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MODUŁ 4:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ



SPIS TEMATÓW

1. Bycie przedsiębiorcą / przedsiębiorczynią

2. Tworzenie modelu biznesowego i pisanie biznesplanu

3. Finansowanie w przedsiębiorczości

4. Budowanie i utrzymywanie silnej sieci (networku)

5. Tworzenie dobrego klimatu dla innowacji



WPROWADZENIE
OGÓLNY OPIS MODUŁU
Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o przedsiębiorczości i 
będą umieli odpowiedzieć na ogólne pytania, takie jak:

○ Czym jest przedsiębiorczość? 
○ Co to jest biznesplan?
○ Czego wymaga bycie przedsiębiorcą?

W czasie tego kursu uczestnicy nabędą wiedzę o:
- Budowaniu swojej marki (personal branding)
- Sieciowaniu (networking)
- Przedsiębiorczości społecznej
- Warunkach pozyskiwania kredytów
- Innowacjach
- Etapach budowania biznesu

POMYSŁ ZESPÓŁINNOWACJECEL

BIZNESPLAN PIENIĄDZE SKALOWALNOŚĆ



PLAN SZKOLENIA

1. Wprowadzenie + gra

2. Bycie przedsiębiorcą 

3. Tworzenie modelu biznesowego i pisanie biznesplanu

4. Finansowanie w przedsiębiorczości 

5. Budowanie i utrzymywanie silnej sieci

6. Tworzenie dobrego klimatu dla innowacji

7. Ewaluacja szkolenia



WPROWADZENIE

1. Główne korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Będziecie gotowi do pracy z młodzieżą opuszczającą pieczę nad ich przedsiębiorczością.

1. Główne Cele:
● Rozumienie podstawowych składników biznesplanu
● Zdefiniowanie potencjalnych sposobów pracy z młodzieżą nad tym tematem
● Przygotowanie biznesplanu
● Dyskusja nad poszczególnymi przypadkami (case’y)
● Znajdowanie odpowiedniego modelu biznesowego
● Tworzenie swojej osobistej marki (personal brand)
● Ewaluacja i autoewaluacja

3. Metody:

- Ćwiczenia grupowe
- Dyskusja



GRA WPROWADZAJĄCA

Most

W małych grupach: zbudujcie most z papieru, łączący dwa krzesła, 

stojące w odległości 1 metra od siebie. Wasz most musi utrzymać 

ciężar jednego długopisu.

1 metr



SPIS TEMATÓW

1. Bycie przedsiębiorcą / przedsiębiorczynią

2. Tworzenie modelu biznesowego i pisanie biznesplanu

3. Finansowanie w przedsiębiorczości

4. Budowanie i utrzymywanie silnej sieci (networku)

5. Tworzenie dobrego klimatu dla innowacji



KTO TO JEST PRZEDSIĘBIORCA?

Kliknij tutaj aby obejrzeć 
krótki filmik o cechach 

przedsiębiorcy!

CZY KIEDYKOLWIEK 

CHCIAŁEŚ OTWORZYĆ 

SWÓJ WŁASNY BIZNES?

https://www.youtube.com/watch?v=mWBif5GTzNs


PRZEDSIĘBIORCA/ 
PRZEDSIĘBIORCZYNI

● Musi podejmować inicjatywę

● Musi umieć pracować zespołowo

● Jego priorytetem jest planowanie i organizowanie

● Musi mieć dużo wiedzy o rodzaju biznesu, jaki chce otworzyć



PRZEDSIĘBIORCA/ 
PRZEDSIĘBIORCZYNI

Musi podejmować inicjatywę:

Świat biznesu bezustannie ewoluuje, 

dlatego wymaga wymyślania nowych 

produktów i usług w celu przyciągnięcia 

klientów.

Przedsiębiorca nie czeka aż coś się 

wydarzy – sam/a zaczyna działać!



Umie pracować zespołowo:

W świecie biznesu spotkasz wiele ludzi o różnorodnych

osobowościach i doświadczeniach. Dlatego do sukcesu

niezbędna będzie ci wiedza o tym, jak skutecznie

komunikować się z bardzo różnymi ludźmi w najbardziej

efektywny sposób.

