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Przykłady startupów 

Explain Everything 

Explain Everything to startup z Wrocławia, który oferuje mobilną aplikację do tworzenia prezentacji 

edukacyjnych. Założyciele tej firmy, Piotr Śliwiński i Bartosz Gonczarek, zauważyli, że aplikacja do 

tworzenia prostych animacji wzbogaconych nagrywanym w czasie ich tworzenia dźwiękiem, 

napisana w wolnym czasie jako narzędzie do ekranizacji słuchowisk, jest doskonałym 

rozwiązaniem dla branży edukacyjnej. Aplikacja zwróciła uwagę inwestorów z Polski, USA i Czech, 

którzy zainwestowali w jej rozwój i dostosowanie do potrzeb klientów. Obecnie, choć w Polsce mało 

znana, apka Explain Everything odnosi spektakularne sukcesy w USA, Danii, Australii, Kanadzie 

i Wielkiej Brytanii. Sukces tej firmy można przypisać przede wszystkim dużej koncentracji 

na doświadczeniach użytkowników w pracy z tym narzędziem, jak również dobrze wybranemu 

modelowi biznesowemu. W chwili premiery na rynku funkcjonowały już podobne narzędzia, jednak 

każde z nich miało jakieś mankamenty. Więcej informacji: http://bit.ly/explainArtykul  

 

 
Rys. 1. Screenshot z aplikacji Explain Everything 

 

SHOWROOM 

Showroom to firma z Warszawy, która oparła swój model biznesowy na koncepcie dwustronnej 

platformy handlowej. Z jednej strony Showroom dociera do projektantów mody dając im kolejny 

kanał sprzedaży ich wyrobów, a z drugiej - zbiera w jednym miejscu wiele interesujących, 

oryginalnych ofert, co przyciąga kupujących. Obecnie startup ten nie tylko odnosi sukcesy 

rynkowe, ale też przyciąga uwagę inwestorów, co pozwala mu się stabilnie rozwijać. Sukces tej 

firmy można wiązać z dobrze wybranym momentem startu rozwiązania łączącego doświadczenia 

http://bit.ly/explainArtykul
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w obszarach e-commerce i social media. Pozwoliło to silnie wyróżnić się od dużych graczy 

sprzedających odzież przez internet. Więcej informacji: http://bit.ly/showroomArtykul  

 

 

 

 

 
 

 

Rys. 2. Strona główna serwisu showroom.pl. 

 

 

Brand24 

Brand24 to inna wrocławska firma, tym razem oferująca usługi w zakresie monitorowania serwisów 

social media w oparciu o aplikację działającą w modelu SaaS1. Jej założyciel, Michał Sadowski, 

sfinansował utworzenie aplikacji ze środków uzyskanych ze sprzedaży innego serwisu 

internetowego (utworzonego jeszcze w czasie jego studiów). Rozwiązanie to nie było pierwsze na 

rynku, ani też w momencie startu nie przewyższało technologicznie innych, lecz oryginalna, 

wyróżniająca strategia komunikacji marketingowej, którą przyjęła firma sprawiła, że marka 

Brand24 stała się szybko znana, a jej sprzedaż rośnie nieprzerwanie od ok. 3 lat (przykłady 

związane z tą strategią wciąż można obserwować na kanale YouTube tej firmy: 

http://bit.ly/Brand24YouTube). Obecnie usługi Brand24 dostępne są nie tylko w Polsce, ale 

także m.in. w USA, Indonezji, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Singapurze. Więcej informacji: 

http://bit.ly/brand24Artykul  

 

                                                
1 SaaS - z ang. “Software as a Service” - to model sprzedaży i dostarczania aplikacji komputerowych, w którym 

aplikacja działa w środowisku przeglądarki internetowej (i tym samym także serwera WWW).  

http://bit.ly/showroomArtykul
http://bit.ly/Brand24YouTube
http://bit.ly/brand24Artykul
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Rys. 3. Film informujący o podpisaniu umowy między Brand24 a firmą Ikea w angielskiej wersji 

językowej. Uzyskanie widocznego tu rezultatu przeszło 147 tys. wyświetleń filmu nie jest łatwe, ale 

dzięki oryginalnej formie, pokazującej duży dystans do siebie, jaki manifestują tu członkowie 

zarządu Brand24, udało się osiągnąć efekt “wiralności” tego materiału.  

 

Czym się charakteryzuje typowy polski 

startup?  

Definicja startupu 

Nie jest łatwo powiedzieć jednym słowem czym jest start-up (lub startup - obie wersje pisowni są 

poprawne). Dużo łatwiej powiedzieć jest w jakim celu powołuje się go do życia - a mianowicie po 

to, aby sprawdzić, czy pomysł, na który wpadli twórcy startupu, jest pomysłem dobrym, czy 

wymaga on jeszcze dopracowania. Innymi słowy - aby sprawdzić czy model biznesowy, który 

opracowali twórcy startupu, jest dopasowany do rynku, na którym on działa, w danym czasie 

i miejscu. Przykładowo startupami będą: 

 

- nowe przedsiębiorstwo oferujące usługę, której do tej pory, w dokładnie takiej samej 

postaci, nie było dostępnej na rynku (jak np. Uber w USA w roku 2010, Airbnb w USA 

w 2008 czy Skype z Estonii w 2003),   

- projekt powołany do życia przez osoby prywatne lub przedsiębiorstwo, którego celem jest 

zbudowanie nowego, innowacyjnego produktu; tego typu projekty często funkcjonują 

w ramach organizacji zwanych inkubatorami przedsiębiorczości, 

- nowy dział lub zespół powołany do życia wewnątrz dużej firmy, którego celem jest 

opracowanie nowego produktu lub wdrożenie nowego procesu. 
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W literaturze (patrz [2] i [3]) można znaleźć rozmaite próby formalnego zdefiniowania pojęcia 

startupu. I tak wg. Steve’a Blanka: 

 

Startup to tymczasowa organizacja, która poszukuje rentownego, skalowalnego 

i powtarzalnego modelu biznesowego.  

 

Natomiast wg. Erica Riesa, autora książki „Lean Startup”: 

 

Startup to organizacja, która tworzy produkty i usługi w warunkach skrajnej 

niepewności. 

 

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: http://bit.ly/startupArtykul  

 

Innym aspektem, który czasami jest przytaczany w kontekście definicji startupów jest możliwość 

“skalowania” ich działalności, czyli powiększania skali tej działalności przy zastosowaniu 

nieproporcjonalnie małych środków. Przykładowo: startup zajmujący się produkcją gier wideo, 

“podbić” kolejne rynki musi zadbać tzw. ich lokalizację, czyli tłumaczenie i ewentualne 

dostosowanie treści do uwarunkowań kulturowych lub prawnych. Dzięki globalnym platformom 

dystrybucji, takim jak Steam, App Store czy Google Play, nie musi on zajmować się specyfiką 

dystrybucji na nowych rynkach. W kontraście do tego można porównać przypadki “tradycyjnych” 

biznesów, np. produkcji, w których przypadku wejście na nowe rynki wiąże się przeważnie ze 

znaczącymi inwestycjami w logistykę. Jednakże kryterium skalowalności nie jest zawsze włączane 

w definicję startupu i w zależności od źródła można się z nim spotkać lub nie. 

Największe mity na temat startupów 

Media i obiegowe opinie wykreowały obraz przedsiębiorcy - startupowca jako młodego człowieka, 

który często nie kończąc formalnej edukacji wpada na doskonały, czasem genialny wręcz, pomysł 

na biznes i dzięki niemu w krótkim czasie przy niewielkim wysiłku korzystając ze środków unijnych 

zostaje właścicielem doskonale prosperującej firmy. Jaka jest jednak prawda? 

 

Startupowiec to przeciętnie mężczyzna po 30-tce 

Według badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób prowadzących startupy w Polsce, 

większość z nich, bo aż 74% (dane z 2017 roku) ma przynajmniej 30 lat. Przeciętny polski 

startupowiec ma też wykształcenie wyższe, czyli ukończone (!) studia.  Więcej na ten temat można 

przeczytać w wywiadzie z Elizą Kruczkowską, prezes fundacji Startup Poland: 

http://bit.ly/30plusArtykul lub u źródła, w raporcie z badania przeprowadzonego przez tą 

fundację: http://bit.ly/startupRaport.  

 

Startupy przeważnie finansują się ze środków… założyciela 

68% polskich startupów powstało dzięki środkom włożonym przez założyciela lub założycieli 

startupu. Środki z dofinansowań (nie tylko unijnych) stosowało ok. 38% startupów. Dlaczego tak 

się dzieje?  

 

Wynika to przede wszystkim z faktu, że uzyskanie środków z dofinansowań obwarowane jest 

warunkami, które na etapie, na którym przedsiębiorca dysponuje jedynie pomysłem na biznes, są 

trudne do spełnienia. Dofinansowania celowane są raczej w już istniejące przedsiębiorstwa (też te 

młode), które już rozpoczęły działalność. Startupy zaczynają zwykle od weryfikacji pomysłu (np. 

stosują metodę “lean startup”, o której mowa na jednej z kart), na którym to etapie wymagana 

jest bardzo duża elastyczność działania. Dlatego startupowcy wolą (rozsądnie) nie wiązać się 

zobowiązaniami wynikającymi z dofinansowań na samym początku działalności.  

http://bit.ly/startupArtykul
http://bit.ly/30plusArtykul
http://bit.ly/startupRaport
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Pomysł na biznes jest wart tyle, ile papier, na którym 

został zapisany 

Ten fakt może być szokujący, gdy popatrzymy na innowacyjność pomysłów, dzięki którym 

“garażowe” startupy osiągają oszałamiające sukcesy. Pamiętać jednak należy o tym, że 

obserwować możemy zwykle jedynie te startupy, które przetrwały pierwszą fazę swojego istnienia. 

Na jedno przedsięwzięcie, które kończy się sukcesem, przypada wiele takich, które ponoszą 

porażkę, w przypadku których pomysły na biznes nie były gorsze od tych, które przyniosły sukces. 

Nie przez przypadek jednym z 3 najważniejszych aspektów, który oceniają inwestorzy decydując 

o inwestycji w startup jest zespół i jego zdolność do realizacji planów oraz jego elastyczność 

w reagowaniu na zmienne warunki. Są to bowiem przeważające czynniki decydujące o sukcesie lub 

porażce projektu. 

 

Czym różni się sytuacja startupów w Polsce od 

zagranicy? 

Do elementów, które najbardziej wpływają na różnice w działalności startupów w Polsce od 

startupów zagranicą należą: 

● tradycje przedsiębiorczości,  

● know-how oferowany przez inwestorów, 

● wielkość rynku i siła nabywcza uczestników tego rynku. 

 

Odnośnie tradycji przedsiębiorczości i know-how inwestorów - pamiętać należy, iż pomimo 

ogromnej dynamiki polskiej gospodarki w ostatnich latach, duży wpływ na sytuację startupów ma 

fakt, iż przed 1989 rokiem nie istniała w Polsce możliwość rozwijania przedsiębiorczości 

w warunkach rynkowych. W pierwszych latach po upadku komunizmu biznes rozwijał się 

w odmiennych warunkach niż ma to miejsce dziś (inna była siła konkurencji, inne były 

uwarunkowania prawne, inna była sytuacja na rynku pracy, itd.). Przez to wciąż wiele osób 

i organizacji, które do dziś zbudowały kapitał, który pozwala inwestować w startupy, nie posiada 

know-how dot. przedsiębiorczości, porównywalnego z tym, które było budowane od pokoleń 

w krajach, w których gospodarka rynkowa funkcjonuje zdecydowanie dłużej. Przekłada się to 

na mniejszą dostępność tzw. “mądrych pieniędzy” (ang. smart money), czyli możliwości inwestycji, 

w której inwestor aktywnie włącza się we wsparcie finansowanego przedsiębiorcy, często wcielając 

się w jego mentora, zwiększając tym samym szanse jego powodzenia. Zaznaczyć tu warto, że 

w wielu przypadkach środki przeznaczane na inwestycje są wystarczająco wysokie.  

 

Bardzo podobna sytuacja dotyczy organizacji, które wspierają startupy - polskie stowarzyszenia, 

fundacje i fundusze dużo rzadziej (choć nie zawsze) są w stanie wylegitymować się współpracą 

z mentorami - doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy mają na koncie sukcesy w budowaniu 

globalnych przedsiębiorstw technologicznych. 

 

Wielkość rynku i siła nabywcza graczy znajdujących się na rynku także stanowi o znacznej różnicy 

sytuacji startupów w Polsce od startupów zagranicznych. O ile atutem dla polskich firm (względem 

państw zachodnich) jest bez wątpienia niski średni koszt pracy, to pamiętać należy, 

że wypuszczając produkt na polski rynek, docieramy do “jedynie” ok. 38 mln mieszkańców 

(efektywnie do znacznie mniejszej liczby osób ze względu na profilowanie oferty). W przypadku 

rynku niemieckiego jest to przeszło 2x więcej, włączając w to niemieckojęzyczne Austrię 

i Szwajcarię - 2,5x więcej. USA to rynek prawie 9x liczniejszy, a licząc inne kraje anglojęzyczne - 
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Kanadę, Wielką Brytanię, Australię oraz inne kraje i terytoria - 13-14x liczniejszy. W każdym 

z przypadków też siła nabywcza na tych rynkach jest dużo większa. Dlatego też niezwykle często 

startupy, które docierają do takiego etapu rozwoju, w którym zaczyna się liczyć przede wszystkim 

skalowanie działalności, poszukują inwestorów w krajach zachodnich (przeważnie w USA), którzy 

są w stanie wesprzeć ekspansję na te rynki. Startupy szukają też takich możliwości przez 

zagraniczne (głównie amerykańskie i niemieckie) akceleratory przedsiębiorczości. 

