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Przewodnik po serwisie

(BIZNESPLAN 3.65)

Jerzy T. Skrzypek Kraków 2022

WITAM!
Jerzy T. Skrzypek
Zamierzam podzielić się z Państwem wiedzą i 
wieloletnim doświadczeniem w sporządzaniu 
biznesplanów, studiów wykonalności czy też 
wniosków o granty unijne.
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Plan prezentacji
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• Kiedy i dlaczego należy sporządzać biznesplan?

• Elementy biznesplanuA

• Model Najlepszych PraktykB
• Kto powinien być autorem biznesplanu?

• Gdzie znaleźć materiały?C

Kiedy i dlaczego 
należy sporządzać 

biznesplan?

A 01
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Podstawowy cel serwisu Biznesplan 3.65

● Ułatwienie przygotowania dokumentu, który 
będzie zawierał logiczny i spójny opis pomysłu 
na prowadzenie działalności gospodarczej, 
przedstawiał jego podstawowe założenia oraz 
sposoby ich realizacji.

● Dokument taki nosi właśnie nazwę biznesplanu
lub studium wykonalności. 

Przyczyny powstania materiałów
BIZNESPLAN 3.65

● Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości
● Globalizacja projektów
● Nowe możliwości wsparcia przedsiębiorców
● Zmiana charakteru projektów (rozwój e-usług)
● Rozwój INTERNETU (e-commerce, raporty 

media społecznościowe)
● Nowe źródła finansowania projektów
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Biznesplan - definicja

● Biznesplan jest zestawem dokumentów  (np. 
danych źródłowych, wyników obliczeń, i 
wykonanych na tej podstawie analiz, oraz 
zestawu przyjętych założeń), w których na 
podstawie oceny sytuacji strategicznej oraz 
danych historycznych zawarta jest projekcja 
celów przedsiębiorstwa i sposobów ich 
osiągania.

Kiedy należy sporządzać biznesplan ?

Przed rozpoczęciom realizacji 
projektu

Przed wdrożeniem projektu

W trakcie realizacji projektu
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Przed realizacją projektu

● Ocena szans realizacji projektu
● Selekcja źródeł finansowania

● W rezultacie biznesplan stanowi podstawę do 
podjęcia decyzji o dalszych losach projektu

Przed wdrożeniem projektu

● Pokazuje sposób realizacji założeń projektu
● Pozwala przedstawić różne warianty planu
● Prezentuje wyniki analizy wrażliwości, czyli 

wpływu zmian kluczowych założeń na losy 
projektu 
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W trakcie realizacji projektu

● Umożliwia stale monitorowanie realizacji 
projektu

● Pozwala wprowadzać zmiany w założeniach, 
dostosowując plan do zmienionych warunków 
funkcjonowania projektu

Elementy 
biznesplanu

A 02
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Od pomysłu do ewaluacji

Pomysł

Plan 
strategiczny

Plany dziedzinowe 
(techniczny, marketingowy, 

organizacyjny)

Plan 
finansowy

Ewaluacja i 
korekty

ETAP I

1. Przygotowanie

2. Koncepcja przedsięwzięcia

3. Analiza strategiczna
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ETAP II

4. Plan strategiczny

5. Plan techniczny

6. Plan organizacyjny

7. Plan marketingowy

8. Prognozy sprawozdań 
finansowych

Etap III

9. Zestaw analiz finansowych 

10. Finalizowanie
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Biznesplan - efekt końcowy

• StreszczenieBez numeru

• Zagadnienia formalne (krok I)Rozdział 1

• Charakterystyka przedsięwzięcia (krok II)Rozdział 2

• Plan strategiczny (krok III i IV)Rozdział 3

• Plan techniczny (krok V)Rozdział 4

• Plan organizacyjny (krok VI)Rozdział 5

• Plan marketingowy (krok  VII)Rozdział  6

• Plan finansowy (krok VIII i IX)Rozdział  7

• Wnioski i rekomendacje (krok X)Rozdział 8

• AneksyA, B..

Model najlepszych 
praktyk

B 01
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Model Najlepszych Praktyk (MNP) -
przesłanki

● Wieloletnie doświadczenie autora, zdobyte w 
trakcie sporządzania różnego rodzaju 
biznesplanów, pozwala sformułować tezę, iż 
tylko sformalizowane podejście do ich 
sporządzania, może zapewnić sprawne 
osiągnięcie celu. 

● Takim celem jest stworzenie podstaw do 
podjęcia decyzji dotyczących dalszych losów 
projektu.

Model Najlepszych Praktyk (MNP) 

● Model Najlepszych Praktyk to zatem zbiór 

procedur, które umożliwiają przekształcenie 

założeń projektu w decyzje dotyczące dalszych 

losów projektu.

Założenia projektu
Model Najlepszych 

Praktyk
Decyzje dotyczące 

losow projektu
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Procedury MNP

1
• Model biznesowy

2
• Studium wykonalności

3
• Biznesplan

Ewaluacja rezultatów  procedury

Wewnętrzna

• Czy projekt jest 
wykonalny?