Dobry przedsiębiorca umie współpracować z różnymi

partnerami, wie też, jak budować zespoły złożone z

osób o różnych umiejętnościach, talentach,

osobowościach…

PRZEDSIĘBIORCA/ 
PRZEDSIĘBIORCZYNI



Pracuje

zespołowo:

PRZEDSIĘBIORCA/ PRZEDSIĘBIORCZYNI

DOBRA PRACA ZESPOŁOWA

Zespół 

rozumie jakie 

ma cele i 

pracuje nad 

ich 

osiągnięciem

Oczekuje się 

kreatywności, 

innowacyjności, 

nowych punktów 

widzenia

Członkowie 

zespołu razem 

podejmują 

dobre decyzje

Członkowie 

zespołu czują, 

że mogą 

podejmować 

rozsądne 

ryzyko

Komunikacja: 

otwarta, 

szczera, pełna 

szacunku



Jest osobą dobrze zorganizowaną:

Musisz nauczyć się sprawnego organizowania pracy przedsiębiorstwa. Od twojego systemu 

pracy zależy czy będziesz w stanie ocenić np. stan magazynu, stan osobowy czy tempo 

produkcji w twoim przedsiębiorstwie.

PRZEDSIĘBIORCA/ PRZEDSIĘBIORCZYNI



Ma dużą wiedzę o przedmiocie swojego biznesu:

Uczenie się jest jak trening sportowy. Jeśli codziennie zanurzasz się w 

swoim przedsięwzięciu, to coraz więcej się o nim uczysz, masz coraz 

większą świadomość jego specyfiki. Po jakimś czasie będziesz w stanie 

dostrzegać problemy z daleka, a twoje obserwacje będą celniejsze.

Zanurz się w swoim temacie!

PRZEDSIĘBIORCA/ PRZEDSIĘBIORCZYNI



TERAZ TWOJA KOLEJ!

Kim jest przedsiębiorca?
Czego potrzeba aby być dobrym w biznesie?

PRZEDSIĘBIORCA/ PRZEDSIĘBIORCZYNI



SPIS TEMATÓW

1. Bycie przedsiębiorcą / przedsiębiorczynią

2. Tworzenie modelu biznesowego i pisanie biznesplanu

3. Finansowanie w przedsiębiorczości

4. Budowanie i utrzymywanie silnej sieci (networku)

5. Tworzenie dobrego klimatu dla innowacji



BIZNESPLAN A MODEL

BIZNESOWY

Biznesplan to…
Dokument prezentujący strategię firmy i oczekiwane wyniki finansowe 
w najbliższych latach działalności. Biznesplan przekłada te założenia na 
serię strategicznych działań i określa ich efekty w finansowe.

Model biznesowy znajduje się w centrum biznesplanu.

Model biznesowy opisuje w jaki sposób firma 
pozycjonuje się w łańcuchu wartości w swojej branży, 

oraz jak organizuje swoje relacje z dostawcami, 
klientami i partnerami aby generować zyski. 



ZBUDUJ SWÓJ MODEL BIZNESOWY

Oto przykład 
prostego 

narzędzia: 

Kanwa 
modelu 

biznesowego

Co mogą zrobić 

partnerzy aby 

wzmocnić twój 

model biznesowy 

(lepiej, niższym 

kosztem)?

Jakich podstawowych 

zasobów wymaga 

twój model 

biznesowy?

Jakie podstawowe 

czynności musisz 

wykonać i jak łatwo 

możesz to zrobić?
Jakie problemy 

klienta 

rozwiązujesz? 

Jakie zaspokajasz 

potrzeby?

W jaki sposób klienci 

chcą się z tobą 

komunikować a jakich 

kanałów używasz?

Jakiego rodzaju 

relacji oczekują 

klienci i jakie relacje z 

nimi utrzymujesz?
Kim są twoi 

klienci i jakie są 

ich potrzeby, 

problemy, 

pragnienia i 

ambicje?

Jaka jest struktura kosztów twojego 

modelu biznesowego i czy zgadza się 

to z jego podstawowymi wartościami?

Ile są w stanie zapłacić twoi klienci i jaki 

jest ich preferowany mechanizm 

płatności?

