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Przed rozpoczęciem biznesu

O sukcesie przedsięwzięcia decydują:

- Przedsiębiorca

- Projekt 

Dlatego przed rozpoczęciem planowania należy zastanowić się czy cechy posiadane przez 
przyszłego przedsiębiorcę predystynują go prowadzenia biznesu. 



Przed rozpoczęciem biznesu - przedsiębiorca

Co brać pod uwagę? (Mulak 1995)

• Cechy osobowości (np. wytrwałość w dążeniu do celu, skłonność do ryzyka, wiara we 
własne siły itd.),

• Umiejętności zawodowe (np. umiejętność negocjowania, umiejętność kierowania 
zespołami ludzi, stopień wykształcenia w danej dziedzinie itp..),

• Konkretne doświadczenia nabyte w dziedzinie, w której zamierza się działać



Przed rozpoczęciem biznesu - przedsiębiorca

Sprawdzenie predyspozycji zawodowych można dokonać przy pomocy testu.

Jeżeli przedsiębiorcy brakuje niektórych pożądanych, należy poszukać wspólnika, który 
będzie wypełniał wybrane braki 



Przed rozpoczęciem biznesu – przedsiębiorca (Mulak 1995)

Umiejętności zawodowe w konkretnej branży

1.Dowiedz się, jakie istotne czynności wykonuje lub powinien wykonywać właściciel 
przedsiębiorstwa z danej branży.

2.Ustal jakie umiejętności są potrzebne do tego, by prawidłowo wykonywać takie właśnie 
czynności

3.Ustal, które z umiejętności potrzebnych do prowadzenia tego przedsiębiorstwa 
posiadasz i w jakim stopniu je opanowałeś



Przed rozpoczęciem biznesu – przedsiębiorca (Mulak 1995)

Doświadczenie zawodowe

• Ile lat pracy potrzeba, by dobrze poznać specyfikę danej branży i poczuć się w niej w 
miarę swobodnie?

• Ile lat pracy masz w interesującej cię branży?
• Czy masz doświadczenie z pracy w jakiejkolwiek pokrewnej dziedzinie i czy 

doświadczenia te można zastosować w zaplanowanym przez ciebie przedsięwzięciu?
• Czy masz wykształcenie w wybranej branży bądź w dziedzinie pokrewnej?
• Czy znasz i potrafisz posługiwać się najnowocześniejszą technologią w tej dziedzinie?



Przed rozpoczęciem biznesu – przedsiębiorca (Mulak 1995)

Jeżeli brakuje umiejętności zawodowych lub doświadczenia:

• Również wskazane byłoby zaangażowanie wspólnika,

• Można nabyć wiedzę i doświadczenie podejmując pracę w innym (cudzym) 
przedsiębiorstwie działającym w danej branży,

• Można zatrudnić pracownika z niezbędną wiedzą i doświadczeniem, 

• Niektóre braki można zniwelować poprzez różne formy podnoszenia kwalifikacji /kursy, 
szkolenia itd./



Biznesplan

Biznesplan jest zbiorem uporządkowanych celów i wynikających z nich zadań oraz 
sposobów ich realizacji sporządzonym w formie pisemnego dokumentu
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Biznesplan – uporządkowanie celów



Biznesplan - zadania
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W biznesplanie określa się:

• Co jest do zrobienia,

• W jaki sposób to będzie robione,

• Jakie zasoby będą do tego potrzebne,

Biznesplan - zadania



Dlaczego warto planować

Funkcje planowania:

• Planowanie pomaga zapobiegać chaosowi,

• Planowanie sprzyja koncentracji na najważniejszych celach,

• Planowanie zwiększa prawdopodobieństwo, że nie zostanie pominięta żadna z ważnych 
czynności,

• Planowanie pomaga zapobiegać myśleniu życzeniowemu,

• Planowanie zwiększa motywację, gdyż jest zobowiązaniem planującego,

• Planowanie wymusza orientację na przyszłość,

• Planowanie ogranicza strach przed przyszłością.



Wymogi wobec planujących

Osoby przygotowujące biznesplan powinny:

1.Dysponować wiedzą i aktualnymi informacjami o ogólnych i specyficznych czynnikach 
realizacji danego biznesu.

2.Dysponować wiedzą o otoczeniu i posiadać informacje o rynku.

3.Posiadać warsztat z zakresu marketingu, finansów i zarządzania.