 

Czym zajmuje się przedsiębiorca 

prowadzący startup? 
Przybliżymy teraz najważniejsze aspekty pracy przedsiębiorcy startupowca.  

Określenie założeń co do sytuacji rynkowej  

Z definicji startup jest organizacją (firmą) działającą w warunkach niepewności. Dlatego 

rozpoczynając działalność przyjmuje on pewne założenie dot. sytuacji rynkowej - istniejącej 

potrzeby na dany produkt, postrzegania jej przez klientów, itd. Założenia te formułowane być 

powinny na podstawie informacji zebranych od potencjalnych klientów - mówi się nawet, że 

podstawową zasadą na tym etapie jest “wyjście z budynku”, czyli osobiste spotkanie się 

z przyszłymi klientami i porozmawianie z nimi o założeniach produktu. Założenia te stanowią 

później podstawę do zdefiniowania modelu biznesowego, którego poprawność jest weryfikowana 

poprzez MVP - patrz niżej. 

Model biznesowy 

Ustalenie modelu biznesowego, czyli sposobu w jaki w danym momencie startup planuje działać, 

jest najbardziej podstawowym elementem zarządzania startupem oraz elementem weryfikacji 

założeń odnośnie sytuacji rynkowej. Zaznaczyć tu należy, że decyzję o przyjęciu konkretnego 

modelu biznesowego podejmować można więcej niż jeden raz. Co więcej - przy stosowaniu 

iteracyjnego podejścia do budowy startupu (jak w metodzie “Lean startup”), jest spodziewane, że 

decyzja o modelu biznesowym będzie się zmieniać w czasie. Popularny jest cytat Steve’a Blanka - 

specjalisty zajmującego się startupami: “Żaden biznesplan nie jest w stanie przetrwać 

pierwszego kontaktu z klientami”. 

 
Model biznesowy może mieć różną formę zapisu. Najważniejsze jest jednak, żeby wskazywał jaką 

“wartość dodaną” (zwaną też inaczej “propozycją wartości”) startup dostarcza klientowi, kto jest 

jego typowym klientem, w jaki sposób na swojej “propozycji wartości” zarabia i jak ją dostarcza. 

Istotną kwestią jest też tzw. “silnik rozwoju”, czyli mechanizm, który pozwoli zdobywać kolejnych 

klientów (płatny, wirusowy lub “chwytny” - patrz: http://bit.ly/TLSStreszczenie).  

 

Typowym formatem zapisu modelu biznesowego jest tzw. Business Model Canvas - patrz [7].  

Stosuje się też tzw. “Lean Canvas” - patrz: http://bit.ly/LCArtykul  

 

W przypadku, gdy startup stara się o finansowanie, zapis modelu biznesowego rozszerza się. 

W zależności od sytuacji przygotowuje się tzw. “pitch deck”, czyli zestaw slajdów syntetycznie 

opisujących sytuację startupu i jego plany (patrz: http://bit.ly/PDArtykul) lub biznesplan, który 

jest już obszernym, szczegółowym dokumentem, definiującym sytuację rynkową, plany, prognozy 

i wiele innych aspektów.  

http://bit.ly/TLSStreszczenie
http://bit.ly/LCArtykul
http://bit.ly/PDArtykul
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Minimum Viable Product (MVP) 

MVP, czyli najprostszy możliwy produkt, który pozwala sprawdzić słuszność założeń dot. sytuacji 

rynkowej jest centralnym elementem metody “Lean startup”. Idea stojąca za jego utworzeniem 

jest taka, że nie ma on stanowić ostatecznego, w pełni wartościowego produktu, który klienci będa 

na stałe używać, a jedynie narzędzie, dzięki któremu weryfikuje się, czy klienci są zainteresowani 

produktem o danych cechach i są skłonni go kupić. Przykłady MVP można znaleźć tutaj: 

http://bit.ly/MVPArtykul  

Zwinne zarządzanie projektami 

Omawiając iteracyjne podejście do budowania startupów nie sposób zapomnieć o zwinnym 

zarządzaniu projektami. Wywodzą się one z branży produkcji oprogramowania, a opisane zostały 

w “Manifeście programowania zwinnego” (patrz: http://bit.ly/agileArtykul). Zwinne 

zarządzanie projektami stoi w kontraście do tzw. zarządzania “wodospadowego", czyli takiego, 

w którym wszystkie czynności związane z wytworzeniem końcowego produktu planuje się z góry, 

a sam produkt pojawia się dopiero na końcu całego procesu. W zwinnym zarządzaniu projektami 

przyjmuje się, że praca odbywa się w cyklach (zwanych czasem “sprintami”), a na końcu każdego 

z nich powstaje pewna wersja funkcjonalnego produktu, oczywiście nie rozwiniętego w pełni i nie 

posiadającego wszystkich cech zakładanych w całym projekcie. Podejście takie pozwala na szybkie 

zorientowanie się, czy produkt działa zgodnie z założeniami, a także na przedstawienie go klientom 

jako MVP.  

Zwroty (ang. pivots) 

Logiczną konsekwencją podejścia iteracyjnego do poszukiwania modelu biznesowego jest to, że 

okresowo, gdy tylko któryś z elementów założenia o warunkach rynkowych nie sprawdzi się, model 

biznesowy ulega zmianie wraz z nowymi założeniami nt. warunków rynkowych. Operację taką 

nazywa się zwrotem, choć bardziej popularna jest angielska jej nazwa “pivot” (jako rzeczownik 

i jako czasownik).  

 

Weryfikacja założeń - pomiary 

Inną konsekwencją stosowania iteracyjnego podejścia do budowy modelu biznesowego, a tym 

samym startupu, jest potrzeba częstego, a czasem wręcz ciągłego monitorowania poczynań 

klientów, poziomów sprzedaży, a w przypadku startupów technologicznych opierających swoje 

rozwiązania o sieć internet (a raczej o strony internetowe - WWW) także statystyk wykorzystania 

produktu. Stosowane są tu różne strategie, aby określić preferencje użytkowników. Np. szukając 

optymalnego rozwiązania przygotowuje się dwie lub więcej wersji produktu, po czym za każdym 

razem, gdy pewnie klient chce skorzystać z produktu, losuje się, która wersja zostanie mu 

dostarczona i obserwuje jego dalsze czynności. Analiza taka, zwana testami A/B, pozwala 

stwierdzić bardzo szybko i z wystarczająco dobrą precyzją, które rozwiązania spodobają się 

ogółowi klientów, a które nie. 

Marketing, branding, komunikacja 

Kolejnym elementem ważnym dla każdego przedsiębiorcy-startupowca jest komunikacja z jego 

obecnymi i potencjalnymi klientami. Ważnym kanałem komunikacyjnym dla startupów są serwisy 

social media: Facebook, Twitter, Instagram, itp. Podobnie jak w przypadku wyżej opisanej metody 

testów A/B, tak również w social media czas pomiędzy publikacją materiału, a informacją zwrotną 

od użytkowników jest bardzo krótki, co pozwala na testowanie, co się sprawdza, a co nie 

http://bit.ly/MVPArtykul
http://bit.ly/agileArtykul
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w przypadku działań reklamowych i w kwestii kształtowania marki produktu (brandingu). A zatem 

także ten aspekt modelu biznesowego podlega iteracyjnym ulepszeniom. 

 

 

Proponowane scenariusze lekcji 
Poniżej przedstawiamy 2 możliwe scenariusze wykorzystania kart edukacyjnych w czasie  lekcji. 

Oczywiście możliwe jest modyfikowanie tych scenariuszy w zależności od liczby uczniów i stopnia 

ich samodzielności. W każdym przypadku zalecamy uważne śledzenie postępów prac nad realizacją 

opisanych na kartach zadań. Do każdej z kart przygotowaliśmy komentarze, które zamieszczamy 

poniżej w kolejnych paragrafach.  

Scenariusz 1 - praca indywidualna 

Każdy z uczniów losuje indywidualnie kartę, następnie uczniowie odczytują kolejno na głos teksty 

z kart w kolejności zgodnej z numeracją kart (z pominięciem streszczenia fabuły z kart 

wcześniejszych oraz treści zadań). Następnie uczniowie mają czas na zapoznanie się z treścią 

zadań oraz doprecyzowanie, co w ramach zadania ma zostać zrobione. Zadania stają się zadaniem 

domowym ucznia (opcjonalnie - uczeń ma do wyboru tylko jedno z zadań). Na kolejnych kilku 

godzinach lekcyjnych (w kolejnych tygodniach) uczniowie prezentują rezultaty swoich prac 

w formie wystąpienia, dyskusji lub pokazu przygotowanego materiału. 

Scenariusz 2 - praca zespołowa 

Uczniowie dzieleni są na 5 zespołów, po czym losują zestawy składające się z 5 kart. Zestaw nr 1 

to karty od 1 do 5, zestaw nr 2 to karty od 6 do 10, itd. Każdy z zestawów kart związany jest 

z innym dominującym tematem: 

 

a. zestaw nr 1 (karty od 1 do 5) - startupy, 

b. zestaw nr 2 (karty od 6 do 10) - przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, 

c. zestaw nr 3 (karty od 11 do 15) - ekonomia, 

d. zestaw nr 4 (karty od 16 do 20) - marketing, 

e. zestaw nr 5 (karty od 21 do 25) - wrocławskie otoczenie biznesu. 

 

Wszystkie karty są odczytywane tak jak w przypadku scenariusza 1, po czym zespoły wspólnie 

przygotowują w ramach zadania domowego rozwiązania wszystkich zadań ze swoich kart (należy 

zasugerować, aby uczniowie podzielili się pracą w ramach zespołu możliwie po równo, ale warto 

nie narzucać im tego podziału; dzięki temu zadanie domowe stanie się również ćwiczeniem w 

zakresie pracy zespołowej). Na kolejne godziny lekcyjne zespoły uczniów przygotowują 

prezentacje swoich rozwiązań, przy czym to, czy prezentacja jest realizowana wspólnie przez cały 

zespół, wspólnie przez część zespołu, czy też przez pojedyncze osoby z zespołu powinno pozostać 

decyzją uczniów z danego zespołu. 

 

Praca ze źródłami 
Większość zadań umieszczonych na kartach wiąże się z poszukiwaniem przez uczniów informacji 

z różnych źródeł. Dla wielu przedsiębiorców jest to także jedna z ważniejszych aktywności - 

szukają oni nowych możliwości, analizują trendy, itd. Przy tego typu zadaniach niezwykle ważna 

jest umiejętność oceny wiarygodności źródła. Podobnie jest to ważne w czasie warsztatów - 
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dlatego poniżej zebrane zostały pewne podstawowe sposoby, które częściowo pozwalają 

zidentyfikować informacje nieprawdziwe. Więcej ogólnych informacji na ten temat (już nie 

w kontekście przedsiębiorczości i startupów) można znaleźć w filmie dostępnym pod tym linkiem: 

http://bit.ly/SciFunFilm  

 

1. Analizę wiarygodności informacji znalezionej w internecie warto zacząć od sprawdzenia 

rzeczywistego jej źródła. Z pomocą przychodzi tu wyszukiwarka Google, w której możemy 

wyszukać strony, na których pojawiły się teksty o tej samej lub bardzo podobnej treści, 

a także te same grafiki (poprzez wyszukiwanie grafiką pod adresem 

https://images.google.com/). Logicznym wnioskiem może być to, że pierwotna 

informacja to tak, która została opublikowana najwcześniej. Trudność może sprawić jednak 

ustalenie rzeczywistej daty i godziny publikacji - będzie ona wiarygodna w serwisach, 

w których nie da się nią manipulować. Przykładowo: 

a. W serwisie Facebook rzeczywista data publikacji znajduje się zawsze “pod 

zegarkiem” (można zignorować datę, którą widać be kliknięcie w niego), np. 

publikacja z 2 marca, której później zmieniono datę publikacji na 1 marca będzie 

wyglądać następująco: 

 
b. Daty we wszelkich serwisach opartych o system Wordpress (według niektórych 

statystyk ponad 70% wszystkich serwisów “drobnych” WWW) mogą być dowolnie 

manipulowane. Przykład - wpis z czasów, gdy nie było jeszcze internetu na stronie 

Fundacji Garaż: 

 
2. Pośrednio datę publikacji można próbować ustalić poprzez weryfikację stanu badanej 

strony internetowej zapisanego w serwisie https://archive.org/  

3. O wiarygodności informacji świadczyć może pierwotne jej źródło - sprawdzenia wymaga 

strona główna serwisu, na którym pojawiła się informacja i ustalenie, do kogo ona należy. 

