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Autorowi biznesplanu, który wykonał 9 poprzednich kroków, pozostaje już tylko „postawienie 

kropki nad i”. Wymaga to opracowania zestawu wniosków, wynikających z wykonania 

wszystkich części biznesplanu. Na tej podstawie można sformułować rekomendacje, które 

pozwolą podjąć decyzje dotyczące dalszych losów dotychczas wykonanej pracy. Wnioski i 

rekomendacje powinny się znaleźć w ostatnim rozdziale biznesplanu (rysunek 10.1). 

 

Jeśli konieczne okaże się wprowadzenie korekt, to autor będzie musiał zmienić założenia i na 

nowo opracować plan lub nawet porzucić realizację przedsięwzięcia. W przeciwnym 

przypadku należy przygotować streszczenie biznesplanu, a następnie wykonać redakcję i 

edycję finalnego dokumentu. 

 

Gotowy biznesplan powinien służyć do bieżącego monitorowania jego realizacji, co nie 

wyklucza możliwości przedstawienia go potencjalnemu inwestorowi. 

 

 

Rysunek 10.1. Finalizowanie biznesplanu 
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Źródło: opracowanie własne. 

Szczególnie starannie należy przygotować streszczenie biznesplanu. Doświadczenie pokazuje 

bowiem, że czytelnicy biznesplanu oczekują jedno- lub dwustronicowego streszczenia, które 

pozwoli im podjąć decyzję: czy warto poświęcić czas na lekturę całego planu? Zawartość 

streszczenia można oprzeć na stwierdzeniach poczynionych na etapie przygotowywania 

koncepcji przedsięwzięcia. W związku z tym w streszczeniu należy poruszyć następujące 

kwestie: źródło przedsięwzięcia, charakterystyka konkurentów, klientów i zasobów ludzkich, 

wykonalność techniczna oraz spodziewane wyniki finansowe (rysunek 10.2). 

Rysunek 10.2. Elementy streszczenia 
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Źródło: opracowanie własne. 

Na sam koniec warto poświęcić kilka chwil na redakcję i edycję tekstu, tym bardziej że 

współczesne pakiety biurowe znacznie ułatwiają tę pracę. Graficzna prezentacja planu 

zwiększa jego oddziaływanie. Plan powinien wyróżniać się klarowną konstrukcją, 

przejrzystością i starannym opracowaniem. Użyteczne mogą być następujące wskazówki: 

• sporządzenie spisu treści oraz wyraźne oznaczenie poszczególnych części pozwoli na szybkie 

wyszukanie interesujących tematów, 

• wprowadzenie przejrzystego układu graficznego i zróżnicowane liternictwo umożliwi 

uwypuklenie najistotniejszych informacji, 

• zastosowanie skoroszytu ułatwi późniejsze poprawki i konieczne uzupełnienia, 

• uwzględnienie w treści wykresów, diagramów, grafik (fotografie produktów, urządzeń 

produkcyjnych itp.) uzupełni informacje i wzbogaci propozycje, 

• zamieszczenie wszystkich szczegółowych danych w załącznikach znacznie ułatwi czytanie i 

zrozumienie części planu. 
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