KLUCZOWI 

PARTNERZY
OFERTA

KLUCZOWE 

ZASOBY

KANAŁY 

KOMU-

NIKACJI

RELACJE Z 

KLIENTAMI

STRUKTURA 

KOSZTÓW
ŹRÓDŁA 

DOCHODÓW

KLUCZOWE 

CZYNNOŚCI

SEGMENT 

KLIENTÓW



ZBUDUJ SWÓJ MODEL BIZNESOWY
Kluczowe elementy:

1 – Segment klientów: kim są twoi klienci?

2 – Twoja oferta (value proposition): czy twoja oferta jest innowacyjna? Jakie problemy rozwiązuje?

3 – Kanały dystrybucji: jak dotrzesz do swoich klientów?

4 – Relacje z klientami

5 – Źródła dochodów

6 – Kluczowe zasoby: ludzkie, finansowe, technologiczne...

7 – Kluczowe czynności: co zrobisz?

8 – Kluczowi partnerzy: z kim będziesz pracować?

9 – Struktura kosztów: jakie koszty są niezbędne dla twojego biznesu?



Rozumienie kluczowych elementów

Segmenty Klientów

Dla kogo tworzysz nową wartość?
Grupy ludzi lub organizacji, do 
których chcesz dotrzeć lub którym 
chcesz służyć.
Informacje demograficzne o 
twoich klientach. Informacje w tej 
sekcji mogą uwzględniać: wiek, 
płeć, czas spędzony na pracy etc. 
Informacje te możesz przewidzieć i 
testować.

Oferta (Value proposition)

Oferta (value proposition) to 
innowacja, usługa lub cecha, która 
sprawi, że twoja firma lub produkt 
będą atrakcyjne dla klientów.
To powód, dla którego klienci 
wybierają jedną firmę, a nie inną.

Oferta może się zmieniać w miarę jak 
będziesz zbierać więcej danych z 
wywiadów z klientami. Końcowym 
produktem ma być lista korzyści, 
uporządkowanych wedle rangi, które 
produkt przyniesie poszczególnym 
modelom osób.

Kanały

Kanały to sposoby komunikacji i 
docierania do Segmentów Klientów 
aby dostarczyć im swoją ofertę.
Ważne jest zrozumienie która ścieżka 
(czy kanał) będzie najlepszym 
sposobem dotarcia do klientów dla 
twojej firmy.

- Kanały fizyczne np. sklepy
- Kanały wirtualne np. sklep 

internetowy

ZBUDUJ SWÓJ MODEL BIZNESOWY



Rozumienie kluczowych elementów

Relacje z klientami

Jakie relacje nawiązuje firma ze 
swoim segmentem klientów?
Relacje z klientami zależą od 
sposobów nabywania klientów, 
zatrzymywania ich i zwiększania 
sprzedaży – innymi słowy, musisz 
wiedzieć jak zdobywać, 
zatrzymywać i rozwijać swoje 
relacje z klientami.

Źródła dochodów

Istnieje wiele różnych sposobów 
pozyskiwania źródeł dochodów, np. 
sprzedaż aktywów, subskrypcje, 
leasing, opłaty licencyjne, reklama 
etc. Źródła dochodów powinny być 
powiązane z modelami klientów 
twojej firmy oraz jej ofertą.

Kluczowe czynności

Kluczowe czynności to 
najważniejsze rzeczy, których 
musisz dokonać aby zrealizować 
ofertę swojej firmy. Należą do nich: 
dystrybucja produktów, badania i 
rozwój, strategia etc. To 
najważniejsze czynności na drodze 
do zrealizowania oferty.

ZBUDUJ SWÓJ MODEL BIZNESOWY



ZBUDUJ SWÓJ MODEL BIZNESOWY
Rozumienie kluczowych elementów

Kluczowe zasoby

Kluczowe zasoby to najważniejsze 
aktywa, które mają umożliwić 
działanie danego modelu 
biznesowego. To elementy takie jak 
twoje biuro, usługi hostingowe, 
zasoby ludzkie i finansowe, 
transport, elektryczność etc. 
Zasoby te powinny być zmapowane 
w relacji do kluczowych zadań.