I tak:  

a. Najbardziej wiarygodne będą: strony instytucji rządowych, samorządowych, 

uczelni, itp. (wyszukiwane z frazą “site:edu.pl” lub “site:gov.pl”). O ile szukamy 

informacji, które można tam znaleźć, jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł 

będą prace naukowe i opracowania przygotowane bezpośrednio na ich podstawie.  

b. Nieco ostrożniej należy podchodzić do informacji na blogach, lecz gdy bloger stara 

się kształtować swój wizerunek na wiarygodne źródło. Paradoksalnie informacja 

z takiego źródła będzie bardziej wiarygodna niż np. z dużego portalu, w którym 

dziennikarze piszą pod presją czasu (ich materiał musi pojawić się w portalu 

w określonym momencie, a ewentualne błędy mają relatywnie niewielkie 

konsekwencje względem konsekwencji związanych z opóźnieniem publikacji).  

c. Jeszcze ostrożniej podchodzić należy do informacji na stronach instytucji, 

organizacji czy firm, które mają oczywisty interes w konkretnej interpretacji, np. 

porównanie warunków prowadzenia startupu w inkubatorze do warunków 

prowadzenia własnej firmy w formie działalności jednoosobowej na stronie 

inkubatora. 

d. Kolejnym typem źródeł, mniej wiarygodnym od wszystkich powyższych będą wpisy 

na forach i w serwisach społecznościowych (z wyjątkiem wpisów na oficjalnych 

http://bit.ly/SciFunFilm
https://images.google.com/
https://archive.org/
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fanpage’ach organizacji wymienionych wyżej dokonanych z oficjalnego konta danej 

organizacji).  

e. Najmniej wiarygodne będą komentarze zamieszczane pod wpisami na blogach 

i na portalach, zwłaszcza jeśli będą nacechowane emocjonalnie. 

4. Oddzielnie należy analizować wiarygodność wpisów w serwisie Wikipedia. Co do zasady, 

stron w polskojęzycznej części tego serwisu nie można uznać za wiarygodne. 

W angielskojęzycznej części tego serwisu funkcjonuje system oznaczania artykułów jako 

wiarygodnych - oznaczane są one symbolem gwiazdki i są określane mianem “featured 

articles”. Więcej na ten temat: http://bit.ly/WikiArtykul  

5. O wiarygodności informacji świadczyć też może język nacechowany emocjonalnie, 

sformułowania, które mają na celu przywołanie oceny, manipulacja oraz zapis 

rozumowania analogicznego do klasycznych błędów poznawczych (np. efektu 

potwierdzenia czy dychotomii myślenia; więcej na ten temat we wspomnianym wyżej filmie 

lub tutaj: http://bit.ly/bledyArtykul). Dodatkowym czynnikiem, który powinien 

zwiększać czujność są tzw. “clickbait-y” - patrz: http://bit.ly/clickbaitArtykul   

Omówienie kart edukacyjnych 
Poniżej zamieszczone zostały komentarze dotyczące treści kart edukacyjnych z zestawu. Materiał 

ten należy wykorzystywać w połączeniu z samymi kartami - każda z nich zawiera fabularyzowaną 

część informacyjną oraz po 2 zadania w obszarze, którego dotyczy karta. Materiał poniższy ma 

pomóc we wstępnym omówieniu treści kart z uczniami. 

Karta nr 1: Co to jest start-up? 

Jakie są etapy rozwoju start-up-ów?  

W przypadku zadań na pierwszej karcie uczniowie będą mieli 

okazję przyjrzeć się bliżej przykładowym startupom, a przez to 

poznać lepiej różnicę między znanym i sprawdzonym sposobem 

prowadzenia biznesu, a poszukiwaniem nowego modelu działania 

(nie należy mylić tej sytuacji z faktem, że firma jest nowa). W 

przypadku zadania związanego ze spotkaniem kogoś, kto 

zakładał startup, można podpowiedzieć uczniom, że spotkanie 

takie nie musi być zorganizowane specjalnie dla uczniów. 

Wystarczy żeby uczniowie znaleźli się np. na konferencji 

dotyczącej startupów i po wystąpieniu któregoś z prelegentów - przedsiębiorców -  podeszli do 

niego w przerwie i chwilę z nim porozmawiali. Konferencje takie odbywają się dość często i też 

często wstęp na nie jest darmowy (wymaga tylko wcześniejszej rejestracji przez internet). Tym 

samym elementem zadania będzie także znalezienie odpowiedniej sposobności do spotkania.  

 

 

Karta nr 2: Jak pomaga się startupom na różnych 

etapach życia? Jakie instytucje to robią? 

W przypadku startupów zakładanych przez indywidualnych pomysłodawców wspieraniem ich 

zajmują się różnorakie instytucje, różne dla różnych etapów rozwoju startupu. I tak: 

http://bit.ly/WikiArtykul
http://bit.ly/bledyArtykul
http://bit.ly/clickbaitArtykul
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- W fazie koncepcji podstawowym dobrem jakiego 

potrzebuje startup to wiedza na temat rynku oraz ogólna 

wiedza biznesowa. Na ich dostarczeniu koncentrują się 

organizacje zwane szkołami startupów. Dzięki nim 

pomysłodawcy startupów konfrontują swoje założenia z 

wiedzą doświadczonych doradców oraz informacją zwrotną 

od przyszłych klientów. Podobną funkcję spełniają również 

akceleratory, aczkolwiek wymagają one już od startupu 

pewnego stopnia dojrzałości, a tym samym nie będzie to 

zwykle instytucja, do której startup zgłosi się w pierwszej 

kolejności.  

- W fazie walidacji najistotniejsze jest 

potwierdzenie, czy założenia poczynione na etapie 

koncepcji są poprawne. Startupy mogą to zrobić w różny sposób, a do najbardziej 

popularnych należą: 

- uruchomienie projektu w inkubatorze przedsiębiorczości, który pozwala 

prowadzić działalność gospodarczą bez znaczących inwestycji oraz bez formalności 

związanych z założeniem przedsiębiorstwa, 

- założenie mikroprzedsiębiorstwa w oparciu o własne oszczędności lub środki 

zainwestowane przez bliskich (przyjaciół i rodzinę).  

- W fazie tworzenia następuje dopracowanie oferty oraz działania zaplecza pozwalającego 

dostarczać produkt lub usługę. Finansowaniem oraz wsparciem merytorycznym startupów 

na tym etapie zajmują się fundusze kapitału zalążkowego (seed capital).  

- W fazie uruchomienia oraz w fazie wzrostu ma miejsce rozwój startupu - pozyskuje on 

większą liczbę klientów, ewentualnie poszerza swoją działalność na inne rynki. 

Finansowaniem oraz wsparciem merytorycznym startupów na tym etapie zajmują się 

fundusze kapitału wysokiego ryzyka (venture capital).  

- W fazie dojrzałości startup przestaje być startupem, a staje się ustabilizowanym 

przedsiębiorstwem. Finansowanie rozwoju takiego przedsiębiorstwa może pochodzić 

z różnorodnych źródeł, ale często zakłada się wypuszczenie akcji na giełdzie papierów 

wartościowych. Zdarza się także, że udziały w startupie zostają w znacznej mierze 

wykupione przez inne przedsiębiorstwo w procesie przejęć i fuzji.  

 

 

Karta nr 3: Co to jest model 

biznesowy? Jak można go 

zaprezentować? 

Model biznesowy to zwięzły opis tego, jak funkcjonuje 

startup lub dojrzałe przedsiębiorstwo. Istnieje kilka 

standardowych sposobów mówiących jak taki opis 

przygotować, ale zawsze uwzględnia się w nim 

następujące elementy: 

- Co będzie główną wartością (“wartością dodaną”, “propozycją wartości”), jaką będą 

kupować klienci? Jeśli ofertą będzie produkt, to w czym będzie on pomagał nabywcom? 

Jeśli będzie to usługa, to w czym będzie nabywców wyręczać? 

- Kim będą klienci? Czym się oni charakteryzują? Czy można wśród nich wyróżnić jakieś 

jednolite grupy? 
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- Jakimi kanałami informacja na temat oferty oraz sam produkt będą trafiać do nabywców?  

- W jaki sposób oferta będzie się wyróżniać na tle innych? W jaki sposób będzie ona 

prezentowana nabywcom? W jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza dbać o swoich 

klientów? 

- Na czym przedsiębiorstwo będzie zarabiać? Które części oferty będą dostępne odpłatnie, 

a które za darmo? Jak będzie się kształtować polityka ustalania cen? 

- Jakie koszty przedsiębiorstwo będzie ponosić? Co musi opłacić, aby być w stanie 

dostarczać swoje produkty lub usługi klientom?  

 

Model biznesowy często prezentuje się w szablonach. Najbardziej popularne z nich to 

“The Business Model Canvas” oraz “The Lean Canvas”. 

 

W przypadku zadań do tej karty można podpowiedzieć uczniom, że opisy wyżej wspomnianych 

szablonów, dość obszernie, często w atrakcyjnej formie (zarówno po polsku, jak i po angielsku) 

zostały przedstawione przez przynajmniej kilku youtuberów (autorów materiałów publikowanych w 

serwisie Youtube.com). Będzie to sporym ułatwieniem, bo zamiast wczytywać się w “suchy” tekst 

opisów uczniowie mogą obejrzeć atrakcyjny materiał wideo, który będzie dla nich dużo łatwiej 

przyswajalny. Jeśli ktoś woli jednak lekturę na ten temat, polecić można pozycje pod redakcją 

Alexandra Osterwaldera ([7] i [8]). 

 

Karta nr 4: Co to jest biznesplan? Z czego się składa? 

Biznesplan to szczegółowy opis tego, co zakłada się o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 

lub o wybranym przedsięwzięciu realizowanym przez przedsiębiorstwo w określonym czasie. 

Przygotowuje się go najczęściej, gdy trzeba zaprezentować przedsiębiorstwo osobom mającym 

podjąć decyzję o zaangażowaniu się jako inwestor lub kredytodawca, czyli np. pracownikom banku 

lub funduszu inwestycyjnego. Zawiera on następujące elementy: 

- Streszczenie, w którym opisuje się w jakim celu opracowano biznesplan, jakie środki są 

potrzebne do zrealizowania celu przedsięwzięcia, jakie produkty lub usługi i na jakich 

rynkach będą oferowane w ramach przedsięwzięcia, jakie doświadczenie i wiedzę posiadają 

pracownicy i kierownictwo przedsiębiorstwa oraz jakie są obecne i prognozowane 

najważniejsze dane finansowe. 

- Informacje o przedsiębiorstwie (nazwa firmy, przedmiot działalności, dane 

teleadresowe, informacje o właścicielach). 

- Informacje o produkcie lub usłudze (ogólny opis, informacja o technologii wytwarzania 

i dostarczania, porównanie z konkurencją, itp.). 

- Informacje o zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego pracownikach (kwalifikacje 

kierownictwa i najważniejszych pracowników 

spoza zarządu, ich historię kariery i osiągnięcia, 

strukturę organizacyjną, podział obowiązków w 

kierownictwie, politykę kadrowo-płacową, 

politykę kontroli, itp.). 

- Informacje o rynku i konkurencji 

(charakterystykę branży, wielkość rynku, 

panujące na nim tendencje, itp.). 

- Informacje o marketingu i sprzedaży (cena, 

dystrybucja, planowane działania promocyjne, 

itp.). 

- Harmonogram realizacji opisywanego 

przedsięwzięcia. 

- Szczegółową analizę finansową (bieżące i prognozowane wartości ujmowane 

w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów pieniężnych).  
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Uważna lektura przykładowego biznesplanu, który potrafi być dokumentem bardzo obszernym, nie 

jest w żadnej mierze konieczna dla dobrego zrozumienia jego znaczenia i przeznaczenia. Dobrze 

jednak jest pokazać uczniom przykład realnego biznesplanu, choćby po to, by mieli świadomość 

jego znaczenia. Ponadto przydatne będzie ćwiczenie umiejętności poszukiwania konkretnych 

danych w obszernych opracowaniach.  

 

Karta nr 5: Co to jest 

metoda “lean startup”? Co 

dzięki niej można zyskać? 

“Lean startup” (czyli dosłownie tłumacząc 

“szczupły startup”) to metoda zaproponowana 

przez amerykańskiego przedsiębiorcę Erica 

Riesa, dzięki której starał się on zmierzyć 

z problemem, którym jest niewielka 

przewidywalność tego, jak startupy się 

rozwijają. Zauważył on, że tworzenie 

biznesplanów dla startupów jest nieporównanie 

trudniejsze niż dla przedsiębiorstw, które mają 

już ustabilizowany model biznesowy. Głównym 

problemem jest fakt, że w przypadku startupów 

z definicji poszukuje się cały czas najlepszego 

możliwego modelu funkcjonowania, a to przekreśla jakiekolwiek możliwości prognozowania jego 

działań oraz wyników finansowych. Zamiast długookresowego planowania Eric Ries zaproponował, 

aby do rozwoju biznesu w startupie podejść w oparciu o cykle tworzenia nowych wersji produktu, 

jego testowania na rynku oraz analizowania uzyskanych wyników w celu zaplanowania zmian 

produktu w kolejnym cyklu. Twierdzi on, że w taki sposób możliwe jest znacznie szybsze 

osiągnięcie rynkowego sukcesu w startupie, niż w przypadku kurczowego trzymania się 

długookresowych planów.  

