
Co to jest startup? Jakie są etapy rozwoju 
startupów?
Oto rodzeństwo: Kuba i Julia. Kuba świętował właśnie swoje 18-te urodziny i podjął decyzję: 
chce tak samo, jak jego starsza siostra, zostać przedsiębiorcą i założyć fi rmę. Julia, która ma teraz 
24 lata, niedawno skończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim i od kilku lat prowadzi fi rmę. 
Przy okazji spotkania z Julką Kuba postanowił poprosić siostrę o kilka wskazówek.

 - Elo Julka, mam do ciebie sprawę.
 - Cześć Kuba, co tam? O co chodzi?
 - No bo widzisz - ty masz tą swoją fi rmę i pewnie w opór 

już wiesz, jak się fi rmę prowadzi, a ja też chcę mieć swój 
startup.

 - Świetnie. Chętnie ci pomogę. Ale co ma ten twój 
startup robić?

 - Hmmm… Jeszcze nie do końca to obczaiłem, ale myślę 
o tym, żeby robić zdjęcia, które będzie można sobie potem 
ściągnąć z netu…

 - A jak chcesz na tym zarabiać? 
 - Yyyyy… no tego jeszcze nie wiem. No właśnie dlatego cię 

pytam. 
 - Dobrze, to w sumie dobrze pasuje do tego, co mówisz, 

bo #startup to coś takiego, co się robi po to, 
żeby znaleźć nowy sposób prowadzenia biznesu. 
To go odróżnia od zwykłej fi rmy.

 - OK, rozumiem. 
 - Dobrze, to obejrzymy kilka przykładów i może wtedy stanie 

się to nieco jaśniejsze... 

Pomóż Julce znaleźć przykła-
dy dla Kuby - sprawdź, o jakich 

startupach z Wrocławia pisano w prasie 
i na portalach internetowych w zeszłym 
roku. Czym się zajmowały? Czy dziś 
nadal działają? Czy robią to samo, co 
w zeszłym roku? Czy zmienił się ich wła-
ściciel? Gdzie są zlokalizowane te star-
tupy - może da się wywnioskować coś 
z ich położenia na planie miasta?

Znajdź sposób na to, aby spo-
tkać się z kimś, kto brał udział 

w tworzeniu startupu i porozmawiaj z nim 
o tym, jak to było na początku - czy od razu 
wiedział na czym fi rma będzie zarabiać 
i jak ma funkcjonować, a jeśli nie - w jaki 
sposób starał się tego dowiedzieć?

Zadania:



Jak pomaga się startupom na różnych etapach 
życia? Jakie instytucje to robią?

Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pokazała mu kilka przykładów. Teraz rozmawiają dalej na ten temat.

 - ...no to widzisz Kuba, to co cię czeka to ustalenie, jak twój 
startup będzie zarabiał.

 - OK, ale czy to już wystarczy? Nie będę potrzebo-
wał jakiejś kasy? Słyszałem, że ojciec tego Szymona 
ode mnie z klasy dostał jakąś epicką kasę z unii na swoją 
fi rmę. To może ja też bym tak mógł?

 - Tak, jasne, że będziesz potrzebował pieniędzy, czy-
li #kapitału. Ale na wszystko jest właściwy czas. 
Po pierwsze musisz wiedzieć, jak chcesz zarabiać, 
a do tego nie potrzebujesz dużej ilości pieniędzy, 
a raczej miejsca w #inkubatorze. 

 - W czym? Inkubatorze? Ale ja chcę robić fotki, 
a nie cokolwiek wykluwać w jakimś inkubatorze. 

 - Oj, źle mnie zrozumiałeś. Mam na myśli #inkuba-
tor przedsiębiorczości - to takie miejsce, gdzie można 
sprawdzić, czy twój pomysł na fi rmę będzie działał 
zanim jeszcze fi rmę założysz. A gdy już będziesz 
gotowy, by założyć fi rmę, przeniesiemy cię do 
#akceleratora, gdzie nieco rozwiniesz skrzydła. 
Być może znajdziemy dla ciebie także jakiegoś inwestora 
z #funduszu seed capital. 

 - Będziesz musiała mi to wszystko dokładnie wyjaśnić. 

Pomóż Julce przygotować się do 
wytłumaczenia Kubie tego, jak 

tworzy się startupy - odnajdź w interne-
cie materiały na temat typowych etapów 
rozwoju startupu. W przypadku każdego 
z następujących etapów omów, jaki jest 
jego cel: faza koncepcji (concept), faza wa-
lidacji (pre-seed), faza tworzenia (seed), 
faza uruchomienia / wdrożenia (launch), 
faza wzrostu (growth) oraz faza dojrzałości 
(maturity). Upewnij się, że potrafi sz wyja-
śnić następujące pojęcia: aniołowie biz-
nesu, FFF, bootstrapping, “dolina śmierci” 
(valley of death), BEP (break even point), 
crowdfunding, VC oraz IPO.

Wyobraź sobie, że masz pomysł 
na biznes oparty o utworzoną 

przez Ciebie stronę internetową. Sprawdź 
w internecie, jakie organizacje wspiera-
ją bądź wspierały w przeszłości startupy 
z Wrocławia na różnych etapach. Zadzwoń 
do wskazanej przez siebie organizacji 
(a jeśli nie będziesz mógł się do niej do-
dzwonić napisz do niej maila) i dowiedz się, 
jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać 
wsparcie. 

Zadania:



Co to jest model biznesowy? Jak można go 
zaprezentować?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu wła-
snego startupu. Julka pokazała mu kilka przykładów startupów i wspomniała o ich etapach rozwoju, 
a także o takich miejscach jak inkubator przedsiębiorczości czy akcelerator, czy o funduszu seed capital, 
który inwestuje w startupy na wczesnym etapie. Teraz rozmawiają dalej na ten temat.

 - ...Julka, dostajesz ode mnie okejkę. Jak mi wytłumaczyłaś 
te inkubatory, to już wszystko czaję. Coś czuję, że ten star-
tup będzie całkiem prosty. 

 - O, nie tak szybko. Przed nami trochę pracy, którą możemy 
zrobić choćby zaraz. Im szybciej, tym lepiej. Poczekaj… 
Narysuję kanwasa…

 - Kan-co?
 - Oj, no łapiesz mnie za słówka - chodzi mi o #lean canvas, 

taką tabelkę, którą doświadczeni startupowcy wymyślili 
jako pomoc, aby łatwiej się myślało i dyskutowało o tym, 
co startup ma robić i na czym zarabiać. Ta tabelka opisu-
je #model biznesowy, czyli cały pomysł, jak fi rma będzie 
działać. Popatrz!

 - No, ok, to co tu mamy?
 - Środkowa część to #propozycja wartości, czyli to, co tak 

naprawdę chcesz oferować swoim klientom. 
 - Ok, to wpisz tutaj po prostu “zdjęcia”. 
 - Na razie napiszę to na żółtej karteczce i przykleję tutaj, 

bo jak to przemyślimy, to możemy to jeszcze zmienić. 
 - A co trzeba wpisać w pozostałych polach?
 - No trochę tego jest - łącznie mamy 9 pól: #segmenty klien-

tów, #kanały dotarcia, #przychody,...
 - Ufff… Zwolnij trochę. Znów nie nadążam… 
 - Dobrze. To po kolei - kto będzie twoim klientem?
 - OK, pomyślmy...

Odszukaj w internecie opisy 
“The Business Model Canvas” oraz 

“The Lean Canvas”, uważnie je przeczytaj 
(lub obejrzyj jeśli będą to materiały wideo), 
a następnie znajdź różnice między nimi. 

Znajdź w internecie przynaj-
mniej dwa opisy przypadku (tzw. 

“studium przypadku” lub “case study”) 
na temat modeli biznesowych znanych 
przedsiębiorstw (np. Google, Apple, Ikea 
czy eBay). Przeanalizuj różnice między 
modelami i zastanów się, z czego one 
wynikają. 

Zadania:



Co to jest biznesplan? Z czego się składa?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu wła-
snego startupu. Julka pokazała mu kilka przykładów startupów i wspomniała o ich etapach rozwoju, 
a także o takich miejscach jak inkubator przedsiębiorczości, akcelerator, czy o funduszu seed capital, 
który inwestuje w startupy na wczesnym etapie. Rozmawiali też o modelu biznesowym startupu Kuby. 
Teraz rozmawiają dalej na ten temat.