Kluczowi partnerzy

Zewnętrzne firmy, osoby, dostawcy, 
których będziesz potrzebować aby 
wykonać swoje główne zadania i 
dostarczyć klientom swój produkt 
lub usługę. Nawet rywalizujące ze 
sobą firmy mogą podejmować 
wspólne działanie tymczasowo lub 
w konkretnym celu.
Kluczowi partnerzy powinni być 
powiązani z kluczowymi zadaniami.

Struktura kosztów

Struktura kosztów zawiera 
wszystkie koszty i wydatki, jakie 
poniesie twoja firma w czasie 
wypełniania modelu biznesowego. 
Twoja firma może być albo 
skoncentrowana na kosztach, albo 
na wartości dodanej (cost-driven
lub value-driven). Pierwszy typ 
biznesu koncentruje się na redukcji 
kosztów, drugi na tworzeniu 
wysokiej jakości produktu lub 
usługi (np. o wysokim prestiżu).



PRZYKŁADOWY MODEL BIZNESOWY

Kanwa modelu biznesowego Airbnb

www.innovationtactics.com/business-model-canvas-airbnb



Kluczowi partnerzy Kluczowe zadania Oferta Relacje z klientami Segmenty klientów

• Gospodarze

• Partnerzy zw. z 

podróżami służbowymi

• Travel Menadżerowie

• Inwestorzy i inwestorzy 

typu venture 

(podwyższonego ryzyka)

• Lobbyści

Inni:

• Fotografowie (ulice, 

wydarzenia, 

nieruchomości)

• Mapy, przechowywanie 

danych, identyfikacja, 

opłaty

• Ubezpieczenie

• Usuwanie tarć w 

transakcjach

• Skalowanie ponad masę 

krytyczną

• Zaangażowanie 

uczestników

• Udoskonalenie oferty

• Analiza danych i 

ulepszenia

Dla gospodarzy:

• Źródło dochodów

• Łatwość transakcji

• Spotykanie nowych ludzi

• Łatwość pozyskiwania 

zweryfikowanych gości

• Obsługa kalendarza i 

bookingu (rezerwacji)

Dla gości:

• Niższe koszty

• Łatwe transakcje

• Autentyczne lokalne 

doświadczenia

• Większy wybór

• Transparentny system 

oceny

• Weź odpowiedzialność 

za relacje

• Zarządzaj interakcjami

Szczególnie dla 

gospodarzy:

• Rozwiązywanie 

problemów

• Kroki

Opinia publiczna: wizerunek 

firmy

Makrosegmentacja

Goście

• Typy podróży (biznes, 

turyzm)

• Demografia

• Geografia

• Typ zachowania

Gospodarze

• Typ lokalu

• Demografia

• Geografia

• Preferencje

I mikrosegmentacja

Kluczowe zasoby

Kanały• Efekty sieci

• Ogłoszenia

• Treść tworzona przez 

użytkowników

• Architektura platformy

• Algorytmy, dane, 

analityka, ludzi i 

możliwości

• Marka i aplikacja

• Reklamy cyfrowe

• Content marketing

• Poczta pantoflowa

• Media społecznościowe

• Program poleceń

• Transakcje: aplikacja, 

strona

Struktura kosztów Źródła dochodów

Koszty pozyskiwania klientów

Średni ważony koszt kapitału

Rozwój i ekspansja

Obsługa klienta

Płace, podwykonawcy

Infrastruktura, koszty transakcji

Dział prawny i ubezpieczenia

Lobbying, ugody

Pobieranie opłaty od transakcji, 

opartych na oszczędnościach z: 

niższych kosztów dla gości i 

wyższych przychodów netto dla 

gospodarzy

Goście: 5-15%

Gospodarze: 3-5%

Gospodarze wydarzeń: 20%

Goście wydarzeń: 0%



ĆWICZENIE: MODEL BIZNESOWY

TERAZ TWOJA KOLEJ!

Stwórz swój model biznesowy 
w 30 minut!



ĆWICZENIE: MODEL BIZNESOWY

Wypełnij puste 
pola! 