 

Podobne idee prezentował inny amerykański przedsiębiorca i mentor Erica Riesa, Steve Blank. 

Podszedł on do problemu nieco inaczej wypracowując swoją propozycję metody rozwijania 

startupów, którą nazwał “Customer Development”. Stwierdził on mianowicie, że zanim zacznie się 

inwestować w rozwój startupu, w reklamę produktów i w rozszerzanie możliwości sprzedaży, 

powinno się przeprowadzić kilka cykli “odkrywania klientów” (“Customer Discovery”) oraz 

“weryfikacji klientów” (“Customer Validation”). W tym czasie powinno się przetestować na prostych 

wersjach produktu, czy zyskuje on zainteresowanie wśród klientów i czy są gotowi go zakupić. 

Dopiero gdy uzyska się pozytywne rezultaty w tym zakresie, przechodzi się do kolejnych kroków, 

którymi jest pozyskiwanie nowych klientów lub całych ich grup oraz rozbudowa przedsiębiorstwa, 

która pozwala zaspokoić popyt.  

 

Więcej na temat wspomnianych tu metodologii można przeczytać w licznych książkach o tematyce 

startupów, w tym w wymienionych na końcu niniejszego opracowania w wykazie literatury - patrz 

pozycje od [2] do [5]. 
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Karta nr 6: Co to jest przedsiębiorstwo i jakie formy 

jego organizacji przewiduje polskie prawo? 

Przedsiębiorstwo jest pojęciem zarówno 

z dziedziny ekonomii, jak i prawa. Określa ono 

pewien wyodrębniony zbiór rzeczy, wiedzy 

i praw, które służą do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej. Przykładowo 

przedsiębiorstwem będzie organizacja zajmująca 

się produkcją samochodów, w której znajdziemy 

takie rzeczy jak: hale produkcyjne, komponenty 

samochodów, linie produkcyjne, biura i wszystko 

co się w nich znajduje;  taką wiedzę jak: 

projekty samochodów i linii produkcyjnych, 

wiedzę inżynierów pozwalającą takie plany 

tworzyć, znajomość rynku motoryzacyjnego i 

zachodzących na nim zmian; oraz takie prawa 

jak: prawo do wyłącznego używania nazwy i 

znaku firmy (logo), patenty na rozwiązania techniczne oraz prawa wynikające z umów z 

dostawcami i dystrybutorami.  

 

Przedsiębiorstwa tworzy się głównie w celu umożliwienia działalności zarobkowej, ale w długim 

okresie ważne jest także zwiększanie przez przedsiębiorstwo jego własnej wartości.  

 

W polskim prawie przewidzianych jest kilka form organizacyjnych przedsiębiorstw, z którymi wiążą 

się różne formalności przy ich zakładaniu, różne formy własności oraz różne możliwości 

finansowania ich rozwoju. I tak najczęściej stosuje się takie formy jak: 

 

- działalność gospodarczą osoby fizycznej, 

- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 

- spółkę cywilną, 

- spółkę akcyjną, 

- spółkę komandytową. 

 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać m.in. z poz. [4] załączonego na końcu niniejszego 

opracowania wykazu literatury. 

Karta nr 7: Jakie obowiązki ma 

przedsiębiorca? 

Przedsiębiorca, czyli osoba prowadząca przedsiębiorstwo 

(niekoniecznie jego właściciel) ma szereg obowiązków, 

zarówno wobec samego przedsiębiorstwa i jego 

pracowników, jak i wobec różnych urzędów oraz instytucji. 

Obowiązki przedsiębiorcy różnią się w zależności od jego 

sytuacji - formy organizacyjnej jego przedsiębiorstwa, tego, 

czy zatrudnia pracowników, a także innych, czasem wręcz 

losowych czynników. Przykładowo obowiązki wobec GUS 

zależą od tego, czy przedsiębiorstwo zostało… wylosowane do badania.   
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Ogólnie przedsiębiorcy są lub mogą być zobowiązani do: 

- Prowadzenia różnego rodzaju ksiąg i ewidencji, które pozwalają na kontrolę tego, jakie 

kwoty przedsiębiorstwo otrzymuje i wydaje, co posiada i kogo zatrudnia (są to np. 

ewidencja przychodów, księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, ewidencja 

środków trwałych i wyposażenia, ewidencja pracownicza, ewidencja odpadów). 

- Przesyłania do Urzędu Skarbowego szeregu deklaracji, które mówią o wybieranych 

sposobach rozliczania się z podatków (w wielu sytuacjach przedsiębiorcy mają możliwość 

wyboru tego, jak naliczane będą dla nich podatki), o osiągniętych przychodach 

i poniesionych kosztach, o kwotach wynagrodzeń pracowników, itp. Względem Urzędu 

Skarbowego przedsiębiorca ma także obowiązek płacenia podatków w imieniu swoim oraz 

zaliczek na poczet podatku dochodowego w imieniu swoich pracowników. 

- Przesyłania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularzy, w których zawarte 

są informacje, na podstawie których określa się wysokość składek na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe, zdrowotne, chorobowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy. 

Oczywiście przedsiębiorca ma także obowiązek uiścić wszystkie te składki.   

- Przesyłania do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących przedsiębiorstwa 

(na specjalnych formularzach). 

- Zapewnienia wymaganych prawem badań lekarskich pracowników (wstępnych, okresowych 

i dopuszczających do pracy po ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim). 

- Spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), czyli zadbanie 

o odpowiednie instruktaże, a także wyposażenie miejsca pracy.   

- Prowadzenia teczek pracowniczych zawierających dokumenty pokazujące przebieg pracy. 

Takie teczki trzeba przechowywać także po zwolnieniu (się) pracownika.  

- Wypełnienia obowiązków w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

np. zgłoszenie do rejestracji zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

- Wypełnienia innych obowiązków zależnie od zakresu działalności, np. uzyskanie koncesji, 

pozwoleń środowiskowych, itp. 

Karta nr 8: Jakimi 

umiejętnościami powinien 

dysponować przedsiębiorca? Jak 

je może rozwijać? 

Przedsiębiorca, aby sprawnie prowadzić swoją 

działalność, musi dysponować całym szeregiem 

umiejętności. Ich zakres będzie różny w zależności od 

skali i formy jego działalności, przy czym im większe 

przedsiębiorstwo, tym wyzwania, przed jakimi będzie 

stawał przedsiębiorca będą bardziej skomplikowane, 

a tym samym potrzebował on będzie większych 

umiejętności.  

 

Do najbardziej podstawowych umiejętności przedsiębiorcy należą: zdolność do organizacji 

i planowania własnej pracy, komunikacji w sposób jasny i zrozumiały, a także do poprawnego 

wykonywania obliczeń finansowych przynajmniej w podstawowym zakresie. Powinien on także 

znać przynajmniej podstawy prawa, które reguluje prowadzenie jego działalności. Niemal każdemu 

przedsiębiorcy przydają się również umiejętności z zakresu negocjacji.  
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W przypadku osób prowadzących większe przedsiębiorstwa zakres związanych z tym wyzwań 

i obowiązków wymusza posiadanie szerszej wiedzy i umiejętności, jak np. znajomość ekonomii, 

marketingu, technik sprzedażowych, umiejętność przemawiania, wiedza na temat rynków 

kapitałowych, rachunkowości i finansów oraz - co czasem jest najważniejsze - doskonałą 

znajomością przedmiotu działalności firmy.  

 

Zdobywanie potrzebnych wiedzy i umiejętności najłatwiej jest rozpocząć już w szkole. Osoby, które 

swoją karierę chcą związać z prowadzeniem przedsiębiorstwa mogą podjąć studia na kierunkach 

takich jak zarządzanie, marketing lub finanse. Jednak nawet ci, którzy nie ukończą takich studiów 

są w stanie nabyć potrzebne umiejętności w czasie różnego rodzaju szkoleń i studiów 

podyplomowych takich jak MBA (master of business administration). Nie bez znaczenia dla 

poziomu przygotowania do prowadzenia przedsiębiorstwa jest samokształcenie, choćby poprzez 

odpowiednie, wartościowe lektury, uczęszczanie na konferencje i wystąpienia o tematyce 

biznesowej oraz uczestnictwo w kursach on-line.  

Karta nr 9: Jak 

inwestorzy mogą 

angażować się w rozwój 

przedsiębiorstwa? 

Jednym z celów, dla którego tworzy się 

przedsiębiorstwa, jest budowanie ich wartości, 

rozumianej także jako wartość (cena) 

udziałów w przedsiębiorstwie. U wielu 

założycieli startupów zaobserwować można 

strategię polegającą na dążeniu do możliwości 

sprzedaży części lub wręcz całości 

przedsiębiorstwa dużym inwestorom 

branżowym.  

 

W przypadku sprzedaży części udziałów w posiadaniu założycieli startupu pozostaje mniejszy ich 

odsetek, ale dzięki kapitałowi wniesionemu przez inwestorów kupujących udziały, staje się on 

bardziej wartościowy i z czasem pozwala uzyskać większy zarobek. Operacja taka umożliwia też 

dalszy rozwój startupu dzięki dopływowi gotówki, którą można przeznaczyć na dalszy rozwój 

produktu, działania marketingowe, rozwój sieci sprzedaży, itp.  

 

Zdarza się też, że inwestor przejmuje cały startup, jednakże jego założyciele przez jakiś czas 

kontynuują jeszcze prace nad produktem tak samo, jak to miało miejsce przed taką operacją. 

Dzieje się tak, gdy inwestorowi zależy nie tylko na przejęciu rynku, który udało się startupowi 

zdobyć (np. bazy klientów), lecz także na technologii i dotyczącego jej know-how. W takim 

przypadku zatrzymanie twórców startupu jako pracowników firmy przynajmniej przez pewien czas 

jest określane jako warunek dokonania inwestycji w umowie inwestycyjnej.  

 

W każdym przypadku opisanym wyżej przedsiębiorstwo musi mieć formę pozwalającą na obrót 

jego udziałami - w zdecydowanej większości przypadków - formę spółki kapitałowej (np. spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością). Bywa też, że inwestor ma szczególne wymagania dotyczące 

formy organizacyjnej (np. takie, by spółka była zarejestrowana w określonym kraju, przykładowo 

w USA). Jeśli przedsiębiorstwo, które ma być przedmiotem inwestycji, nie spełnia wszystkich 
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warunków formalnych dotyczących jego formy organizacyjnej, przekształca się je lub wnosi 

aportem (czyli wnosi jako wkład) do nowo tworzonej spółki, która już określone warunki spełnia.   

 

To, ile warte jest przedsiębiorstwo przed inwestycją i po inwestycji, ustalane jest w czasie jego 

wyceny (tzw. wyceny “pre-money” - przed inwestycją oraz “post-money” - po inwestycji). Sama 

wycena jest zwykle dość skomplikowanym procesem, którego wynik zależy zarówno 

od prognozowanych przychodów i kosztów przedsiębiorstwa (czyli od tzw. wartości bieżącej netto 

przyszłych przepływów pieniężnych), jak i od wartości jego majątku i, do tej pory włożonej 

w budowanie i rozwój przedsiębiorstwa, pracy (jest to tzw. wartość odtworzeniowa).  

 

Przed inwestycją, oprócz wyceny, negocjacji warunków oraz podpisania szeregu umów 

i oświadczeń przeprowadza się tzw. “due diligence”, czyli poddaje się przedsiębiorstwo, które ma 

być przedmiotem inwestycji wszechstronnej analizie pod kątem jego kondycji handlowej, 

finansowej, podatkowej i prawnej. Operacje takie wykonywane są zwykle przez doświadczonych 

analityków-konsultantów, którzy specjalizują się w nich.  

 

W związku ze stopniem skomplikowania wszystkich operacji związanych z inwestycją dość często, 

zarówno po stronie inwestora, jak i po stronie udziałowców spółki, której dotyczy inwestycja, 

zatrudnia się wyspecjalizowane firmy doradcze, które zajmują się całym procesem.  

Karta nr 10: Co to jest 

outsourcing? Jak może on 

pomóc początkującym 

przedsiębiorcom? 

Outsourcing to przekazanie na stałe 

(a przynajmniej na długi czas) do wykonania 

pewnych zadań innemu przedsiębiorstwu. 

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 

jednym z częściej stosowanych rozwiązań jest 

outsourcing księgowy - przedsiębiorca zamiast 

prowadzić księgi i ewidencje samodzielnie, zleca 

to zadanie specjalizującej się w tym firmie.  

 

Outsourcing stosuje się przede wszystkim w odniesieniu do zadań, których wykonanie w innym 

przedsiębiorstwie jest tańsze, szybsze lub mniej angażujące, niż wykonanie tego zadania 

samodzielnie. Pozwala to przedsiębiorcy skoncentrować się na tym, co potrafi wykonywać 

najefektywniej, np. na jego podstawowej działalności.  