 - Julka, chyba już obczaiłem o co chodzi z tymi kanwasami. 
 - To dobrze. Jestem z ciebie dumna.
 - Pamiętam, że Szymon mówił mi, że jak jego ojciec starał się 

o tą kasę z unii, to przez wiele dni pracował po nocach pi-
sząc jakiś #biznesplan… Czy ja też będę musiał coś takie-
go zrobić? Z tego co Szymon mówił to strasznie dużo pracy.

 - Kiedyś pewnie trzeba będzie to zrobić, ale nie na początku. 
Możesz spokojnie zacząć sprawdzać, jak działa twój #mo-
del biznesowy bez pisania biznesplanu. W sumie jednak 
warto wiedzieć, co jest w takim biznesplanie. 

 - Ufff… 
 - Oj, nie przerażaj się, to nie takie trudne. Popatrz, w inter-

necie można znaleźć przykłady biznesplanów - wystarczy 
zajrzeć i wszystko jasne.

 - No powiedzmy… Ale dobrze czaję, że to jest po prostu 
taki plan na niedaleką przyszłość - co fi rma chce robić 
i jak.

 - Dokładnie tak. Obejrzyj sobie przykłady, a ja za chwilę wró-
cę i opowiem ci o #customer development. 

 - O czym?... A z resztą… Okejka. To nara. 

Znajdź w internecie przykładowy 
biznesplan i zapoznaj się z jego 

streszczeniem. Następnie znajdź w nim 
następujące informacje:
• W jakim celu został napisany ten 

biznesplan?
• Jaką kwotę fi rma ma zamiar pozyskać 

na potrzeby realizacji tego celu?
• Jaką łączną wartość sprzedaży zaplano-

wał autor biznesplanu w całym okresie, 
który biznesplan obejmuje?

Znajdź w internecie informację, 
w jakich sytuacjach potrzebne 

jest przygotowanie biznesplanu i jakie 
trudności można napotkać w trakcie jego 
przygotowania. 

Zadania:



Co to są metody “lean startup” i “business 
development”? Co można dzięki nim zyskać?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu wła-
snego startupu. Julka pokazała mu kilka przykładów startupów i wspomniała o ich etapach rozwoju. 
Rozmawiali też o modelu biznesowym startupu Kuby i o tym, czy będzie potrzebne w najbliższym czasie 
napisanie biznesplanu. Teraz rozmawiają dalej na ten temat.

 - Hej Kuba! I jak tam podoba ci się przykład biznesplanu?
 - Wiesz, lux rozrywka to to nie jest, ale da się zrozumieć, co 

tam napisali. I pewnie sam dałbym radę to napisać, tylko 
pewnie zajęłoby mi to sporo czasu. 

 - No właśnie. To żeby nie marnować czasu powiem ci jesz-
cze jak do startupów podchodzą ci, którzy naprawdę się 
na nich znają. Zamiast pisać biznesplany robią oni ekspe-
rymenty. Takie podejście nazywa się #lean startup albo 
#customer development. 

 - I to jest to samo?
 - Nie do końca, ale są to bardzo podobne metody. Spraw-

dza się w nich po prostu, czy już wiadomo dość dobrze, 
jak mają działać startupy, czy jeszcze nie. Jak jeszcze coś 
nie działa, to coś tam w nich się poprawia i próbuje znowu. 

 - To trochę tak, jak wtedy, gdy tato sam postanowił naprawić 
samochód, jak nam się zepsuł na wakacjach. Co przejecha-
liśmy kawałek, to znów się rozkraczył, a tata grzebał pod 
maską. I tak w kółko. 

 - Dokładnie tak. To bardzo dobre porównanie. Pamiętam tę 
podróż. 

 - ...a w przypadku startupów po prostu nie ma takiego me-
chanika, który zrobiłby lux naprawę. 

 - Widzę, że się świetnie rozumiemy.

Znajdź w internecie opis przykładu 
fi rmy, która była rozwijana przy 

wykorzystaniu jednej ze wspomnianych tu 
metod. W razie trudności w odnalezieniu 
takiej informacji znajdź informacje o tym, 
jak Eric Ries rozwijał platformę IMVU - jest 
to opisane w jego książce “Lean Startup”, 
ale także w licznych wywiadach i artyku-
łach. Jakie trudności pojawiły się przed 
startupem, jakie były obawy przed stoso-
waniem metody i w jaki sposób metoda 
została zastosowana?

Jakie mogą być wady prezentowa-
nych tutaj metod? Poczytaj o tym 

w internecie.

Zadania:



Co to jest przedsiębiorstwo i jakie formy jego 
organizacji przewiduje polskie prawo? 

Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pokazała mu kilka przykładów startupów i wspomniała o ważnych rzeczach, jak etapy  
ich rozwoju, inkubator przedsiębiorczości, akcelerator, czy też fundusz seed capital. Rozmawiali też 
o modelu biznesowym startupu Kuby i o tym, czy będzie potrzebne w najbliższym czasie napisanie 
biznesplanu. Omówili metody poszukiwania modelu biznesowego - lean startup i customer develop-
ment. Teraz przyszła pora na omówienie formalności.

 - Julka, a jak my tak te wszystkie kanwasy wypełnimy, 
zrobimy ten customer development i w tym inkubatorze 
wszystko będzie już dobrze działać, to jak mam założyć 
tą swoją fi rmę?

 - O, to nie jest trudne, ale najpierw musisz się zdecydować 
na to, jaką wybierzesz formę organizacyjną twojej fi rmy, 
czyli #przedsiębiorstwa. 

 - Co takiego?
 - No, chodzi o to, czy chcesz to prowadzić samodziel-

nie, czyli - jak to się fachowo nazywa - jako działalność 
gospodarczą osoby fi zycznej, czy być może będziesz chciał 
mieć wspólników - współpracowników czy inwestorów. 
W zależności od tego, co będziesz dalej planował odnośnie 
twojego startupu, możesz albo zgłosić działalność gospo-
darczą, albo założyć jakąś #spółkę. 

 - Brzmi strasznie skomplikowanie. 
 - Być może, ale niekoniecznie takie być musi. W prostych 

przypadkach - a na początek takie one będą - formalności 
można załatwić nie wychodząc z domu, po prostu wysyła-
jąc odpowiednie formularze przez internet. 

 - Uffff… Pomożesz mi w tym?
 - No pewnie, ale założę się, że jak chwilę o tym poczytasz, 

to sam dasz radę i żadna pomoc nie będzie ci potrzebna. 
 - Skoro tak mówisz… To co mam obczaić, żeby sobie z tym 

poradzić? 

Pomóż Kubie ustalić, jak może zgło-
sić przez internet jego działalność 

gospodarczą - czego będzie do tego po-
trzebował i jak to może uzyskać? 

Wybierz dwie spośród następują-
cych typów spółek: z ograniczoną 

odpowiedzialnością, cywilną, akcyjną lub 
komandytową, a następnie znajdź w Ko-
deksie Spółek Handlowych lub w Kodeksie 
Cywilnym zapisy, w których te dwie spółki 
zostały ogólnie opisane. Wynotuj różnice 
występujące między wybranymi przez Cie-
bie spółkami. Sprawdź też, jakim kapitałem 
musisz dysponować, aby założyć przedsię-
biorstwo w każdej z podanych wyżej form. 

Zadania:



Jakie są obowiązki przedsiębiorcy?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu wła-
snego startupu. Julka pokazała mu kilka przykładów startupów i wspomniała o ważnych rzeczach, 
jak etapy ich rozwoju, inkubator przedsiębiorczości, akcelerator, czy też fundusz seed capital. 
Rozmawiali o modelu biznesowym startupu Kuby, o biznesplanie oraz o metodach poszukiwania modelu 
biznesowego - lean startup i customer development. Nie pominęli też tematu rejestracji fi rmy. Kuba 
zastanawia się teraz, jak będzie wyglądać jego życie jako przedsiębiorcy.

 - Julka, a czy jak już będę miał tę fi rmę, to co będę musiał 
robić?