• Czy możliwa 
jest realizacja 
celów projektu?

Zewnętrzna

• Spełnienie 
kryteriów 
formalnych

• Spełnienie 
kryteriów 
merytorycznych
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Cztery przypadki

Zakończona 
ewaluacja 
rezultatów

Zaniechanie 
projektu

Korekta 
koncepcji

Przejście do 
kolejnej 

procedury

Wdrożenie 
projektu

Model biznesowy

● Model biznesowy (BCM)- jest to plan, który 
tworzy przedsiębiorstwo celu wygenerowania 
przychodu i maksymalizacji zysku
operacyjnego. Określa relacje pomiędzy 
uczestnikami rynku, informuje jak 
przedsiębiorstwa działają, tj. w jaki sposób 
tworzą wartość dla klientów, towary i usługi oraz 
z czego czerpią zyski.

● Źródło: Alexander Osterwalder, co-author of Business Model 
Generation: when you have designed and thought through your
business model you have the perfect basis for writing a good
business plan.’
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http://mfiles.pl/pl/index.php/Zysk
http://mfiles.pl/pl/index.php/Klient
http://mfiles.pl/pl/index.php/Towar
http://mfiles.pl/pl/index.php/Us%C5%82uga
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Procedura: Model biznesowy

Model biznesowy

Zaniechanie 
realizacji projektu

Wdrożenie projektu
Przejście do 

procedury: Studium 
wykonalności

Przejście do 
procedury: 
Biznesplan

Ewaluacja

Studium wykonalności

● Proces identyfikacji możliwości i zagrożeń, 
określania celów, szacowania kosztów i korzyści 
oraz określenia alternatywnych rozwiązań 
problemu, w celu uniknięciu błędnych decyzji 
inwestycyjnych.

● Jego efektem powinna być lista 
rekomendowanych rozwiązań, których 
zrealizowanie zapewni sukces projektowi
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Procedura: Studium wykonalności

Studium 
wykonalności

Zaniechanie 
realizacji projektu

Przejście do 
wdrożenia

Korekta założeń
Przejście do 
procedury: 
Biznesplan

Ewaulacja

Biznesplan

● Biznesplan jest zestawem dokumentów (np. 
danych źródłowych, wyników obliczeń, i 
wykonanych na tej podstawie analiz, zestawu 
przyjętych założeń), w których na podstawie 
oceny sytuacji strategicznej oraz danych 
historycznych zawarta jest projekcja celów 
przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.
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Procedura: Biznesplan

Biznesplan

Zaniechanie realizacji 
projektu

Korekta założeń Przejście do wdrożenia

Ewaluacja

Dostosowanie MNP do potrzeb inwestora

Identyfikacja potencjalnego 
inwestora

Kryteria oceny stosowane (formalne 
i merytoryczne),

Wymagana struktura planu
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Autorzy 
biznesplanu

C 01

Motto na dziś
● Potrzebni ludzie do udziału w ryzykownej 

podróży:
● niskie zarobki,
● bardzo zimny klimat, 
● długie miesiące w zupełnych ciemnościach, 
● stałe zagrożenie, 
● bezpieczny powrót wątpliwy,
● honor i uznanie w przypadku osiągnięcia 

sukcesu.
● Autor: Ernest Shackleton (rekrutacja członków 

wyprawy na biegun północny)
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Uwaga !!!

1

• Sporządzenie biznesplanu nie powinno być – z punktu widzenia 

jego autora – celem samym w sobie.

2

• Celem nie jest też zdobycie źródeł finansowania planowanego 

przedsięwzięcia. 

3

• Zastosowanie biznesplanu jednak nie kończy się na etapie 

wdrożenia przedsięwzięcia.

Typy biznesplanów

B
iz

n
e
s
p
la

n

Start up

Studium 
wykonalności

Plan 
restrukturyzacji

Program 
naprawczy

Plan odnowienia 
przedsiębiorstwa
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Wykonawcy biznesplanu

Przedsiębiorca + 
konsultantKonsultant

Przedsiębiorca

Plan finansowy to niezbędny element 
biznesplanu

● Często przeszkodę dla autorów biznesplanu 
stanowi plan finansowy

● Jeśli nie ma miernika ilościowego to nie ma 
podstaw do oceny biznesplanu 

● Ulatwienie stanowią aplikacje zawarte w tym 
serwisie

● Nie warto się opierać tylko na ocenach 
zewnętrznych
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Organizacja oparta 
na wiedzy

Zarządzanie wiedzą

Wspomaganie 
procesu 

podejmowania 
decyzji

Materiały autorskie

C 02
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Place your screenshot here

Strona WWW https://jerzyskrzypek.pl

CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Koniec prezentacji

https://jerzyskrzypek.pl
admin@jerzyskrzypek.pl
skrzypej@gmail.com
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https://jerzyskrzypek.pl/
http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://jerzyskrzypek.pl/
mailto:admin@jerzyskrzypek.pl
mailto:skrzypej@gmail.com

