone przez startupy; 

• środki finansowe na rozpoczęcie i rozwijanie działalności.  

Nie istnieje jedna formuła czy optymalny model wspierania sturtupów218. Stosowane 

narzędzia zależą przede wszystkim od fazy rozwoju, w której znajduje się startup219. 

W wyznaczeniu drogi dla startupów przychodzą z pomocą programy preakceleracji 

i akceleracji. 

4.1. Programy preakceleracji 

Programy preakceleracji skierowane są do osób, które mają autorski pomysł na biznes. 

Celem przedsięwzięć jest zapewnienie kompleksowego wsparcia merytorycznego 

w przeprowadzeniu procesu rozwoju produktu/usługi od etapu pomysłu do etapu 

przygotowania modelu biznesowego. Programy zakładają realizację wydarzeń, w trakcie 

których uczestnicy mają szansę tworzenia własnych produktów oraz przygotowywania się do 

prowadzenia biznesu w przyszłości.  

Do najważniejszych cech tego typu programów można zaliczyć: 

• czas trwania: od 1 do 3 miesięcy; 

• są przeznaczone dla osób z pomysłami biznesowymi i startupami na najwcześniejszym 

etapie rozwoju; 

 
218 Start-up Latin America 2016: Building an innovative future, OECD, Paris 2016, 

https://doi.org/10.1787/9789264265660-en, [23.02.2021]. 
219 N. Dee, D. Gill, C. Weinberg, S. McTavish, Startup support programmes: What’s the difference?, Nesta, 

London 2015, p. 20. 
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• obejmują przede wszystkim rozbudowany program szkoleniowy z zakresu: generowania 

modelu biznesowego, rozwoju produktu, strategii, marketingu, sprzedaży, finansów, 

umiejętności prezentacji, negocjacji, rekrutowania członków do zespołu, zarządzania 

zespołem, przygotowania do spotkań z inwestorami; 

• uczestnicy mają zapewniony cotygodniowy mentoring i coaching; 

• uczestnicy mogą skorzystać z opieki mentorskiej ze strony przedsiębiorcy, inwestora lub 

praktyka biznesu; 

• prowadzone są specjalistyczne konsultacje indywidualne w określonych obszarach 

z przedsiębiorcami, praktykami biznesu, naukowcami; 

• programy polegają na kontaktowaniu startupów z najlepszymi akceleratorami, 

inwestorami, partnerami branżowymi; 

• dla uczestników przewidziana jest przestrzeń co-workingowa, jako miejsce pracy, 

spotkań i wymiany doświadczeń; 

• uczestnicy mają dostęp do platform internetowych umożliwiających współpracę; 

• uczestnicy mają zapewniony cotygodniowy monitoring postępów w zdobywaniu wiedzy 

i rozwoju pomysłu na akcelerację; 

• organizowane są wydarzenia networkingowe z developerami, projektantami, 

marketerami i mentorami; 

• prowadzone są testowe sesje pitchingowe; 

• organizowany jest demo day, dający możliwość wystąpienia przed inwestorami, 

dziennikarzami i influencerami; 

• najlepsi uczestnicy programów preakceleracyjnych mają możliwość udziału 

w programach akceleracyjnych; 

• uczestnicy z najlepszymi pomysłami otrzymują środki na prototypowanie produktu, testy, 

badania. 

Rolę programów preakceleracyjnych ukazano na rysunku 4.2. 
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Rysunek 4.2. Rola programów preakceleracji 

Źródło: opracowanie własne. 

Filarem kultury startupów jest imperatyw pay it forward, czyli: spłacaj dług wdzięczności 

wobec tych, którzy ci pomogli, pomagając komuś innemu. To dzięki takiej postawie wyrastają 

kolejne pokolenia startupowców: starsi przedsiębiorcy, po osiągnięciu sukcesu, wspierają 

przedsięwzięcia tych młodszych i mniej doświadczonych, wchodzą w rolę mentorów 

i inwestorów. Programy preakceleracji mają na celu kształcenie wysokiej jakości specjalistów, 

rozbudzanie w nich ambicji tworzenia lub współtworzenia nowych firm220. Zespoły startupowe, 

młodzi przedsiębiorcy oraz studenci uczestnicząc w programach preakceleracji mogą pozyskać 

wiedzę na temat rozwoju produktu, analizy rynku i klienta, budowania zespołu, kwestii 

prawnych związanych z prowadzeniem działalności oraz marketingu i finansowania. 

Dodatkowo w trakcie warsztatów wykorzystują nowoczesne metody planowania biznesowego, 

definiują kluczowe obszary swojej działalności oraz analizują kanały dystrybucji. Dzięki 

metodom coachingowym, mentoringowym oraz stałemu monitorowaniu postępów mają 

możliwość doskonalenia kompetencji poznawczych, funkcjonalnych, społecznych oraz 

metakompetencji221.  

Poniżej przedstawiono przykłady programów preakceleracji, które mogą stanowić 

inspirację dla przyszłych twórców tego typu inicjatyw. 

1. Startup Boost222  – globalny preakcelerator startupów technologicznych, którego celem jest 

praca z przedsiębiorcami na wczesnym etapie rozwoju, aby przygotować ich do programów 

akceleracyjnych (rysunek 4.3).  

 
220 M. Beauchamp, A. Kowalczyk, A. Skala, Polskie Startupy. Raport 2017, Fundacja Startup Poland, Warszawa 

2017, s. 38. 
221 J. M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, 

Warszawa 2008, s. 40. 
222 Startup Boost, http://startupboost.org/, [09.02.2021]. 
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Rysunek 4.3. Logo programu preakceleracji Startup Boost 

Źródło: Startup Boost, Startup Boost Goes Remote for Spring, https://medium.com/@startupboosthq/startup-

boost-goes-remote-78dbb04ea2ea, [10.02.2021]. 

Ważnym elementem jest współpraca z akceleratorami, która umożliwia przejście zdolnych, 

zaangażowanych, kreatywnych osób do kolejnego etapu. 

Grupa docelowa: młode startupy 

Czas trwania projektu: 6 tygodni. 

Zasięg programu: ponad 200 startupów, 12 lokalizacji na całym świecie, 2900 

wnioskodawców, 50% startupów przeszło do najlepszych akceleratorów i pozyskało do tej pory 

ponad 50 milionów dolarów. 

Korzyści: szkolenia, mentoring, pomoc ekspertów, przestrzeń co-workingowa, możliwość 

współpracy, nowe kontakty biznesowe, sesje pitchingowe, demo day, płynne przejście do 

programu akceleracji. 

W związku z ewoluującym charakterem COVID-19, program został przeniesiony do 

wirtualnego miejsca223. 

2. Wise Guys224 – program preakceleracji online, którego celem jest praca z przedsiębiorcami 

na wczesnym etapie rozwoju startupów, aby przygotować ich do programów akceleracyjnych 

(rysunek 4.4).  

 

Rysunek 4.4. Logo programu preakceleracji Wise Guys 

Źródło: Startup Wise Guys, https://startupwiseguys.com/preaccelerator/, [10.02.2021]. 

 
223 Startup Boost, The Future …, op .cit. [10.02.2021]. 
224 Startup Wise Guys, https://startupwiseguys.com/preaccelerator/, [10.02.2021]. 
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Grupa docelowa: młode startupy, co najmniej dwuosobowy zespół, wstępną wersją MVP 

i badania rynku. 

Czas trwania projektu: 7 tygodni (rysunek 4.5). 

 

Rysunek 4.5. Etapy preakceleracji Wise Guys 

Źródło: Startup Wise Guys, https://startupwiseguys.com/preaccelerator/, [10.02.2021]. 

Zasięg programu: 28 platform, 545 startupów, które ukończyły program, 30 zespołów 

zaproszonych do Selection Bootcamp's, 10 zespołów, które przeszły przez pełnoetatowe 

programy akceleracyjne i otrzymały inwestycje od SWG. 

Korzyści: warsztaty, webinaria, mentoring, zadania, dzielenie się wiedzą, demo day, płynne 

przejście do programu akceleracji. 

3. ReaktorX225 – prywatny preakcelerator startupów z branży sportowej, którego celem jest 

praca z przedsiębiorcami na wczesnym etapie rozwoju. Celem programu jest przeprowadzenie 

startupu od etapu pomysłu, poprzez rozwój klienta, aż do pierwszej wersji produktu (MVP), 

gotowej na pozyskanie pierwszych klientów i/lub pierwszego finansowania od inwestora. 

Preakcelerator łączy siłę sportu i innowacji. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu 

w mentoringu i akceleracji startupów, wznosi branżę sportową na nowe wyżyny. Organizuje 

 
225 Reaktorx, http://reaktorx.com/faq/, [10.02.2021]. 
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dwie partie w roku, zazwyczaj jedna zaczyna się w kwietniu i kończy w lipcu, a druga zaczyna 

się w listopadzie i kończy w styczniu (rysunek 4.6). 

 

Rysunek 4.6. Logo programu preakceleracji ReaktorX 

Źródło: Reaktorx, http://reaktorx.com/, [10.02.2021]. 

Grupa docelowa: eksperci z branży sportowej, którzy chcą założyć swoją pierwszą firmę, 

ambitni studenci z przedsiębiorczym nastawieniem, każdy, kto ma pomysł i silną wolę, by go 

zrealizować. 

Czas trwania projektu: 10 tygodni 

Zasięg programu: ReaktorX wystartował w styczniu 2017 roku. Do tej pory było 6 edycji, 

w których łącznie wzięło udział 61 startupów. 

Korzyści:  

• warsztaty online raz w tygodniu przez cały czas trwania programu (10 warsztatów): 

rozwój klienta, lean canvas, badanie produktu, pitching, pozyskiwanie klientów, kwestie 

prawne, marketing i PR, zatrudnianie i zarządzanie zespołem, przygotowanie do spotkań 

z inwestorami; 

• wydarzenia networkingowe z deweloperami, projektantami, marketerami i mentorami; 

•  sesje z mentorem co najmniej raz na dwa tygodnie (co najmniej 5 sesji); 

•  sesje mentorskie online z mentorami Reaktora (niezależne od głównego mentora); 

•  sesje pitchingowe; 

•  demo day przed najlepszymi inwestorami, dziennikarzami, influencerami.  

4. Huge Thing226 – program preakceleracji online we współpracy z Google for Startups. Ma 

na celu walidację pomysłu biznesowego i przygotowanie do pierwszej rundy inwestycyjnej. 