 - No, przede wszystkim pracować - robić te zdjęcia, które 
chciałeś robić i znajdować klientów. A jak będziesz mieć in-
westora, to musisz się wywiązywać z umowy, jaką będziesz 
z nim miał. A poza tym to tylko zostanie ci kilka drobnych 
formalności. 

 - Zaraz, zaraz - jakich drobnych formalności? 
 - Oj, to naprawdę drobiazgi. Przynajmniej jak będziesz pro-

wadził małą fi rmę. Kilka formularzy dla ZUS-u i urzędu 
skarbowego. Dam Ci coś do poczytania na ten temat. 
Z jednej strony to ważne, żeby o tym pamiętać, ale 
z drugiej to proste rzeczy. No i trzeba pamiętać, żeby na 
czas robić przelewy na #składki zusowskie i #zaliczki na 
podatek. Tego niestety nie unikniesz.

 - Duże się robi te przelewy?
 - To wszystko zależy. Na początku masz spore ulgi, więc nie 

wychodzi to jakoś strasznie dużo. Przeczytaj o tym tutaj...

Sprawdź, jakie dokumenty - formu-
larze - ma obowiązek wypełniać 

i wysyłać przedsiębiorca oraz jakie są ak-
tualne minimalne wysokości wszystkich 
składek, jakie musi on zapłacić. Przyjmij, że 
prowadzi on samodzielnie działalność go-
spodarczą, nie zatrudnia żadnego pracow-
nika, jest to jeden z pierwszych miesięcy 
prowadzenia jego działalności (w przypad-
ku, gdy nigdy wcześniej takiej działalności 
nie prowadził). Czy występują też składki, 
które przedsiębiorca może opłacić, ale nie 
musi tego robić? 

Jednym z podatków, które 
przedsiębiorcy muszą płacić jest 

podatek od towarów i usług zwany po-
tocznie VAT od angielskiej nazwy “value 
added tax” (podatek od wartości dodanej). 
W niektórych przypadkach przedsiębiorcy 
mogą być jednak zwolnieni z płacenia tego 
podatku. Dowiedz się, jakie to przypadki.

Zadania:



Jakimi umiejętnościami powinien dysponować 
przedsiębiorca? Jak je może rozwijać?

Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własne-
go startupu. Julka pokazała mu kilka przykładów startupów i wspomniała o ważnych rzeczach, jak 
etapy ich rozwoju, inkubator przedsiębiorczości, akcelerator, czy też fundusz seed capital. Rozma-
wiali o modelu biznesowym startupu Kuby. Nie pominęli też tematu rejestracji fi rmy. Kuba zrozumiał, 
że jako przedsiębiorca będzie miał nowe obowiązki. Zastanawia się teraz, czy będzie w stanie im podołać.

 - Julka, a ty myślisz, że ja sobie z tym wszystkim poradzę? 
Przecież to jest w opór różnych trudnych rzeczy?

 - Oj, poradzisz sobie z tym bez problemów. Dobrze cię przy-
gotujemy i sobie poradzisz.

 - Co znaczy, że mnie przygotujemy?
 - No wiesz, część przygotowań to naprawdę proste sprawy 

- powinieneś zacząć korzystać z kalendarza i planować to, 
co będziesz robić na kilka dni do przodu. Dobrze będzie też, 
jeśli poczytasz trochę o #komunikowaniu się, #negocja-
cjach, a także coś prostego na temat fi nansów fi rmy. 

 - Serio? Myślisz, że jestem w stanie takie rzeczy obczaić?
 - Takie książki dla początkujących na pewno tak. Potem, 

gdy twoja fi rma zacznie rosnąć to może jednak nie 
wystarczyć - razem z fi rmą będą musiały rosnąć twoja wie-
dza i umiejętności. 

 - I co wtedy?
 - No wiesz - jest mnóstwo możliwości uczenia się… 

Możesz pójść na #szkolenia, albo jak już skończysz studia, 
to może będziesz chciał ukończyć #MBA.

 - Co takiego?
 - Takie studia podyplomowe. Właśnie o prowadzeniu fi rm. 
 - Julka, Julka… Ja jeszcze matury nie zdałem, a ty mnie 

chcesz na studia podyplomowe wysyłać…
 - Wiesz, Kuba, trzeba planować z wyprzedzeniem. Będziesz 

mieć wtedy konkretny cel.

Odszukaj w internecie dowolne 
2 rankingi studiów MBA. Następ-

nie wybierz z obu rankingów po jednej 
szkole lub uniwersytecie, który znajduje się 
w czołówce rankingu. Dla wybranych 
szkół/uniwersytetów porównaj ich progra-
my nauczania na studiach MBA. 

W programie nauczania studiów 
MBA dowolnej szkoły wybierz 

jeden rodzaj zajęć (np. rachunkowość 
lub zarządzanie), a następnie sprawdź, 
w jaki inny sposób, poza studiami MBA lub 
studiami kierunkowymi (magisterskimi lub 
licencjackimi), możesz zdobyć wykładaną 
tam wiedzę. Weź pod uwagę książki, kursy 
on-line, szkolenia, konferencje, itp. 

Zadania:



Jak inwestorzy mogą angażować się w rozwój 
przedsiębiorstwa?

Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własne-
go startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Dziś Kuba natrafi ł w internecie na artykuł 
o inwestorach...

 - Julka, czytałem trochę i przy okazji obczaiłem, że jeden 
z wrocławskich startupów dostał od inwestora pieniądze 
na rozwój. I tak się zastanawiam, jak to się robi z tymi 
#inwestorami? 

 - Wyjaśnię ci to na przykładzie. Dajmy na to, że masz 
5 tys. złotych i zakładasz spółkę z kimś jeszcze, kto też ma 
5 tys. złotych. Wasze pieniądze inwestujecie w tę spół-
kę, czyli będzie ona miała #kapitał własny w wysokości 
10 tys. złotych, a każdy z was będzie miał 50% udziałów. 
Rozumiesz?

 - No tak. Składamy się po połowie.
 - Powiedzmy, że przez rok pracujecie razem i rozwijacie 

fi rmę. Po roku macie już kilku stałych klientów i spółka 
zaczęła przynosić zyski. Chcecie jednak rozszerzyć dzia-
łalność i potrzebujecie na to dodatkowych pieniędzy. 
Znajdujecie inwestora, który wpłaca na konto spółki 
90 tys. złotych. Jak myślisz? Ile taki inwestor powinien mieć 
udziałów?

 - No chyba 90% skoro ja i dotychczasowy wspólnik włożyli-
śmy wcześniej 10 tys., nowy przychodzi z 90 tys., to razem 
jest 100 tys. zł. To daje, że nowy ma aż 90%.

 - Ale przez cały rok rozwijaliście spółkę. Po roku wasza fi r-
ma jest warta więcej niż 10 tys. złotych. Powiedzmy, że 
ustalicie z inwestorem #wartość fi rmy na 210 tys. złotych 
jeszcze bez jego wkładu. Jego udział wyniesie wówczas 
tylko 30%

 - Nieźle. 
 - Czemu?
 - Bo dostajemy całkiem sporo kasy za niewielkie udziały. 

Odszukaj w wiadomościach gospo-
darczych informację o tym, że jakiś 

inwestor zainwestował w startup. Odczy-
taj z niej lub odszukaj w innych źródłach 
następujące dane: ile był wart ten startup 
przed inwestycją, na ile został wyceniony 
po niej, jaka była kwota inwestycji. Czy 
w informacji o tej inwestycji jest jeszcze 
coś ciekawego? 

Zastanów się, dlaczego fi rmy infor-
mują o zdobyciu nowego inwestora 

- co zyskują one przez opublikowanie takiej 
informacji w mediach?

Zadania:



Co to jest outsourcing? Jak może on pomóc 
początkującym przedsiębiorcom?

Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Szperając w internecie Kuba natrafi ł na ogło-
szenie fi rmy, która zajmowała się prowadzeniem księgowości...

 - Julka, jednej rzeczy nie czaję. Jak to jest - jak już będę miał 
tę fi rmę, to będę musiał prowadzić  te wszystkie księgi, 
czy jak to się tam nazywa. Ale widziałem ostatnio reklamę, 
że można sobie prowadzenie tych ksiąg tak jakby kupić. 
To jak to w końcu jest? Jakbym sobie takie prowadzenie 
ksiąg kupił, to czy to będzie w porządku, czy nie?