Kluczowi 

partnerzy
Kluczowe zadania Oferta

Relacje z 

klientami

Segmenty 

klientów

Kluczowe zasoby Kanały

Struktura kosztów Źródła dochodów



BIZNESPLAN

Co to jest? 

Biznesplan to pisemny opis przyszłości twojego biznesu. To wszystko – jest to dokument, który 
opisuje co zamierzasz zrobić i jak. Jeśli naszkicujesz nawet na odwrocie koperty notatkę opisującą 
twoją strategię biznesową, to już stworzyłeś biznesplan, a przynajmniej jego zalążek.

Dlaczego?

Biznesplany mogą być użyteczne zarówno dla osób, które je piszą, jak i tych, które je czytają. 
Przedsiębiorcy używają ich aby przekazać swoją wizję potencjalnym inwestorom. Firmy używają 
też biznesplanów aby przyciągnąć pracowników, stworzyć nowe możliwości biznesowe, 
dogadywać się z dostawcami czy po prostu lepiej rozumieć jak zarządzać przedsiębiorstwem.



PIERWSZY BIZNESPLAN
TERAZ TWOJA KOLEJ!

Krok pierwszy
Obejrzyjmy filmik, który podkreśla wagę biznesplanu i 
opowiada o tym jak go napisać! 

Wideo

Krok drugi
Ćwiczenie w małych grupach (2-3 osoby)

Brainstorm: 
Do czego potrzebujecie biznesplanu i do czego możecie go użyć?
Jak możecie pomóc młodzieży opuszczającej pieczę napisać biznesplan?
Kto może pomóc wam lub młodzieży w pisaniu biznesplanu? Czy jest taka osoba w 
waszej okolicy/miejscowości/regionie?

https://www.youtube.com/watch?v=Fqch5OrUPvA


MAŁE PODPOWIEDZI
5 zasad budowania biznespalnu

Nie daj się przestraszyć

Wyrażaj się zwięźle

Bądź konkretny

Znaj swój rynek

Znaj swoją sytuację finansową



SPIS TEMATÓW

1. Bycie przedsiębiorcą / przedsiębiorczynią

2. Tworzenie modelu biznesowego i pisanie biznesplanu

3. Finansowanie w przedsiębiorczości

4. Budowanie i utrzymywanie silnej sieci (networku)

5. Tworzenie dobrego klimatu dla innowacji



FINANSOWANIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jak znaleźć źródło finansowania dla startupu?
• Samodzielnie (oszczędności, spadek, wygrana na loterii)

• Za pomocą pożyczki (od przyjaciela, członka rodziny lub banku)

• Z pomocą inwestora (partnera, organizacji charytatywnej lub inwestora „anioła”)

• Za pomocą grantu publicznego (np. od rządu lub miasta), pozarządowego (fundacja) lub 

komercyjnego (firma lub przedsiębiorca z funduszami)

• Metodą crowdfundingu

• Przystępując do inkubatora

• Za pomocą wynegocjowanej zaliczki

• Innymi sposobami (barter, wolontariusze, upcycling i inne)



FINANSOWANIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kryteria finansowania...
Zanim zaczniesz szukać finansowania warto zastanowić się nad tym jakiego typu finansowania potrzebujesz i

kto będzie najodpowiedniejszym inwestorem. Zastanów się co jest dla ciebie ważne i możliwe…

Na przykład:

• Biurokracja

• Doświadczenie

• Skalowalność

• Umiejętności cyfrowe

• Zasoby finansowe

Ćwiczenie: zrób listę swoich kryteriów i przedyskutuj ją z partnerem w grupie ćwiczeniowej.



SPIS TEMATÓW

1. Bycie przedsiębiorcą / przedsiębiorczynią

2. Tworzenie modelu biznesowego i pisanie biznesplanu

3. Finansowanie w przedsiębiorczości

4. Budowanie i utrzymywanie silnej sieci (networku)

5. Tworzenie dobrego klimatu dla innowacji



BUDOWANIE I UTRZYMYWANIE SILNEJ SIECI

(NETWORKU)

Nowy start up Stabilny i dobrze 
prosperujący biznes

Ludzie i marki, które 
są po twojej stronie! 