Istotą jest dostarczenie założycielom startupów narzędzi i wiedzy, które pozwolą im zbudować 

silne i rentowne firmy. Program nie jest dotacyjny ani kapitałowy (rysunek 4.7). 

 
226 Huge Thing, https://hugething.vc/pre-acceleration/, [10.02.2021]. 
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Rysunek 4.7. Logo programu preakceleracji Huge Thing 

Źródło: https://hugething.vc/pre-acceleration/, [10.02.2021]. 

Grupa docelowa: startupy z regionu CEE w fazie pre-seed i seed-stage, które posiadają wstępną 

wersję MVP lub pierwszą wersję produktu. Program skierowany jest do startupów z CEE 

skupionych na różnych obszarach, takich jak: finanse, marketing, HR, medycyna, 

zrównoważony rozwój, gaming, e-sport, IoT, energetyka i inne, które mają globalny potencjał.  

Czas trwania projektu: 5 tygodni, dłuższy proces rekrutacyjny (rysunek 4.8). 

 

Rysunek 4.8. Proces rekrutacyjny do programu preakceleracji Huge Thing 

Źródło: https://hugething.vc/pre-acceleration/, [10.02.2021]. 

Zasięg programu: 8 edycji, doświadczenie we wspieraniu rozwoju startupów z Europy, 

inicjowaniu współpracy z partnerami korporacyjnymi (globalnymi i lokalnymi). 

Korzyści: program oparty jest na metodologii lean startup, która jest pryncypialnym podejściem 

do tworzenia nowych rozwiązań, składa się z warsztatów, sesji mentoringowych, indywidualnej 

pracy nad projektami oraz demo day.  

Formularz rekrutacyjny online

Proces rekrutacji składa się z 3 etapów: zbierania aplikacji online, przeprowadzenia weryfikacji 
przez wywiady online z wybranymi startupami oraz Bootcampu online

Bootcamp online dla wybranych startupów

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych startupów

https://hugething.vc/pre-acceleration/
https://hugething.vc/pre-acceleration/
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Ustrukturyzowane cele przykładowych elementów szkoleń, stosowane narzędzia oraz 

ryzyka występujące na kolejnych etapach realizacji zajęć przedstawiono w tabeli 4.1. 

Tabela 4.1. Cele, stosowane narzędzia i ryzyka występujące na poszczególnych etapach szkoleń  

Element 

szkolenia 

Cele Narzędzia Ryzyka 

Hipotezy: 

klient – 

problem – 

rozwiązanie 

sformułowanie hipotez 

dotyczących segmentu 

klientów, ich potrzeb  

i potencjalnych rozwiązań 

kanwa propozycji wartości 

(Value Proposition Canvas: 

VPC) 

budowanie hipotez „pod 

projekt”, bez krytycznej 

weryfikacji założeń 

Model 

biznesowy 

sformułowanie hipotez 

dotyczących dziewięciu 

elementów modelu 

biznesowego 

przedsięwzięcia 

kanwa modelu biznesowego 

(Business Model Canvas: 

BMC) 

• nieumiejętne posługiwanie 

się BMC 

• sztampowe, 

nieinnowacyjne podejście 

do rozwijania koncepcji 

biznesowej 

Wywiady • weryfikacja hipotez VPC 

• weryfikacja hipotez BMC 

• konfrontacja z klientem 

• wyjście „zza biurka” 

• przygotowanie do 

przeprowadzenia wywiadów 

(cele, struktura, 

harmonogram) 

• wywiady bezpośrednie, 

pogłębione, tzw. Customer 

Development 

• udowadnianie założonej 

tezy  

• źle sformułowane pytania 

• niewłaściwie zdefiniowana 

grupa pytanych klientów 

Kamienie 

milowe 

operacjonalizacja hipotez 

biznesowych (VPC i BMC) 

• wyznaczenie konkretnych 

celów w krótkim okresie 

czasu 

• cele pozorne, 

niezorientowane na rozwój 

produktu i sprzedaży  

w funkcji potrzeb klienta 

Prezentacje 

końcowe 

podniesienie umiejętności 

publicznego, zwięzłego 

zaprezentowania projektu 

(tzw. „elevator pitch”)  

w celu zdobycia klientów, 

partnerów biznesowych lub 

inwestorów 

• tzw. Demo Day, czyli 

publiczna prezentacja 

startupu 

• zajęcia przygotowawcze 

• mentoring 

• prezentacje: za długie, 

niezrozumiałe, mało 

konkretne 

Źródło: J. Cieślik, A. Skala, Nowe tendencje w kształceniu innowacyjnych przedsiębiorców, „Horyzonty 

Wychowania” 2016, 15 (34), s. 318. 

 

W silnym ekosystemie startupowym powstają nowe pomysły i zespoły gotowe je 

realizować. Startupy przechodzą przez ścieżkę formowania produktu, szukania swojego 

miejsca na rynku, a następnie skalowania, czyli dynamicznego wzrostu, najczęściej przez 

pozyskanie klientów na zagranicznych rynkach. W szeroko zdefiniowanym zbiorze startupów 

znajdują się takie, które poszukują nowego modelu biznesowego. Tym samym wyklucza się 

projekty, które reinterpretują, imitują lub wprost kopiują istniejące już rozwiązania. Innymi 

słowy, w podzbiorze tym mamy do czynienia z innowacją. Kolejna, węższa grupa startupów 

buduje tę innowację, opierając się na wdrażaniu nowych technologii. Wśród nich można 

znaleźć takie, w których ta technologia stanowi o istocie produktu, czyli centralnego elementu 

modelu biznesowego. Nieliczne firmy można zaliczyć do kolejnego podzbioru startupów, 

których udziałem jest innowacja przełomowa, czyli dysrupcyjna. To te, które wprowadzają na 
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rynek innowację, jaka całkowicie zmienia status quo względem sposobu realizowania pewnych 

potrzeb przez określone grupy klientów. Kolejna podgrupa startupów to te, którym udaje się, 

między innymi dzięki pozyskaniu odpowiedniego finansowania, sytuację dysrupcji przekuć 

w hiperskalowalność modelu biznesowego i dzięki temu uzyskują gwałtowny wzrost – 

najpierw liczby użytkowników (klientów), następnie przychodów, a wreszcie wartości 

organizacji227 (rysunek 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.9. Dynamika startupów 

Źródło: A. Skala, Spiralna definicja startupu, „Przegląd Organizacji” 2017, 9, s. 37. 

Zgodnie ze startupową dynamiką tylko niewielki procent projektów przejdzie przez cały 

proces i dojdzie do fazy ekspansji. Niemniej jednak projektowanie i przeprowadzanie szkoleń 

dla przedsiębiorców w założeniu powinno zwiększyć szansę na sukces podejmowanych 

inicjatyw biznesowych. 

4.2. Programy akceleracji 

Rewolucja technologiczna, wkraczając w kolejne sfery działalności biznesowej, otwiera 

niespotykane dotychczas możliwości przed osobami, które pomimo braku kapitału, mogą 

osiągnąć w krótkim czasie globalny sukces228. Dlatego wiele uwagi poświęca się programom 

akceleracyjnym i zapewnieniu startupom niezbędnego finansowania. Aby maksymalizować 

korzyści ekonomiczne i społeczne, coraz częściej podkreśla się, że bezpośrednie wsparcie 

 
227 A. Skala, Spiralna …, op. cit., s. 33-39. 
228 K. Matuszczyk, Niepoważne kariery za poważne pieniądze? Blaski i cienie kariery w startupach – 

przełomowe zmiany na rynku pracy w Polsce, Warszawa 2019, s. 5. 

 

 

 

Innowacyjny Model Biznesowy 

Ograniczone zasoby 

Niepewny popyt 

Technologia 

Produkt 

Dystrybucja Wzrost 

Przychód Wartość 
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powinno być kierowane głównie do tych podmiotów, które są lub mogą się stać 

przedsiębiorstwami typu scale-up, a w szczególności tzw. szybko rosnącymi 

przedsiębiorstwami (high-growth firms)229. A. Grycuk uważa, że istotne jest także wzmacnianie 

lokalnych ekosystemów startupowych, m.in. przez zapewnianie potrzebnych zasobów 

i kompetencji, animowanie współpracy, maksymalizowanie liczby tworzących wartość 

powiązań oraz budowanie społeczności startupowych (grup zaangażowanych osób 

skupiających się wokół niektórych działających organizacji i realizowanych w ekosystemie 

przedsięwzięć)230.  

Promowanie tego typu działalności gospodarczej, nastawionej na wypracowywanie 

nowych, przede wszystkim innowacyjnych rozwiązań, jest szansą na lepsze wykorzystanie 

kapitału ludzkiego. W przypadku państw Unii Europejskiej, rozwijanie startupów miało 

stanowić remedium na problem bezrobocia wśród młodych osób. Inny, niezwykle ważny aspekt 

działalności startupów dotyczy ich wpływu na możliwość rozwiązywania bieżących 

problemów społeczno-gospodarczych. A. Łopusiewicz podkreśla, że startup tworzony jest 

w celu rozwiązania konkretnego problemu użytkownika231. Swoistej modzie na prowadzenie 

startupu sprzyjają zachęty rządów i ułatwienia w tworzeniu działalności gospodarczej, które 

mają na celu m.in. zwiększanie konkurencyjności danego kraju na arenie międzynarodowej. 

Przedsiębiorcy mogą liczyć na niespotykane dotychczas wsparcie finansowe, które oferują 

jednocześnie instytucje publiczne i fundusze kapitałowe. Zachodzące równocześnie procesy 

społeczno-gospodarcze, w tym szczególnie starzenie się społeczeństwa czy cyfryzacja na rynku 

pracy, tworzą nowe wyzwania dla osób decydujących się na prowadzenie własnego biznesu. 