 

Outsourcing można zastosować do niemal wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 

(w szczególnych przypadkach, np. w przypadku banków, istnieją prawne ograniczenia stosowania 

outsourcingu w pewnych obszarach). Jest mitem, że poprzez outsourcing traci się kontrolę nad 

zadaniami przekazanymi do wykonania “na zewnątrz” firmy - wszelkie mechanizmy kontrolne 

mogą się bowiem znaleźć w kontrakcie, a dzięki specjalizacji firmy oferującej outsourcing i często 

występującej dzięki temu większej przejrzystości działania, można wręcz kontrolę nad zadaniami 

polepszyć.  

 

Z drugiej strony pamiętać należy, że outsourcing nie zawsze okazuje się być tańszy czy prostszy 

od samodzielnego wykonania zadań. Przed podjęciem decyzji o outsourcingu należy zawsze dobrze 
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się zastanowić i  dokładnie skalkulować nie tylko koszty samego outsourcingu, ale jawne i ukryte 

koszty samego jego uruchomienia (przeniesienia zadań z naszego przedsiębiorstwa do 

przedsiębiorstwa oferującego outsourcing).  

Karta nr 11: Jak działają 

przedsiębiorstwa różnej 

wielkości? Jakie są 

zalety i wady 

prowadzenia dużych 

i małych przedsiębiorstw? 

Wielkość przedsiębiorstwa ustala się 

na podstawie 3 kryteriów: 

 

- liczby zatrudnionych pracowników,  

- uzyskanego w poprzednim roku obrotu (przychodu), 

- wielkości sumy bilansowej. 

 

I tak:  

- średnie przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego 

roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, 

- małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny 

obrót nie przekracza 10 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro, 

- mikroprzedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny 

obrót nie przekracza 2 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

 

Wyżej wymienione kategorie łącznie określa się czasem skrótem “MŚP”. 

 

Dużym przedsiębiorstwem nazywać będziemy takie, które nie spełnia żadnego z powyższych 

kryteriów, czyli zatrudnia przynajmniej 250 pracowników lub roczny obrót przekracza 50 mln euro 

przy sumie bilansowej przekraczającej 43 mln euro. 

 

Ustalenie z jakim przedsiębiorstwem ze względu na jego wielkość mamy do czynienia jest 

szczególnie ważne w przypadku ustalania, czy może ono korzystać z ułatwień przewidzianych dla 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwienia te występują głównie w sferze formalności 

i obowiązków przedsiębiorcy, ale często kryterium takie stosuje się w przypadku różnego rodzaju 

programów grantowych i dofinansowań.  
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Karta nr 12: Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy 

konkurencja? Co to jest siła przetargowa i od czego 

zależy?  

Konkurencja to mechanizm 

obserwowany w gospodarce 

rynkowej, który reguluje działania 

podmiotów biorących udział 

w obrocie gospodarczym poprzez 

wzajemne wpływanie na siebie tych 

podmiotów. Najczęściej dostrzeganą 

konkurencją jest konkurencja 

pomiędzy przedsiębiorstwami 

działającymi w tym samym 

sektorze, które starają się sprzedać 

swoje produkty lub usługi w jak największej liczbie do określonej grupy klientów. Taka 

konkurencja wpływać może na cenę produktu, ale także na jego cechy użytkowe i estetyczne, 

formę dystrybucji, metody wytwarzania, a także szeroko rozumiane działania marketingowe. 

Rzadziej dostrzeganym rodzajem konkurencji jest konkurencja o zasoby, takie jak surowce, czas 

lub wysiłek dostawców, o pracowników, o powierzchnie handlowe lub biurowe w określonym 

miejscu, itp. Taka konkurencja także wpływa na ceny (i wynagrodzenia, które są szczególnym 

przypadkiem ceny), działania marketingowe (np. skierowane do przyszłych pracowników) czy też 

same procesy zachodzące w konkurujących przedsiębiorstwach (np. poprzez projekty mające na 

celu wprowadzenie usprawnień lub zmniejszenie ilości zużywanych surowców).  

 

Siła przetargowa, to miara, która pokazuje, “ile ma do powiedzenia” konkurencja, na ile jest ona 

w stanie narzucić swoje warunki handlowe. Siła ta zależy od wielu czynników, ale najważniejszym 

z nich jest poziom koncentracji, czyli liczba konkurentów. Przykładowo, siła przetargowa 

producentów komponentów do produkcji smartphone’ów jest niezwykle wysoka, bo bardzo 

niewiele przedsiębiorstw na świecie posiada odpowiedni know-how, maszyny i urządzenia, które 

pozwalają na ich produkcję, a ich zdobycie jest niezwykle kosztowne i trudne. Z drugiej strony siła 

przetargowa osób pracujących jako taksówkarze jest wyjątkowo niska, ponieważ jedynymi 

technicznymi barierami, przed jakimi staje osoba pragnąca rozpocząć taką działalność jest nabycie 

umiejętności prowadzenia samochodu oraz zakup lub wypożyczenie (leasing) odpowiedniego 

pojazdu. W tym konkretnym przypadku, siła przetargowa jest sztucznie zwiększona poprzez 

formalne wymogi, którym musi sprostać kandydat na taksówkarza oraz jego pojazd. 
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Karta nr 13: Co to jest łańcuch tworzenia wartości 

(value chain)? Jakie są korzyści i wyzwania stojące 

przed przedsiębiorstwami działającymi w różnych jego 

częściach? 

Wyjaśnienie pojęć związanych 

z łańcuchem tworzenia wartości 

najlepiej przeprowadzić na przykładzie - 

choćby analizując to, jak powstaje 

i trafia na nasze stoły jakiś produkt 

spożywczy, np. napój jabłkowy (taki 

“kupowany”, nie robiony samodzielnie). 

 

I tak: na początku skądś muszą się 

wziąć jabłka - plantator musi posiadać 

ziemię, na której posadzi jabłonie, musi 

skądś wziąć (od jego dostawców) sadzonki, narzędzia, maszyny, nawozy i środki ochrony roślin. 

Następnie, gdy jabłka wyrosną i zostaną zebrane wędrują albo bezpośrednio do producenta 

napoju (przetwórcy), albo do pośrednika - punktu skupu, który kupuje jabłka i inne płody rolne 

od wielu drobnych plantatorów, a następnie sprzedaje je w dużych ilościach producentom. Sam 

producent soku, oprócz jabłek, potrzebuje wielu dodatkowych rzeczy, aby produkcja mogła się 

odbyć - oczywiście będą to odpowiednie maszyny i urządzenia, inne składniki napoju 

(konserwanty, regulatory kwasowości, itp.), opakowania na gotowy produkt (beczki, butelki lub 

kartoniki), środki czystości, ubrania ochronne dla pracowników i mnóstwo innych drobnych rzeczy, 

w które zaopatruje się od innych dostawców. Producent może wytwarzać napój od razu w formie 

gotowej do spożycia, 100%-owy sok jabłkowy lub koncentrat soku jabłkowego. W drugim i trzecim 

przypadku produkt taki trafia do kolejnego producenta, który go odpowiednio rozcieńcza, 

ewentualnie dodając do niego inne składniki, a następnie rozlewa do opakowań, w których napój 

trafia do sprzedaży. Ostateczny producent napoju jabłkowego dostarcza go do hurtowni, a z nich 

dystrybuowany jest on już do pojedynczych sprzedawców detalicznych. Jeśli sprzedawcą jest 

duża sieć sklepów lub marketów, może się zdarzyć, że napój, zanim trafi na półki sklepowe, jest 

najpierw dostarczany do centrum logistycznego, z którego dopiero jest transportowany do 

sklepów.  

 

Jak widzimy napój przebywa długą drogę od chwili, gdy sok, z którego jest wytwarzany, powstaje 

we wnętrzu jabłek, do chwili gdy wlewamy go do szklanki. Drogę tą nazywamy łańcuchem 

wartości, ponieważ na każdym jej etapie wzrasta wartość produktu, który tą drogę przebywa. 

Każdy dostawca, przetwórca, producent, pośrednik, hurtownik czy sprzedawca w jakiś sposób 

ulepsza produkt lub choćby dostarcza go w inne miejsce, przez co koszty związane z tym 

produktem stopniowo rosną, a z nimi rośnie cena (przykładowo koncentrat potrzebny 

do wytworzenia 1 litra napoju będzie tańszy niż 1 litr napoju gotowego do spożycia).  

 

Na różnych etapach łańcucha wartości zaobserwować można różne mechanizmy - na każdym 

etapie inaczej wygląda konkurencja, inne są bariery wejścia (rozpoczęcia działalności), inne będą 

wykorzystywane technologie i potrzebny know-how. Strategia działania i rozwoju wielu 

przedsiębiorstw ściśle wiąże się z ich miejscem w łańcuchu wartości. Przykładowo: dla 

hurtowników kierunkiem rozwoju może być jak największy udział w rynku hurtowym poprzez 

rozszerzenie asortymentu o kolejne produkty (mówimy wówczas o “integracji poziomej”). Ale 

może to być także rozwój w kierunku pojawienia się na innych etapach łańcucha wartości, np. 

dotychczasowy hurtownik może otworzyć własne sklepy detaliczne (mówimy wówczas o “integracji 

pionowej”).  
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Karta nr 14: Co to jest branża i sektor? Jakie 

praktyczne korzyści niesie znajomość tych pojęć? 

Branża jest to dziedzina gospodarki, np. produkcji 

czy handlu, która obejmuje ten sam rodzaj 

produktów lub usług. Przykładowo mówi się o 

branży turystycznej, branży spożywczej czy 

branży hotelarskiej. Branża może być rozumiana 

sposób szeroki bądź wąski, w zależności od tego, 

jaką przyjmie się różnorodność produktów lub 

usług w niej wytwarzanych. Branża produktów 

mlecznych, przykładowo, będzie branżą szeroką. 

Natomiast branża produkcji serów pleśniowych na 

bazie koziego mleka będzie branżą dużo węższą.  

 

Sektor to wszystkie te przedsiębiorstwa, które na 

danym obszarze (np. w Polsce, w województwie 

dolnośląskim, we Wrocławiu) działają 

zaspokajając tę samą potrzebę (np. dostarczenie zaopatrzenia do sklepów spożywczych, 

prowadzenie księgowości w małej firmie), stosują taką samą lub podobną technologię i korzystają 

z tych samych źródeł zaopatrzenia. Przykładowo możemy mówić o sektorze hoteli we Wrocławiu, 

sektorze produkcji części samochodowych w Europie Środkowo-Wschodniej czy też o sektorze 

sklepów internetowych z obuwiem w Polsce.  

 

Gdy już znamy te pojęcia, łatwiej będzie nam zrozumieć opracowania, wiadomości i dyskusje 

mówiące o tym, co naszemu przedsiębiorstwu może pomagać, a będzie dla niego stanowić 

wyzwania i źródło ryzyka w najbliższym jego otoczeniu. Rozpoczynając jakąkolwiek działalność 

warto pomyśleć o strategii biznesowej, jaką się przyjmie, na którą składać się będzie m.in. model 

biznesowy, ale także strategia rozwoju. Aby jednak dobrze przygotować takie strategie konieczne 

jest dobre zrozumienie otoczenia, w jakim działa przedsiębiorstwo: jaką ma konkurencję, jakich 

będzie miało dostawców, kto będzie zajmował się dystrybucją towarów i usług, kto je będzie 

kupował, na ile prawdopodobne jest, że pojawiać się będzie nowa konkurencja czy wreszcie to, 

czy można zastąpić towary lub usługi przedsiębiorstwa jakimiś substytutami. Znaczną część 

informacji potrzebnych do ustalenia tych rzeczy można znaleźć w różnego rodzaju opracowaniach 

na temat branż i sektorów. 

Karta nr 15: Co to jest 

ekonomia współdzielenia? 

Jakie możliwości daje ten 

trend? 

Rozważmy przykład samochodu osobowego. Jego 

posiadanie to nie tylko komfort swobody poruszania 

się i przyjemność z jazdy. Samochód trzeba czyścić, 

serwisować i ubezpieczyć. A tak naprawdę na co 

dzień korzysta się z niego najwyżej przez 2 godziny 

w ciągu dnia (poza szczególnymi przypadkami, gdy 

jedziemy gdzieś dalej). Oznacza to, że przez 22 
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godziny na dobę samochód stoi nieużywany. A gdy już nim jedziemy rzadko zdarza się, żeby 

wszystkie miejsca siedzące były w nim zajęte.  

 

Takie i podobne wnioski, do których dochodziło wielu ludzi jednocześnie w warunkach kryzysu 

z 2008 roku, zbudowały podstawę do nowego trendu w życiu gospodarczym, jakim jest ekonomia 

współdzielenia, czyli zjawisko polegające na zwiększeniu efektywności wykorzystania posiadanych 

rzeczy lub czasu poprzez udostępnienie ich innym. Trend mógł się nasilić dopiero dość niedawno, 

ponieważ jego podstawą jest szybkie i masowe kontaktowanie się ze sobą osób, którzy mogą 

udostępnić swoje rzeczy lub czas w formie usług z tymi, którzy ich potrzebują. A w tym pomagają 

różnorodne serwisy internetowe i aplikacje mobilne.  

 

Trend ten rozszerzył się także na sposób, w jaki niektórzy robią swoje zakupy - zaczęło się 

od tego, że osoby, które miały więcej czasu były w stanie zrobić zakupy dla osób, które zwykle nie 

mają go zbyt wiele. Ale wspólne robienie zakupów zwiększa także siłę przetargową, ponieważ 

sumy, jakie się przy okazji wydaje są odpowiednio większe tylko dzięki większej liczbie 

kupujących. A to pozwala lepiej negocjować ceny, a nawet kupować bezpośrednio od hurtowników 

czy nawet producentów.  

