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Przed przystąpieniem do prac nad biznesplanem należy podjąć kilka ważnych – z punktu 

widzenia dalszych prac – decyzji. Pierwsza grupa decyzji powinna zakończyć się precyzyjnym 

określeniem najważniejszych celów oraz zakresu biznesplanu, a więc zarówno jego elementów 

składowych, jak i stopnia ich szczegółowości. Zakres biznesplanu musi być przy tym 

dostosowany do zakładanych celów oraz wymagań inwestora. 

 

 

Rysunek 1.1. Ustalanie zakresu biznesplanu 

 

Na początku przedsiębiorca musi wyraźnie określić cel i funkcje, jakie jego zdaniem powinien 

pełnić opracowywany plan. Z mojego długoletniego doświadczenia wynika, że sukcesodnieśli ci 

przedsiębiorcy, którzy przygotowali plany zawierające scenariusze funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, a następnie regularnie je aktualizowali. Podejście takie jest zgodne z tezą, że 

plan powinien nie tylko pokazać jak osiągnąć sukces, lecz także jak ten sukces utrwalić. 

Biznesplan przygotowany we wspomnianym wcześniej celu jest wykorzystywany do zadań   

zleceniodawców biznesplanu , a więc pełni funkcję wewnętrzną. 
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Określając stopień szczegółowości planu, należy pamiętać o horyzoncie planowania i jego 

podziale na okresy planistyczne. Zwykle stosowane standardy zakładają prezentację wszystkich 

danych za trzy ostatnie lata poprzedzające realizację przedsięwzięcia (nie dotyczy start up) oraz 

pięciu kolejnych lat jego funkcjonowania. Okresy obejmujące przygotowanie, wdrożenie i 

eksploatację przedsięwzięcia określane są mianem okresu referencyjnego.  

 

Po ustaleniu zakresu biznesplanu przedsiębiorca musi zdecydować, czy jest w stanie sam 

przygotować biznesplan, czy też będzie potrzebował pomocy konsultanta, a może stanie się 

konieczne powierzenie prac zewnętrznemu podmiotowi. Jestem zdecydowanym zwolennikiem 

samodzielnego wykonania większości prac przez przedsiębiorcę, przy zastosowaniu modelu 

najlepszych praktyk oraz aplikacji i szablonów dostępnych w chmurze obliczeniowej. 

 

 

Rysunek 1.2.  Wykonawcy planu i zastosowane narzędzia 

 

Decyzje podjęte w omawianym kroku powinny znaleźć swe odzwierciedlenie w pierwszym 

rozdziale biznesplanu zatytułowanym „Zagadnienia formalne”. 
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