Programy akceleracyjne, zwyczajowo nazywane akceleratorami232, są specjalistycznymi 

programami szkoleniowymi, których celem jest przyspieszenie tempa wzrostu grupy 

wyselekcjonowanych startupów. Są stosunkowo nowym narzędziem wspierania 

przedsiębiorczości. Pierwszy program akceleracyjny został uruchomiony w 2005 r. przez 

spółkę Y Combinator w Stanach Zjednoczonych233. W następnych latach nastąpił dynamiczny 

 
229 Komisja Europejska definiuje przedsiębiorstwa typu scale-up jako startupy nastawione na przekształcenie się 

w większe przedsiębiorstwa. Zob. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przyszli liderzy Europy: inicjatywa na rzecz 

przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up, COM(2016) 733 final, 22 listopada 2016, s. 1. 
230 A. Grycuk, Wybrane narzędzia wspierania startupów w Polsce, „Studia BAS” 2019, 2 (58), s. 153-181. 
231 A. Łopusiewicz, Start-up. Od pomysłu do sukcesu, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013, s. 20. 
232 Akceleratorami są również nazywane wyspecjalizowane podmioty organizujące programy akceleracyjne. 
233 C. Pauwels, B. Clarysse, M. Wright, J. Van Hove, Understanding a new generation incubation model: The 

accelerator, „Technovation” 2016, 50-51, s. 13. 
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wzrost liczby takich programów234. Zaznaczyć należy, że często tego typu przedsięwzięcia są 

następstwem programów preakceleracji (rysunek 4.10). 

 

 

 

 

Rysunek 4.10. Programy wsparcia startupów 

Źródło: opracowanie własne. 

Działania w ramach programów akceleracji mają bardziej zaawansowanych charakter niż 

w przypadku działań programów poprzedzających. Szczegóły przedstawiono na rysunku 4.11.  

 

 

Rysunek 4.11. Podobieństwa i różnice pomiędzy programami wsparcia 

Źródło: opracowanie własne. 

Do najważniejszych cech programów akceleracji można zaliczyć: 

• trwają od 3 do 6 miesięcy; 

• najczęstszym kryterium przyjęcia startupu do programu jest posiadanie działającego 

prototypu produktu (Minimum Viable Product, MVP) lub dowodów na wczesną trakcję 

(np. posiadanie pierwszych płacących klientów); 

 
234 P. Miller, K. Bound, The Startup Factories. The rise of accelerator programmes to support new technology 

ventures, Nesta, London 2011, s. 3. 
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• zindywidualizowane wsparcie merytoryczne (biznesowe i techniczne) każdego startupu 

przez ekspertów - mentorów w danej dziedzinie. Pomagają oni w rozwoju i weryfikacji 

produktu oraz doskonaleniu modelu biznesowego; 

• uczestnicy biorą również udział w praktycznych szkoleniach i warsztatach dotyczących 

głównie sprzedaży i marketingu, prawa oraz prowadzenia prezentacji dla inwestorów 

(pitching); 

• organizatorzy programów akceleracyjnych stosują również stałe zachęty i atmosferę 

motywującą do osiągania wyznaczonych celów. Nawiązywana jest współpraca z innymi 

startupami oraz regularne przeglądy i raportowanie postępów; 

• organizowane są wydarzenia, podczas których uczestnicy mogą spotkać się 

z przedsiębiorcami, aniołami biznesu, inwestorami w celu wymiany doświadczeń; 

• uczestnicy mają do dyspozycji bezpłatną przestrzeń co-workingową oraz otrzymują 

dostęp do sprzętu i przydatnych narzędzi IT. W przypadku programów akceleracyjnych 

prowadzonych przez duże firmy, uczestnicy mogą korzystać ze specjalistycznej 

infrastruktury, testować produkt. Zdarza się, że firmy udostępniają również swoich 

klientów i kanały dystrybucji; 

• na zakończenie programu akceleracyjnego organizowany jest demo day. Startupy 

prezentują wtedy swój produkt przed zaproszonymi aniołami biznesu, przedstawicielami 

funduszy VC, potencjalnymi klientami, mediami. Głównym celem demo day jest 

pozyskanie inwestorów; 

• istnieją również programy, które oferują finansowanie dla najlepszego startupu. 

Najważniejszym elementem programu akceleracyjnego jest zindywidualizowane wsparcie 

merytoryczne (biznesowe i techniczne) każdego startupu przez starannie dobranych ekspertów, 

zwyczajowo nazywanych mentorami. Są to zarówno pracownicy podmiotów organizujących 

takie programy, jak i eksperci zewnętrzni. Pomagają oni w rozwinięciu i zweryfikowaniu 

produktu (usługi) oraz dopracowaniu modelu biznesowego. Równolegle uczestnicy często 

biorą także udział we wspólnych dla całej grupy praktycznych szkoleniach i warsztatach. 

Dotyczą one m.in. sprzedaży i marketingu, prawa oraz przeprowadzania prezentacji dla 

inwestorów (pitching). Mogą także, najczęściej nieodpłatnie, korzystać z udostępnionej 

powierzchni coworkingowej. Zwykle otrzymują również pakiet usług dodatkowych, takich jak 

bezpłatny lub preferencyjny dostęp do przydatnych narzędzi informatycznych.  

Do wejścia na ścieżkę szybkiego wzrostu nie wystarczy jednak nawet najlepiej zarządzana 

powierzchnia biurowa. Niezbędne są: zindywidualizowane podejście do potrzeb startupu, 
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praktyczna wiedza biznesowa i techniczna, dyscyplina czasowa i pozytywna presja otoczenia 

na osiągnięcie sukcesu. Takie środowisko stwarzają wysokiej jakości programy akceleracyjne. 

Bardzo duże znaczenie mają także ciągłe zachęty i atmosfera motywująca do realizacji 

postawionych celów, współpraca z innymi startupami oraz regularne przeglądy i raportowanie 

postępów. Punktem kulminacyjnym większości programów akceleracyjnych jest tzw. demo 

day235, czyli krótkie zaprezentowanie się przez startupy przed zaproszoną przez organizatorów 

publicznością (aniołami biznesu, przedstawicielami funduszy VC, potencjalnymi klientami 

oraz mediami). Jego głównym celem jest pozyskanie inwestorów236. 

Uczestnictwo w programie może być także sposobem na otrzymanie finansowania. W wielu 

z nich startupy otrzymują bowiem środki finansowe, które mogą przeznaczyć na rozwijanie 

przedsięwzięć i pokrycie kosztów utrzymania w trakcie trwania programu. Jednocześnie 

w zamian za uczestnictwo w programie akceleracyjnym założyciele startupów często muszą 

przekazać prowadzącym je podmiotom od 2 do 15% udziałów lub akcji zwykłych w kapitale 

zakładowym swoich spółek. Programy, w których przekazanie udziałów lub akcji nie jest 

wymagane, określane są jako programy typu non-equity lub equity-free237. Takie programy są 

często finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych lub przez sponsorów 

(fundacje, duże przedsiębiorstwa). Uczestnictwo w programie akceleracyjnym może być 

również odpłatne. 

Poniżej ukazano przykłady programów akceleracji. 

1. MIT Enterprise Forum CEE238 – program akceleracji startupów w Europie Środkowo-

Wschodniej, bez udziału kapitału własnego, powiązany z Massachusetts Institute 

of Technology, który zapewnia wsparcie finansowe, prawne i doradcze założycielom startupów 

z regionu CEE. Główni Partnerzy: Coca Cola, Adamed, MCX. Na rysunku 4.12 ukazano logo 

programu. 

 
235 A. Grycuk, Wybrane …, op. cit., s. 153-181. 
236 Funkcjonują również programy, które nie kończą się demo day. Startup, który potrzebuje finansowania, 

uzyskuje wtedy indywidualną pomoc od organizatorów w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi 

inwestorami. 
237 Drewczyński W., Korpostartup…, op. cit., s. 220-222. 
238 MIT Enterprise Forum CEE, Program partners, https://mitefcee.org/#1584568034978-d044909f-d5ae, 

[12.02.2021]. 
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Rysunek 4.12. Logo programu MIT Enterprise Forum CEE 

Źródło: MIT Enterprise Forum CEE, https://mitefcee.org/#tab2-section, 12.02.2021. 

Grupa docelowa: startupy z Europy Środkowo-Wschodniej, które posiadają innowacyjne 

rozwiązania lub usługi w jednym z następujących obszarów: Zdrowie, Nowa Energia, Przemysł 

4.0, Fintech & Insurtech, Zrównoważony rozwój, Martech oraz Smart Cities. Aby być branym 

pod uwagę, należy zademonstrować produkt o minimalnej wartości (MVP). 

Czas trwania projektu: 5 miesięcy. 

Zasięg programu: Zwiększenie skali działalności satrupów na rynkach międzynarodowych, 

głównie w Stanach Zjednoczonych. Akcelerator jest członkiem globalnej sieci MIT Enterprise 

Forum, do której należy 10 oddziałów amerykańskich i kilka międzynarodowych, m.in. 

w Grecji, Izraelu, Libanie, Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Hiszpanii. Kolejna siedziba mieści 

się w Warszawie, obsługując Polskę i czternaście innych krajów Europy Środkowo-

Wschodniej, w tym Bułgarię, Rumunię, Chorwację, Serbię i Ukrainę. Do tej pory odbyło się 

5 edycji programów, proces akceleracji przeszło 221 startupów z 23 krajów.  

Etapy programu ukazano na rysunku 4.13. 

 

Rysunek 4.13. Etapy programu akceleracji MIT Enterprise Forum CEE 

Źródło: MIT Enterprise Forum CEE, https://mitefcee.org/#tab2-section, [12.02.2021]. 

Rekrutacja
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Demo day, Bootcamp w Bostonie 
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Korzyści: Uczestnicy przechodzą szkolenie oparte na strategiach i taktykach nauczanych 

w Sloan School of Management MIT. Program ma duże osiągnięcia w przekształcaniu 

innowacyjnych startupów na wczesnym etapie rozwoju w szybko rozwijające się firmy 

z dostępem do międzynarodowych rynków. Pomaga przedsiębiorcom we wdrażaniu 

najlepszych praktyk i unikaniu często popełnianych błędów. Akcelerator daje dostęp do 

skutecznych mentorów w połączeniu z wysokiej jakości szkoleniami opracowanymi przez 

członków społeczności MIT i MIT Enterprise Forum. Zwieńczeniem programu jest Demo Day, 

podczas którego finaliści prezentują swoje pomysły, a wszyscy uczestnicy biorą udział w sesji 

plakatowej. Każdy z pięciu najlepszych finalistów danej edycji jest zapraszany do udziału 

w naszym Bootcampie w Bostonie, MA USA, który obejmuje siedem dni sesji 

zaprojektowanych tak, aby wspierać dalszy rozwój startupu. W trakcie wydarzenia odbywają 

się spotkania z mentorami, liderami branży i przedsiębiorcami.  