Karta nr 16: Co to jest 

marketing? Jaka jest różnica 

między marketingiem, reklamą 

a promocją? 

W odniesieniu do znanych firm można czasem usłyszeć 

stwierdzenia: “mają dobry marketing”, “wydali dużo 

pieniędzy na reklamę”, czy “mają doskonałe promocje”. 

Już choćby z języka, z którym stykamy się w reklamach 

w różnych mediach mamy pewne pojęcie o tym, czym 

jest reklama i promocja. Jeśli mielibyśmy jednak powiedzieć dokładnie, co to jest i czym się różni - 

nie musiałoby to być proste. Wyjaśnijmy sobie to teraz zatem.  

 

Na początek marketing - jest to proces, w którym przedsiębiorca stara się zaspokoić potrzeby 

klientów osiągając przy tym zysk. Ale co to tak naprawdę znaczy? Omówimy to, podobnie jak w 

dialogu Julki i Kuby, na przykładzie florystki. Aby była ona w stanie sprzedać swoje bukiety musi 

zadbać o kilka spraw: musi przede wszystkim zastanowić się, dla kogo będzie robić bukiety - czy 

będą to bukiety ślubne dla panien młodych, czy może bukiety na urodziny dla młodych osób, a 

może mają to być bukiety do przyozdobienia pomieszczeń, które kupowały by firmy zajmujące się 

organizacją imprez. Każdy z tych rodzajów klientów (grup klientów) będzie miał inne potrzeby, a 

przez to inaczej trzeba przygotować dla nich poszczególne elementy oferty: cenę, miejsce, w 

którym będzie się odbywać sprzedaż i to, jak bukiety będą dostarczane klientom, osoby, które w 

tych miejscach będą pracować, to, jakie elementy promocji (o czym niżej) zostaną zastosowane, 

jak będzie wyglądał proces sprzedaży, czy wreszcie to, w jaki sposób nasza florystka zadba o 

komfort swoich klientów w czasie tego procesu.  

 

Dokonując wszystkich opisanych wyżej wyborów florystka wpływa na marketing. Mówi się też, że 

w ten sposób kształtuje swoją strategię marketingową. Czym zatem jest promocja i gdzie w tym 

wszystkim jest reklama? 

 



25 

Promocja to, ogólnie rzecz ujmując, wszystkie działania, które mają na celu oddziaływanie 

na potencjalnych klientów: informowanie ich o ofercie, edukowanie na temat właściwości 

produktów, czy też wpływanie na ich preferencje.  

 

“Dobrze”, ktoś mógłby powiedzieć, “ale tyle się słyszy o różnych promocjach w sklepach czy 

u różnych producentów - np. można coś dostać za darmo, zbierać punkty i wymieniać je 

na nagrody, uzyskać lepszą cenę. To przecież jest coś innego. To jak to jest z tą promocją?” 

 

Taki ktoś miałby rację - potoczne rozumienie słowa “promocja”, ukształtowane przez język reklam, 

jest nieco inne. To co potocznie nazywamy promocją fachowo nazywa się  aktywizacją sprzedaży 

lub promocją sprzedaży (albo też - w niektórych firmach - trade marketingiem) i jest tylko jednym 

z elementów promocji, na którą składa się także reklama, czyli informacja o ofercie połączona 

z komunikatem, który ma skłonić do dokonania zakupu, a także public relations, czyli działania, 

które mają na celu utworzenie i zachowanie dobrego wizerunku, akceptacji i życzliwości 

w otoczeniu przedsiębiorstwa. 

Karta nr 17: Co to jest grupa 

docelowa? Jakie informacje 

można znaleźć na temat takiej 

grupy w ogólnie dostępnych 

źródłach? 

Grupę docelową określa się, gdy analizuje się lub planuje 

strategię marketingową, model biznesowy, czy wtedy, gdy 

przygotowuje się biznesplan. Grupa docelowa to mniej lub 

bardziej precyzyjnie określona grupa osób lub organizacji, 

które są potencjalnymi klientami. Jeśli jest to grupa osób, to często do jej określenia stosuje się 

takie parametry jak przedział wiekowy, sytuację rodzinną, sytuację materialną, zainteresowania, 

wykształcenie, języki, którymi dana osoba jest w stanie swobodnie się porozumiewać, itp. W 

przypadku organizacji są to zwykle jej wielkość, obszar w jakim działa (np. branża), charakter jej 

działalności, itp. Zawsze, choć nie zawsze jawnie, w definicji grupy docelowej określa się miejsce - 

miasto, kraj czy region.   

 

Dla przedsiębiorcy niezwykle ważne jest dobre poznanie grupy docelowej - tylko znając jej 

potrzeby, zwyczaje, typowe zachowania, typowe problemy i wyzwania można dobrze zrozumieć, co 

powinna zawierać oferta, jaką należy zaproponować cenę, jak i gdzie prowadzić sprzedaż, jaką 

stosować reklamę, itd. Jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinien posiadać przedsiębiorca 

jest umiejętność pozyskiwania danych i informacji na temat swojej grupy docelowej. W marketingu 

mówi się, że “reklama kierowana do wszystkich, jest reklamą skierowaną do nikogo”. 

 

Wiele danych i informacji na temat grupy docelowej przedsiębiorca jest w stanie pozyskać 

za darmo z ogólnodostępnych źródeł. Jednym z nich są zasoby Głównego Urzędu Statystycznego - 

raporty, podsumowania i roczniki, które można pobrać za darmo z jego stron internetowych. Są to 

dane bardzo dokładne, obarczone niewielkim błędem, ale często zawierają one za mało informacji 

lub informacje nie dość szczegółowe, aby możliwe było poprawne wnioskowanie na temat grupy 

docelowej. Nie jest to jednak jedyne źródło danych - różnorakie serwisy internetowe udostępniają 
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także bardziej szczegółowe dane, przy czym liczyć się trzeba z tym, że ich wiarygodność i precyzja 

mogą być ograniczone. Przykładem takiego serwisu jest Facebook.com, który pozwala 

przedsiębiorcom sprawdzać wielkości grup użytkowników na danym obszarze, charakteryzujących 

się wskazanymi cechami (np. określonym wiekiem, o określonych zainteresowaniach, itp.). Warto 

także po prostu rozmawiać, ze swoimi przyszłymi, potencjalnymi klientami. Od nich także można 

się dużo dowiedzieć - choćby stosując metodę “design thinking”. 

Karta nr 18: W jaki 

sposób 

przedsiębiorstwa mogą 

badać rynek? Co to są 

trendy i po co się je 

obserwuje? 

Aby podejmować dobre decyzje 

dotyczące marketingu, modelu biznesowego, a także codziennego działania przedsiębiorca 

potrzebuje odpowiednich informacji na temat swoich klientów oraz ich otoczenia. Część z tych 

informacji może on uzyskać z ogólnodostępnych źródeł, z rozmów z dostawcami i dystrybutorami, 

wystąpień przedstawicieli konkurencji na konferencjach, itp. Pewnych informacji jednak nie sposób 

zdobyć inaczej jak poprzez badania rynku - czyli bez analizy bieżącej sytuacji na rynku lub analizy 

zachodzących na rynku zmian.  

 

Badania rynku to bardzo szeroki temat - na temat samych rodzajów badań można napisać książkę. 

Najważniejsze jest, żeby jednak zrozumieć w jakim celu robi się badania i na jakie pytania są one 

w stanie odpowiedzieć. Badać można klientów, ale również konkurencję, dostawców, czy np. 

trendy. 

 

Najczęściej badania rynku robi się w celu zbadania zachowań, wartości, potrzeb, stylu życia 

i wreszcie odbioru danego produktu czy marki w grupie docelowej. Bada się też poziom wydatków 

klientów na dane produkty. Zwykle są to badania jakościowe, co oznacza, że dają one odpowiedź 

na pytanie, jakie spotyka się postawy czy opinie, ale nie pozwalają one określić dokładniej, jaki 

odsetek osób w grupie docelowej je reprezentuje. Takie badania przeprowadza się np. w formie 

tzw. grup fokusowych, zwanych też wywiadami zogniskowanymi, gdzie specjalnie przygotowana 

osoba prowadzi dyskusję w kilkoma osobami zrekrutowanymi z grupy docelowej. Możliwe jest 

także przeprowadzenie badań ankietowych, choćby poprzez umieszczenie ankiety na stronie 

internetowej lub w miejscu sprzedaży - jest to najtańsza forma badań rynku, ale też wyniki 

otrzymywane w ten sposób obarczone mogą być największym błędem. 

 

Jeśli potrzebne są dokładne dane, organizuje się badania ilościowe, w przypadku których konieczne 

jest skontaktowanie się z dużą liczbą osób, a analizą zebranych danych zajmują się profesjonalni 

analitycy. Takie badania nie są tanie, dlatego też firmy zajmujące się przeprowadzaniem takich 

badań przeprowadzają cyklicznie badanie konsumentów, z którego skorzystać może więcej niż 

jeden przedsiębiorca - jest to tak zwane badanie typu omnibus. Raporty z takich badań mogą być 

sprzedane wielu różnym przedsiębiorstwom, a dzięki temu ich cena jest niższa niż cena badań 

zlecanych indywidualnie (tzw. badań ad hoc). 
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Nie bez znaczenia jest również śledzenie trendów zachodzących na rynku, czyli tego, co się tam 

zmienia - jak zmieniają się proporcje klientów zainteresowanych różnymi cechami produktów, jakie 

nowe zachowania pojawiają się u nich, itp. Historia zna przypadki, w których nawet bardzo znane 

i dobrze prosperujące przedsiębiorstwa wpadały w ogromne kłopoty dlatego, że ignorowały trendy. 

Badanie trendów stanowi szczególne wyzwanie, ponieważ konieczne jest uchwycenie zmian 

zachodzących w czasie, często nieoczywistych. Samodzielne badanie trendów może być dla 

przedsiębiorcy bardzo pracochłonne i drogie, ale pewne trendy, zwłaszcza dotyczące zachowań 

konsumentów, można zidentyfikować m.in. czytając publikacje na ten temat w serwisach 

specjalizujących się w tego typu analizach. 

Karta nr 19: Co to jest 

kanał komunikacji? W 

jakich kanałach komunikacji 

można zamieszczać 

reklamy? 

Z innej karty dowiedzieliśmy się już, co to jest 

reklama. Teraz powiemy sobie o tym, co to jest 

“kanał komunikacji” - jest to po prostu połączenie 

pomiędzy przedsiębiorcą, który chciałby pokazać reklamę swojej grupie docelowej, a osobami z 

tej grupy. Jest to nośnik informacji, w którym pojawia się reklama.  

 

Reklamy mogą się pojawiać w bardzo różnorodnych miejscach. Ta różnorodność wynika stąd, że 

przedsiębiorcy szukają rozmaitych sposobów, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej, a z drugiej 

strony właściciele powierzchni reklamowych poszukują możliwości zarobkowania na nich. Wybór 

kanału, w którym ma się pojawić reklama zależy od tego, jaka jest nasza grupa docelowa (w tym 

przypadku - z których kanałów komunikacji najintensywniej korzysta), od budżetu, jakim 

dysponujemy, a czasem też od tego, w jakim kontekście pojawiać się może nasza reklama. 

 

Wśród kanałów komunikacji, w którym można umieszczać reklamy znajdą się oczywiście 

tradycyjne media, takie jak radio, telewizja i prasa. Ponadto, wśród tradycyjnych kanałów 

komunikacji znajdą się miejsca, w których można umieścić drukowane materiały w dużych 

i średnich formatach na zewnątrz budynków: wielkie powierzchnie na tzw. billboardy, banery 

reklamowe, słupy i tablice do umieszczania na nich plakatów (łącznie określane mianem 

“outdoor”), materiały dostępne w punkcie sprzedaży: ulotki, afisze, plakaty, standy i roll-upy 

(określane łącznie mianem “PoS” od “point of sale”), a także materiały dostarczane pocztą, 

do skrzynek pocztowych, czy też pod drzwi domów i mieszkań. W kanałach “outdoor” i “PoS” 

znajdą się też różnej wielkości ekrany i tablice świetlne, na których możliwe jest emitowanie 

reklam w formie plansz, filmów czy przewijanych napisów.  

 

Reklama w internecie jest obecna od niemal samego początku jego popularyzacji, jednak 

w ostatnich latach nastąpiły na tyle istotne zmiany w możliwościach emisji reklam w internecie, że 

nie jest to już medium jednolite, a trzeba w nim wyróżnić kilka różnych kanałów komunikacji. I tak 

będą to: reklamy w portalach, np. w serwisach informacyjnych czy na blogach, emitowane 

w formie różnego rodzaju banerów, reklamy przesyłane do użytkowników różnego rodzaju usług 

internetowych w formie tzw. newsletterów, czyli maili reklamowych, reklamy emitowane przed 

i w trakcie odtwarzania filmów w serwisach takich jak Youtube.com oraz reklamy w serwisach 

zaliczanych do kategorii “mediów społecznościowych”: Facebook, Linkedin i Snapchat. Ważnym 
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kanałem komunikacji są także wyszukiwarki internetowe, a przede wszystkim Google, gdzie także 

możliwa jest emisja różnych rodzajów reklam.  