ZNAJ SWOJĄ SIEĆ: ĆWICZENIE GRUPOWE

TERAZ TWOJA KOLEJ!

W ciągu 10 minut zidentyfikuj różnych aktorów w ekosystemie twojego startupu

Przedsiębiorca/
przesiębiorczyni

i startup

Kto? 

Dlaczego są w twojej sieci? Kto ich do niej 
wprowadził?

Jaki mają wpływ na twój startup?

Co moglibyście razem zrobić?



ZBUDUJ SWOJĄ SIEĆ: ĆWICZENIE GRUPOWE

TERAZ TWOJA KOLEJ!

Pierwsze wrażenia (10 min): 

Praca w parach. 

Googlujcie się nawzajem przez 3 minuty. 
Znajdźcie maksimum informacji o drugiej 
osobie i dajcie jej feedback o tym, jakie 
wrażenie robi na podstawie tych danych.



ZBUDUJ SWOJĄ SIEĆ: ĆWICZENIE GRUPOWE

TERAZ TWOJA KOLEJ!

Elevator pitch (20 min):

Wyobraź sobie, że masz 30 sekund na 
zainteresowanie potencjalnego inwestora.

Przygotuj swoją prezentację i przedstaw ją 
współuczestnikom szkolenia.

Przedyskutujcie jakie metody i strategie dały 
najlepsze efekty.



ZBUDUJ SWOJĄ SIEĆ: ELEVATOR PITCH

Jak skonstruować dobry elevator pitch?

Prezentacja musi być zwięzła, a jednocześnie przekazywać najważniejsze informacje.

Do ułożenia świetnej prezentacji przydadzą ci się te kroki:

● Zidentyfikuj swój cel
● Wyjaśnij co robisz
● Przedstaw swoje unikalne zalety (Unique Selling Point – USP)
● Odpowiedz na pytanie
● Złóż wszystko w całość
● Przećwicz prezentację

Spróbuj mieć przy sobie wizytówkę lub inny przedmiot, który pomógłby rozmówcy zapamiętać 
ciebie i twoje przesłanie. Pozbądź się wszelkich informacji, które nie są niezbędne.



SPIS TEMATÓW

1. Bycie przedsiębiorcą / przedsiębiorczynią

2. Tworzenie modelu biznesowego i pisanie biznesplanu

3. Finansowanie w przedsiębiorczości

4. Budowanie i utrzymywanie silnej sieci (networku)

5. Tworzenie dobrego klimatu dla innowacji



TWORZENIE DOBREGO KLIMATU DLA

INNOWACJI

● Ćwicz – wprowadzaj małe zmiany w swoim życiu osobistym i zawodowym, eksperymentuj z nietypowymi 

metodami, podejmuj kalkulowane ryzyko, aby przyzwyczaić umysł do ciągłych zmian

● Ucz się – chodź na zajęcia i wykłady, czytaj blogi z twojej branży, miej hobby niezwiązane z twoim 

biznesem. Nowe treści = nowe pomysły.

● Trenuj mózg – twój umysł jest narzędziem, naucz się go używać. Dowiedz się co pobudza twoją 

wyobraźnię, jakie nawyki pomagają ci w osiągnięciu maksymalnej kreatywności.

Jeśli chcesz zdobyć przewagę w biznesie, musisz być 

kreatywny i sprawić, aby twoja firma wyróżniała się 

na tle innych.

Aby to osiągnąć:



OTWIERANIE SIĘ NA INNOWACJĘ: 
ĆWICZENIE GRUPOWE

Rozpoznawanie potrzeb (15 min): 

Stwórzcie profil klienta

Zróbcie burzę mózgów

Pamiętajcie:

Bądźcie kreatywni

Pomyślcie o ICH potrzebach

Postawcie się w ich sytuacji



EWALUACJA SZKOLENIA

Część 1. Metoda flipchartowa
Odpowiedz na pytania:

● Która część byłą dla ciebie najważniejsza?
● Czego brakowało?
● Co było zbędne?
● O czym chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć 

się więcej?

Część 2. Runda ewaluacji
Jak mogę zastosować doświadczenia ze szkolenia w mojej codziennej  
pracy z młodzieżą?