2. IMPACT239 – program akceleracyjny prowadzony przez ISDI we współpracy z najlepszymi 

organizacjami badawczymi i technologicznymi z całej Europy, kluczowymi specjalistami 

światowej klasy ekosystemu cyfrowego oraz przedsiębiorcami. Akcelerator IMPACT nie 

wymaga od startupów wniesienia kapitału własnego ani zwrotu pieniędzy. Istotnym elementem 

programu jest dotowanie startupów. Na rysunku 4.14 ukazano logo programu. 

 

 

 

Rysunek 4.14. Logo programu akceleracji IMPACT 

Źródło: Impact Accelerator, https://dev-impact-accelerator.pantheonsite.io/, [12.02.2021]. 

Grupa docelowa: Startupy z obszarów: Smart Cities, Smart Conect, Agrifood, Manufakturing. 

Czas trwania projektu: 12 miesięcy. 

 
239 Impact Accelerator, The pan-European Robotics Acceleration program, https://dev-impact-

accelerator.pantheonsite.io/robotunion/, [12.02.2021]. 
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Zasięg programu: IMPACT Accelerator został uznany za podmiot numer dwa w Europie 

i znalazł się w dziesiątce najlepszych akceleratorów na świecie. IMPACT pomógł startupom 

rosnąć wykładniczo, a 70% startupów IMPACT osiągnęło dodatkowe finansowanie po 

akceleracji. 

Korzyści: Najnowocześniejsze wsparcie techniczne i dostęp do "premier-class" technologii 

dostarczanych przez najlepsze organizacje badawcze i technologiczne, takie jak: VTT, DTI, 

TU Delft, Tecnalia i PIAP. Ważnym elementem programu są szkolenia i mentoring 

prowadzony przez grupę ekspertów z Google, Airbnb, Ikea, Yahoo, Prisa, Microsoft. 

Gwarantowana jest również obecność na europejskich wydarzeniach scaleupowych 

i międzynarodowa ekspozycja PR zapewniona przez Mobile World Capital. Kolejna korzyść 

to usługi fundraisingowe świadczone przez Blumorpho (finansowanie prywatne) i FundingBox 

(finansowanie publiczne). Startupy mogą współpracować z czołowymi liderami światowego 

przemysłu, np. MADE reprezentującymi liderów produkcji, takich jak: Danfoss, Grundfos czy 

Vestas; Arla w sektorze Agro Food; Fenin w sektorze Healthcare; oraz Ferrovial w sektorze 

Infrastruktury Cywilnej. 

Cztery najlepsze podmioty mają możliwość uzyskania finansowania w wysokości około 1 mln 

euro z pomocą Blumorpho, Odense Seed and Venture oraz Chrysalix, będących częścią 

konsorcjum IMPACT RobotUnion. 

3. EIT Urban Mobility Accelerator240  –  program finansowany przez UE, realizowany 

w pięciu europejskich ośrodkach regionalnych za pośrednictwem partnerów, którego celem jest 

przeniesienie startupów we wczesnej fazie rozwoju na wyższy poziom. Na rysunku 4.15 

ukazano logo programu. 

 

 

Rysunek 4.15. Logo programu akceleracji EIT Urban Mobility Accelerator 

Źródło: EIT Urban Mobility Accelerator, https://www.eiturbanmobility.eu/business-creation/accelerator/, 

[12.02.2021]. 

 
240 EIT Urban Mobility Accelerator, https://www.eiturbanmobility.eu/business-creation/accelerator/, 

[12.02.2021]. 
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Grupa docelowa: Startupy na wczesnym etapie rozwoju z krajów UE oraz krajów 

uczestniczących w EIT, które mają pomysły na biznes zwiększający wydajność systemu 

transportowego. Istotne są innowacyjne rozwiązania, które sprawią, że dojazd do pracy będzie 

szybszy lub przyjemniejszy, koncepcje przyspieszające przejście na niskoemisyjne lub 

bezemisyjne formy transportu oraz wszelkie inne pomysły, które pomogą rozwiązać problemy 

związane z mobilnością. Startupy powinny mieć mniej niż 1 mln EUR przychodu 

(skumulowanego w całym okresie funkcjonowania startupu). Przykładowe działania programu 

ukazano na rysunku 4.16. 

 

Rysunek 4.16. Działania podjęte w ramach programu akceleracji EIT Urban Mobility Accelerator 

Źródło: EIT Urban Mobility Accelerator, https://www.eiturbanmobility.eu/business-creation/accelerator/, 

[12.02.2021]. 

Czas trwania projektu: 6 miesięcy. 

Zasięg programu: Duże doświadczenie w wspieraniu wizji tworzenia innowacyjnych 

przestrzeni miejskich w krajach europejskich w celu poprawienia jakości życia ludzi, 

zmniejszenia emisyjności mobilności i zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodarki. 

Korzyści: Dotacje w wysokości 15 tys. euro dla każdego uczestniczącego startupu poprzez 

"Finance2Move", zindywidualizowany coaching biznesowy i szkolenia, mentoring 

prowadzony przez ekspertów branżowych, kontakt z pierwszymi klientami, walidacja 

technologii i rynku (PoC z miastami), dopasowanie produktu do rynku, zwiększanie skali 

działalności, dostęp do lokalnych ekosystemów i infrastruktury w celu napędzania wzrostu 
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i internacjonalizacji, kontakt z inwestorami i funduszami VC, umieszczenie na liście startupów 

EIT Urban Mobility Startup Map i w bazie danych oraz potencjalny kredyt zamienny (do 

60.000 euro i więcej) dla wybranych startupów.  

4. Scale Up – Space3ac241  –  program akceleracji, mający na celu połączenie innowacyjnych 

startupów z dużymi przedsiębiorstwami, które poszukują rozwiązań w obszarze smart city, 

biogospodarki i sektora kosmicznego. Koordynatorem programu jest Blue Dot Solutions 

sp. z o.o. Na rysunku 4.17 ukazano logo programu. 

 

Rysunek 4.17. Logo programu akceleracji Scale Up – Space3ac 

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju, Scale Up – Space3ac II, https://startup.pfr.pl/pl/program/scale-space3ac-ii/, 

[12.02.2021]. 

Grupa docelowa: Startupy z obszaru smart city, biogospodarki i sektora kosmicznego. 

Harmonogram i przebieg rekrutacji przedstawiono na rysunku 4.18. 

 

Rysunek 4.18. Harmonogram projektu akceleracji Scale Up – Space3ac 

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju, Scale Up – Space3ac II, https://startup.pfr.pl/pl/program/scale-space3ac-ii/, 

[12.02.2021]. 

Czas trwania projektu: 6 miesięcy. 

Zasięg programu: 3 edycje programu o zasięgu krajowym. 

 
241 Polski Fundusz Rozwoju, Scale Up – Space3ac II, https://startup.pfr.pl/pl/program/scale-space3ac-ii/, 

12.02.2021. 

Rekrutacja: przyjmowanie zgłoszeń, ocena merytoryczna projektów I stopnia,

Preparation Camp –15 najlepszych startupów, których pomysły przeszły pozytywną ocenę merytoryczną 
II stopnia przeprowadzaną przez organizatorów i partnerów programu 

Akceleracja: udział w programie akceleracyjnym opartym na obligatoryjnych warsztatach technicznych 
i biznesowych, podczas których zespoły dostosowują prototyp swojego rozwiązania do potrzeb 

partnerów programu

Demo day i postakceleracja

https://startup.pfr.pl/pl/program/scale-space3ac-ii/
https://startup.pfr.pl/pl/program/scale-space3ac-ii/
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Korzyści: Uczestnicy programu mogą zyskać do 200 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na rozwój 

produktu lub usługi, mają możliwość korzystania z usług doradczych, mentoringu, mają dostęp 

do infrastruktury, wiedzy i doświadczenia partnerów programu, a także szansę realizacji 

projektu we współpracy z dużym przedsiębiorstwem. W ramach akceleracji uczestnicy są 

zobligowani do stworzenia materiałów dla potencjalnych inwestorów m.in. teasera 

inwestycyjnego, pitchdecka oraz prezentacji, w której prezentują finalne efekty swojej pracy 

przed inwestorami i partnerami podczas wydarzenia kończącego inicjatywę – Demo Day. 

Startupy zostają włączone do gdańskiego ekosystemu startupowego skupionego wokół Olivia 

Business Centre.  

Akceleratory są tworzone przez różne podmioty dla różnych celów. Możemy wyróżnić: 

• akceleratory prowadzone przez fundusze inwestycyjne - cel: skanowanie rynku startupów 

w poszukiwaniu najbardziej obiecujących projektów. Startupy uczestniczące  

w akceleracji zwykle przekazują organizatorowi część udziałów lub podpisują deklarację 

dającą mu pierwszeństwo zakupu pewnej puli udziałów w startupie; 

• akceleratory korporacyjne – cel: poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla swojej 

branży, poprawa wizerunku firmy, zmiana kultury korporacyjnej na bardziej kreatywną; 

•  akceleratory publiczne (unijne, rządowe lub lokalne) oraz tworzone przez instytucje 

pozarządowe – cel: zwiększenie zatrudnienia, podniesienie poziomu innowacyjności 

gospodarki, poprawa usług administracji (w tym innowacje w zakresie usług 

publicznych), wyrównywanie szans w regionach o mniejszym dostępie do wiedzy 

i funduszy, a także (głównie w wypadku NGO) budowa społeczności startupowej; 

• akceleratory uniwersyteckie – cel: promocja przedsiębiorczości, nauczanie postaw 

przedsiębiorczych, transfer wiedzy i technologii. Na rynku akceleratorów można 

zaobserwować rosnącą specjalizację – coraz częściej do udziału w programach 

zapraszane są startupy oferujące rozwiązania w konkretnych branżach, takich jak: 

motoryzacja, biotech (biotechnologia), healthtech (zdrowie), turystyka, fintech 

(rozwiązania dla sektora usług finansowych) czy wearables (odzież i akcesoria); 

• preakceleratory, w których biorą udział startupy znajdujące się w bardzo wczesnych 

fazach rozwoju (np. w fazie pomysłu, bez skompletowanego zespołu, wymagające 

zbudowania modelu biznesowego i produktu). Taka forma akceleracji ma zagwarantować 

dopływ nowych projektów do ekosystemu.  