 

Warto także zaznaczyć, że klient nie postrzega i nie dzieli komunikacji na “kanały”, tylko raczej na 

swoje doświadczenie z marką (dlatego np. może mieć pretensje do e-sklepu za to, że kurier był 

niemiły, ponieważ dla klienta jest to jedno doświadczenie z marką i nie wie, że za dostawę nie 

odpowia e-sklep, a tylko on wynajmuje taką usługę). Dlatego marka powinna komunikować się 

spójnie we wszystkich wybranych przez siebie kanałach. 

 

Szczególnym rodzajem reklamy, o której tu warto wspomnieć jest tzw. lokowanie produktu. 

Reklama taka polega na pokazywaniu produktów lub usług “mimochodem” (choć jest to dokładnie 

zaplanowane) w programach telewizyjnych, filmach, a także w materiałach przygotowywanych 

przez blogerów i videoblogerów. Kanałem komunikacji dla takiej reklamy będzie medium, 

w którym pojawi się taki materiał.  

 

W obecnych warunkach sami klienci są kanałem reklamowym, więc firma nie ma 100% 

kontroli nad przekazem o sobie i o swoich produktach/usługach. 

Karta nr 20: Co to jest kanał 

sprzedaży? Co oznaczają skróty 

B2C i B2B? W jakich kanałach 

sprzedaży będą działać 

przedsiębiorstwa B2B, a w jakich 

B2C? 

Podobnie jak kanał komunikacji jest miejscem, gdzie 

można umieścić reklamy, tak kanał sprzedaży jest miejscem (rozumianym dosłownie i w 

przenośni), w którym odbywa się sprzedaż. Dobór takiego miejsca jest niezwykle ważny, a w wielu 

przypadkach przedsiębiorstwa konkurują między sobą o możliwość sprzedaży w konkretnym 

miejscu.  

 

Gdy mówimy o kanale sprzedaży musimy określić dwie ważne informacje o nim. Pierwszą z nich 

jest to, jak kanał będzie wyglądał od strony klienta, tzn. czy będzie to tradycyjny sklep lub punkt 

usługowy, sklep internetowy, czy może sprzedaż odbywać się będzie przez sprzedawcę, który 

odwiedzi klienta. Drugą informacją będzie to, czy kanał sprzedaży będzie dedykowany produktom 

danego przedsiębiorstwa (np. będzie to sklep firmowy), czy może będzie to kanał sprzedaży 

wspólny dla wielu przedsiębiorstw (np. supermarket).  W każdym przypadku ważne będzie również 

sąsiedztwo i lokalizacja - w przypadku sklepów tradycyjnych będzie to ich umiejscowienie 

względem konkurencji oraz odległość od skupisk potencjalnych klientów. W przypadku sklepów 

internetowych istotne jest, czy funkcjonuje on jako niezależny serwis w internecie, czy pojawia się 

on na jednym z serwisów skupiających tego typu sklepy (np. na allegro.pl). 

 

Wybór kanału sprzedaży zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest to, do jakiego rodzaju 

klientów kierujemy ofertę: czy będą to konsumenci - wówczas mówimy o modelu B2C 

(od “business to customers”), czy będą to inne przedsiębiorstwa - wówczas mówimy o modelu B2B 

(od “business to business”), jaki jest charakter naszych produktów lub usług - jak często 
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przeciętnie dokonuje się ich zakupu, jak szybko muszą one trafić do klienta, na ile klient 

przywiązuje się do znanej już marki.  

 

Przykładowo: typowym kanałem sprzedaży dla przedsiębiorstw działających w modelu B2C, 

dostarczających produkty kupowane często (np. żywność, kosmetyki, środki czystości) będą 

supermarkety, hipermarkety i inne centra handlowe, które przyciągają wielu potencjalnych 

kupujących. Natomiast dla przedsiębiorstwa działającego w modelu B2B, sprzedającego drogie, 

specjalistyczne maszyny, które kupuje się raz na kilka lub nawet kilkanaście lat, naturalnym 

kanałem sprzedaży będzie bezpośredni kontakt sprzedawcy z klientem.  

Karta nr 21: Co to są 

instytucje otoczenia 

biznesowego? Jakie z nich 

znajdziesz we Wrocławiu? 

Poza przedsiębiorstwami i urzędami ważną 

rolę dla biznesu odgrywają także inne 

organizacje, którymi są instytucje otoczenia 

biznesowego. Są to organizacje i jednostki, 

których głównym celem jest ułatwianie 

szeroko rozumianej działalności gospodarczej. 

Wśród nich wyróżnić można: 

 

- izby gospodarcze, zajmujące się przede wszystkim doradztwem, szkoleniami oraz 

ułatwianiem nawiązywania kontaktów biznesowych, 

- instytucje , które pomagają przedsiębiorstwom w pozyskaniu środków na rozwój (także z 

funduszy europejskich i publicznych) oraz inwestorom w podjęciu decyzji inwestycyjnych, 

- parki przemysłowe, które tworzą otoczenie przyjazne tworzeniu nowych przedsiębiorstw 

w rozmaitych branżach,  

- inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, 

- centra wspierające rozwój technologii i ułatwiające kontakty z uczelniami, 

- agencje wspierające przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych,  

- podmioty prowadzące biura coworkingowe, oferujące także usługi “wirtualnego biura”, 

- rozmaite organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) ułatwiające działalność 

przedsiębiorców i wspierające ich rozwój.  

 

Dla początkujących przedsiębiorców szczególnie ważne są inkubatory przedsiębiorczości 

pozwalające rozpocząć działalność przy niemal zerowym kapitale początkowym, ale ważna jest też 

świadomość istnienia innych instytucji i ciągłego sprawdzania ich oferty, w której często można 

odnaleźć ciekawe i rozwijające szkolenia w przystępnych cenach (a czasem nawet w całości 

sfinansowane przez te instytucje), a także spotkania (konferencje, sympozja, odczyty, itp.), które 

stanowią doskonałą okazję do nawiązywania nowych kontaktów.  

 

Nawiązywanie kontaktów, zwane też czasem “networkingiem”, jest bardzo ważną dla każdego 

przedsiębiorcy aktywnością. Jest to okazja do poznania osób, które mogą pomóc w uzyskaniu 

potrzebnej wiedzy, zainwestować w rozwój przedsiębiorstwa lub zapoznać z innymi inwestorami, 

czy wreszcie mogą stać się partnerami biznesowymi (klientami, dostawcami, kooperantami).  
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Karta nr 22: Jakie możliwości ma we Wrocławiu osoba, 

która dopiero chce rozpocząć działalność, np. otworzyć 

startup? 

Oprócz możliwości jakie dają instytucje otoczenia 

biznesowego we Wrocławiu warto popatrzeć na inne 

zalety Wrocławia jako miejsca prowadzenia biznesu.  

 

Wrocław jest siedzibą przeszło 20 szkół wyższych, 

a liczba studentów wynosi ok. 120 tys. - jest to jeden 

z największych polskich ośrodków akademickich, a przez 

to występują tu unikalne w skali kraju możliwości dla 

przedsiębiorców. Dla wielu przedsiębiorców studenci 

stanowią grupę docelową - wprawdzie zasobność 

żakowskiego portfela nie jest specjalnie wysoka, ale 

liczba osób w tej grupie powoduje, że prowadzenie wszelkich usług skierowanych do studentów, od 

pomocy w nauce, poprzez wyżywienie, usługi w zakresie wydruków, aż po rozrywkę jest biznesem, 

który może być stabilnym źródłem utrzymania dla przedsiębiorcy. Studenci stanowią też doskonałe 

źródło nowej kadry przedsiębiorstw - często odbywają w czasie studiów praktyki, a następnie łączą 

studia z pracą zawodową. W realiach niskiego bezrobocia jest to w niektórych branżach jedyna 

możliwość znalezienia pracowników koniecznych do rozwoju przedsiębiorstwa. Studenci i 

doktoranci, a szerzej - cała społeczność akademicka - jest też doskonałym partnerem, z którym 

przedsiębiorcy mogą współpracować w zakresie rozwoju, adaptowania i wdrażania nowych 

technologii.  

 

Wrocław ma także bardzo dobre położenie geograficzne i jest dość dobrze skomunikowany 

z dużymi ośrodkami biznesowymi, takimi jak Berlin, Wiedeń, Praga, Bratysława oraz w kraju 

z Górnym Śląskiem, Krakowem, a ostatnio także z Łodzią. Daje to dobry punkt wyjścia 

dla wszelkich przedsięwzięć, gdzie istotne są współpraca (także międzynarodowa), transport 

fizycznych dóbr (produktów, komponentów) oraz dostęp do kapitału.  

 

Wrocław, podobnie zresztą jak pewna część południowej i zachodniej Polski jest siedzibą wielu 

zakładów w branży produkcyjnej, w tym np. motoryzacyjnej. Tym samym, istnieje tu rynek, na 

którym mogą swoje miejsce znaleźć różnego rodzaju przedsiębiorstwa będące w stanie podjąć 

kooperację w zakresie wsparcia produkcji, kontroli jakości, logistyki lub utrzymania środków 

produkcji. 

 

Zalety Wrocławia dostrzegło też wiele międzynarodowych koncernów oraz polskich firm z branży 

IT, które ulokowały tu swoje oddziały i centra zajmujące się w znacznej mierze outsourcingiem 

usług. Powoduje to, że Wrocław stał się dużym skupiskiem firm i ludzi zajmujących się tą 

tematyką, co rodzi kolejne możliwości biznesowe ukierunkowane właśnie na te firmy i ich 

pracowników - np. w zakresie szkoleń branżowych. Poza tym małe, młode  firmy same mogą 

świadczyć usługi z zakresu outsourcingu w branży IT - zwłaszcza w sytuacji, gdy na rynku pracy 

brakuje specjalistów z tej branży.   
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Karta nr 23: W jakich konkursach mogą startować 

przedsiębiorstwa? W jakim celu to robią? Jakie 

możliwości mają w tym zakresie przedsiębiorstwa 

wrocławskie? 

Gdy mówimy o konkursach dla przedsiębiorstw należy pamiętać, że mamy przynajmniej dwa 

znaczenia tego terminu: 

 

- konkurs w rozumieniu przetargu, w którego efekcie przedsiębiorca otrzymuje dotację 

lub możliwość podpisania kontraktu 

albo  

- konkurs w rozumieniu plebiscytu lub rankingu przedsiębiorstw, w którym przyznawane są 

nagrody/tytuły, często bardzo prestiżowe. 

 

Konkursy-przetargi są organizowane przez wiele różnych instytucji - przede wszystkim są to 

organizacje zarządzające przyznawaniem środków z funduszy unijnych oraz środków z innych 

źródeł. Przykładowo o dofinansowania starać się można w takich obszarach jak projekty badawcze 

i innowacje, rozwój działalności, informatyzacja, szkolenia, czy modernizacje pod kątem 

zwiększenia przyjazności dla środowiska. Dużo informacji na ten temat można znaleźć w Portalu 

Funduszy Europejskich.  

 

Konkursy w rozumieniu plebiscytów lub rankingów pomagają przede 

wszystkim w budowaniu public relations przedsiębiorstwa - informacja 

na temat prestiżowej nagrody może się znaleźć na materiałach 

informacyjnych z ofertą, na stronie internetowej, a nawet w formie 

odpowiedniego emblematu w siedzibie firmy. Buduje to wizerunek 

firmy odnoszącej sukcesy, co ma znaczenie nie tylko dla klientów, ale 

też dla pracowników oraz dostawców. Najbardziej znanymi w Polsce 

konkursami tego typu są:  

 

- Gazele Biznesu - nagroda przyznawana przez dziennik “Puls Biznesu” małym i średnim 

przedsiębiorstwom, które rozwijają się wyjątkowo dynamicznie, 

- Kreatura - nagroda przyznawana za najlepsze kreacje w dziedzinie reklamy, organizowany 

przez magazyn “Media&Marketing Polska”, 

- Lider Polskiego Biznesu oraz Medale Solidarności Społecznej - nagrody przyznawana 

firmom i osobom zarządzającym firmami przez Business Center Club za osiągnięcia 

biznesowe uzyskane w zgodzie z zasadami etyki prowadzenia biznesu,  

- Ekolaury - nagrody przyznawane przez Polską Izbę Ekologii za osiągnięcia w dziedzinie 

ochrony środowiska,  

- Przedsiębiorstwo Fair Play - nagrody dla firm kierujących się etyką w prowadzeniu swojej 

działalności oraz nawiązujących relacje z lokalnymi społecznościami, 

- Najwyższa Jakość Quality International - nagroda przyznawana za utrzymywanie 

najwyższych standardów zarządzania jakością, 

- Pracodawca Roku - tytuł przyznawany przez organizację studencką AIESEC firmom, które 

są najbardziej pożądanymi pracodawcami wśród studentów.  
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Karta nr 24: Jakie możliwości mają we Wrocławiu 

przedsiębiorstwa handlowe, jakie usługowe, a jakie 

produkcyjne? 