Forma biznesplanu

Forma biznesplanu jest pochodną celu, w jakim plan został stworzony 

Bardzo często struktura i zakres tematyczny biznesplanu są narzucane przez podmiot 
zewnętrzny, do którego plan jest kierowany. 

Zawsze należy sprawdzić czy odbiorca (podmiot do którego kierowany jest biznesplan) nie 
wyznaczył oczekiwanego standardu biznesplanu.

Jeśli tak jest – należy bezwzględnie trzymać się tego standardu. Odbiorca biznesplanu ma 
zawsze przewagę nad jego autorem.



Forma biznesplanu – cechy wspólne większości dokumentów

• Biznesplan ma formę maszynopisu,

• Biznesplan powinien mieć ograniczoną objętość (45-55 stron),

• W głównym dokumencie umieszczone są najważniejsze informacje. Pozostałe 
umieszczane są w załącznikach,

• Dokument posiada kompletny i przejrzysty spis treści,

• Dokument jest wzbogacony wykresami, diagramami i innymi środkami ułatwiającymi 
przekaz,

• Dokument powinien mieć przejrzysty układ graficzny i jasną strukturę. Rozdziały, 
podrozdziały, tytuły i podtytuły powinny mieć strukturę hierarchiczną 



Błędy biznesplanów

1.Zachwiana struktura dokumentu oraz błędy formalne np.

• dysproporcje w objętości i szczegółowości poszczególnych części (rozdziałów),

• nadmierna koncentracja na wybranych zagadnieniach (np. opisie technicznym lub części 
finansowej),

• specjalistyczny żargon.

2.Nadmierna sztywność planu np.

• opieranie planu na jedynym odbiorcy lub wyłącznie na analizie trendów lub analogii,

• brak analizy wariantowej,

• brak analizy szans i zagrożeń



Błędy biznesplanów

3.Błędnie sformułowane cele np.

• cele zbyt ogólne,

• cele niemierzalne,

• brak umiejscowienia celów w czasie,

• brak hierarchii celów,

• nie wyznaczenie wykonawców.

4.Brak realizmu np.

• brak rzetelnej analizy rynku

• opieranie się na zbyt ogólnych przesłankach,

• nierealny harmonogram lub jego brak,

• niedoszacowanie drobnych kosztów.



Błędy biznesplanów

5.Tworzenie planu wyłącznie dla zewnętrznego odbiorcy (np. kredytodawcy, nabywcy 
obligacji itd.). Konsekwencją tego jest:

• nadmierny optymizm,

• upodobnienie planu do prospektu reklamowego,

• brak zaangażowania w realizację planu

• koncentracja na „terminach – zaklęciach”

6.Nieprzestrzeganie konwencji biznesplanu np.

• stosowanie branżowego żargonu,

• dokumenty niekompletne,

• brak materiałów źródłowych,

• opinie bez pokrycia itd.



Rodzaje biznesplanów

Wg. kryterium objętości:

1.Skrócony biznesplan

2.Rozwinięty biznesplan

Wg. kryterium obiektu:

1.Biznesplan dla nowego przedsięwzięcia

2.Biznesplan dla podmiotu istniejącego



Rodzaje biznesplanów

Wg. kryterium adresata:

1.Biznesplan dla podmiotu zewnętrznego

2.Biznesplan dla osoby kierującej przedsięwzięciem

3.Biznesplan dla obu ww. podmiotów jednocześnie

Wg. kryterium autora

1.Biznesplany tworzone przez twórców przedsięwzięcia

2.Biznesplany zamawiane u podmiotów zewnętrznych

3.Biznesplany będące efektem współpracy  z podmiotami zewnętrznymi



Uproszczony biznesplan

Uproszczony (skrócony) biznesplan stosuje się gdy:

1.Mamy do czynienia z zagadnieniem prostym, nieskomplikowanym – np. niewielką 
inwestycją.

2.W sytuacjach przeciwnych – duże kapitałochłonne i skomplikowane przedsięwzięcie. 
Wówczas jest to wstęp do rozwiniętego biznesplanu.



Uproszczony biznesplan

Uproszczony (skrócony) biznesplan zawiera następujące elementy:

• Charakterystyka firmy (historia, przedmiot działalności) lub przedsięwzięcia,

• Opis rynku,

• Personel kierowniczy i zarządzanie,

• Czynniki ryzyka,

• Plan sprzedaży (rok, 2 lub 3 lata),

• Bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne.

Objętość skróconego biznesplanu nie powinna przekraczać 25 stron maszynopisu.
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