Obecnie programy akceleracji dynamicznie się rozwijają i w przeciwieństwie do innych 

programów wsparcia mogą liczyć na znaczącą pomoc finansową zarówno na poziomie 
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krajowym, jak i europejskim, gdzie oprócz funduszy unijnych popularne są korporacyjne 

programy akceleracyjne. Chociaż wyniki nielicznych przeprowadzonych dotychczas badań nie 

pozwalają na jednoznaczną ocenę skuteczności programów akceleracyjnych242, są one obecnie 

uznawane za podstawowe narzędzie wspierania startupów. W rzeczywistości łączą w jednym 

miejscu kilka różnych narzędzi, których znalezienie i pozyskanie samodzielnie byłoby dla 

przedsiębiorców trudniejsze i bardziej czasochłonne243. Są „szkołami dla startupów” oraz 

źródłem stałego dopływu na rynek dobrze przygotowanych spółek, które mogą być interesujące 

dla inwestorów.  

4.3. ACCESS – case study 

Wzrost zainteresowania przedsiębiorczością wynika z jednej strony z jej natury, która 

ewoluuje i znajduje odzwierciedlenie w nowych formach i przejawach, a z drugiej strony 

z faktu, iż przedsiębiorczość jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, poprawy 

konkurencyjności gospodarek oraz wzrostu dobrobytu społeczności lokalnych 

i regionalnych244, 245, 246. W. Szymański zauważa, że w warunkach szybko zmieniającego się 

otoczenia przedsiębiorstw coraz bardziej zawodzą gotowe recepty. Konieczny jest zatem 

wysiłek umysłowy i nieszablonowy sposób myślenia247. Dlatego też powstaje coraz więcej 

przedsięwzięć stymulujących kreatywne jednostki do założenia działalności gospodarczej. 

Jednym z nich jest Acceleration of business support ecosystem (ACCESS). Projekt 

zrealizowano w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Okres trwania 

inicjatywy: 01.06.2020-30.11.2021. To kontynuacja projektu LT-PL COOPLATFORM, 

którego działania miały miejsce w latach 2016-2018. Dzięki tej inicjatywie powstało 9 firm 

w regionach Tauragė, Alytus, Kowno, Białystok i Suwałki. 

 
242 S. Cohen, D.C. Fehder, Y. V. Hochberg, F. Murray, The design of startup accelerators, „Research Policy” 

2019, 48 (7), s. 1781.  
243 Y. V. Hochberg, Accelerating Entrepreneurs and Ecosystems, Rice University, MIT & NBER Conference 

Draft: April 3, 2015. 
244 M. Sadowska, Przedsiębiorczość indukowana a rozwój działalności gospodarczej, Białystok 2017. 
245 I. Lichniak (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej 

Handlowej, Warszawa 2011, s. 11. 
246 J. M. Moczydłowska, J. Szydło, S. Pejić, Conditioning of Entrepreneurial Attitudes in the Perception of 

Polish, Ukrainian and Belarusian Students, [w:] Soliman K. S. (Ed.), Education excellence and innovation 

management, a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges. Proceedings of the 

35th International Business Information Management Association Conference, Seville, Spain 2020, pp. 464-

479. 
247 W. Szymański, Współczesne zmiany uwarunkowań działalności przedsiębiorczej, [w:] T. P. Tkaczyk (red.), 

Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000, 

s. 36. 
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Projekt ACCESS miał na celu promowanie tworzenia biznesu, rozwoju, innowacyjności 

i kooperacji poprzez poprawę usług wparcia biznesu w Kownie, regionie Mariampolu po 

stronie Litwy, jak też w subregionach suwalskim i białostockim w Polsce. Był realizowany 

przez następujące podmioty: 

• Politechnika w Kownie (Kaunas University of Technology) – Lider projektu; 

• Izba Handlowa i Rzemieślnicza w Kownie (Kaunas Chamber of Commerce Industry and 

Crafts); 

• Politechnika Białostocka (Bialystok University of Technology); 

• Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Office of the Board of the 

Association of Bialystok Functional Area). 

Wszystkie wymienione instytucje przed udziałem w projekcie prężnie działały na rzecz 

wspierania przedsiębiorczości. Politechnika w Kownie ma bogate doświadczenie w inkubacji 

startupów, doradztwie oraz promocji przedsiębiorczości wśród studentów, Kowieńska Izba 

Przemysłowo-Rzemieślnicza posiada oddziały instytucjonalne w różnych miastach regionu 

kowieńskiego i mariampolskiego oraz udziela konsultacji dla nowych i rozwijających się firm, 

Politechnika Białostocka realizuje wiele projektów i działań o charakterze naukowo-

badawczym oraz dydaktycznym, Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

podejmuje inicjatywy promujące przedsiębiorczość w regionie. Partnerzy posiadają wiedzę na 

temat metod, narzędzi i dobrych praktyk, jak budować, wzmacniać i rozwijać ekosystemy 

innowacji oraz jak akcelerować ekosystem wsparcia biznesu.  

Dzięki temu projektowi uczestnicy mogli zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do 

opracowania pomysłu na biznes. Materiały szkoleniowe i konsultacje biznesowe są dostępne 

na zaktualizowanej stronie internetowej: istartup.eu.  

Koszty projektu ogółem: 699 801,08 EUR, Dofinansowanie UE: 594 830,91 EUR, w tym 

187 734,05 EUR (PB). Logo projektu ukazano na rysunku 4.19. 
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Rysunek 4.19. Logo programu akceleracji ACCESS 

Źródło: iStartUp, https://istartup.eu/pl/kim-jestesmy/, [26.03.2021]. 

ACCESS stał się platformą dla tych, którzy planowali i planują odkryć pomysł na biznes 

oraz chcą poczynić kroki, aby przekształcić go w udaną rzeczywistość lub tych, którzy chcą 

rozwijać biznes. Platforma zrzesza zarówno przyszłych, jak i obecnych przedsiębiorców oraz 

organizacje działające na rzecz promocji przedsiębiorczości po obu stronach granicy litewsko-

polskiej (rysunek 4.20). 

 

 

Rysunek 4.20. Działania w ramach projektu ACCESS 

Źródło: Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Acceleration of Business Support Ecosystem 

(ACCESS), https://chamber.lt/en/projects/promotion-of-entrepreneurship/acceleration-of-business-support-

ecosystem-access/, [26.03.2021]. 

Istotny element projektu stanowiło doradztwo, które odbywało się zarówno w formie 

zdalnej, jak i osobiście. Podczas spotkania z doradcą zainteresowane osoby mogły zapoznać się 

z podstawami wiedzy biznesowej, zasadami funkcjonowania rynku, jak również 
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zidentyfikować własne predyspozycje do prowadzenia danego przedsięwzięcia biznesowego. 

W trakcie konsultacji poruszano następujące kwestie: 

• opracowanie biznesplanu; 

• Business Model Canvas; 

• kreowanie pomysłów na biznes – źródła inspiracji; 

• aplikowanie o wsparcie finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej; 

• fundusze seed capital; 

• aniołowie biznesu; 

• strategie marketingowe; 

• strategie rozwoju firmy; 

• współpraca z instytucjami otoczenia biznesu. 

Specjaliści udzielali porad po stronie litewskiej i polskiej. Należy podkreślić, że eksperci 

poświęcali czas zainteresowanym osobom przez cały okres trwania projektu.  

Ważnym momentem projektu było ciszące się dużym zainteresowaniem ośmiogodzinne 

szkolenie „Generowanie idei biznesowych w obszarze ICT”, które odbyło się w trzech 

terminach. Uczestnikami szkolenia byli zarówno lokalni przedsiębiorcy, jak i osoby 

zatrudnione, szukające nowych możliwości rozwoju, ludzie młodzi oraz doświadczeni 

przedsiębiorcy, którzy posiadali ideę biznesową i chcieli ją rozwijać. Szkolenie odbyło się 

zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Pierwsza część szkolenia obejmowała prezentacje Eksperta 

będącego praktykiem biznesu, z zakresu własnych doświadczeń związanych z poszukiwaniem 

idei biznesowych w sektorze ICT. W drugiej części uczestnicy szkolenia zgłębiali wiedzę na 

temat identyfikacji oraz kreatywnego rozwiązywania problemów biznesowych (w tym 

problemów klientów, innych podmiotów). Podsumowując, uczestnicy usłyszeli historie 

sukcesu sektora ICT i dowiedzieli się, jak wzmocnić kreatywność w poszukiwaniu pomysłu na 

biznes.  

Kolejnym istotnym momentem był cykl dwudniowych, szesnastogodzinnych szkoleń: 

interaktywnych, modułowych kursów e-learningowych. Celem szkoleń było zwiększenie 

wiedzy i umiejętności osób w różnym wieku zainteresowanych rozpoczęciem biznesu, a także 

prowadzących już swoje przedsiębiorstwa. Szkolenia stanowiły praktyczny trening dotyczący 

zarówno kwestii finansowych, organizacyjnych jak i marketingowych związanych 

z prowadzeniem biznesu. Tematy szkoleń zostały precyzyjnie dobrane do potrzeb uczestników. 

Informacje o potrzebach zostały zidentyfikowane na podstawie wywiadów indywidualnych 

z osobami uczestniczącymi w konsultacjach, jak również na podstawie wyników badania 
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ankietowego przeprowadzonego w trakcie jednodniowych szkoleń  „Generowanie idei 

biznesowych w obszarze ICT”. Częstotliwość spotkań także wynikała z rozeznania 

przeprowadzonego wśród uczestników szkoleń i konsultacji. W cyklu dwudniowych szkoleń 

udział brali zarówno uczestnicy wcześniejszych wydarzeń, jak również osoby wcześniej 

nieuczestniczące, a zainteresowane następującą tematyką:  

• Szkolenie 1: „Podstawy marketingowe i finansowe działalności gospodarczej” składało 

się z trzech modułów: 4P Marketing, Badanie rynku oraz Finanse. 

• Szkolenie 2:  „Kreowanie wizerunku marki” również obejmowało trzy moduły: Historia 

marki, Elementy wizualne marki oraz Fotografowanie produktu. 

• Szkolenie 3: „Projektowanie i zarządzanie kanałem” poruszało dwa zagadnienia: 

Projektowanie kanału oraz Zarządzanie kanałem. 

• Szkolenie 4: „Promocja kanału” również składało się z dwóch modułów: Earned 

marketing oraz Paid marketing. 

W aneksie w tabeli 1 doprecyzowano obszary tematyczne szkoleń. 