Każdy z rodzajów przedsiębiorstwa (handlowe, usługowe czy 

produkcyjne) będzie miał inne wyzwania i trudności na starcie oraz 

inne możliwości związane z miejscem prowadzenia działalności.  

 

W przypadku przedsiębiorstw handlowych, detalicznych, 

działających poza internetem liczy się przede wszystkim dobra 

lokalizacja - dostępność dla klientów jest w tym przypadku kluczem 

do sukcesu. Przedsiębiorca może przyjąć różne strategie w 

wyborze lokalizacji, ale jedną z prostszych do realizacji, zwłaszcza 

na początku działalności, jest umieszczenie swojego punktu 

sprzedaży w jednej z istniejących już hal kupieckich - klienci są 

bowiem już przyzwyczajeni do robienia zakupów w tych miejscach, więc stosunkowo łatwo będzie 

ich zachęcić do odwiedzenia. Przedsiębiorstwa już nieco bardziej rozwinięte mogą wynająć większe 

stoisko (cały sklep) w wielu istniejących centrach handlowych, czy wręcz cały lokal w oficynie w 

miejscach, w których tradycyjnie odbywa się handel. W przypadku jednak, gdy sprzedawany 

asortyment jest bardzo specjalistyczny, są to towary, których nie kupuje się na co dzień, często 

lepszą strategią jest wynajęcie lokalu handlowego w bardziej spokojnym miejscu, gdzie czynsze są 

niższe, a klienci, z racji mniejszej liczby konkurentów, pojawią się w tym sklepie niezależnie od 

jego lokalizacji.   

 

Dla przedsiębiorstw produkcyjnych od dostępności dla klientów ważniejsze są inne warunki - 

przede wszystkim to, czy dana produkcja może się na danym terenie odbywać. W przypadku wielu 

procesów technologicznych zakłady produkcyjne wytwarzają hałas, odpady, ścieki, spaliny 

i wyziewy, które nawet po oczyszczeniu nie wszędzie mogą być emitowane bez ograniczeń. 

Dlatego pierwszym elementem, który musi sprawdzić przedsiębiorca planujący inwestycję w zakład 

produkcyjny (choćby miał to być mikro-zakład zlokalizowany w przydomowym garażu), to zapisy 

w lokalnych przepisach, w tym w planie zagospodarowania przestrzennego, co jest w nich 

powiedziane o prowadzeniu danego rodzaju działalności.  

 

W przypadku przedsiębiorstw usługowych, w zależności od konkretnej branży, sytuacja może 

przypominać sytuację przedsiębiorstw handlowych (gdy usługi są skierowane do konsumentów i są 

realizowane w miejscu sprzedaży - jak choćby fryzjerzy i kosmetyczki) lub produkcyjnych (gdy 

usługi wymagają procesów technologicznych wymagających odpowiednio przygotowanego miejsca 

i generującego hałas, odpady, ścieki lub spaliny - jak choćby warsztaty samochodowe). Może być 

też tak, że przedsiębiorstwo usługowe będzie uzależniało miejsce działalności tylko od wygody 

pracowników - przykładowo jest tak w branży IT.  

Karta nr 25: Jakie argumenty biorą pod uwagę 

inwestorzy, gdy chcą ulokować gdzieś swoją inwestycję 

(np. oddział przedsiębiorstwa)? Jakie zalety ma w tym 

zakresie Wrocław, a co może inwestorów do Wrocławia 

zniechęcać? 

Z punktu widzenia inwestora przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji, w której założy firmę, bierze 

on pod uwagę przede wszystkim trzy czynniki: jak lokalizacja wpłynie na dostęp do klientów 
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(w tym też jacy to będą klienci), jak wpłynie ona na dostęp do dostawców potrzebnych 

komponentów, surowców i usług oraz jakie jest otoczenie biznesowe w danym miejscu - 

obowiązujące lokalne przepisy i ich stabilność, 

sytuację na rynku pracy, poziom wykształcenia 

kandydatów na pracowników, dostępność 

powierzchni biurowych, produkcyjnych czy 

usługowych lub działek, na których można 

wybudować nowe hale lub budynki biurowe, itp. 

Nie bez znaczenia będzie też przyjazność 

urzędów oraz to, na ile prężnie działają 

instytucje otoczenia biznesowego.  

 

Jeśli chodzi o dostęp do klientów indywidualnych 

(konsumentów) trzeba mieć świadomość, że na 

tle innych polskich i europejskich miast 

Wrocław, choć daje pewne możliwości, to pod 

względem liczby ludności nie znajduje się on w 

ścisłej czołówce. I w Polsce i w Unii Europejskiej 

znaleźć można wiele miast przewyższających Wrocław liczbą ludności, a często także średnim 

poziomem zarobków. Dlatego też np. często obserwujemy, że przy wprowadzaniu nowych usług 

lub przy otwieraniu sklepów firmowych, gdy zagraniczne firmy dopiero wchodzą na polski rynek, 

zaczynają one od Warszawy. Wrocław ma natomiast inne przewagi (patrz wyżej - możliwości we 

Wrocławiu). 

 

We Wrocławiu inwestorzy znajdą bez większych trudności znajdą powierzchnie biurowe, 

a w przypadku bardziej ambitnych planów - również miejsca, w których można budować. 

Inwestorzy zagraniczni będą zwracać także uwagę na to, że Wrocław znajduje się na terenie Unii 

Europejskiej, co przekłada się na ułatwienia w zakresie przepływu kapitału, ludzi, towarów i usług, 

o ile inwestor posiada już jakieś przedsiębiorstwa w innym miejscu w obrębie Unii.  

 

Materiały do ćwiczenia “świat oczami 

przedsiębiorcy” 
Poniżej znajdują się zadania związane z ostatnim ćwiczeniem zaplanowanym na warsztaty. 

Zadania 1 i 2 są podstawą, natomiast zadania od 3 do 7 należy potraktować jako 

“nadobowiązkowe” / “do wyboru’. 

 

Ćwiczenie polega na skonstruowaniu hipotetycznego modelu biznesowego dla nowego startupu. 

Określ, jaki problem firma ta ma rozwiązać - najlepiej będzie jeśli będzie to problem, który często 

dotyka Ciebie bezpośrednio i dla którego wszystkie obecne znane Ci rozwiązania mają jakieś 

minusy.  

 

Zadanie 1: Określ dokładnie, jak będzie wyglądało Twoje pierwsze założenie nt. warunków 

rynkowych - kto będzie tu klientem, co wartością dodaną. Co musiałby zrobić taki startup, aby 

zyskać Twoje zaufanie? 

 

Zadanie 2: Na bazie założenia nt. warunków rynkowych, opisz model biznesowy wypełniając Lean 

Canvas na następnej stronie. Jeśli jakieś dodatkowe założenie jest potrzebne, zbadaj je 

korzystając z dostępnych źródeł, a następnie opisz je dodatkowo w modelu biznesowym.  
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PROBLEM ROZWIĄZANIE 

PROPOZYCJA 

WARTOŚCI 

PRZEWAGA 

KONKURENCYJNA 

SEGMENTY 

KLIENTÓW 

     

     

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUCZOWE 

METRYKI  KANAŁY  

     

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

STRUKTURA 

KOSZTÓW  

STRUKTURA 

PRZYCHODÓW   

     

     

     

     

     

     

  



35 

Zadanie 3: Dla startupu zdefiniowanego jak wyżej przeprowadź analizę 5 sił Portera. Źródło nt. 

analizy: http://bit.ly/5silArtykul  

 

Zadanie 4: Dla startupu zdefiniowanego jak wyżej przeprowadź analizę PEST. Źródło nt. analizy: 

http://bit.ly/PESTArtykul  

 

Zadanie 5: Dla startupu zdefiniowanego jak wyżej zbadaj, z jaką konkurencją będzie on musiał się 

zmierzyć. Dowiedz się jak najwięcej o istniejących konkurentach, a następnie wyodrębnij 2 

czynniki, które Twoim zdaniem najbardziej różnicują ich między sobą. Na tej podstawie sporządź 

mapę grup strategicznych. Źródło nt. mapy: http://bit.ly/mapyArtykul  

 

Zadanie 6: Dla startupu zdefiniowanego jak wyżej naszkicuj, jak będzie wyglądał łańcuch wartości. 

Źródło nt. łańcucha wartości: http://bit.ly/VChArtykul  

 

Zadanie 7: Dla startupu zdefiniowanego jak wyżej przeprowadź analizę interesariuszy. Źródło nt. 

analizy: http://bit.ly/stakeArtykul  

 

Zadanie 8: Podsumuj wyniki zadań 3-7 i zastanów się, czy posiadając nowe informacje coś ulegnie 

zmianie w modelu zapisanym na poprzedniej stronie. Przygotuj się do zaprezentowania 

w syntetycznej formie swojego modelu i swoich wniosków (czas wystąpienia to 3 minuty).  

  

http://bit.ly/5silArtykul
http://bit.ly/PESTArtykul
http://bit.ly/mapyArtykul
http://bit.ly/VChArtykul
http://bit.ly/stakeArtykul
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O Fundacji Garaż 
Niniejsze materiały oraz warsztaty, na potrzeby których zostały one utworzone, przygotowała 

Fundacja Garaż - organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją osób dorosłych. Fundacja działa 

od roku 2014, a obecnie, oprócz działalności szkoleniowej, koncentruje się na organizacji spotkań 

na tematy związane z prowadzeniem działalności w określonych sektorach. Do tej pory fundacja 

zorganizowała 2 konferencje nt. startupów technologicznych oraz gastronomii i produkcji żywności.  

 

Pośród prowadzonych obecnie przez Fundację Garaż szkoleń dla branży edukacyjnej szczególnie 

interesujące mogą być:   

 

- Warsztaty Design Thinking - dzięki którym nauczysz się, jak metodycznie podchodzić 

kreatywnie do rozwiązywania problemów i realizacji postawionych zadań. Warsztaty 

opierają się na metodzie opracowanej przez firmę IDEO w Dolinie Krzemowej, która  

stosowana była przez najbardziej innowacyjne 

przedsiębiorstwa kilku ostatnich dekad. Ostatnio metoda ta 

zyskała bardzo dużą popularność i stosuje się ją w niemal 

wszystkich typach aktywności, nie tylko w biznesie. Opiera 

się ona na iteracyjnym procesie, w którym kładzie się nacisk 

na doświadczenia użytkownika i kontekst (środowisko) 

występowania problemu. Oddziela się w nim też fazy 

zbierania informacji, poszukiwania rozwiązań, 

doprecyzowywania rozwiązań oraz prototypowania, co nadaje 

procesowi klarowną strukturę. 

Warsztaty trwają 1 lub 2 dni, w 

czasie których uczestnicy uczą się 

nowego spojrzenia na rozwiązywanie problemów, które później 

mogą wprost zastosować do wyzwań w życiu zawodowym i 

prywatnym. 

- Warsztaty Visual Thinking - dzięki którym nauczysz się 

rysować i dowiesz się, jak poprzez rysowanie poprawić 

komunikację, efektywność procesów myślowych oraz 

uatrakcyjnić szkolenia i prezentacje. Warsztaty szczególnie 

polecamy dla osób, które kategorycznie deklarują swój brak 

umiejętności rysowania - mogą one być dla nich doświadczeniem 

“otwierającym oczy”. 

- Szkolenia z wystąpień publicznych - dzięki którym zyskasz 

kontrolę nad tym, w jaki sposób Twój przekaz dociera do Twoich 

słuchaczy. Szkolenie prowadzone przez najlepszych wrocławskich 

specjalistów w tej dziedzinie.  

- Szkolenia z negocjacji - dzięki którym poznasz metodyczne 

spojrzenie na przygotowanie się do 

negocjacji, jak i techniki, które można 

stosować w ich trakcie. Szkolenie to 

przydatne jest nie tylko w biznesie, ale 

i w prywatnym życiu - przy okazji 

zakupów, czy sprzedaży używanych 

przedmiotów, w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

z przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami w miejscu 

pracy, a nawet w relacjach z najbliższymi.  

- Szkolenia z zarządzania projektami - dzięki któremu 

masz większe szanse na zapanowanie nad chaosem z jakim się 

wiąże kierowanie złożonymi przedsięwzięciami. Szkolenie także 

przydatne jest nie tylko w biznesie. Z definicji projektem jest 
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każde przedsięwzięcie, które jest z góry ograniczone w czasie, ma mieć określony rezultat 

i musi być wykonane przy wykorzystaniu określonych zasobów. W zależności od tego, czy 

będzie to wypuszczenie na rynek nowego produktu, organizacja obchodów oficjalnych 

uroczystości w szkole czy też organizacja prywatnego przyjęcia, narzędzia stosowane do 

zarządzania projektem mogą się różnić, jednak sama idea i sposób myślenia przy tego 

typu przedsięwzięciach będą miały wiele części wspólnych. Na to właśnie na szkoleniach 

Fundacji Garaż kładziony jest szczególny nacisk.  

 

Więcej o Fundacji Garaż dowiesz się na stronie http://fundacjagaraz.pl/ oraz na stronie/kanale 

fundacji na Facebooku i Twitterze.  

 

 

 
 

 

  

http://fundacjagaraz.pl/
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