 - Jasne, że będzie w porządku. Tak działa właśnie 
#outsourcing. 

 - Co takiego? 
 - Outsourcing. To taki sposób na to, żeby nie robić pewnych 

rzeczy samemu - zamiast tego kupujesz odpowiednią 
usługę i gotowe. 

 - Nieźle. Czy mogę go użyć do odrabiania zadań domowych? 
Na przykład z polskiego. 

 - Oj, Kuba, Kuba. Odpowiedz sobie sam - czy zadania 
z polskiego to coś, co robi fi rma, czy to coś, co powinni 
robić uczniowie. 

 - Dobra, dobra, wiem przecież, żartowałem. No ale to brzmi 
bardzo ciekawie. A co jeszcze można tak kupić, a nie robić?

 - O, jest tego sporo - niemal wszystko, czym fi rmy się 
zajmują - od sprzątania biur po produkowanie tego, 
co sprzedają. Jeśli tylko znajdą kogoś, kto to oferuje. 

 - A czekaj, coś mi się przypomniało - widziałem gdzieś takie 
stwierdzenie, że Wrocław stał się centrum outsourcingu. 
Co to oznacza?

 - We Wrocławiu jest dużo fi rm, które właśnie outsourcin-
giem się zajmują. Zwłaszcza dla dużych, naprawdę du-
żych fi rm. I głównie jest to outsourcing zadań związanych 
z komputerami - administracja serwerami, programowanie, 
konfi gurowanie, itd.

 - To znaczy, że ja mogę też oferować outsourcing. 
Np. jeśli chodzi o robienie zdjęć.

 - Dokładnie tak. 

Sprawdź ofertę biur rachunkowych 
we Wrocławiu. Z jakim kosztem 

należałoby się liczyć, żeby skorzystać 
z oferowanej przez nie formy outsourcingu 
księgowego? Od czego ten koszt zależy? 

Z jakiej jeszcze oferty outsourcingu 
może skorzystać niewielkie przed-

siębiorstwo we Wrocławiu (np. prowadzą-
ce osiedlowy sklep spożywczy)? Sprawdź, 
jak kształtują się ceny tego typu usług. 

Zadania:



Jak działają przedsiębiorstwa różnej wielkości? 
Jakie są zalety i wady prowadzenia dużych i ma-
łych przedsiębiorstw?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Kilka dni później Kuba rozmawiał z kolegami 
o tym, że chce założyć fi rmę, ale ci nie wykazali entuzjazmu. Jeden z nich stwierdził, że to ma sens 
tylko wtedy, gdy fi rma jest duża. Kuby jednak to nie zniechęciło - postanowił porozmawiać z siostrą 
i sprawdzić jak to jest naprawdę.

 - Julka, rozmawiałem z Mateuszem wczoraj. Powiedział, 
że nie opłaca się zakładać małej fi rmy. I teraz nie wiem, 
co mam o tym myśleć…

 - A skąd Mateusz to może wiedzieć? Czy to nie jest czasem 
ten nerd z twojej klasy?

 - No tak, to ten…
 - Nie przejmuj się nim. Zawsze tak jest, że znajdą się tacy, 

którzy będą ci mówić, że to bez sensu. Takie coś nie po-
winno cię zniechęcać. Czy ten Mateusz wie choćby, 
co to znaczy, że fi rma jest mała?

 - Tego nie wiem. Wiem, że ja tego nie wiem - no bo w sumie, 
to chyba nie liczy się wielkość biura. 

 - Dokładnie. Wielkość fi rmy określa się patrząc na to, 
ilu ma pracowników i jak dużymi pieniędzmi obraca. 
#Mała fi rma to taka, która ma mniej niż 50 pracowni-
ków i jej roczny obrót lub suma aktywów wynosi mniej niż 
10 mln euro. Czy wydaje ci się, że taka fi rma nie może 
odnieść sukcesu?

 - 10 milionów? Euro? Przecież to strasznie dużo kasy.
 - Tak i nie. Dla fi rm obowiązuje inna skala, do której na po-

czątku nie jesteśmy przyzwyczajeni. 
 - Julka, a ty ilu pracowników masz w swojej fi rmie?
 - Siedmiu. Dzięki temu moja fi rma to wciąż #mikroprzedsię-

biorstwo i mam możliwość korzystania z różnych ciekawych 
dofi nansowań i szkoleń. 

 - Czy to znaczy, że gdybyś zatrudniła więcej osób, to możesz 
stracić taką możliwość?

 - Tak, dokładnie. 

Sprawdź, z jakich dokładnie 
ułatwień w zakresie obowiąz-

ków przedsiębiorcy korzystać mogą 
mikroprzedsiębiorstwa. 

Sprawdź, z jakich dofi nansowań 
i grantów mogą korzystać obecnie 

wrocławskie MŚP (mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa). 

Zadania:



Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy konkurencja? 
Co to jest siła przetargowa i od czego ona zależy?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Dziś Kuba zauważył, że w okolicy jest inna fi rma, 
która również oferuje robienie zdjęć na zamówienie i do ściągnięcia przez internet. Zaczął się zastana-
wiać, czy nie będzie ona podbierać mu klientów…

 - Julka?
 - Co tam, Kuba?
 - Słyszałaś może o tej fi rmie iksFoto? 
 - Nie, a co z nią?
 - Nic. Mają biuro tu niedaleko, a robią dokładnie to, co ja 

chciałbym robić. I tak sobie myślę, że skoro oni już to ro-
bią, to pewnie się na tym znają, mają biuro, pracowników, 
sprzętu w opór… Na pewno będą mi zabierać klientów…

 - No i co z tego? 
 - Martwię się, czy nie będę miał problemów ze znalezieniem 

klientów, jeśli wszyscy pójdą do nich. 
 - To naturalne, że się tym martwisz. I bardzo dobrze, 

bo właśnie to powinno cię zmobilizować do tego, żeby 
pomyśleć o tym, jak robić to samo, ale lepiej lub taniej 
lub w sposób bardziej dostępny dla klientów. Albo wszyst-
ko na raz. To jest właśnie #konkurencja. 

 - No właśnie. Ale mówi się, że dzięki konkurencji spadają 
ceny, a to oznacza, że zarobię mniej. 

 - Może tak być, ale nie musi. Zamiast obniżać ceny moż-
na klientów zachęcić do siebie czymś innym, np. lepszą 
obsługą. Poza tym konkurencja przyczynia się do tego, 
że pojawiają się standardy - sformalizowane lub nie. 

 - OK, muszę to przemyśleć.

Wyobraź sobie, że masz do dys-
pozycji odpowiedni lokal na wro-

cławskim Nadodrzu i chciałbyś tam założyć 
restaurację. Sprawdź, jaka tam już teraz 
jest konkurencja w tym zakresie, czyli jakie 
inne restauracje, puby i bary znajdują się 
w tej okolicy, co oferują, w jakich cenach 
(np. w porównaniu do restauracji na wro-
cławskim Rynku). 

Od czego jeszcze zależy siła konku-
rencji? Czy taksówkarz posiadający 

rzadko spotykany model samochodu będzie 
stanowił istotnie większą konkurencję dla 
innych? Jeśli tak, to w jakich przypadkach? 
A jeśli nie, to dlaczego? 

Zadania:



Co to jest łańcuch tworzenia wartości (value chain)? 
Jakie są korzyści i wyzwania stojące przed przedsię-
biorstwami działającymi w różnych jego częściach?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własne-
go startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Dziś wyjątkowo to Julka pierwsza zadała 
pytanie bratu.

 - Hej, Kuba. A czy myślałeś o tym, żeby te Twoje zdjęcia 
sprzedawać też w innej formie? Gdybyś dodatkowo na 
przykład robił z nich wydruki na kartonie czy płótnie na 
konkretne zamówienie, to mógłbyś na tym więcej zarobić. 

 - No ale wtedy musiałbym kupić taką specjalną drukar-
kę. Albo musiałbym zamawiać te wydruki gdzieś indziej. 
Czyli - jak to mówiłaś - użyć outsourcingu. Widzisz - na-
uczyłem się… Czy jesteś pewna, że na tym można więcej 
zarobić?

 - Tak. Zajrzałam do jednej książki, gdzie były opisane 
#łańcuchy wartości w różnych fi rmach. I tam było powie-
dziane, że im większy fragment tego łańcucha jest zago-
spodarowany przez fi rmę, tym więcej jest w stanie zarobić. 