W trakcie trwania szkoleń odbyły się spotkania networkingowe, które miały na celu 

wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń oraz budowanie więzi pomiędzy uczestnikami 

projektu. Szkolenia były prowadzone w języku polskim i litewskim, a spotkania 

networkingowe w języku angielskim. Należy zaznaczyć, że wszystkie szkolenia w ramach 

projektu były certyfikowane. Wsparciem objęto 629 osób (296 z Litwy, 333 z Polski). 

Opracowano interaktywne kursy e-learnigowe na platformę istartup.pl z zakresu dobrych 

praktyk akceleracji nowych podmiotów gospodarczych (w dwóch wersjach językowych: 

polskiej i angielskiej) powiązane tematycznie z zagadnieniami przeprowadzonych szkoleń. 

W ramach projektu ACCESS prowadzono kampanię informacyjną na temat 

przedsiębiorczości. Rezultat projektu stanowiły: 

• zmodernizowana platforma internetowa www.istartup.eu; 

• przygotowany i przetestowany program preakceleracyjny “Practice guide how to launch 

new business”; 

• wytyczne “Practice guide how to accelerate business support organizations”. 

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały również badania ankietowe wśród 

uczestników szkoleń i konsultacji, zarówno po stronie litewskiej, jak i polskiej. Badanie zostało 

zrealizowane  w celu identyfikacji potrzeb dotyczących szkoleń oraz programów preakceleracji 

w zakresie rozpoczynania i rozwijania własnego biznesu. Przedsięwzięcie miało charakter 

http://www.istartup.eu/
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badania ewaluacyjnego, niosącego wkład merytoryczny w kontekście kontynuacji projektu 

w przyszłości. Było realizowane od 23 listopada 2020 roku do 21 czerwca 2021 roku.  

W badaniu wzięło udział 290 uczestników projektu ACCESS (115 osób z Litwy oraz 175 

z Polski). Kobiety stanowiły 66% badanych, a mężczyźni 34%. Największą grupę 

respondentów stanowiły osoby w wieku 19-25 lat (46,2%). Kolejne dwie duże grupy badanych 

były w wieku 26-35 lat (26,2%) oraz 36-45 lat (15,2%). W projekcie uczestniczyły także osoby 

powyżej 45 roku życia (12,4%) (rysunek 4.21). 

 

Rysunek 4.21. Wiek respondentów 

Źródło: opracowanie własne. 

 Pod względem statusu zawodowego respondenci dzielili się na następujące grupy: 

osoby pracujące, wyrażające chęć rozpoczęcia swojej własnej działalności gospodarczej 

(37,0%), osoby studiujące (36,0%) oraz przedsiębiorcy ukierunkowani na rozwój swoich firm 

(17,5%). Nieliczną grupę uczestników stanowiły osoby bezrobotne (7,7%) oraz osoby uczące 

się w szkołach średnich, technikach (1,9%) (rysunek 4.22). 
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Rysunek 4.22. Status zawodowy respondentów 

Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci pod względem predyspozycji do podjęcia działalności gospodarczej w ramach 

samooceny wskazali szereg cech, które ich opisują. Cechy te oceniane były w pięciostopniowej 

skali Likerta, gdzie 5 oznaczało, że dane stwierdzenie zdecydowanie opisuje badanego, zaś 

1 – zdecydowanie nie opisuje badanego. Szczegółowy rozkład ocen zaprezentowano na 

rysunku 4.23.  
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Rysunek 4.23. Samoocena respondentów pod względem predyspozycji jako potencjalnego przedsiębiorcy 

Źródło: opracowanie własne. 

Ankietowani przede wszystkim widzą siebie jako potencjalnych przedsiębiorców 

ze względu na potrzebę samorealizacji (średnia 4,37) oraz samodzielność (4,22). Wśród swoich 

mocnych stron wskazują także: kreatywność (4,16), wytrwałość i determinację (4,15), 

entuzjazm w pracy (4,13), inicjatywność (4,07) oraz zorientowanie na przyszłość (4,05). Wśród 

wskazanych cech najsłabiej oceniają w odniesieniu do swojej osoby: odporność na stres (3,58), 

podejmowanie i skłonność do skalkulowanego ryzyka (3,67) oraz wiarę we własne siły (3,69). 

Badani zdecydowanie dostrzegają braki w swojej wiedzy i umiejętnościach, które wpływają 

opóźniająco na podjęcie przez nich decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej. 

Szczegółowy wykaz tematów, w obrębie których ankietowani odczuwają deficyt wiedzy został 

zaprezentowany w tabeli 4.2. Tematy te zostały ocenione przez badanych na pięciostopniowej 

skali Likerta, gdzie 5 oznaczało, że badany zdecydowanie odczuwa brak wiedzy i umiejętności 

w danej tematyce, zaś 1 – zdecydowanie nie odczuwa braku wiedzy i umiejętności w danej 

tematyce.  
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Tabela 4.2. Braki w wiedzy i umiejętnościach respondentów opóźniające podjęcie decyzji o założeniu 

własnej działalności gospodarczej 

Zakres tematyczny 

Ocena 

(średnia 

w skali 

1-5) 

wprowadzenie produktu na rynek 4,05 

opracowanie i rozwój produktu dopasowanego do potrzeb rynku 4,02 

źródła finansowania działalności gospodarczej 3,98 

nawiązanie współpracy z doświadczonymi podmiotami 3,98 

zawieranie umów inwestycyjnych 3,97 

pozyskiwanie i dobór inwestorów 3,97 

aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstw 3,96 

aspekty finansowe funkcjonowania przedsiębiorstw 3,95 

funkcjonowanie na rynku globalnym 3,94 

strategia marketingowa (np. strategia penetracji rynku, strategia rozwoju rynku, strategia 

rozwoju produktu) 

3,94 

klienci – ich pozyskanie i utrzymanie zainteresowania ofertą 3,93 

procesy sprzedażowe i zwiększanie sprzedaży 3,93 

modele biznesowe i metody ich projektowania 3,92 

wejście na rynki zagraniczne 3,92 

opracowanie biznesplanu 3,90 

poszukiwanie idei biznesowej (niszy rynkowej) 3,90 

budowanie i zarządzanie zespołem 3,90 

definiowanie, wskazywanie potrzeb rynku 3,90 

walidacja/testowanie potrzeb rynku 3,89 

marketing i PR (w tym efektywne kampanie marketingowe) 3,88 

badania rynku i testowanie produktów 3,84 

dalsze formy edukacji (różne formy rozwoju umiejętności i wiedzy potrzebnych w biznesie) 3,83 

branding startupów 3,81 

przygotowanie do spotkania z inwestorami 3,81 

sposoby atrakcyjnego zaprezentowania pomysłu na biznes przed inwestorami (umiejętności 

przemawiania i prezentacji) 

3,81 

własność intelektualna i jej ochrona 3,81 

techniki i narzędzia internetowe w biznesie, social media 3,80 

funkcjonowanie w lokalnym ekosystemie startupów 3,80 

formy prawne rozwoju działalności gospodarczej 3,80 

testowanie prototypu produktu 3,79 

podstawowa wiedza o startupach 3,79 

kanały dystrybucji, techniki sprzedaży 3,78 

negocjacje i budowanie relacji 3,78 

trendy rynkowe 3,77 

komunikacja (z zespołem i środowiskiem biznesowym) 3,69 

podstawowa wiedza o rozpoczynaniu działalności gospodarczej 3,58 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wśród najpilniejszych tematów, w ramach których badani odczuwają potrzebę dalszego 

kształcenia się należy wymienić przede wszystkim: kwestie związane z opracowaniem 

i rozwojem produktu dopasowanego do potrzeb rynku (4,02) oraz wprowadzeniem produktu na 

rynek (4,05). W dalszej kolejności należy również zwrócić uwagę na potrzeby szkoleniowe 

w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej (3,98), aspektów prawnych (3,96) 

oraz finansowych funkcjonowania przedsiębiorstw (3,95), sposobów nawiązania współpracy 

z doświadczonymi podmiotami (3,98), pozyskiwania i doboru inwestorów (3,97) oraz 

zawierania umów inwestycyjnych (3,97). Ważny aspekt stanowią także tematy związanie 

z modelami biznesowymi i metodami ich projektowania (3,92), opracowaniem biznesplanu 

(3,90) i poszukiwaniem idei biznesowej (3,90). Badania wykazują także na braki wiedzy 

z zakresu wejścia na rynki zagraniczne (3,92), funkcjonowania na rynku globalnym (3,94), 

strategii marketingowych (3,94), a także definiowania, wskazywania potrzeb rynku (3,90), 

pozyskania i utrzymania zainteresowania klientów ofertą (3,93) i procesów sprzedażowych 

i zwiększania sprzedaży (3,93). Wykazują również potrzebę rozszerzania umiejętności 

z zakresu budowania i zarządzania zespołem (3,90).Wyniki badań pokazały, że osobom 

ukierunkowanym na realizację własnej działalności gospodarczej w szczególności brakuje 

praktycznych umiejętności dotyczących projektowania i wprowadzenia na rynek produktu. 

Istotną lukę stanowią także aspekty finansowe i prawne związane z prowadzeniem własnej 

firmy. Do ważnych obszarów tematycznych, w których ankietowani odczuwają pewne braki 

należą kwestie marketingowe i sprzedażowe.  

W ramach przeprowadzonego badania respondenci wskazali również bloki tematyczne, 

w ich opinii, istotne do zrealizowania w ramach szkoleń w przyszłości, stanowiących 

kontynuację projektu ACCESS. Szczegółowy wykaz bloków tematycznych został 

zaprezentowany w tabeli 4.3. 

Tabela 4.3. Bloki tematyczne wskazywane przez uczestników projektu jako istotne do zrealizowania w ramach 

szkoleń w przyszłości 

Bloki tematyczne 

Ocena 

zainteresowania 

tematyką 

(średnia w skali 

1-5) 

Jak rozwijać pomysł na produkt/usługę? 4,35 

Jakie wybrać kanały wejścia na rynek? 4,27 

Jak prezentować i promować pomysł biznesowy dla potencjalnych klientów lub 

inwestorów? 

4,24 

Jaki przyjąć model finansowania biznesu? 4,22 

Jak badać potencjał rynkowy? (szacowanie potencjału klienta, analiza konkurencji, etc.) 4,20 
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Bloki tematyczne 

Ocena 

zainteresowania 

tematyką 

(średnia w skali 

1-5) 

Jakie wskaźniki wykorzystać do pomiaru rozwoju przedsięwzięcia i stopnia realizacji 

celów biznesowych? 

4,16 

Jak opracować model biznesowy? 4,09 

Jak chronić dane biznesowe i własność intelektualną? 4,09 

Jak dokonać walidacji modelu biznesowego? 3,98 

Źródło: opracowanie własne. 

Do najważniejszych tematów potencjalnych przyszłych szkoleń ankietowani  zaliczyli:  

rozwijanie pomysłu na produkt, usługę (4,35), wybór kanałów wejścia na rynek (4,27), sposoby 

prezentowania i promowania pomysłów biznesowych dla potencjalnych klientów lub 

inwestorów (4,24), a także modele finansowania biznesu (4,22). 

Jednocześnie badani mieli możliwość określenia innej interesującej ich tematyki. Wskazane 

zostały następujące bloki tematyczne: zakładanie przedsiębiorstwa krok po kroku, zdobywanie 

potencjalnych klientów/inwestorów, sprawy prawne firmy, sprawy finansowe firmy (podatki, 

rachunkowość), poszukiwanie źródeł finansowania, budowanie zespołu, marketing i unikalność 

świadczenia usług, rozpoznanie potrzeb rynku, badania potencjalnych klientów, rozwój biznesu 

społecznego, relacje biznesowe na rynkach zagranicznych, szkolenie SEO, motywowanie 

pracowników. 

Do najważniejszych działań wspierających rozpoczynanie własnej działalności 

gospodarczej uczestnicy projektu ACCESS zaliczyli:  konsultacje z różnymi specjalistami 

z określonej branży (4,50), udział w szkoleniach (4,42), opiekę mentora będącego 

przedstawicielem przedsiębiorstwa, praktyka biznesu (4,31) a także możliwość testowania 

pomysłu na produkt w realnie działającym przedsiębiorstwie opierając się na jego bazie 

klientów, obiektach, infrastrukturze (4,22). Szczegółowy wykaz działań został zaprezentowany 

w tabeli 4.4. 

Tabela 4.4. Działania wspierające rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej w opinii uczestników 

projektu ACCESS 

Działania 

Ocena ważności 

działania 

(średnia w skali 

1-5) 

konsultacje z różnymi specjalistami z określonej branży 4,50 

udział w szkoleniach (np. szkolenia budujące przedsiębiorczy sposób myślenia, 

szkolenia dostarczające praktycznych, pewnych umiejętności związanych z budowaniem 

i rozwojem przedsiębiorstw, szkolenia dostarczające wiedzy na temat funkcjonowania 

przedsiębiorstw, itp.) 

4,42 

opieka mentora będącego przedstawicielem przedsiębiorstwa, praktyka biznesu 4,31 
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Działania 

Ocena ważności 

działania 

(średnia w skali 

1-5) 

możliwość testowania pomysłu na produkt w realnie działającym przedsiębiorstwie 

opierając się na jego bazie klientów, obiektach, infrastrukturze 

4,22 

udział w programach preakceleracji, a następnie akceleracji umożliwiających 

przyśpieszenie realizacji pomysłów biznesowych 

4,19 

pozyskanie funduszy od inwestorów 4,18 

udział w konkursach umożlwiających zdobycie funduszy na finansowanie pomysłu na 

biznes 

4,16 

możliwości udziału w programach międzynarodowych 4,15 

możliwość prezentacji pomysłu na biznes przed aniołami biznesu, potencjalnymi 

inwestorami 

4,11 

konsultacje z coachem 4,11 

możliwość korzystania z usług inkubatorów przedsiębiorczości 4,00 

Źródło: opracowanie własne. 

Jednocześnie ankietowani wśród innych działań wspierających rozpoczęcie działalności 

wskazali: wizyty w firmach odnoszących sukcesy i konsultacje z doświadczonymi 

założycielami przedsiębiorstw, indywidualne psychologiczne konsultacje motywacyjne, forum 

wymiany doświadczeń z innymi, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania np. z projektów 

unijnych oraz ulgi podatkowe. 

Warto podkreślić, że zgodnie z opinią ankietowanych szczególne znaczenie w rozwoju 

własnej działalności gospodarczej mają kwestie praktyczne, wśród których szczególne 

znaczenie ma kontakt ze specjalistami z danej branży, opieka mentora (praktyka biznesu), 

a także udział w szkoleniach.  

Większość ankietowanych  (69,3%) wyraziła zainteresowanie udziałem w programie 

preakceleracji, a następnie akceleracji umożliwiających przyśpieszenie realizacji pomysłów 

biznesowych. Jedynie 3,8% respondentów nie było zainteresowanych udziałem w tego typu 

wsparciu (rysunek 4.24).  
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Rysunek 4.24. Poziom zainteresowania uczestników projektu ACCESS udziałem w programie preakceleracji, 

a następnie akceleracji umożliwiających przyśpieszenie realizacji pomysłów biznesowych 

Źródło: opracowanie własne. 

Co czwarty respondent na zdobywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej gotowy byłby poświęcić od 4 do 6 godzin tygodniowo. 

Pozostałe dwie duże grupy respondentów byłyby w stanie na kształcenie przeznaczyć od 1 do 

3 godzin (18,4%) lub od 7 do 9 godzin (18,4%) tygodniowo. Szczegółowy rozkład odpowiedzi 

został zaprezentowany na rysunku 4.25. 

 

Rysunek 4.25. Liczba godzin tygodniowo, które uczestnicy projektu ACCESS byliby gotowi poświęcić na 

zdobywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 

Źródło: opracowanie własne. 

Ponad połowa respondentów jest ukierunkowana na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej, przy czym 30,7% z nich jest zdecydowana, a 25,2% dopiero rozważa tę decyzję. 
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Należy także zaznaczy, że 11,7% ankietowanych  uczestników projektu ACCESS już prowadzi 

własną działalność gospodarczą. Zdecydowane trudności w podjęciu decyzji dotyczącej 

prowadzenia własnego biznesu wykazuje natomiast 26,6% badanych. Szczegółowy rozkład 

odpowiedzi został zaprezentowany na rysunku 4.26. 

 

Rysunek 4.26. Nastawienie respondentów do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 

Źródło: opracowanie własne.  

Respondenci są pełni obaw związanych z rozpoczynaniem własnej działalności. Wśród 

głównych barier wskazują: brak środków finansowych (średnia 4,08) i nadmierną biurokrację 

oraz wysokie podatki (3,83). Zwracają także uwagę na niestabilną sytuację rynkową (3,70), na 

którą stanowczo miała wpływ rozprzestrzeniająca się pandemia Covid-19. Za barierę uznają 

także brak wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

(3,64), strach przed trudnościami i niepowodzeniem (3,54) i brak wiary w swoje siły (3,42) 

(rysunek 4.26). 
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Rysunek 4.27. Bariery w podjęciu przez uczestników projektu ACCESS decyzji o rozpoczęciu własnej 

działalności gospodarczej (ocena w skali 1-5) 

Źródło: opracowanie własne. 

Należy zauważyć, że obok barier finansowych i prawnych, które najczęściej stanowią 

ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, ankietowani wskazywali na luki 

w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przedsiębiorczości. Wskazuje to na istnienie niszy 

obejmującej realizację programów ukierunkowanych na wsparcie rozpoczynania i prowadzenia 

własnego biznesu.  

Uzyskane w ramach przeprowadzonego badania wyniki zdecydowanie mogą stanowić 

podstawę do kontynuowania projektu ACCESS w kolejnych latach. Zidentyfikowane potrzeby 

dotyczące szkoleń oraz programów preakceleracji wskazują, że istnieje luka w wiedzy 

i umiejętnościach osób zainteresowanych rozpoczynaniem i rozwijania własnego biznesu. 

Należy ją zdecydowanie wypełnić kolejnymi programami aktywizującymi osoby 

przedsiębiorcze do podjęcia ryzyka i urzeczywistnienia swojego pomysłu na biznes. 

Reasumując, w ramach projektu ACCESS zbudowano ekosystem obejmujący: biznes, 

przedsiębiorczość i startupy mający na celu poprawę i rozwój umiejętności interesariuszy 

ekosystemu, mapowanie, ewaluację i monitoring rozwoju ekosystemu, podejmowanie decyzji 

strategicznych bazujących na danych; dający wkład do tworzenia nowych podmiotów 

gospodarczych poprzez tworzenie możliwości finansowania raczkujących inwestycji 

w  regionie. Powstał program preakceleracji dla startupów, w tym doradztwo, szkolenia 

dotyczące dobrych praktyk uruchamiania przedsiębiorstwa, wspólne szkolenia dotyczące 

dobrych praktyk przyśpieszania nowych podmiotów biznesowych dla młodzieży z regionu 
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projektu, dorosłych, przedsiębiorców w celu stworzenia własnego biznesu, MŚP w celu 

promowania swoich pomysłów w kierunku rozwoju, interaktywne kursy online na ulepszonej 

platformie internetowej istartup.eu oraz udoskonalenie umiejętności specjalistów w zakresie 

przedsiębiorczości reprezentujących partnerów projektu. 

Roli i znaczeniu przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce rynkowej poświęca się 

coraz więcej uwagi. Niejednokrotnie, przedsiębiorczość traktowana jest jako idea, która ma 

doprowadzić do istotnych zmian w systemie gospodarczym danego kraju. Zdaniem 

W. Szymańskiego „przedsiębiorczość stanowi czynnik, który przekształca gospodarkę i świat 

w sposób trudny do ogarnięcia”248. Cytowany autor dodaje również, że „niekiedy stawia się 

nawet hipotezę, że współczesna historia kapitalizmu, to w dużym stopniu historia nowoczesnej 

przedsiębiorczości. Historia nowych produktów, nowych organizacji, nowych rynków wiąże 

się ściśle z historią wybitnych przedsiębiorców”249. Tego typu inicjatywy mają na celu 

promowanie i wspieranie kreatywnych, inteligentnych jednostek pragnących ulepszać 

rzeczywistość. 

  

 
248 W. Szymański, Współczesne …, op. cit., s. 71. 
249 Ibidem, s. 72-73. 
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Zakończenie 

Niniejsza publikacja ma na celu popularyzację postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie 

wiedzy niezbędnej do odniesienia sukcesu w biznesie.  