 - A co to znaczy?
 - Łańcuch wartości to kolejne rzeczy, które robi się z produk-

tem, żeby go ulepszyć. I każda z takich rzeczy zwiększa jego 
wartość. Więc fi rmy często starają się robić ich jak najwię-
cej, żeby końcowy produkt był jak najbardziej wartościowy.

 - To tak jak z popcornem i kukurydzą - popcorn jest od niej 
droższy. Tak?

 - No tak, dokładnie. Widzę, że zrozumiałeś. To co - pomyślisz 
o tych wydrukach?

Postaraj się prześledzić, jak wy-
gląda łańcuch wartości jakiegoś 

prostego produktu, który kupujesz często 
- przeanalizuj informacje, jakie znajdziesz 
na jego etykiecie, sprawdź strony interne-
towe producenta, spróbuj porozmawiać ze 
sprzedawcą lub kierownikiem sklepu, za-
dzwoń do producenta i spróbuj się czegoś 
dowiedzieć. 

Znajdź w prasie lub internecie in-
formację o przejęciu jednej fi rmy 

przez inną. Przeanalizuj dokładnie, czym 
zajmowały się fi rmy (przejmująca i przej-
mowana), a następnie ustal, czy mamy 
w tym przypadku do czynienia z “integra-
cją pionową”, czyli czy w wyniku przejęcia 
wydłużyła się część łańcucha wartości 
kontrolowana przez jedną fi rmę. Weź pod 
uwagę, że nie zawsze tak musi być - np. 
gdy łączone fi rmy zajmowały się rzeczami 
ze sobą niezwiązanymi.  

Zadania:



Co to jest branża i sektor? Jakie praktyczne 
korzyści niesie znajomość tych pojęć?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Ostatnio to Julia zaczęła wypytywać brata 
o jego plany. Dziś przyszła do niego z kolejnym pytaniem…

 - Kuba, Kuba, a tak się jeszcze zastanawiałam - czy czytałeś 
może jakieś opracowania, artykuły o branży fotografi cznej 
w Polsce? Albo o sektorze małych fi rm zajmujących się 
fotografi ą we Wrocławiu?

 - No nie. A po co mam to robić?
 - A, bo widzisz… Dobrze jest znać swoją branżę i swój sek-

tor, wiedzieć, co o nim sądzą ci, którzy się na nim dobrze 
znają, jak najprawdopodobniej będzie się on rozwijał, jaka 
jest konkurencja, jakie zmiany mogą w nim nastąpić, itd. 

 - A skąd ja takie rzeczy do czytania wezmę? 
 - Oj, choćby z magazynów i portali branżowych, z czaso-

pism biznesowych, a czasem też fi rmy doradcze publiku-
ją u siebie na stronach internetowych takie opracowania 
w ramach reklamy. 

 - No dobrze, ale skąd będę wiedział, które opracowanie 
warto przeczytać? Przecież tego wszystkiego jest tyle, 
że zaczytałbym się na śmierć.

 - No i właśnie dlatego trzeba umieć dobrze określić, 
co się robi. Umieć nazwać #branżę, czyli zakres tego 
co się robi, oraz #sektor - czyli to, gdzie pracujemy - w ja-
kim mieście, kraju - i co tam sprzedajemy. Jak te dwie rze-
czy dobrze się nazwie, to już połowa sukcesu. Wtedy mo-
żesz się więcej dowiedzieć o #konkurencji, #dostawcach 
i #dystrybutorach.

Popatrz na Twoją szkołę oczami 
przedsiębiorcy i określ, w jakich 

sektorach ona działa. Następnie odpo-
wiedź na następujące pytania: Jaką szkoła 
ma konkurencję? Jakich szkoła ma dostaw-
ców? Jak wygląda dystrybucja usług, które 
szkoła świadczy uczniom? Czym można 
zastąpić edukację w szkole i na ile jest to 
poważna konkurencja? 

Wybierz branżę, w której działa 
we Wrocławiu przynajmniej jed-

no przedsiębiorstwo, a następnie znajdź 
w internecie przynajmniej dwa opracowa-
nia (analizy, raporty, itp.) dotyczące sytuacji 
tej branży w Polsce lub w Unii Europejskiej. 

Zadania:



Co to jest ekonomia współdzielenia? Jakie możli-
wości daje ten trend?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Ostatnio to Julia wypytuje brata o jego plany, 
a dziś nie jest inaczej…

 - Hej Kuba!
 - Elo Julka, co tam?
 - Tak sobie pomyślałam - a jeśli ktoś będzie chciał u ciebie 

zamówić zdjęcia w studio. Skąd to studio weźmiesz?
 - No to jest problem. Nie będę mógł takich zdjęć zrobić.
 - Myślę, że mam pomysł co w takiej sytuacji poradzić. 
 - Tak? Jaki?
 - Słyszałeś o #ekonomii współdzielenia? 
 - Nie.
 - To taki pomysł, żeby wspólnie z innymi wykorzystywać 

różne rzeczy, które nie są używane przez cały czas. Dzięki 
temu można obniżyć koszty, które przeznacza się na przy-
kład na samochód, biuro, narzędzia. Dzięki temu powstały 
takie miejsca jak coworking - czyli biuro, które jest wykorzy-
stywane jednocześnie przez kilka fi rm. I mam pomysł taki, 
że mógłbyś poszukać innych osób, które jak ty zajmują się 
fotografi ą i potrzebują studia. Możecie wspólnie wynająć i 
wyposażyć studio, a dzięki temu podzielicie koszty między 
siebie. Co o tym sądzisz?

 - To super pomysł, ale jak ja znajdę takich innych fotografów?
 - Mógłbyś napisać o tym na jakiejś grupie tematycznej na 

Facebooku. Ekonomia współdzielenia właśnie tak działa, 
że ludzie poszukują możliwości wspólnego wykorzystania 
rzeczy i miejsc przez internet, bardzo często właśnie przez 
Facebooka.

 - Ok, zaraz tego spróbuję. 
 - To mam dla ciebie niespodziankę. Dorzucę się do tego 

nowego wspólnego studia. Kupię do niego jakąś lampę 
albo tło. 

 - Dzięki! Jesteś wspaniałą siostrą.  

Jakie znasz konkretne przypadki 
stosowania idei ekonomii współ-

dzielenia w Twoim otoczeniu? Jak można 
zastosować ekonomię współdzielenia już 
teraz w Twoich codziennych czynnościach?

Trendem związanym z ekonomią 
współdzielenia jest stosowanie 

tzw. crowdfundingu. Dowiedz się dokładnie 
co to takiego, jakie przynosi on możliwości 
dla przedsiębiorców (i nie tylko) oraz które 
z tych możliwości są dostępne w Polsce. 

Zadania:



 - Kuba, masz chwilę?
 - Tak. 
 - Tak sobie myślę, że powinieneś dowiedzieć się więcej 

o #marketingu. 
 - No dobrze. To możesz mi o tym opowiedzieć?
 - Jasne. Zrobię to na przykładzie mojej znajomej fl orystki, 

Basi, która układa przepiękne bukiety z kwiatów, traw, 
warzyw i owoców.

 - Dobrze. Na przykładach łatwiej obczaić.
 - Gdy Basia zakładała fi rmę musiała się zastanowić, 

dla kogo będzie robić bukiety - czy będą to bukiety ślubne 
dla panien młodych, czy może dla kogoś innego. Stwierdzi-
ła, że każdy klient będzie miał inne potrzeby. Dla każdego 
rodzaju klienta przygotowała inne bukiety, które miały inne 
ceny i w różny sposób można je było kupić - część dowo-
ziła sama klientowi. W ten sposób Basia zdecydowała, 
jak będzie wyglądał marketing jej fi rmy.

 - OK, a co z #promocją i #reklamą?
 - Promocja to, wszystko to, co wpływa na klientów: infor-

mowanie ich o ofercie, edukowanie na temat właściwości 
produktów, czy też wpływanie na ich preferencje. Zwykle 
“promocję” rozumiemy jako np. obniżkę cen w sklepie, 
ale tak naprawdę jest to „promocja sprzedaży” - tak to się 
fachowo nazywa. To część promocji, ale jest w niej jeszcze 
reklama i public relations, czyli działania, które mają na celu 
utworzenie i zachowanie dobrego wizerunku fi rmy.

 - To wszystko jest takie skomplikowane. Czy można gdzieś 
o tym więcej poczytać?

 - Jasne. Zaraz dam ci kilka linków do dobrych blogów 
na ten temat...

Znajdź w gazecie lub w internecie 
reklamę z informacją o promocji 

sprzedaży. Przeanalizuj jakie elementy za-
wiera taka reklama. Jak myślisz, do kogo 
jest ona skierowana? 

Wyobraź sobie, że jesteś przed-
siębiorcą, który zdobył zgodę na 

sprzedaż kanapek na terenie Twojej szko-
ły. Zastanów się nad marketingiem takiej 
działalności. Jaka Twoim zdaniem powinna 
być cena kanapek, miejsce i proces sprze-
daży oraz jak powinna wyglądać promocja? 
Zaprojektuj reklamę Twoich kanapek, która 
mogłaby zostać umieszczona na tablicy 
ogłoszeniowej. 

Zadania:

Co to jest marketing? Jaka jest różnica między 
marketingiem, reklamą oraz promocją?

Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Ostatnio to Julia wypytuje brata o jego plany, 
a dziś nie jest inaczej…



 - Cześć Kuba.
 - Elo siostra, co tam?
 - Poczytałeś ten blog o marketingu, który ci pokazałam? 
 - Tak. Nawet dość ciekawy i zrozumiały. Widać, że ktoś, 

kto go pisał lubi ten temat. Ale nie do końca czaję, co to jest 
#grupa docelowa. Czy możesz mi to wyjaśnić?

 - Jasne, że tak. Grupa docelowa to dokładniej lub mniej do-
kładnie określona grupa osób lub fi rm czy instytucji, które 
mogą zostać naszymi klientami. Jeśli jest to grupa osób, 
to często do jej określenia używa się wieku, sytuacji rodzin-
nej, tego, ile taka osoba zarabia, itd. 

 - A po co w ogóle mówi się o takiej grupie?
 - A po to, żeby lepiej dostosować do klientów cały mar-

keting. Ważne jest dobre ich poznanie - ich potrzeb, 
zwyczajów, typowych zachowań, typowych problemów 
i wyzwań. No i jak duża jest to grupa.

 - A jak się tego wszystkiego o grupie docelowej dowiedzieć?
 - O wielkości grupy można się dowiedzieć pośrednio 

z danych GUS, czy z różnych serwisów, choćby z Face-
booka lub z serwisów Open Data. Warto też choćby po pro-
stu rozmawiać ze swoimi przyszłymi, potencjalnymi klien-
tami. Od nich można się dużo dowiedzieć - właśnie tego, 
na przykład, na czym im zależy i co ich interesuje. 

 - Nie jest to proste, ale z drugiej strony bardzo ciekawe. 
No bo kto taki potrzebuje moich zdjęć - nad tym się 
nawet nie zastanawiałem. Muszę się tego dowiedzieć. 
Dzięki Julka, fajnie to wyjaśniłaś.

Obejrzyj stronę internetową Głów-
nego Urzędu Statystycznego 

i sprawdź jakie dane są tam dostępne. Po-
dobnie przeanalizuj, jakie dane są dostępne 
na stronie “Otwarte dane we Wrocławiu”. 
Jako dodatkowe ćwiczenie sprawdź, ile 
osób urodzonych w tym samym roku co Ty 
mieszka obecnie w Polsce.

Poprzez narzędzia serwisu Facebook 
przeznaczone dla przedsiębiorców 

sprawdź ilu użytkowników tego serwisu 
ma takie samo hobby jak Ty i mieszka we 
Wrocławiu. 

Zadania:

Co to jest grupa docelowa? Jakie informacje 
można znaleźć na temat takiej grupy w ogólnie 
dostępnych źródłach?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Ostatnio to Julia wypytuje brata o jego plany, 
a dziś nie jest inaczej…



W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą badać 
rynek? Co to są trendy i po co się je obserwuje?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Ostatnio to Julia wypytuje brata o jego plany, 
a dziś nie jest inaczej…

 - Cześć Kuba!
 - Elo siostra! Dobrze, że cię widzę. Mam pytanie - jak można 

się dowiadywać różnych rzeczy o grupie docelowej inaczej 
niż z GUSu i rozmów z klientami? To chyba trochę za mało. 
Prawda?

 - Jasne, że za mało. Widzisz - sam doszedłeś do tego, 
że potrzebne są #badania marketingowe.

 - OK, możesz mi powiedzieć, jak się je robi?
 - Jasne. Najczęściej badania rynku robi się właśnie po to, 

aby poznać lepiej grupę docelową. Jeśli są to #badania 
jakościowe, to oznacza to, że dają obraz tego, z czym 
można się spotkać, ale nie dowiemy się dzięki nim np. jaki 
odsetek osób w grupie docelowej ma konkretną opinię. 

 - A co jeśli potrzebne są dokładne dane i badania jakościo-
we nie wystarczą?

 - Wtedy organizuje się #badania ilościowe, w przypadku 
których konieczne jest skontaktowanie się z dużą liczbą 
osób, a analizą zebranych danych zajmują się profesjonalni 
analitycy.

 - I jak często powinno się robić takie badania?
 - To zależy od wielu rzeczy. Sytuacja się ciągle zmienia i fak-

tycznie jest tak, że badania przestają być po jakimś czasie 
aktualne. Ale czasem zamiast robić kolejne badanie lepiej 
jest poobserwować #trendy, czyli tendencje do zmian. 

 - Ok, dzięki, już rozumiem. 

Zaprojektuj krótką anonimową an-
kietę, dzięki której możesz się do-

wiedzieć, jakiego rodzaju drugie śniadania 
preferują Twoi koledzy i koleżanki z klasy - 
czy jest to kanapka, owoc, jogurt, słodycze 
czy może jeszcze coś innego (a może wca-
le nie jedzą oni drugich śniadań). Następnie 
poproś kolegów i koleżanki o wypełnienie 
ankiet i podsumuj wyniki. 

Odszukaj w sieci dowolną fi rmę 
zajmującą się badaniem trendów, 

która publikuje na swoich stronach interne-
towych darmowe raporty z badań (podpo-
wiedź: wpisz w Google “trend watching”). 
Pobierz jeden z takich darmowych rapor-
tów i sprawdź, jakie trendy zostały tam 
opisane. 

Zadania:



Co to jest kanał komunikacji? W jakich kanałach 
komunikacji można umieszczać reklamy?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
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 - Cześć Kuba, co robisz?
 - Elo. No właśnie lukam na Facebooku, jakie można zrobić 

reklamy. Wygląda to na początek trochę zagmatwanie, ale 
już zaczynam to czaić. O, na przykład - popatrz - tutaj mam 
do wyboru reklamę tylko w samym Facebooku lub na Insta-
gramie. Wystarczy tu zaznaczyć i już. 

 - Ok, super. A myślałeś o tym, gdzie jeszcze można wypuścić 
reklamy?

 - Tak. Myślałem o reklamie w magazynie na temat fotografi i. 
 - Ciekawy pomysł, ale trzeba się nad nim dobrze zastanowić.
 - Co masz na myśli?
 - No bo widzisz - magazyn, gazeta, czy internet, czy może 

jeszcze coś innego, jak telewizja czy radio - czyli #kanał, 
którym komunikujesz się ze swoimi klientami, musi być do 
tych klientów dostosowany. I zanim się go wybierze, trze-
ba sprawdzić, trzy rzeczy - ile osób z twojej grupy docelo-
wej ma styczność z tym kanałem, ile innych osób jeszcze 
z tego kanału korzysta i kto jeszcze umieszcza tam reklamy. 
Od tego zależy, ile będzie kosztować reklama i jak powinno 
się ją przygotować. 

 - To znaczy, że nie ma sensu robić reklamy zanim dokładnie 
nie pozna się grupy docelowej też od tej strony - co czyta, 
czego słucha, co ogląda…

 - Dokładnie tak.

Załóżmy, że chcesz przeprowadzić 
kampanię reklamową skierowaną 

do uczniów w wieku 15-18 lat we Wro-
cławiu. Sprawdź, ile kosztuje umieszczenie 
prostej reklamy zawierającej tylko logo 
fi rmy i hasło reklamowe w regionalnej 
gazecie.