Poszukiwanie pomysłu na biznes wymaga bycia kreatywnym, co niewątpliwie wiąże się 

ze znajomością zasad i technik heurystycznych oraz umiejętnością posługiwania się nimi, 

automotywacją, inicjatywą oraz aktywnością twórczą. W publikacji zmierzono się z mitem, że 

kreatywność to cecha ludzi wybitych. Okazuje się jednak, że kreatywny może być każdy, 

a kreatywność może być postrzegana jako ewolucyjny proces poszukiwania. Dlatego też 

zaprezentowano wiele metod i technik, które mogą być wykorzystane w celu generowania 

pomysłu na biznes. Dodatkowo zwrócono uwagę na rolę pomysłów i opinii klientów, bowiem 

mogą dotyczyć innych ważnych aspektów prowadzenia działalności, takich jak: sposoby 

sprzedaży i promocji produktów, logistyka, polityka cenowa. Kolejnym krokiem było 

dostarczenie odbiorcom informacji na temat opracowania i wdrożenia nowego modelu 

biznesowego. Tego typu model jest wykorzystywany przez nowo tworzące się przedsiębiorstwa 

oraz przedsiębiorstwa już działające na rynku jako narzędzie służące doskonaleniu ich działania 

oraz poszukiwaniu wartości, które mogą wpłynąć na zapewnienie przewagi konkurencyjnej.  

W niniejszej publikacji podkreślono, że na rynku pojawia się coraz więcej innowacyjnych 

przedsiębiorstw w różnorodnych branżach. Niestety jak wynika ze statystyk tylko jednemu na 

dziesięć startupów udaje się utrzymać na wymagającym rynku. Główną przyczyną 

niepowodzenia wielu organizacji jest po prostu brak zapotrzebowania na ich produkty lub 

usługi. Zdecydowanie korzystnym rozwiązaniem jest stworzenie produktu o minimalnej 

wartości, czyli tak zwanego MVP. Temu zagadnieniu również poświęcono wiele uwagi. 

Kolejny rozdział dotyczył tworzenia biznesplanu, który zawiera szczegółowe prognozy 

odnośnie do przyszłości i stanowi narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji. Dobrze 

przygotowany dokument wzbudza entuzjazm dla pomysłu przedsiębiorcy i zwiększa jego 

szanse na sukces – niezależnie od tego, czy proponuje on nowatorską inicjatywę w swojej 

organizacji czy zakłada zupełnie nową firmę. Potrzeba skonstruowania biznesplanu może 

wystąpić w zasadzie w każdej fazie cyklu życia przedsiębiorstwa, począwszy od jego założenia, 

poprzez rozwój i dojrzałość. Spełnia on funkcje zarówno wewnętrzne (przygotowanie 

scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa), jak i zewnętrzne (prezentacja celów i rezultatów 

przedsięwzięcia). Wskazuje nie tylko na zamiary działania przedsiębiorstwa w przyszłości, ale 

także wskazuje sposoby i środki osiągania celów. Dlatego oprócz wiedzy na temat tworzenia 

biznesplanu przedstawiono dobre praktyki w tym zakresie. 



142 
 

Założenie i prowadzenie własnej działalności wymaga dobrego przygotowania. Proces 

powstawania startupów jest szczególnie wspierany – bezpośrednio i pośrednio – zarówno przez 

sektor publiczny, jak i prywatny, które często ze sobą współpracują. W publikacji podkreślono, 

że nie istnieje jedna formuła czy optymalny model wspierania sturtupów. Stosowane narzędzia 

zależą przede wszystkim od fazy rozwoju, w której znajduje się owy podmiot. W wyznaczeniu 

drogi dla startupów przychodzą z pomocą programy preakceleracji i akceleracji. W książce 

podano charakterystyczne cechy tych przedsięwzięć. Dodatkowo przytoczono wiele 

przykładów tego typu programów. Jedną z inicjatyw stymulujących do założenia działalności 

gospodarczej jest Acceleration of business support ecosystem (ACCESS). Założenia i przebieg 

programu zostały szczegółowo opisane. Przedstawiono również wyniki badań, w których 

wzięły udział osoby objęte wsparciem. 

Reasumując, nie ulega wątpliwości, że działania wspierające powstanie lub rozwój biznesu 

łączą w jednym miejscu kilka różnych narzędzi, których znalezienie i pozyskanie samodzielnie 

byłoby dla przedsiębiorców trudne i czasochłonne. 
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Aneks 

Tabela 1. Obszary tematyczne i rezultaty szkoleń 

Szkolenie 1: Podstawy marketingowe i finansowe działalności gospodarczej 

Czas trwania: 2 dni 

4P Marketingu Rezultaty 

• Produkt: marka, usługi, opakowania 

• Miejsce: rynek, kanał, dystrybucja 

• Ceny: modele cenowe, rabaty 

• Promocja: strategie sprzedaży, reklama 

• Formułowanie założeń  

• Inne 

Pogłębienie wiedzy dotyczącej koncepcji 4P w 

marketingu. Zapoznanie z narzędziami 

marketingowymi: produkt i jego wartość dla klienta, 

dystrybucja, cena i promocja. 

Badanie rynku Rezultaty 

• Badanie rynku w formie warsztatu walidującego 

założenia – desk research, googling, alibabing oraz 

facebooking, aby rozpoznać sytuację rynkową i 4P 

• Inne 

Zapoznanie uczestników szkolenia ze sposobami 

walidowania przyjętych założeń z wykorzystaniem 

różnych podejść. Rozwój umiejętności w zakresie desk 

research z wykorzystaniem otwartych źródeł 

informacji. 

Finanse Rezultaty 

• Koszty związane z rozpoczęciem i rozwojem 

działalności gospodarczej 

• Planowanie budżetu początkowego i progu 

rentowności 

• Opłaty prawne / podatki  

• Inne 

Pogłębienie wiedzy z zakresu kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej, opracowanie planu 

finansowego, zapoznanie z narzędziami 

wspomagającymi analizę finansową. 

Szkolenie 2: Kreowanie wizerunku marki 

Czas trwania: 2 dni 

Historia marki Rezultaty 

• Pozycjonowanie i branding, formułowanie 

stwierdzeń pozycjonujących 

• Podstawowe zasady komunikacji brandingowej 

• Rynek docelowy, propozycja wartości marki 

• Historia marki 

• Pisanie atrakcyjnych tekstów reklamowych  

• Empatia 

• Inne  

Dostarczenie wiedzy na temat tworzenia historii i 

tożsamości marki, z wykorzystaniem łatwych w 

użyciu, bezpłatnych narzędzi i metod do tworzenia 

materiałów wizualnych (na przykład PowerPoint, MS 

Publisher, Adobe Spark, generatory logo, Adobe 

Lightroom, poszukiwanie inspiracji w Behance / 

Graphic). Opracowanie przez uczestników szkolenia 

historii swojej marki i jej zwizualizowanie. 

Branding i zasoby marki Rezultaty 

• Projektowanie logo 

• Opracowanie 1-stronicowego opisu działalności 

gospodarczej (propozycja wartości dla rynku 

docelowego, kluczowe informacje kontaktowe itp)  

• Założenia dotyczące profili na FB i Insta, zdjęcia 

okładkowe, itp. przy użyciu bezpłatnego 

oprogramowania i rozwiązań online 

Pogłębienie umiejętności z zakresu brandingu, w tym 

tworzenia logo i jednostronicowej koncepcji 

działalności gospodarczej przy użyciu bezpłatnego 

oprogramowania i rozwiązań online.  

 

Fotografowanie produktu Rezultaty 
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• Najlepsze praktyki w fotografowaniu produktu - 

oświetlenie, inscenizacja, edycja  

• Inne 

Zdobycie umiejętności na temat tworzenia identyfikacji 

wizualnej produktu z wykorzystaniem dostępnych i 

bezpłatnych narzędzi i metod tworzenia materiałów 

wizualnych (np. PowerPoint, MS Publisher, Adobe 

Spark, generatory logo, Adobe Lightroom. 

Poszukiwanie inspiracji na: Behance / Graphic lub 

innych). Stworzenie materiałów wizualnych na stronę 

internetową i / lub kanały social media. 

Szkolenie 3: Projektowanie i zarządzanie kanałem 

Czas trwania: 2 dni 

Projektowanie kanału Rezultaty 

• Potencjalne kanały, wybór najbardziej 

odpowiednich 

• Konfiguracja kanału – stworzenie 

reprezentatywnej strony internetowej 

• Konfiguracja Facebooka / Instagrama; łączenie 

kont w mediach społecznościowych ze stroną 

internetową 

• Krótkie wprowadzenie do rynków sprzedaży 

internetowej 

• Wymagania niezbędne do zbudowania witryny - 

kopiowanie, przepisy prawne, zasady dotyczące 

zwrotów, itp. 

• Dodawanie produktów / usług 

• Inne 

Zdobycie umiejętności o dostępnych kanałach 

sprzedaży, projektowania strony internetowej, 

możliwości wiązania kont w mediach 

społecznościowych ze stroną internetową (np. Adobe 

Spark), zapoznanie z bezpłatnymi narzędziami i 

platformami sprzedażowymi. Wykonawca zapoznał 

uczestników z środowiskiem sprzedaży online. 

Zarządzania kanałem Rezultaty 

• Tworzenie strategii w mediach społecznościowych 

• Tworzenie kampanii reklamowej 

• Tworzenie treści do kampanii reklamowej, 

kreowanie postów (także wizualnych) 

• Inne 

Nabycie przez uczestników umiejętności na temat 

strategii komunikacji w social media, strategii 

zarządzania kanałem oraz planowania i wdrażania 

kampanii reklamowych. 

Szkolenie 4: Promocja kanału 

Czas trwania: 2 dni 

Earned marketing Rezultaty 

• Wyszukiwarki internetowe, zasady ich działania, 

krótkie / długie słowa kluczowe, ocena witryny i 

oferowana cena 

• Witryny przyjazne dla SEO (pozycjonowanie stron 

w wyszukiwarkach) 

• Treści, recenzje itp. tworzone przez użytkowników 

• Ważne mierniki i zarządzanie nimi 

• Inne 

Pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia na temat 

bezpłatnych narzędzi marketingowych wspierających 

działalność gospodarczą, w tym istotnych mierników 

ewaluacyjnych.  

Paid marketing Rezultaty 

• FB / Insta / Google ads 

• Konfigurowanie kampanii  

• Koszty i zwroty kosztów kampanii  

• Ważne mierniki i zarządzanie nimi 

• Inne 

Zdobycie umiejętności planowania i wdrażania 

płatnych działań marketingowych. 

Źródło: opracowanie własne. 