W przypadku dużych kampanii 
reklamowych dobór kanałów ko-

munikacji i zakup powierzchni czy czasów 
reklamowych zlecić można fi rmom wy-
specjalizowanym w tym zakresie zwanym 
domami mediowymi. Sprawdź, jakie domy 
mediowe działają we Wrocławiu i jakie 
powierzchnie/czasy reklamowe są one 
w stanie zakupić.

Zadania:



 - Cześć Kuba, co tam u Ciebie?
 - Elo Julka. Właśnie się zastanawiam… Jak ja mam te zdję-

cia sprzedawać? Zrobić z nimi sklep internetowy, a może 
jednak robić to jakoś inaczej? Im dłużej o tym myślę, tym 
trudniej się zdecydować.

 - Zacznijmy od początku. Czy twoja fi rma będzie prowadzić 
sprzedaż #B2B czy #B2C?

 - Co to znaczy?
 - B2B to skrót od “business to business” - klientami fi rmy są 

inne fi rmy i organizacje. A B2C pochodzi od “business to 
consumer” - klientami fi rmy są konsumenci, czyli po prostu 
ludzie. 

 - OK. No to myślę, że będzie to B2B. Chciałbym sprzedawać 
zdjęcia fi rmom, które później dalej je wykorzystają - w ka-
lendarzach, na prezentacjach, czy na kubeczkach. 

 - To dobry pomysł. A czy określiłeś już swoją grupę 
docelową?

 - Tak. Będą to małe i średnie agencje reklamowe 
z Wrocławia. 

 - Świetnie. Czy udało ci się już poznać kogoś z takiej fi rmy? 
 - Jeszcze nie.
 - A czy wiesz, jak możesz kogoś takiego poznać?
 - Nie mam pomysłu.
 - Proponuję Ci zacząć od sprawdzenia spotkań branżowych, 

na których tacy ludzie się pojawiają - konferencji, spotkań 
networkingowych, itp. Przygotuj sobie wizytówki, załóż 
konto na Linkedin, portfolio do pokazania i… do odważ-
nych świat należy. To tak zwany #networking i dzięki nie-
mu można poznać potencjalnych klientów, ale i przyszłych 
partnerów biznesowych. 

Znajdź po jednym przykładzie zna-
nych przedsiębiorstw działających 

w modelu B2C i B2B. Postaraj się dowie-
dzieć jak najwięcej o tym, w jakich kana-
łach sprzedaży one działają.

Część kanałów sprzedaży wiąże się 
z dodatkowymi przepisami prawny-

mi, które regulują, jak powinna w tych ka-
nałach wyglądać sprzedaż. Jednym z przy-
kładów na to jest sprzedaż poprzez sklepy 
internetowe. Sprawdź jakie dodatkowe 
obowiązki nałożone są na przedsiębiorców, 
którzy prowadzą w tym kanale sprzedaż 
produktów na rzecz konsumentów (klien-
tów indywidualnych). 

Zadania:

Co to jest kanał sprzedaży? Co oznaczają skróty B2C 
i B2B? W jakich kanałach sprzedaży działać będą 
przedsiębiorstwa typu B2B, a w jakim B2C?

Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Ostatnio to Julia wypytuje brata o jego plany, 
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 - Kuba, powiedz, jak ci idzie z twoją fi rmą?
 - Całkiem dobrze. Mam już gotową stronę z moim portfolio.
 - Świetnie. A sprawdziłeś inkubatory, w których możesz 

zacząć?
 - Jeszcze nie. Ale mam już ich listę - tych z Wrocławia oczy-

wiście. Ale czy we Wrocławiu są jeszcze jakieś inne insty-
tucje, które mogą pomóc? 

 - O tak, jest ich trochę. Nie wiem, czy wszystkie przydadzą 
się akurat w takim biznesie, jak twój, no ale są. 

 - Jakie na przykład?
 - O, choćby fi rmy prowadzące biura #coworkingowe, 

rozmaite instytucje, które pomagają w uzyskaniu pieniędzy 
na rozwój - czy to z Unii Europejskiej, czy z innych źródeł. 
Są też #parki przemysłowe, #izby gospodarcze, centra 
wspierające rozwój technologii. Jest tego trochę. 

 - Ojej, a ja tego wszystkiego jeszcze nie sprawdziłem. Chyba 
nigdy nie otworzę tej fi rmy jak będzie do sprawdzenia tyle 
możliwości. 

 - Nie musisz wszystkiego sprawdzać. W konkretnym przy-
padku, jak w twoim, gdy zajmujesz się bardzo wyspecja-
lizowaną działalnością, jedynie niewiele z tych instytucji 
może ci bezpośrednio pomóc. Trzeba mieć tylko orientację, 
a tą zyskasz czytając taki informator - “Przewodnik Wro-
cławskiego Przedsiębiorcy”. Można pobrać go z internetu, 
a konkretnie ze strony wroclaw.pl. W pół godziny prze-
czytasz go od deski do deski, a jeśli coś cię zainteresuje, 
możesz dowiadywać się dalej. 

 - Brzmi sensownie. Czekaj, zaraz sobie ten informator 
ściągnę na smartphone’a.  

Porównaj oferty inkubatorów dzia- 
łających we Wrocławiu, a następ-

nie przedstaw w swojej klasie krótkie 
zestawienie jak kształtują się koszty prowa-
dzenia projektu (startupu) w każdym z nich 
i na czym polegają najważniejsze różnice 
w ich ofertach.

Odnajdź w internecie “Przewodnik 
Wrocławskiego Przedsiębiorcy” 

i znajdź w nim rozdział na temat instytucji 
otoczenia biznesowego we Wrocławiu. 
Postaraj się nawiązać kontakt z przynaj-
mniej jedną z nich i dowiedz się dokładnie, 
czym się zajmuje. 

Zadania:

Co to są instytucje otoczenia biznesowego? 
Jakie z nich znajdziesz we Wrocławiu?
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 - Elo Julka, masz chwilę?
 - Tak, co tam?
 - Rozmawiałem dziś z moją koleżanką, Wiktorią. Ona też 

chce założyć startup. Zastanawialiśmy się nad tym, z czym 
warto wystartować we Wrocławiu. No bo ona nie ma ja-
kichś takich silnych zainteresowań, jak ja z tą fotografi ą. 
Mówi, że może robić wszystko, byle to było coś naprawdę 
“wrocławskiego”.

 - Hmmm… Ciekawe podejście. 
 - No właśnie trochę dziwne. Ale mniejsza o to. Mam pytanie, 

czy wiesz może, co można Wiktorii podpowiedzieć? 
 - Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że może warto 

zrobić coś, z czego korzystać będą studenci. Czy wiesz, że 
we Wrocławiu studiuje ponad 100 tysięcy osób? 

 - No, to może być ciekawe.
 - Poza tym można się przyjrzeć, jakie fi rmy mają we Wro-

cławiu swoje oddziały i zakłady. I może wymyślić coś dla 
nich lub dla ich pracowników. Na przykład Wrocław to 
spore centrum fi rm informatycznych. Jest tu także trochę 
przemysłu - a jeśli chodzi o liczbę pracowników, to nawet 
bardzo dużo. 

 - To prawda. 
 - Można spróbować skorzystać z tego, że Wrocław jest 

geografi cznie bardzo dobrze położony. Stąd jest blisko i do 
dużych polskich centrów przemysłowych i do zagranicz-
nych - w Niemczech, Czechach i Austrii. 

 - OK, to niezły pomysł. Porozmawiam z Wiktorią o tym 
jeszcze...

Spróbuj ustalić, jakiego rodzaju 
szkoleń branżowych potrzebują wy-

brane wrocławskie przedsiębiorstwa. Na-
stępnie sprawdź ofertę tego typu szkoleń 
we Wrocławiu. Czy Twoim zdaniem warto 
jest założyć fi rmę szkoleniową realizującą 
takie szkolenia? 

Wybierz jedną z wrocławskich 
uczelni i dowiedz się na jednym 

z jej wydziałów, jakie są warunki przyję-
cia studentów tej uczelni na praktyki - jak 
przedsiębiorca może się o to starać, jakich 
musi dopełnić formalności, jakiego wyna-
grodzenia za praktyki oczekują studenci. 

Zadania:

Jakie jeszcze możliwości ma we Wrocławiu 
osoba, która chce dopiero rozpocząć działalność, 
np. otworzyć startup?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Ostatnio to Julia wypytuje brata o jego plany, 
ale dziś jest inaczej - to Kuba zaczął rozmowę.



 - Kuba, tak sobie myślałam - czy startujesz w jakichś 
#konkursach?

 - Nie, a po co? Dla mnie liczy się to, że moje zdjęcia się 
podobają mnie i innym ludziom. Nie czuję się dobrze 
z tym, żeby mnie oceniało jakieś jury z niewiadomo jakiego 
konkursu.

 - Rozumiem, masz prawo tak myśleć, ale starty w konkur-
sach mogą być dla przedsiębiorcy ważne. I nie mam tu na 
myśli konkursów fotografi cznych.

 - Tak, a jakie? I co dzięki nim mogę zyskać?
 - Możesz zyskać to, że ludzie o tobie więcej usłyszą. Będą cię 

kojarzyć i to pozytywnie. A to jest bardzo ważne w marke-
tingu i sprzedaży - ale przecież o tym wiesz, rozmawialiśmy 
już o tym. 

 - No tak. No ale jakie na przykład organizuje się konkursy 
dla fi rm?

 - O, jest ich trochę. Chyba nawet nie potrafi ę wymienić 
wszystkich. Jest na przykład taka nagroda, jak “Kreatura” 
- za najlepsze kreacje w dziedzinie reklamy. Tam mógł-
byś wysłać jakieś swoje prace, jeśli zrobisz jakieś zdjęcia 
reklamowe. Są też inne - “Gazele Biznesu”, “Ekolaury”, 
“Przedsiębiorstwo Fair Play”, “Pracodawca Roku”.
Na pewno słyszałeś przynajmniej o niektórych z nich.

 - No faktycznie, to może spróbuję przynajmniej wystartować 
w jakimś  konkursie  fotografi cznym. Z tymi biznesowymi 
chwilę poczekam, bo jeszcze nie bardzo mam się czym 
pochwalić. 

W jakich jeszcze innego rodzaju 
konkursach mogą wystartować 

fi rmy? Podpowiedź: nie ma w nich nagro-
dy, ale też jest korzystne dla fi rmy, gdy taki 
konkurs wygra. 

Odszukaj informacje o przynajmniej 
jeszcze jednej nagrodzie przyzna-

wanej przedsiębiorstwom lub przedsię-
biorcom w Polsce. Jak myślisz - jaka jest 
przydatność tej nagrody dla biznesu. 

Zadania:

W jakich konkursach mogą startować przed-
siębiorstwa? W jakim celu to robią? Jakie 
możliwości mają w tym zakresie przedsiębior-
stwa wrocławskie?
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 - Cześć Kuba! Rozmawiałeś z Wiktorią?
 - Elo. Tak. Mówiła, że będzie szukać osób z podobnym pomy-

słem w Berlinie, Wiedniu i Pradze, a potem chce zrobić ta-
kie biura, gdzie można przyjść porozmawiać z przedsiębior-
cami z tych miast na wideokonferencjach. Nawet znalazła 
już inwestora, ale musi tylko przygotować jakiś materiał 
o Wrocławiu, w którym będzie o tym, jakie są możliwości 
tutaj dla kogoś, kto chciałby działać w handlu, usługach 
i produkcji. 

 - No tak. Czy chcesz jej coś podpowiedzieć?
 - Tak, oczywiście. 
 - OK, no to zastanówmy się. W przypadku handlu liczy się 

przede wszystkim dobra lokalizacja, więc można opisać 
dobre miejsca we Wrocławiu. Dla małych sprzedawców 
będą to np. #hale kupieckie. Dla większych można napisać 
o istniejących #centrach handlowych, gdzie mogą wyna-
jąć cały sklep. 

 - Ok, zanotuję to sobie. A co z produkcją?
 - Dla przedsiębiorstw produkcyjnych ważne jest przede 

wszystkim to, czy produkcja może się na danym terenie 
odbywać. Chodzi o hałas, odpady, itp. Można sprawdzić 
w #planach zagospodarowania jak to wygląda i o tym 
napisać. 

 - Ok, a co z usługami?
 - Często będzie tak, że fi rmy usługowe będą szukać miejsc 

pod kątem wygody pracowników - przykładowo jest tak 
w branży IT. Można więc napisać coś o nowoczesnych 
biurowcach, których we Wrocławiu jest już całkiem sporo. 

 - Dobrze. Pogadam z Wiktorią. Dzięki Julka.

Sprawdź, na jakich warunkach 
można wynająć stanowisko sprze-

daży w jednej z wrocławskich hal kupiec-
kich. Czy stanowiska te są dostępne od 
ręki, czy jest ich na tyle mało, że trudno 
jest je wynająć? 

Korzystając z planów zagospo-
darowania przestrzennego Wro-

cławia znajdź miejsce, w którym można 
wybudować nowe centrum handlowe 
o powierzchni powyżej 2000 m2. Odszukaj 
dowolny tekst uchwały wprowadzającej 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego i sprawdź, jakie elementy taka 
uchwała zawiera. Co można jeszcze odna-
leźć przy wykorzystaniu Systemu Informacji 
Przestrzennej Wrocławia?

Zadania:

Jakie możliwości mają we Wrocławiu przed-
siębiorstwa handlowe, jakie usługowe, a jakie 
produkcyjne?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Ostatnio to Julia wypytuje brata o jego plany, 
a dziś nie jest inaczej… 



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?
Kuba, brat Julki, która prowadzi już od kilku lat swoją fi rmę, poprosił ją o pomoc w założeniu własnego 
startupu. Julka pomaga mu w wielu różnych tematach. Ostatnio to Julia wypytuje brata o jego plany, 
a dziś nie jest inaczej… 

 - Cześć Kuba, co słychać. 
 - Elo Julka, wiesz co, ostatnio gadałem z Mateuszem.
 - Z tym, co starał się przekonać cię do tego, że mała fi rma 

się nie opłaca?
 - Z tym samym. Dziś przekonywał mnie, że nie ma sensu 

otwierać fi rmy we Wrocławiu. 
 - Wszystko zależy od tego, o jakiej fi rmie mówimy. 
 - Jak to? Przecież ostatnio rozmawialiśmy o tym, co jest do-

brego we Wrocławiu dla różnych fi rm, a teraz mi mówisz 
coś takiego?

 - Tak, bo widzisz, to wszystko zależy. Wrocław jest dużym 
miastem, które daje wiele możliwości, ale dla niektórych 
fi rm są nawet w Polsce miejsca lepsze do prowadzenia 
biznesu. Jeśli ktoś myśli o biznesie, który oferuje coś kon-
sumentom, Wrocław ma mniej potencjalnych klientów niż 
na przykład Warszawa. Ale z drugiej strony, gdy na przykład 
zagraniczny inwestor patrzy na Wrocław, widzi tu miejsce, 
z którego jest niedaleko do dużych ośrodków biznesowych, 
też w Unii Europejskiej, gdzie jest sporo uczelni, z którymi 
można współpracować, że są i działają różne instytucje 
w otoczeniu biznesu - izby gospodarcze, centra ułatwiające 
rozwój nowoczesnych technologii, czy agencje, wspierają-
ce rozwój biznesu. W wielu przypadkach to jest ważniejsze, 
a mniejsza liczba mieszkańców nie przeszkadza. 

 - OK, teraz będę już wiedział, co powiedzieć Mateuszowi 
następnym razem...  

Wyobraź sobie, że prowadzisz 
startup, który ma się zająć pro-

dukcją drukarek 3D, które mają trafi ać 
głównie na rynek niemiecki. Spotykasz 
inwestora, który proponuje Ci inwestycję 
w Twój startup i przeniesienie go do War-
szawy. Zastanów się, czy przystaniesz 
na jego propozycję - zbierz argumenty za 
i przeciw, a następnie zdecyduj. 

Sprawdź i porównaj ceny po-
wierzchni biurowych we Wrocła-

wiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie (zwróć 
uwagę, jakiej klasy są oferowane biura; 
porównywanie cen ma sens tylko w przy-
padku biur tej samej klasy). 

Zadania:


