
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł I 

Ekonomia i 
przedsiębiorczość 
 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji europejskiej w ramach programu 
Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za zamieszczoną w niej zawartość merytoryczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scenariusz zajęć 

NAZWA MODUŁU Ekonomia i przedsiębiorczość 
NAZWA JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ Innowacyjny program przedsiębiorczości dla uczniów 

szkół zawodowych 
NUMER Moduł 1 WYMIAR GODZINOWY 8 – 10 godzin 
CELE SZKOLENIA (cel główny i cele szczegółowe) 
Cel główny: Wprowadzenie uczestników w podstawowe zagadnienia i reguły rynkowe 

Cele szczegółowe:  
1. Podstawowe reguły funkcjonowania rynku (popyt, podaż) 
2. Podstawowe pojęcia ekonomiczne (przychody, koszty, inwestycje, kredyty itp.) 
3. Umiejętności poruszania się w otoczeniu gospodarczym w celu osiągnięcia zysku. 
4. Podstawowe reguły ekonomiczne 
5. Umiejętność tworzenia i zarządzania budżetem własnym oraz małej firmy. 
6. Kluczowe kompetencje jakie musi posiadać przedsiębiorca  
7. Inspiracja do dalszego rozwoju kompetencji budujących postawę przedsiębiorczości  

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA 
Ilość uczestników – nie mniej niż 8 i nie więcej niż 14 
Sala pozwalająca na tworzenie mniejszych grup 
Możliwość aranżowania przestrzenie poprzez przesuwanie / usuwanie stolików i krzeseł 
FORMY SZKOLENIA 

a. Mini wykłady,  
b. Ćwiczenia grupowe,  
c. Gry ze scenariuszem i rolami oraz rekwizytami,  
d. Krótkie filmy podlegające analizie i wnioskowaniu w ramach pracy grupowej,  
e. Praca w podgrupach na zadany temat i prezentacja wniosków i ustaleń,  
f. Case study, Praca indywidualna na zadany temat i prezentacja w podgrupach lub na forum,  
g. Zadania do samodzielnej realizacji pomiędzy zajęciami 

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI 
1. Poznajmy się  

- Domek (cechy, umiejętności, doświadczenie) 
- Co jeszcze warto wiedzieć o sobie nawzajem gdybyście mieli tworzyć 
wspólną firmę? 

30 minut 

2. Kontrakt 
- 5 zasad 
- Koło zasad – uzupełnienie 

20 minut 

3. Metafora – prowadzenie własnego biznesu, firmy jest jak…   30 minut 

4. Podstawowe reguły rynkowe 
- Rynek jabłek – gra w 5 rundach 
- Dyskusja oraz omówienie podstawowych praw rządzących rynkiem 90 minut 



 

 

5. Podstawowe pojęcia ekonomiczne  
- Praca w podgrupach nad definicją wybranych kluczowych pojęć 
ekonomicznych – opisy w formie plakatów 
- Dyskusja i mini wykład o  wskazanych pojęciach i mechanizmach 
ekonomicznych 
- Zaprezentowanie przez grupy wybranych definicji pojęć ekonomicznych 

45 minut 

6. Cechy osoby przedsiębiorczej  
- Indywidualna i grupowa praca(burza mózgów) – sporządzenie listy cech i 
umiejętności osoby przedsiębiorczej, wykorzystanie metafor z pkt 3 
- Indywidualny wybór przez każdego uczestnika pięciu cech 
- Poker kryterialny – sporządzenie uzgodnionej mapy cech i umiejętności 
osoby przedsiębiorczej 
- Prezentacja na forum efektów prac poszczególnych grup 
- Omówienie i podsumowanie: 
   Efektów prac grupowych 
 Procesu dochodzenia do decyzji, sposobów podejmowania decyzji 

60 minut 

7. Gra w podgrupach - Fabryki książek w pięciu odsłonach 
- Faza 1 - Mała firma rzemieślnicza 
- Faza 2 - Podział pracy w firmie 
- Faza 3 - Inwestycje w środki produkcji 
- Faza 4 - Optymalizacja środków produkcji 
- Faza 5 - Nieprzewidziane, ale znane sytuacje wpływające na proces 
produkcji 
Seria pytań podsumowujących 

90 minut 

8. Budżet domowy, budżet przedsiębiorstwa 
- Wpływy - Przychody 
- Wydatki - Koszty 
- Oszczędności 

60 minut 

9. Gra w podgrupach - Fabryki zabawek 
- Prototyp  
- Kosztorys produktu 
- Zamówienia od klientów 
- Zysk czy strata 

90 minut 

10. Zadania do wykonania przed następnymi zajęciami  
- W 3-5 osobowych grupach: budżet wspólnoty mieszkaniowej lub 
miejscowości, w której mieszkasz 
- Indywidualnie – budżet domowy: w ujęciu rocznym oraz wybranego 
miesiąca składniki i wartości wpływów oraz wydatków. Obliczenie różnicy 
pomiędzy wpływami i wydatkami. 

30 minut 

NARZĘDZIA                                           
• projektor i komputer do wyświetlania prezentacji, flipchart, długopisy, kartki, nożyczki 
•  kwestionariusze, rekwizyty do ćwiczeń  

LITERATURA 
• Master Curriculum Guide in Economics: Teaching Strategies 5 –6” Copyright by National Council 

on Economic Education, New York 1996 
• Rachwał Tomasz, Makieła Zbigniew,  Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era 

 

 



 

 

 

1.1  Poznajmy się 

Ćwiczenie 1.1.a 

Poznajmy się DOMEK: Na papierowym arkuszu narysuj domek z oknami  i zaproś grupy do 
wypełnienia. Następnie każda grupa prezentuje się wykorzystując informacje zawarte na wspólnie 
stworzonym rysunku (domku)  ( w załączony wzór w prezentacji PP) 

 

Ćwiczenie 1.1.b 

Kontrakt: Koło 

Na papierowym arkuszu wewnątrz narysowanego koła wypisujemy zasady współpracy,  to, na, co się 
zgadzamy. Natomiast na zewnątrz koła, to, czego nie będziemy akceptować w spotkaniach. Każdy 
werbalnie potwierdza, że zgadza się na stworzone wspólnie zasady współpracy.  Każde dziecko plus 
Trener składa swój podpis na arkuszu. 

Podsumowanie przez trenera:  kontrakt - czyli umowa między stronami w biznesie. 

Informacja dla trenera: Trener jest równorzędnym uczestnikiem. Bierze udział w zabawach i grach 
integracyjnych. Ważne jest, aby ustalić takie zasady współpracy, które pozwolą dzieciom czuć się 
bezpieczne, lecz muszą to być też zasady, do których trener będzie mógł się odwoływać podczas 
warsztatów w razie potrzeby, w trudnych sytuacjach. 

Ćwiczenie 1.  Poznajemy się: „Jeżeli lubisz ……. to ukucnij” . 

Poznawanie się. 

Trener ze środka stworzonego przez uczestników kręgu mówi: Wszystkie osoby, które lubią…………?  
Instruujemy uczestników, że treść zdania „Jeżeli lubisz ……. to ukucnij” może dotyczyć dowolnego 
tematu np.: zainteresowań, spędzanego czasu po szkole, spędzonego czasu na wakacjach, marzeń, 
ubioru, sportu, rodzeństwa, ulubionych gier komputerowych, filmów, zwierząt, preferencji 
kulinarnych i wielu innych. Gra polega na tym, aby uczestnicy zadawali takie pytania aby najwięcej 
dowiedzieć się o sobie nawzajem. 

Podsumowanie trenera: Zwracamy uwagę, jak to jest fajnie gdy zarządzamy innymi, mówimy co inni 
mają robić. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2  Kontrakt 

 

Ćwiczenie 1.2.a 

Kontrakt: Koło zasad 

Na papierowym arkuszu wewnątrz narysowanego koła wypisujemy zasady współpracy,  to, na, co się 
zgadzamy. Natomiast na zewnątrz koła, to, czego nie będziemy akceptować w spotkaniach. Każdy 
werbalnie potwierdza, że zgadza się na stworzone wspólnie zasady współpracy.  Każdy uczestnik plus 
Trener składa swój podpis na arkuszu. 

Podsumowanie przez trenera:  kontrakt - czyli umowa między stronami w biznesie. 

Informacja dla trenera: Trener jest równorzędnym uczestnikiem. Bierze udział w zabawach i grach 
integracyjnych. Ważne jest, aby ustalić takie zasady współpracy, które pozwolą uczestnikom czuć się 
bezpieczne, lecz muszą to być też zasady, do których trener będzie mógł się odwoływać podczas 
warsztatów w razie potrzeby, w trudnych sytuacjach. 

 

Zasady  1.2.b 

Uzupełnienie trenera 

Wyświetl slajd i po kolei omów zasady, które chcesz aby były również obowiązujące w trakcie zajęć 

1. Telefony komórkowe 

2. Palacze lub inne pilne sprawki 

3. Krytyka osobista, a prezentacja własnego zdania i opinii 

4. Koszyk doświadczeń 

5. Punktualność i rozwój osobisty w 3 wymiarach 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3  Metafora 
 

Ćwiczenie 1.3.a 

Metafor 

Rozdaj kartki z wydrukowaną instrukcją oraz miejscem do wpisania metafory. 

Poproś uczestników aby indywidualnie wpisali swoją metaforę do dwóch kwestii: 

1. Prowadzenie własnego biznesu, firmy jest jak …. 
2. Bycie przedsiębiorcą jest jak … 

W metaforze musi być użyty przynajmniej jeden  czasownik, czyli musi to być porównanie, 
odniesienie do czegoś co jest związane z działaniem, ruchem. 

Nie wystarczy tylko rzeczownik i przymiotnik. 

Następnie zapewniając poufność zapisz na tablicy podane metafory (zbierz kartki i przepisz, poproś o 
zapisanie autora na tablicy odwróconej tyłem 

 

Zasady  1.3.b 

Co wyrażają podane metafory? 

 

1. Poproś uczestników aby przeczytali zapisane na tablicy metafory i pogrupowali w ujęciu 
podobieństwa do siebie. 

2. Poproś uczestników aby wskazali z czym kojarzą się im (pozytywnie) poszczególne grupy 
metafor i jakie kompetencje wymagają od przedsiębiorców 

3. Zapisz propozycje na tablicy (lub poproś uczestników o zapisanie) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.4 Podstawowe reguły rynkowe – Gra Rynek jabłek 
 

Gra stanowi adaptację symulacji „Rynek pszenicy” National Council on Economic Education, Wydawnictwa CODN, Warszawa 

2004. 

Materiały: 

36 kart zakupu i 36 kart sprzedaży. Należy do gry włączyć następującą ilość kart:  

− dla kupujących: 

 po 4 karty o wartości 9; 8; 3; 2zł 

 po 5 kart o wartości 7; 6; 5; 4zł   

− dla sprzedających: 

 po 4 karty o wartości 10; 9; 4; 3zł 

 po 5 kart o wartości 8; 7; 6; 5zł 

 arkusz dokonania transakcji dla każdego ucznia (5 arkuszy wyników dla sprzedawcy albo 5 

arkuszy wyników dla kupującego); 

 arkusz kontrolny dla całej grupy; 

 identyfikatory dla sprzedawców.   

 

Gra wymaga udziału przynajmniej 16 uczniów, ale nie więcej niż 40.  

1. Przygotuj środek sali tak, aby uczestnicy mogli się swobodnie poruszać. Wybierz dwie 

osoby do tego, aby trzymały karty: jedna osoba – karty dla kupujących, druga osoba– dla 

sprzedających (wzór kart - materiał pomocniczy nr 2a).  W przypadku małej grupy możesz 

samodzielnie rozdawać karty. Poleć również jednej osobie, by zapisywała ceny sprzedaży 

na tablicy lub karcie papieru (karta zbiorcza wyników - materiał nr 2b). Podkreśl, że w tej 

grze ceny będą różniły się o 50 groszy!  

2. Wybierz jednego ucznia, aby zapisywał wszystkie transakcje na jednym wspólnym 

klasowym arkuszu – najlepiej na tablicy, tak aby wszyscy mogli obserwować zapis 

(materiał pomocniczy nr 2b). Podziel grupę na dwie równe części. Jedna podgrupa to 



 

 

kupujący, druga to sprzedający. Rozdaj sprzedawcom identyfikatory (np. naklejki, opaski). 

Zaznacz, że kupujący w trakcie całej gry będą nabywcami, a sprzedający w ciągu całej gry 

będą sprzedawcami. Podkreśl, że nie wolno zmieniać ról w trakcie gry! Rozdaj każdemu  

 

kartki do prowadzenia obliczeń, na których uczestnicy będą zapisywali swoje transakcje 

(materiał pomocniczy nr 2b). Wytłumacz, jak wypełniać karty. Upewnij się, że uczniowie 

wiedzą, jak obliczać zysk na kartach.  

3. Wyjaśnij zasady gry – sprzedawcy i kupujący spotykają się na rynku. Pierwsi sprzedają 

jabłka, drudzy chcą je nabyć. Sprzedawcy i kupujący dokonują transakcji tylko w cenach 

różniących się o 50 groszy (np. 4,5 zł, 5 zł, 5,5 zł itd.), aby ułatwić obliczenia matematyczne. 

Zaznacz, że celem każdego jest maksymalizacja zysku. Przypomnij, że każdy uczestnik gry 

musi dokonywać na swojej karcie zapisu transakcji oraz zaznaczyć zyski lub straty, jakie 

uzyskał. 

4. Powiedz, że każda runda gry trwa 10 minut. Kiedy sprzedawca znajduje kupującego i obie 

osoby zgadzają się co do ceny, po jakiej będzie przebiegać, transakcja zostaje zawarta. 

Obowiązkiem sprzedawcy jest podanie ceny transakcji osobie odpowiedzialnej za zapis 

cen na karcie zbiorczej transakcji.  

5. Po każdej transakcji zarówno sprzedawca, jak i kupujący wymienia na nowe karty do gry 

od osób przechowujących te karty. Poinformuj, że gra składa się z pięciu rund sprzedaży - 

będziesz podawać czas na minutę przed zakończenia rundy - tak, aby grający mogli 

spokojnie dokończyć transakcję. Jeśli komuś nie uda się dokonać ostatniej transakcji przed 

zakończeniem rundy, nie wpisuje danych dotyczących nieudanej transakcji w arkuszu 

indywidualnym (ceny na karcie, straty). Zatrzymuje kartę i posługuje się nią w następnej 

rundzie gry. Sprawdź, czy wszyscy rozumieją instrukcję. 

6. Przeprowadź pierwszą rundę. Pozwól uczniom obliczyć zyski lub straty będące efektem tej 

rundy. Zapytaj – kto osiągnął największy zysk, komu się nie powiodło? Dlaczego tak się 

stało? Przeprowadź kolejną rundę. Pierwszą rundę możesz potraktować jako próbę. 

Wyjaśnij po niej wszystkie wątpliwości. Po dwóch rundach uczniowie sami powinni 

zauważyć, iż ci, którzy przeprowadzili wiele transakcji osiągają wyższe zyski. 

7. Podczas przerw w „handlu” zwróć uczniom uwagę na wyniki zapisywane na tablicy. 

Zaznacz, że zawierają one ważne dla nich informacje. Nie podpowiadaj, jakie to informacje 

- niech uczniowie sami nauczą się je wykorzystywać na zasadzie intuicji. Po trzech rundach 

przeprowadź dyskusję:  



 

 

− Jaka cena jabłek wystąpiła najczęściej w rundzie 3? 

− W której rundzie ceny były najbardziej zróżnicowane? 

 

− Dlaczego ceny ulegały coraz mniejszemu zróżnicowaniu? (na rynku występuje 

konkurencja,  ustala się cena równowagi). 

− Kto decyduje o cenie rynkowej jabłek? 

− Co to jest cena równowagi? Jak się ją osiąga? (Jest to dobra okazja, by podkreślić, 

że precyzyjnego modelu równowagi nie da się przenieść w warunki prawdziwego 

świata oraz że właściwie nigdy nie dochodzimy do jednej ceny równowagi rynkowej. 

Gdy tylko się do niej zbliżamy, coś się zmienia).   

8. Runda czwarta jest identyczna jak poprzednie z tym, że połowa sprzedawców będzie 

wyeliminowana – a więc podaż będzie ograniczona. Po sesji pozwól grającym 

zarejestrować na arkuszach indywidualnych efekty transakcji (zyski i straty). Podsumuj tę 

rundę zadając pytania: 

− Czy po redukcji liczby sprzedających ceny wzrosły czy spadły? (powinny wzrosnąć) 

− Dlaczego ceny się zmieniły? 

9. Poproś uczniów, aby nową sytuację na rynku odnieśli do realnej gospodarki. Może znają 

przykłady dóbr, których podaż została ograniczona (np. nieurodzaj, bankructwo jednego 

z producentów) i ceny wzrosły? Powiedz, że w ostatniej rundzie będziecie analizować 

sytuację odwrotną, tzn. zostanie zredukowana liczba kupujących, natomiast liczba 

sprzedających jest taka sama jak w I, II i III rundzie. Przeprowadź sesję i pozwól uczniom 

zarejestrować na arkuszach indywidualnych ich zyski i straty. Podsumowując rundę V 

spytaj: 

− Co się stało z cenami?  (powinny spaść)  

− Dlaczego ceny się zmieniły? 

10. Poproś uczniów, aby nową sytuację na ich rynku odnieśli do sytuacji gospodarczej. 

Zapytaj, czy znają przykłady dóbr, których popyt został ograniczony i ceny spadły (np. 

blokada na eksport polskich produktów rolnych do Rosji, który spowodował spadek cen 

np. jabłek)?  



 

 

11. Karty zakupu i sprzedaży mogą być również wykorzystane do sporządzenia krzywych 

popytu i podaży. Punkt, w którym krzywe się będą przecinać, to cena równowagi rynkowej 

dla danej wielkości podaży i popytu. Po sporządzeniu wykresu zadaj uczniom następujące 

pytania: 

 

− Co pokazuje krzywa popytu? 

− Co pokazuje krzywa podaży? 

− Jakie związki istnieją między ceną dóbr i usług a liczbą osób, które produkują i 

dostarczają na rynek?  

12. Podsumowaniem gry jest wyłonienie zwycięzców – osób, które najwięcej zarobiły oraz 

omówienie sposobów i strategii, jakie stosowały. Najczęściej źródłem sukcesu rynkowego 

jest aktywność, zawieranie dużej ilości transakcji, umiejętność ponoszenia ryzyka i 

pogodzenia się ze stratami w niektórych sytuacjach, odwaga, umiejętność negocjowania,  

oryginalne sposoby reklamowania swojej oferty, przedsiębiorczość.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Materiał nr 1.4. a Karty do gry Rynek jabłek  



 

 

 
 
 

 

 

 

 

Materiał nr 1.4.b 

Zbiorcza tabela transakcji 



 

 

Cena w 
złotych 

Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V 

11,00      

10,50      

10,00      

9,50      

9,00      

8,50      

8,00      

7,50      

7,00      

6,50      

6,00      

5,50      

5,00      

4,50      

4,00      

3,50      

3,00      

2,50      

2,00      

 
  



 

 

 
Materiał  nr 1.4. c 
Arkusze wyników gry   

Arkusz wyników 
SPRZEDAJĄCY 

 
(Imię i nazwisko) .........................................................................................................................  
 
Nr transakcji Cena na twojej 

karcie 

Uzyskana cena Zyski  Straty  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

RAZEM 

 

    

 
  



 

 

 
Arkusz wyników 

KUPUJĄCY 
 
(Imię i nazwisko) .........................................................................................................................  
 
Nr transakcji Cena na twojej 

karcie 

Uzyskana cena Zyski  Straty  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

RAZEM 

 

    

 
 

 

 

 



 

 

 

1.5 Podstawowe pojęcia ekonomiczne  
 

Materiały:  

Duże karty papieru i kolorowe flamastry dla grup, dostęp do internetu  „Podstawowe pojęcia 

ekonomiczne”. 

1. Podziel uczestników na 5-6 grup. Każda grupa losuje jedno z podstawowych pojęć ekonomicznych 

(rynek, popyt, podaż, cena, cena  równowagi, konkurencja, przedsiębiorca) i odwołując się do 

własnej wiedzy oraz doświadczeń zdobytych w trakcie gry „Rynek jabłek”, przygotowuje definicję 

wylosowanego pojęcia. Poproś, aby definicje zostały zapisane na plakatach. Wyjaśnij, że poza 

tekstem na plakatach mogą znaleźć się rysunki, rebusy lub inne sposoby, przy pomocy których 

uczniowie zechcą przedstawić wylosowane pojęcie.  

2. Następnie zaproponuj uczniom obejrzenie filmów edukacyjnych NBP z serii „Podstawowe pojęcia 

ekonomiczne”   zamieszonych na www.NBPortal.pl (zakłądka filmy edukacyjne>> Rynki) pod 

adresem: https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki. Proponowane filmy: 

„Prawo podaży i popytu”, „Wolny rynek”. 

3. Po obejrzeniu animacji poproś, aby uczniowie wrócili na chwilę do zespołów i wprowadzili 

ewentualne poprawki lub uzupełnienia do przygotowanych wcześniej definicji. Następnie poleć, 

aby wybrane osoby zaprezentowały sporządzone wyjaśnienia pojęć.  Zawieście je w widocznym 

miejscu - jeśli to możliwe, mogą pozostać w sali do końca warsztatów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbportal.pl/
https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki


 

 

 

1.6 Cechy osoby przedsiębiorczej 
 

Materiały:  

Plansza do pokera kryterialnego dla każdej grupy, małe karteczki – po pięć dla każdego uczestnika.   

1. Rozpoczynając ćwiczenie wprowadź – jeśli nie jest znane – pojęcie „przedsiębiorczość”. Możesz 

odwołać się do doświadczeń z przebiegu gry „Rynek jabłek”. Zapytaj, jakie cechy i umiejętności 

uczestników przyczyniły się do ich sukcesu w zabawie. Wyjaśnij uczniom, że przedsiębiorczość to 

cecha osoby, która podejmuje wyzwania, szuka nadarzających się szans na sukces i stara się 

rozwiązywać problemy, które się pojawiły.  

2. Następnie zapisz na tablicy lub dużym arkuszu papieru hasła: PRZEDSIĘBIORCZA OSOBA JEST..., 

PRZEDSIĘBIORCZA OSOBA POTRAFI....  Pracując metodą „burzy mózgów” zgromadźcie możliwe 

obszerną listę cech i umiejętności człowieka przedsiębiorczego (pomocniczą listę można znaleźć w 

materiale pomocniczym nr 5a)  

3. Rozdaj każdemu z uczestników zajęć pięć karteczek i poproś, aby każdy wybrał samodzielnie pięć 

cech, które jego zdaniem są najważniejsze dla przedsiębiorcy. Poleć, aby każda wybrana cecha 

zapisana została na oddzielnej kartce. 

4. Podziel uczestników na 5-6 osobowe zespoły.  Każdemu zespołowi rozdaj planszę do gry w pokera 

kryterialnego (materiał pomocniczy nr 5b). Tą metodą uczniowie wybierają najważniejsze cechy 

osoby przedsiębiorczej. Metoda służy doskonaleniu umiejętności dyskutowania. Umożliwia 

zgromadzenie argumentów i ocenę ich ważności. Uczy przedstawiania swoich poglądów, obrony 

własnego stanowiska, przekonywania innych do swoich racji oraz wypracowania kompromisu w 

grupie. Angażuje wszystkich uczestników zajęć. Metoda jest najczęściej stosowana do 

rozpatrywania istotnych problemów ekonomicznych, politycznych, społecznych.  

5. Zadaniem zespołu jest uzgodnienie, które cechy i umiejętności są najważniejsze dla osoby 

przedsiębiorczej. Zespół utworzy ranking ważności cech. Na polu nr 1 będą umieszczone dwie 

najważniejsze cechy/umiejętności, na polach nr 2 – cechy ważne, na polu nr 3  - mniej ważne.  

6. Każdy członek zespołu ma już wypisane 5 ważnych jego zdaniem cech. Zespół ustala, kto zaczyna 

grę i kolejność w grze.   

7. Każdy uczestnik kolejno przykleja jedną karteczkę na wybranym polu. Jeśli pole jest już zajęte, 

dyskutuje z osobą, która tam umieściła karteczkę. Uzasadnia swoje zdanie (dlaczego jego argument 

jest ważniejszy). Przekonuje do swoich racji. Jeśli przekona oponenta, przykleja na tym miejscu  

 



 

 

 

własną karteczkę. Jeśli nie przekona, członkowie grupy wyrażają swoją opinię i wspólnie podejmują 

decyzję.  

8. Kiedy wszystkie pola są zapełnione (po uzgodnieniu przez zespół układu kart), przedstawiciel grupy 

przedstawia ustalenia innym zespołom.  

9. Przedstawiciel grupy opowiada na pytania:  

 Dlaczego zespół uznał wybraną cechę za najważniejszą? 

 Czy łatwo było wykonać ćwiczenie? Dlaczego tak/ nie? 

 Czy członkowie zespołu się spierali? W czym się zgadzali? Jak uzgodnili wspólne stanowisko?  

10. Podsumowując ćwiczenie zwróć uwagę uczestników, że przedsiębiorczość to zaradność, 

pomysłowość, umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, jak również umiejętność 

kontaktowania się z ludźmi, konsekwencja w działaniu i dążenie do wyznaczonego celu. 

Jednocześnie zaznacz, że nie istnieje zamknięty zbiór cech, czy umiejętności osoby przedsiębiorczej 

i że każdy ma w pewnym stopniu wrodzony instynkt przedsiębiorczości. Poza tym, wpływ na sukces 

osoby przedsiębiorczej w biznesie mają i inne czynniki, np. zmiany w gospodarce, w prawie, itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.7 Fabryka książek w pięciu odsłonach 
  

Gra stanowi adaptację symulacji „Kupując więcej lub zużywając mniej”, National Council on Economic 

Education, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2004. 

 

Materiały: 

Diagramy do obliczania kosztów produkcji dla każdej grupy, duża ilość papieru (może być makulatura), 

duża ilość spinaczy biurowych i długopisów. 

   

1. Podziel grupę na 4-5 osobowe podgrupy. Będą to spółki produkujące książki. Każda  podgrupa 

powinna na wstępie wybrać nazwę dla swojej spółki.  

2. Poinformuj uczniów, że każda spółka produkuje książki. Uczniowie w ciągu trzech minut mają 

wykonać tyle książek, ile tylko jest to możliwe. Kontroler jakości (nauczyciel prowadzący zajęcia lub 

w późniejszych rundach uczniowie) sprawdzi każdą książkę,  zanim zostanie zaliczona jako produkt 

końcowy. Tylko te książki będą liczone, które uzyskają twoją aprobatę.  

3. Zademonstruj w jaki sposób złożyć książkę. Przedrzyj kartkę papieru na połowę, złóż połówki razem 

i przedrzyj je ponownie na dwie części, tak aby otrzymać cztery kawałki. Złóż cztery kawałki razem 

i zegnij je w połowie, tak aby powstała 16-stronicowa książka (okładka przednia, 14 stron, okładka 

tylna). Umieść spinacz w lewym, górnym rogu, tak aby spiąć całą książkę. Napisz słowo „TYTUŁ” na 

przedniej okładce. Napisz nazwę spółki na tylnej okładce. Ponumeruj wewnętrzne  strony w 

dolnym zewnętrznym rogu (poczynając od 2 i kończąc na 15). To jest właśnie produkt końcowy.  

4. Rozdaj papier i spinacze grupom. Pozwól, aby uczniowie wykonali próbne książki. Upewnij się, że 

uczniowie wszystko zrozumieli. Rozdaj również diagram do obliczania kosztów produkcji (materiał 

pomocniczy nr 7a). Na przykładzie wytłumacz, w jaki sposób należy notować dane. Poproś o 

uporządkowanie ławek ze wszystkich rzeczy poza materiałem zadaniowym: papierem, spinaczami 

i jednym długopisem na grupę. 

5. Rozpocznij pierwszą rundę. Zaznacz, że jeden długopis służyć będzie całej grupie (jednej spółce). 

Każdy uczeń musi pracować samodzielnie przy wykonaniu całej książki. Nie może być żadnego 

podziału pracy. Odmierzaj czas.  Po 3 minutach zakończ produkcję książek. Oceń jakość wykonania 

książek, tj. odpowiednią wielkość i ilość stron, jakość poszczególnych kartek, numerację stron, 

zapisy na przedniej (słowo „TYTUŁ”) i tylnej okładce (nazwa wydawnictwa).  Po ocenieniu książek i  



 

 

 

edycji, ile książek zostało wykonanych poprawnie poproś o zapisanie wyników grupy: ilości książek, 

ilości zużytych materiałów, liczby pracowników i ich wynagrodzenia, poczynionych inwestycji itd. 

6. W drugiej rundzie pozwól uczniom wprowadzić podział pracy - niech uczniowie rozłożą produkcję 

książki na pewne etapy i wyznaczą konkretne osoby do realizacji tych etapów. Daj uczniom czas na 

zorganizowanie produkcji. Nadal w każdej grupie jest tylko jeden długopis. Po 3 minutach zakończ 

produkcję książek, oceń jakość produkcji książek, następnie poproś o zapisanie wyników.  

7. W trzeciej rundzie pozwól zakupić każdej spółce tyle długopisów, ile ich zdaniem potrzebują. 

Zaznacz, że cena długopisu wynosi 2 złote. Możesz także zaproponować do sprzedaży inne środki 

produkcji, np. kredki po 1,50 złotych za sztukę (tańsze niż długopisy, ponieważ pisze się nimi nieco 

trudniej i istnieje ryzyko złamania – nie mów tego uczniom; jest to analogia do rynku, kiedy można 

kupić półprodukty tańsze, ale niższej jakości; być może uczniowie sami zauważą w trakcie gry taką 

analogię), nożyczki po 4 złote za sztukę. Powtórz te same działania – zostaw 3 minuty na produkcję 

książek. Po zakończeniu rundy znów grupy liczą i zapisują wyniki.  

8. W czwartej rundzie pozwól spółkom, jeśli uznają za potrzebne, zwolnić zbędnych pracowników. 

Pozwól zwolnionym pracownikom utworzyć własną spółkę. Zapytaj uczniów, czy są zainteresowani 

kupnem lub sprzedażą środków produkcji, tj. ołówków, nożyczek itd. Powtórz proces produkcji 

książek.  

9. W piątej rundzie nałóż ograniczenia na pracowników. Każdy pracownik może być poproszony o 

zrobienie przerwy na odpoczynek (zatrzymaj wybranego ucznia – pracownika na, np. 30 sekund), 

może też w fabryce rozpocząć się strajk (zatrzymaj wybranego ucznia – pracownika na, np. 30 

sekund) . Znów powtórz produkcję książek. Po zakończeniu rundy znów grupy liczą i zapisują 

wyniki.  

10. Omów wyniki zapisywane w diagramie zadając poniższe pytania: 

 Jaki wpływ na wydajność miał podział pracy wyprowadzony w rundzie 2? (Podział pracy powinien 

zwiększyć produktywność) 

 Co sprawia ci większą przyjemność: wykonywanie całej książki samodzielnie czy wykonanie tylko 

części pracy? 

 Jaki wpływ na produktywność (ilość wyprodukowanych książek) miała inwestycja polegająca na 

zakupie dodatkowych środków produkcji w rundzie 3 i kolejnych? (Przemyślana inwestycja w środki 

produkcji powinna podwyższać produktywność) 

 Jaki wpływ na koszty przeciętne miał wzrost produktywności? (Obniżył koszty przeciętne) 



 

 

 Jakie nowe koszty pojawiły się, gdy próbowano zwiększyć produktywność? (inwestycje, np. zakup 

dodatkowych długopisów,  zwiększyły koszty) 

 Dlaczego wzrost produktywności jest taki ważny? (Pozwala społeczeństwu uzyskać więcej dóbr i 

usług przy pomocy ograniczonych zasobów) 

 Jakie mogą być sposoby zwiększenia produktywności? (Wprowadzenie podziału pracy, inwestycje 

kapitałowe oraz inwestycje w kapitał ludzki np. lepsze wyszkolenie pracowników, zwolnienie 

zbędnych pracowników)  

11. Kończąc grę ustal, kto został zwycięzcą. Wygrywa przedsiębiorstwo, które wytworzyło jak najwięcej 

książek  - jak najtaniej.  Podkreśl, że uczestnicy gry mogli doświadczyć, jak ważne dla osiągnięcia 

sukcesu są umiejętności, wiedza, doświadczenie, pomysłowość, kreatywność pracowników i 

umiejętność współpracy w zespole.   

 

 



 

 

Materiał 1.7.a 
TABELA DO OBLICZANIA KOSZTÓW PRODUKCJI     Nazwa firmy ........................................................................................................... 

 Przykład Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V 

1. 10 zł – koszt wynajmu hali fabrycznej (ławki) 10,00zł      

2. Liczba pracowników  4      

3. Wynagrodzenie (4 zł dla pracownika) 16,00zł      

4. Ilość zużytych kartek papieru (także tych, z 
których książki nie powstały lub są z błędami) 

5 (jedna kartka 
zmarnowana)      

5. Koszty materiałowe   (1 zł za każdą kartkę 
papieru) 5,00zł      

6. Inwestycje w środki produkcji (2 zł - 
długopis) 2,00 zł      

7. Inne koszty 0      

8. Koszty całkowite 33,00zł      

9. Liczba wyprodukowanych książek 4      

10. Koszt książki (przeciętny) 8,33zł      

 



 

 

 

 

1.8  Budżet domowy 
 

Materiał 1.8.a Budżet domowy - wpływy i wydatki 

Dzielimy uczestników na 2 grupy.  Prosimy, aby uczestnicy na środku sali ustawili dwa rzędy krzeseł: 

rząd wpływów do budżetu domowego  

rząd wydatków z budżetu domowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Rząd wpływów (dochodów)               Rząd wydatków 

Uczestnicy  dostają rozsypane na kartkach A4 nazwy przychodów i wydatków budżetu domowego.  
Zadaniem uczestników jest  prawidłowe odgadnięcie czy mają do czynienia z przychodem do budżetu 
domowego czy wydatek z budżetu domowego.  

Na flipcharcie powstaje tabela przychodów i wydatków .  

Każdy uczestnik wraz ze swoją kartką siada w odpowiednim rzędzie. 

Rząd wpływów: 

1. Wynagrodzenie z umowy stałej na czas nieokreślony 
2. Wynagrodzenie za czas określony np. umowa zlecenia np. za przepisanie na komputerze 

wypracowania , umowa o dzieło za stworzenie kompletnego dzieła np. napisanie książki albo 
poprowadzenie takiego warsztatu jak „przedsiębiorczość”… 

3. Dochód z działalności gospodarczej – dochód z prowadzenia z własnej firmy 
4. Dochód z działalności rolniczej 
5. Emerytury za przepracowane lata pracy (kobiety do lat 60, mężczyźni do lat 65) 
6. Renta – z powodu inwalidztwa 
7. Zasiłek dla bezrobotnych 
8. Zasiłek z pomocy społecznej 
9. Zasiłek wychowawczy (na urlopach wychowawczych kiedy rodzina ma bardzo niski dochód na 

jedną osobę) 
10. Zasiłek z pomocy społecznej ( kiedy rodzina ma bardzo niski dochód na jedną osobę) 



 

 

11. Dochód z wynajmu mieszkania i domu 
12. Dochód z dzierżawy ziemi 

 
 

13. Stypendia 
14. Prezenty i dary 
15. Dochody od posiadanego kapitału (odsetki od kont bankowych) 
16. Kredyty i pożyczki 
17. Posiadane oszczędności 

 

Rząd wydatków: 

1. Żywność 
2. Opłaty za mieszkanie (czynsz, plus media – woda, światło, gaz, ogrzewanie, wywóz śmieci) 
3. odzież – ubrania 
4. kosmetyki i środki czystości 
5. Kupno i utrzymanie samochodu 
6. Wyposażenie gospodarstwa domowego (meble, lodówka, pralka…) 
7. Wydatki na zdrowie – opieka lekarska, lekarstwa, rehabilitacja , dentysta) 
8. Edukacja (książki, kursy językowe, opłaty za szkołę, komputer) 
9. Opłaty za transport (bilety kolejowe, autobusowe) 
10. Wypoczynek (wyjazdy weekendowe i wakacje, basen, rolki, rower, łyżwy, narty) 
11. Kultura (muzeum, książki, czasopisma, płyty, bilety do kina do teatru i muzeum…) 
12. Używki (papierosy, alkohol, kawa) 
13. Spłata kredytów 
14. Gromadzenie oszczędności. 

 

Podsumowanie trenera: 

Budżet domowy jest to zestawienie przychodów i wydatków rodziny 

Materiał 1.8.b Budżet domowy - metody oszczędzania   

 

Oszczędności są specyficzną kategorią. Kiedy oszczędzamy stanowią wydatek odroczony w czasie, 
kiedy je wydajemy zwiększają wpływy danego miesiąca i są wtedy przychodem. 

 

Dyskusja kierowana poprzez zadawanie uczestnikom między innymi następujących pytań: 

1. Co to jest i skąd się bierze majątek? 
2. Kto z Was oszczędza?  
3. Jak oszczędzasz pieniądze na potrzebne rzeczy i zaspokojenie przyjemności?  
4. Czy odkładasz kieszonkowe do skarbonki lub na własne konto bankowe?  
5. Kto posiada konto bankowe?  
6. Od kiedy młodzież może mieć własne konto bankowe?  
7. Na jakich zasadach młodzież  mogą mieć własne konto?  
8. Do czego są potrzebne oszczędności? Czy warto oszczędzać? 

 

Oszczędzanie w banku przez wpłatomaty podobnie jak do skarbonki, z tą różnicą, że gdy mamy banku 
lokatę, to nasze pieniądze zarabiają. 

 



 

 

 

 

 

Trenerzy rozdają każdemu uczestnikowi 2 małe cukierki – mają do wyboru, albo zjeść od razu, albo 
zaoszczędzić na później.  

Uczestnicy, którzy zjedzą od razu dwa cukierki mają przyjemność natychmiast.  

Uczestnicy, którzy zjedzą jeden cukierek, a drugi zaoszczędzą dostają na koniec zajęć w procencie 
jeszcze jeden dodatkowo.  

Uczestnicy, którzy zaoszczędzą 2 cukierki dostają na koniec zajęć w procencie 2 cukierki 

 

Materiał 1.8.c Budżet przedsiębiorstwa  - wpływy - przychody i wydatki - koszty 

Dzielimy uczestników na 4 grupy.  Prosimy, aby niezależnie każda grupa na kartkach A4 (po jednym 
zagadnieniu na kartce) zapisała odpowiednio rodzaj przychodu lub rodzaj kosztu. 

Przykłady budżetów: 

1. Koszty: 
a. Wynagrodzeń pracowników 
b. Remontów maszyn i urządzeń 
c. Materiałów biurowych 
d. Badań na technologiami 
e. Materiałów do produkcji 
f. Energii elektrycznej 
g. Paliw 
h. Amortyzacji urządzeń i aut 
i. Telekomunikacja 
j. Transport 
k. Bankowe 
l. Usług zewnętrznych np. księgowe 
m. Reklamy 
n. Promocji produktów 

 
2. Przychody 

a. Ze sprzedaży usług i produktów 
b. Finansowe – odsetki 
c. Ze sprzedaży środków trwałych 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.9 Fabryka zabawek, czyli o tym, jak firmy osiągają zysk 
 

Gra dydaktyczna jest adaptacją gry zamieszczonej w publikacji „Master Curriculum Guide in Economics: Teaching 

Strategies 5 –6” Copyright by National Council on Economic Education, New York 1996 

 

Materiały: 

Zestaw zasobów dla każdej grupy 

Tabela „Ceny zasobów” – dla każdej grupy 

Tabela „Obliczamy koszty produkcji” – dla każdej grupy 

Tabela „Zabawki” do umieszczenia na tablicy 

Schemat „Zysk czy strata?” – dla każdej grupy 

1. Podziel grupę na 4-5 osobowe zespoły. Każdy z nich będzie firmą działającą na rynku zabawek. 

Zadaniem firmy jest wyprodukowanie prototypu nowej, atrakcyjnej zabawki i zaprezentowanie jej 

potencjalnym klientom, którzy na nią zgłoszą popyt.  

2. Rozdaj grupom materiał „Ceny zasobów” (materiał pomocniczy nr 6a)  oraz torby z zasobami. 

Wyjaśnij, że zadaniem grup jest wyprodukowanie z posiadanych przedmiotów zabawki. Zaznacz, że 

wykorzystanie przy produkcji zasobów pociągnie za sobą ściśle określone koszty. Ceny zasobów są 

podane w tabeli, poproś, aby uczniowie zapoznali się z nimi i zdecydowali, których zasobów użyją. 

Powiedz, że grupy będą wytwarzać prototyp w czasie 20-30 minut. Następnie produkt każdej grupy 

zostanie sprzedany za 5 zł – będzie to sztywna cena zabawki, jednakowa dla wszystkich grup. 

Podkreśl, że należy tak skalkulować koszty produkcji, by firma mogła osiągnąć ze sprzedaży zysk, a 

równocześnie zaoferować taki produkt, który zdobędzie uznania klientów. Ważna w dalszej części 

zadania będzie umiejętność zareklamowania przez grupę wyprodukowanej zabawki. 

3. Rozdaj grupom materiał „Obliczamy koszty produkcji” (materiał pomocniczy nr 6b) i poproś o 

zapisanie w tabeli kosztów zużycia poszczególnych zasobów. Wyjaśnij, w jaki sposób dokonać 

zapisów.  

4. Ogłoś rozpoczęcie procesu produkcji. Uczniowie powinni podjąć decyzję, co wyprodukować, jakich 

użyć zasobów, jak zminimalizować koszty produkcji. Muszą też zdecydować, kto i jak zaprezentuje 

zabawkę na forum grupy.  

5. Po zakończeniu produkcji firmy prezentują wykonany prototyp, wyjaśniają w jaki sposób działa, do 

czego służy. Możesz wprowadzić limit czasowy prezentacji. 

 



 

 

6.  Następnie poinformuj uczniów, że każdy uczeń odegra rolę 

konsumenta, dysponuje kwotą 5 zł, które może wydać na zamówienie jednej z zaprezentowanych 

zabawek. Zaznacz, że nie można zamawiać produktów własnej firmy. Zadbaj o to, aby każdy z 

uczniów podjął decyzję samodzielnie o wyborze (bez zmowy poszczególnych osób i grup). Cena 

sprzedaży każdej zabawki to 5 zł, jak zaznaczono wcześniej. Umieść na tablicy schemat „Zabawki” 

(materiał pomocniczy nr 6c) i zapisz nazwy wykonanych w klasie produktów. Następnie zapytaj, ile 

osób w klasie chciałoby zamówić poszczególne zabawki (jest to popyt); wielkość popytu na dany 

produkt wpisz do drugiej kolumny tabeli.  

7. Poproś przedstawicieli firm o wypełnienie formularza „Zysk czy strata?” (materiał pomocniczy nr 6d) 

i podanie spodziewanych przychodów całkowitych, kosztów całkowitych i zysku, który zostanie 

osiągnięty po zrealizowaniu zamówień, zgłoszonych uprzednio przez konsumentów.  

8. Po uzupełnieniu danych w zestawieniu na tablicy ogłoś zwycięzców gry – firmę, która osiągnęła 

najwyższy zysk. Poproś uczniów o omówienie przebiegu gry. Wspólnie zdefiniujcie podstawowe 

pojęcia – kosztów jednostkowych i całkowitych, przychodu, zysku jednostkowego i całkowitego. 

Przedyskutuj odpowiedzi na pytania: 

 Jakie rodzaje zasobów muszę zostać użyte w procesie produkcji?  

 Jakie decyzje musi podjąć producent? 

 Dlaczego producent powinien zwracać szczególną uwagę na wybór zasobów, które będzie 

kupował? 

 Co to jest zysk? 

 Dlaczego osiągnięcie zysku jest tak ważne dla producenta? 

 W jakich warunkach firma maksymalizuje zysk? 

 Dlaczego niektóre firmy ponoszą straty? 

 Dlaczego niektóre firmy w ogóle nie są w stanie sprzedać swoich produktów? 

 Co dzieje się z firmą, której produktów nikt nie chce kupować?  

 Jakie są kluczowe elementy produktu, które mogą gwarantować firmie sukces? 

 Co jest istotne w czasie prezentacji produktu? 

 Jak ty, grając rolę konsumenta, podejmowałeś decyzje o zakupie zabawki? Czym się 

kierowałeś? 

 

 

 

 

 



 

 

Materiał 1.9.a 

 

Do ćwiczenia możesz wykorzystać dowolne materiały (poniższa tabela jest przykłądowa) – przygotuj dla 
zebranych materiałów tabelę kosztów poszczególnych półproduktów wykorzystywanych do budowy 
zabawek. Kalkuluj tak ceny jednostkowe, aby realne było wyprodukowanie zabawki w cenie poniżej 5 
zł, ale także możliwe przekroczenie kosztu całkowitego zabawki ponad 5 zł. 

CENY ZASOBÓW  
 

RODZAJ ZASOBÓW CENA ZA SZTUKĘ  
W ZŁOTYCH 

KLEJ 0,20 
TAŚMA KLEJĄCA 0,25 
NIEBIESKI FLAMASTER 0,25  
CZARNY FLAMASTER 0,25 
NOŻYCZKI 0,55  
TACKA PAPIEROWA 0,75  
KUBEK PLASTIKOWY 0,50  
GUZIK 0,20  
SERWETKA 0,25  
PAPIER WYCINANKOWY 0,20  
SPINACZ 0,20  
NITKA  0,15  
PAPIEROWA TORBA 0,50  
WSTĄŻKA 0,20  
NAKLEJKA  0,50  
SŁOMKA 0,15  
DRUCIK  0,25  
PINESKA 0,30  
DREWNIANY KOŁEK 0,20  
KLAMERKA DO BIELIZNY  0,25  
ŁYŻECZKA  0,50  
AGRAFKA  0,25  
WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA 0,25  
WYNAJĘCIE STANOWISKA PRACY  0,75  

 

  



 

 

 

Materiał nr 1.9.b 

 

OBLICZAMY KOSZTY PRODUKCJI 
 
NAZWA FIRMY: ................................................................................................................ 
 
NAZWA PRODUKTU: ....................................................................................................... 

 

Nazwa użytego 
zasobu 

Ilość wykorzystana Cena 
jednostkowa 

Koszt zasobów 
danego typu 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  Koszty  

całkowity  
 
 

 

  



 

 

 

Materiał nr 1.9.c 

 

Zabawki – wyniki pracy grup  

Schemat do umieszczenia na tablicy  
 

Nazwa produktu Wielkość popytu Przychody 
całkowite firmy 

Koszty całkowite 
firmy 

Zysk lub strata 

Np. Lalka Leokadia 4  4  x 5 zł  = 20 zł. 3,20 zł x 4 = 12,80 
zł 

20 zł  – 12,80 zł  = 
7,20 zł 
ZYSK  

 
     

 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

 
 
 

    

 

  



 

 

 

Materiał nr 1.9.d 

Zysk czy strata – przykład obliczeń  
 

1. Cena sprzedaży waszej zabawki wynosi 5 zł.  
 
2. Na jaką ilość waszych zabawek zgłoszono popyt? 
 
Lalka Leokadia – 4  szt.  
 
3. Obliczcie całkowite przychody waszej firmy.  

Cena produktu x wielkość popytu = przychody całkowite   
 
5 zł (cena rynkowa zabawki) x 4 szt. (wielkość popytu) = 20 zł (przychody całkowite)  
 
 
4. Obliczcie całkowite koszty produkcji. 

Koszty jednostkowe x wielkość popytu = koszty całkowite 
 
3,20 (koszt wyprodukowania jednej lalki) x 4 szt. (wielkość popytu) = 12,80 zł (koszty całkowite)  
 
 
5. Jeśli przychody całkowicie są większe od kosztów całkowitych, obliczcie zysk:  

Przychody całkowite – koszty całkowite = zysk 
 
 
20 zł (przychody całkowite) – 12,80 zł (koszty całkowite) = 7,2 zł (ZYSK)  
 
6. Jeżeli wasze koszty całkowite są wyższe niż całkowite przychody, obliczcie straty:  

Koszty całkowite – przychody całkowite = straty 
 

 
 

 
  



 

 

 

Materiał nr 1.9.e 

Zysk czy strata 
 

1. Cena sprzedaży waszej zabawki wynosi 5 zł.  
 
2. Na jaką ilość waszych zabawek zgłoszono popyt? 
 
 
 
3. Obliczcie całkowite przychody waszej firmy.  

Cena produktu x wielkość popytu = przychody całkowite   
 
 
 
 
4. Obliczcie całkowite koszty produkcji. 

Koszty jednostkowe x wielkość popytu = koszty całkowite 
 
 
 
 
5. Jeśli przychody całkowicie są większe od kosztów całkowitych, obliczcie zysk:  

Przychody całkowite – koszty całkowite = zysk 
 
 
 
 
6. Jeżeli wasze koszty całkowite są wyższe niż całkowite przychody, obliczcie straty:  

Koszty całkowite – przychody całkowite = straty 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.10  Zadanie domowe 
 

Podziel uczestników na grupy i poproś o spisanie rodzajów przychodów / źródeł przychodów oraz 
kosztów / rodzajów wydatków jakie posiadać może wspólnota mieszkaniowa lub miejscowość, w 
której mieszkają. 

 

Omówicie propozycje i sporządźcie jednolitą listę 

W ramach dyskusji ustalcie źródła informacji o rodzajach przychodów i kosztów w analizowanych 
podmiotach (wspólnota, miasto) oraz danych liczbowych publikowanych w ostatnim okresie. 

 

Podziel uczestników na grupy, w ramach których wspólnie opracują na następne zajęcia informacje o  
konkretnych dla danych pomiotów przychodach i kosztach np. za poprzedni rok. 

Poza zebraniem informacji zespoły mają przygotować swoje wnioski wynikające ze zdobytych danych 
oraz sugestie jakie informacje byłyby przydatne do oceny bieżącej oraz długookresowej sytuacji 
ekonomicznej. 

 

 

1.10.a Rodzaje kosztów i przychodów miasto 

Przykłady: 

 

Przychody 

 

Koszty 

 

1.10.b Rodzaje kosztów i przychodów wspólnota mieszkaniowa 

Przykłady: 

 

Przychody 

 

Koszty 



 

 

 

 

 

 

Moduł II 

Osobowość  

i przywództwo w biznesie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Scenariusz zajęć 

NAZWA MODUŁU Osobowość i przywództwo w biznesie 
NAZWA JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ Innowacyjny program przedsiębiorczości dla uczniów 

szkół zawodowych 
NUMER Moduł 2 WYMIAR GODZINOWY 8 – 10 godzin 
CELE SZKOLENIA (cel główny i cele szczegółowe) 
Cel główny:  
Przedstawienie wiedzy na temat różnic osobowościowych i wpływu na preferowany styl 
przywództwa w biznesie oraz zarządzaniu zespołami. 
Cele szczegółowe:  

1. Style zachowań opisujących typy osobowości w ujęciu par preferencji Carla Junga 
2. Samoświadomość własnego stylu zachowań, sposobu komunikacji, podejmowania decyzji 

oraz przewodzenia innym ludziom. 
3. Świadomość  różnic osobowościowych innych osób 
4. Umiejętność dopasowania własnego stylu komunikacji, argumentacji do stylu innej osoby 

w celu uzyskania skuteczności i efektywności w relacjach z różnymi osobami 
5. Czynniki wpływające na budowany autorytet biznesmena w oczach inwestorów i 

partnerów biznesowych 
6. Umiejętność publicznego przedstawienia siebie i swojego biznesu 

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA 
Ilość uczestników – nie mniej niż 8 i nie więcej niż 14 
Sala pozwalająca na tworzenie mniejszych grup 
Możliwość aranżowania przestrzenie poprzez przesuwanie / usuwanie stolików i krzeseł 
FORMY SZKOLENIA 

h. Mini wykłady,  
i. Kwestionariusze badające profile osobowości,  
j. Dyskusje kierowane,  
k. Ćwiczenia grupowe,  
l. Prezentacje na forum grupy,  
m. Zadania do samodzielnej realizacji pomiędzy zajęciami 

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI 
1. Krótka informacja – wywiad w parach – Krótka informacja do wywiadu w 

parach 2.1 
• Podziel uczestników na pary i przekaż instrukcję do ćwiczenia. 
• Po przygotowaniu przez obie strony wywiadu zaproś uczestników o 

przedstawieniu swojego kolegi / koleżanki w oparciu o zebrane 
podczas wywiadu informacje w interesujący i pozytywny sposób. 

• Omów krótko slajd Okno Johari w kontekście poznawania i 
odkrywania siebie. 

30 minut 

2. Wypełnienie testu – Kwestionariusz Typy osobowości 2.2 
Rozdaj kwestionariusze i poproś uczestników o samodzielne i w ciszy 
wypełnienie w oparciu o następującą instrukcję: 

20 minut 



 

 

• W każdym wierszu mają wybrać i zaznaczyć jeden najbardziej ich 
opisujący przymiotnik. 

• Wypełniając kwestionariusz mają odpowiadać sobie na pytanie – 
tak najczęściej mogę siebie opisać w sytuacjach domowych, 
szkolnych. 

• Zwróć uwagę, że nikt nie będzie oceniał ich odpowiedzi, więc 
odpowiadają dla siebie dzięki czemu będą mogli lepiej siebie 
poznać. 

• Po wypełnieniu poproś uczestników o odłożenie kwestionariusza i 
poinformuj, że później do niego wrócicie. 

3. Moje typowe zachowania – jak widzę siebie i jak postrzegają mnie inni – 
Lista typowych zachowań 2.3 

• Podziel karty z zachowaniami pomiędzy uczestników układając dla 
każdego tyle samo kart z każdego stylu. Potasuj karty. 

• Poproś aby każda osoba najpierw wybrała spośród swoich kart te, 
których opisy zachowań trafnie ją opisują w typowych sytuacjach. 

• Pozostałe, niepasujące karty każdy uczestnik ma za zadanie 
przekazać innym osobom, które ich zdaniem dane zachowanie 
trafnie opisuje. 

• Osoba obdarowana może przyjąć daną kartę jeżeli zgadza się, że to 
zachowanie trafnie go opisuje lub odmówić bez konieczności 
uzasadniania.  

• UWAGA: należy interweniować w przypadku przekazywania kart na 
zasadzie: wybierz sobie te pasujące. Celem ćwiczenia jest poza 
wyborem z kart otrzymanych od trenera oraz od pozostałych 
uczestników zachowań opisujących daną osobę  również 
doskonalenie umiejętności rozpoznawania stylów zachowań innych 
osób. 

• Karty, które nie zostały przekazane innym osobom odbiera trener i 
odczytując pyta, kto w danym zachowaniu widzi swoje typowe 
zachowanie i przekazuje tej osobie kartę. (o ile się ktoś zgłosi) 

• Po zakończeniu poproś uczestników o odłożenie kart razem z 
wcześniej wypełnionymi kwestionariuszami. 

30 minut 

4. Wprowadzenie do trzech par preferencji Carla Junga w oparciu o 
prezentację Power Point. 

• Omówienie stylów zachowań wraz z ćwiczeniami – wprowadź 
opisowo uczestników w specyfikę danej preferencji 

• Poproś uczestników aby zadeklarowali pozycjonowanie siebie w 
każdej parze preferencji poprzez zaznaczenie odpowiednią pozycję 
na skali – Zaznacz swoją pozycję w parach preferencji 2.4 

• Poproś uczestników aby na układ współrzędnych (introwersja – 
ekstrawersja oraz myślenie – uczucia) przenieśli swoje pozycje i 
wskazali pozycjonowanie w danej ćwiartce. 

90 minut 



 

 

• Przekaż uczestnikom Klucz do kwestionariusza 2.5 i poproś o 
przeniesienie wyników oraz podsumowanie uzyskanych punktów 
dla każdego stylu kolorystycznego. 

• Poproś uczestników aby ułożyli i policzyli karty z zachowaniami w 
czterech kolumnach zgodnie z oznaczeniami (1,2,3,4), gdzie : 
- 1 – styl niebieski 
- 2 – styl zielony 
- 3 – styl żółty 
- 4 – styl czerwony 

• Poproś uczestników, aby porównali uzyskane wyniki z trzech 
ćwiczeń: 
- karty z zachowaniami, 
- kwestionariusz style zachowań 
- układ współrzędnych – pary preferencji 
Omów potencjalne przyczyny różnic w uzyskanych wynikach. 
Podsumuj poszczególne kolorystyczne style zachowań (slajdy Power 
Point) 

• Narysuj na flipcharcie cztery pola i opis je odpowiednimi 
kolorystykami zachowań. 
Poproś uczestników aby wpisali swoje imię w odpowiednie miejsce 
(w polu, na przecięciu dominujących stylów). 

5. Mocne i potencjalne słabe strony poszczególnych stylów zachowań. 
• Rozdaj uczestnikom Style zachowań opisy 2.6 
• Podziel uczestników na cztery grupy zgodnie z dominującymi 

kolorami stylów zachowań (czerwony, żółty, zielony, niebieski) 
• Poproś aby każda grupa opisała swój styl zachowań na flipcharcie 

podając po 3 – 4  przykłady charakterystyczne dla następujących 
zagadnień: 

- Silne i potencjalnie słabe strony danego stylu 
- Co nas motywuje jako reprezentantów tego stylu? 
- Co nas demotywuje jako reprezentantów tego stylu? 
- Z kim lubimy współpracować? 
- Z kim nie lubimy współpracować? 

• Każda grupa prezentuje swój styl poprzez opis tych czterech 
zagadnień. 

30 minut 

6. Rozpoznawanie typowych postaw i zachowań dla poszczególnych stylów 
zachowań. 
Co zrobić ze Świętym Mikołajem 2.7 

• Zaproś uczestników do pracy w tych samych grupach jak w 
poprzednim ćwiczeniu (podział na spójne grupy reprezentujące 
style zachowań). 

• Przekaż instrukcję, że celem jest opracowanie rozwiązania do 
podanego scenariusza. Poinformuj, że grupy mają na 
przygotowanie rozwiązania 10 minut, a następnie 5 minut na 
prezentację na forum własnej propozycji. 

30 minut 



 

 

• Po prezentacjach zamoderuj dyskusję w zakresie różnić w 
rozwiązaniach oraz propozycjach poszczególnych grup w kontekście 
ich stylów zachowań 

7. Adaptacja i dopasowanie do różnych stylów zachowań. 
• Uczestnicy pozostają w tych samych grupach o jednorodnych 

stylach zachowań. 
• Przekaż uczestnikom instrukcję do ćwiczenia obejmującą sposób 

realizacji symulacji Plac zabaw – Rada dyrektorów 2.10 
• Rozdaj grupom opisy stylów zachowań w zakresie: 

- Motywatory dla poszczególnych stylów 2.8 
- Opis stylów w kontaktów i komunikacji 2.9 

• Grupy otrzymują papier, kredki, flamastry, klej, taśma klejąca 
zszywacze itp. , które mogą wykorzystać do przegotowania 
prototypu. Mają na to 20 minut 

• Prezentacja jest przygotowywana przez każdą grupę dla swojego 
przeciwstawnego stylu zachowań, co oznacza konieczność 
dopasowania komunikacji, argumentów i odziaływania na 
motywację tych właśnie odbiorców.   

• Czas na prezentację wynosi 10 minut. Pozostałe grupy są 
obserwatorami i notują przykłady zachowań, komunikacji, reakcje 
obu stron w trakcie prezentacji. 

60 minut 

8. Filary autorytetu 
• Poproś każdego uczestnika aby poszukał w swoim otoczeniu kogoś, 

kto jest dla niego autorytetem i zastanowił się co w tej osobie 
(postawa, zachowania, działania) powoduje, że tak ją postrzega, 
ceni. 
Zaproś aby zapisali i następnie odczytali, opowiedzieli o swoim 
autorytecie. 

• Przedstaw i omów model autorytetu – slajd Power Point 
• Przedstaw i omów konstrukcję wystąpienia w formie expose slajd 

Power Point 

30 minut 

9. Budowa autorytetu i zaufania inwestorów – expose dla inwestorów. 
• Podziel uczestników na 3- 4 osobowe grupy w taki sposób żeby w 

każdej grupie była spójność co do wizji biznesu jaki chcieliby 
realizować. 

• W ujęciu czterech filarów autorytetu przedstawia siebie zespół i 
swój biznes w ujęciu 
- Wizja biznesu 
- Posiadane kompetencje własne i zespołu 
- Motywatory, sposób motywacji i inspiracji inwestorów i partnerów 
biznesowych 
- Wartości jakimi się kieruję 

• Każde wstąpienie należ wspólnie omówić w zakresie: atrakcyjności, 
wiarygodności, dopasowania argumentacji itp. 

60 minut 



 

 

• Na koniec można zrobić anonimowe głosowanie na najlepsze 
expose. 

10. Posumowanie zajęć: 
• Zaproś uczestników do indywidualnego wskazania jaki aspekt zajęć 

będzie  rozwijał oraz w jakich sytuacjach będzie to realizował. 
11. Praca domowa 

• Poproś uczestników aby prosili o informację zwrotną od znajomych i 
bliskich osób w zakresie: 
- podejmowania decyzji (intelekt i uczucia) 
- zachowań ekstrawersyjnych i introwertycznych 
- postrzeganie otoczenia -  intuicja i percepcja 

30 minut 

NARZĘDZIA                                                            
• projektor i komputer do wyświetlania prezentacji, flipchart, długopisy, kartki, nożyczki 
• kwestionariusze, rekwizyty do ćwiczeń 

LITERATURA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 Kwestionariusz w parach 

 

Przygotuj krótką informację o drugiej sobie  w następujący sposób: 

1. Przeprowadzać wywiad z drugą osobą w oparciu o poniższe trzy tematy. Przygotuj nie 
więcej niż 3 – 4 zdania o drugiej osobie  na każdy temat. 
Zapisz informacje, które uzyskałeś od danej osoby. 

2. Przedstaw na forum osobę, z którą przeprowadziłeś wywiad na podstawie zebranej w 
trakcie wywiadu informacji. 
Na wystąpienie masz 2 minuty. 

 

 

Tematy do wywiadu: 

 

1. Jak wygląda Twoje biurko, tak na co dzień? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Z jakimi osobami lubisz współpracować, jak te osoby działają, co sobie cenią? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. W jaki sposób lubisz spędzać wolny czas, co wtedy robisz lub czego nie robisz? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2 Profil osobowości 
 

 
 

 

 

TWÓJ PROFIL OSOBOWOŚCI 
Instrukcja: W każdym z poziomych rzędów składających się z czterech słów, postaw krzyżyk 
przed jednym określeniem, Które jest najbardziej charakterystyczne dla Twojej osoby, wypełnij w 
ten sposób wszystkie czterdzieści rzędów; upewnij się, czy każdy numer został oznaczony. 

1. � przedsiębiorczy 
2. � spokojny 
3. � poświęcający się 
4. � rywalizujący 
5. � pełen szacunku 
6. � pełen werwy 
7. � nastawiony na sukces 
8. � nieśmiały 
9. � uporządkowany 
10. � autorytatywny 
11. � drobiazgowy 
12. � pogodny 
13. � nieszkodliwy 
14. � wylewny 
15. � aktywny 
16. � grzeczny 
17. � energiczny 
18. � boss 
19. � sympatyczny 
20. � taktowny 
21. � chłodny 
22. � niezdyscyplinowany 
23. � humorzasty 
24. � zuchwały 
25. � niepewny 
26. � skryty 
27. � chaotyczny 
28. � na wszystko pozwala 
29. � złośnik 
30. � nonszalancki 
31. � pracoholik 
32. � przewrażliwiony 
33. � przygnębiony 
34. � kapryśny 
35. � mamroczący 
36. � nieufny 
37. � hałaśliwy 
38. � zapalczywy 
39. � niespokojny 
40. � przebiegły 

� żywy 
� wytrwały 
� ugodowy 
� opanowany 
� pocieszający 
� samodzielny 
� opiekun 
� zorganizowany 
� uprzejmy 
� życzliwy 
� czarujący 
� pewny siebie 
� idealista 
� cięty 
� rozjemca 
� rozmowny 
� przywódca 
� ujmujący 
� perfekcjonista 
� dziarski 
� wstydliwy 
� bezduszny 
� niezaangażowany 
� lękliwy 
� wtrącający się 
� niestały 
� ociągający się 
� megaloman 
� dyskutant 
� nastawiony negatywnie 
� zatroskany 
� bojaźliwy 
� niezorganizowany 
� nietolerancyjny 
� nastrojowy 
� próżny 
� leniwy 
� niemrawy 
� pochopny 
� chwiejny 

� elastyczny 
� przekonywający 
� towarzyski 
� urzekający 
� zaradny 
� wrażliwy 
� planujący 
� zdecydowany 
� optymista 
� dowcipny 
� odważny 
� kulturalny 
� niezależny 
� głęboki 
� towarzyski 
� nieustępliwy 
� lojalny 
� zadowolony 
� pracowity 
� śmiały 
� apodyktyczny 
� pamiętliwy 
� obraźliwy 
� zapominalski 
� niecierpliwy 
� odludek 
� wybredny 
� pesymista 
� wyobcowany 
� denerwujący 
� lizus 
� gadatliwy 
� dominujący 
� zamknięty w sobie 
� manipulant 
� uparty 
� samotnik 
� roztargniony 
� mściwy 
� oportunista 

� analityczny 
� wesoły 
� o silnej woli 
� delikatny 
� powściągliwy 
� niewymagający 
� cierpliwy 
� spontaniczny 
� szczery 
� wierny 
� dyplomatyczny 
� stały 
� inspirator 
� stanowczy 
� meloman 
� tolerancyjny 
� słuchacz 
� organizator 
� lubiany 
� zrównoważony 
� przekorny 
� apatyczny 
� oporny 
� kapryśny 
� niezdecydowany 
� niepopularny  
� zatwardziały  
� bezbarwny  
� nie mający celu  
� naiwny  
� izolujący się  
� nietaktowny  
� sceptyk  
� obojętny  
� bałaganiarz  
� powolny  
� pyszałek  
� podejrzliwy  
� dystansujący się  
� krytykant



 

 

2.5 Klucz do kwestionariusza 

 

 
STYL Żółty 
1. � żywy 
2. � wesoły                   
3. � towarzyski 
4. � urzekający           . 
5. � pocieszający 
6. � pełen werwy        . 
7. � opiekun 
8. � spontaniczny       . 
9. � optymista 
10. � dowcipny             . 
11. � czarujący 
12. � pogodny              . 
13. � inspirator 
14. � wylewny              . 
15. � towarzyski  
16. � rozmowny            . 
17. � energiczny 
18. � ujmujący              . 
19. � lubiany 
20. � dziarski                . 

 
STYL Czerwony 
� przedsiębiorczy 
� przekonywujący 
� o silnej woli 
� rywalizujący 
� zaradny 
� samodzielny 
� nastawiony na sukces 
� zdecydowany 
� szczery  
� autorytatywny  
� odważny  
� pewny siebie  
� niezależny  
� stanowczy  
� aktywny  
� nieustępliwy  
� przywódca  
� boss  
� pracowity  
� śmiały 

 
STYL Niebieski 
� analityczny 
� wytrwały 
� poświęcający się 
� delikatny 
� pełen szacunku 
� wrażliwy 
� planujący 
� zorganizowany 
� uporządkowany 
� wierny 
� drobiazgowy 
� kulturalny 
� idealista 
� głęboki 
� meloman 
� grzeczny 
� lojalny 
� organizator 
� perfekcjonista 
� taktowny 

 
STYL Zielony 
� elastyczny  
� spokojny  
� ugodowy  
� opanowany  
� powściągliwy  
� niewymagający  
� cierpliwy  
� nieśmiały  
� uprzejmy  
� życzliwy  
� dyplomatyczny  
� stały 
� nieszkodliwy  
� cięty  
� rozjemca  
� tolerancyjny  
� słuchacz  
� zadowolony  
� sympatyczny  
� zrównoważony

 
Liczba punktów – mocne strony 

 
____________________             _____________________      ____________________          ___________________ 
 
21. � przekorny 
22. � niezdyscyplinowany 
23. � humorzasty 
24. � zapominalski 
25. � wtrącający się 
26. � niestały 
27. � chaotyczny 
28. � na wszystko pozwala 
29. � złośnik 
30. � naiwny 
31. � lizus 
32. � gadatliwy 
33. � niezorganizowany 
34. � kapryśny 
35. � bałaganiarz 
36. � próżny 
37. � hałaśliwy 
38. � roztargniony 
39. � niespokojny 
40. � chwiejny 

 

� apodyktyczny  
� bezduszny  
� oporny  
� zuchwały  
� niecierpliwy  
� skryty  
� zatwardziały  
� megaloman  
� dyskutant  
� denerwujący  
� pracoholik  
� nietaktowny  
� dominujący  
� nietolerancyjny  
� manipulant  
� uparty  
� pyszałek  
� zapalczywy  
� pochopny  
� przebiegły  

� wstydliwy 
� pamiętliwy 
� obraźliwy 
� kapryśny 
� niepewny 
� niepopularny 
� wybredny 
� pesymista 
� wyobcowany 
� nastawiony negatywnie 
� izolujący się 
� przewrażliwiony 
� przygnębiony 
� zamknięty w sobie 
� nastrojowy 
� nieufny 
� samotnik 
� podejrzliwy 
� mściwy 
� krytykant 

� chłodny 
� apatyczny 
� niezaangażowany 
� lękliwy 
� niezdecydowany 
� odludek 
� ociągający się 
� bezbarwny 
� nie mający celu 
� nonszalancki 
� zatroskany 
� bojaźliwy 
� sceptyk 
� obojętny 
� mamroczący 
� powolny 
� leniwy 
� niemrawy 
� dystansujący się 
� oportunista 
 

 
Liczba punktów – słabości 

 
____________________             _____________________      ____________________          ___________________ 

 
LICZBA PUNKTÓW ŁĄCZNE 

 
 

TABELA WYNIKÓW 
Przenieś teraz wszystkie zaznaczone „krzyżyki” i podsumuj w każdej z pionowych kolumn tabeli wyników. Na 
przykład, jeśli zaznaczyłeś poprzednio cechę „żywy” zaznacz ją również w tabeli. 
(Uwaga: określenia w tabeli wyników występują w innej kolejności niż w kwestionariuszu). 

 
MOCNE STRONY 



 

 

2.4 Pary preferencji 

Zaznacz swoją pozycję na skali 

INTROWERSJA – EKSTRAWERSJA 

 

 

 

DOZNANIA - INTUICJA 

 

 

MYŚLENIE - UCZUCIA 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawda - Fałsz 

Bardzo 
INTROWERTYWNY 

Bardzo 
EKSTRAWERTYWNY 

Przyjemne - 
nieprzyjemne 

Bardzo DOZNANIOWY Bardzo  
INTUICYJNY 



 

 

 
2.6 Style zachowań 
 
 
 

 
 

ENERGIA ŻÓŁTA 

Ekstrawertyk, rozmowny, optymista 

OPIS ZACHOWANIA 

Interesuje się ludźmi i chętnie ich poznaje. Mówi głośno, żeby 
zwrócić na siebie uwagę, żywo gestykuluje. Jeśli musi siedzieć, 

będzie się wiercił, bawił palcami - byle tylko nie siedzieć spokojnie. 
Nie potrafi tak po prostu odpoczywać w ciszy, wciąż szuka nowego 

audytorium. Podczas spotkania często zmienia towarzystwo i 
najgłośniej będzie tam, gdzie akurat się on znajduje. Opowiadane 

przez niego historie są często przesadzone i ubarwione. 

MOCNE STRONY 

Dar przyciągania ludzi do siebie; gadatliwy; narrator; dusza 
towarzystwa; ma poczucie humoru; pamięć do kolorów; umacnia 

kontakt ze słuchaczem przez dotyk; emocjonalny i wylewny; 
entuzjastyczny i ekspresywny; wesoły i spontaniczny; ciekawy; 

urodzony aktor; prostoduszny; żyje dniem dzisiejszym; zmienność 
usposobienia; szczerość serca. 

SŁABE STRONY 

Lubi błyszczeć; jest bałaganiarzem; więcej mówi niż słucha; w 
pewnej chwili może być w stanie uniesienia, a następnie w dołku; 

niekonsekwentny, nie potrafi wytrwać do końca realizacji 
zadania;, lubi zmiany, ale jest słabo zorganizowany; podejmuje się 

zbyt wielu zadań naraz. 

CO WARTO O NIM 
WIEDZIEĆ 

Może zapominać o umówionych spotkaniach; nie jest najlepszym 
słuchaczem, ale sam uwielbia być słuchany; łatwo ulega 

zewnętrznym wpływom; oczekuje pochwały, docenienia; 
potrzebuje utwierdzenia go w przekonaniu, że podjął odpowiednią 
decyzję. Daj mu się wygadać i zabłysnąć, wykaż poczucie humoru, 

praw komplementy, wykorzystuj ciekawostki i nowości. 



 

 

 

 

 

 

 

ENERGIA CZERWONA  
Ekstrawertyk, człowiek czynu, dynamiczny, optymista 

OPIS ZACHOWANIA 

Z trudnością odpoczywa i zwykle siedzi jak na szpilkach, 
czekając, aż się coś wydarzy. Pogawędki są dla niego stratą 
czasu i jeżeli rozmowa nie dotyczy biznesu lub czegoś, co 

mógłby skorygować, woli raczej nie odzywać się wcale. Gdy 
ma akurat na coś ochotę, zwykle sięga po to sam. Wie 

wszystko na każdy temat i z przyjemnością powie ci o wiele 
więcej, niż potrzebujesz wiedzieć. Trudno uwolnić się od 

jego argumentów. 

MOCNE STRONY 

Urodzony przywódca; dynamiczny i aktywny; nieodparta 
potrzeba zmian; silna wola i zdecydowanie; nie ulega 

wzruszeniom; trudno go zniechęcić; niezależny i 
samowystarczalny; wzbudza zaufanie; ukierunkowany na 

cel; ogarnia całokształt; dobry organizator; dostrzega 
praktyczne rozwiązania; szybki w działaniu; kładzie nacisk 

na wydajność; realizuje cele. 

SŁABE STRONY 

Rozkazujący; dominujący; czasem arogancki w relacjach z 
innymi; trudno mu przychodzi otwarte wyrażanie uczuć; 

upiera się przy swoim zdaniu; zwykle wznieca spory, 
ponieważ   uważa,   że   ma   rację   bez   względu   na 

okoliczności;   niezdolny   do   zaakceptowania   poglądów 
innych; łatwo wpada w gniew; podstępny. 

CO WARTO O NIM 
WIEDZIEĆ 

Szacunek takiej osoby można zyskać poprzez wykazanie się 
specjalistyczną wiedzą. Zadawaj mu trudne pytania i 

otwarcie wyrażaj podziw dla jego odpowiedzi. Daj mu 
odczuć, że jest ekspertem, nie walcz z nim, bądź pewny i 

zdecydowany, wykaż kompetencje. Ze zrozumieniem kiwaj 
głową na znak aprobaty dla jego życiowych zasad, a 

zapamięta cię jako błyskotliwego rozmówcę. 



 

 

ENERGIA ZIELONA 

Introwertyk, obserwator, pesymista 

OPIS ZACHOWANIA 

Wrażliwy na potrzeby innych. Dobry słuchacz. Nie wdaje się 
w płomienne dyskusje, ale jeśli jakimś sposobem zaangażuje 
się w rozmowę, zwykle w stosownym momencie rzuci parę 
dowcipnych uwag. Nie lubi zmian i pośpiechu. Dba o dobre 

relacje z ludźmi i lubi współpracować z innymi. 

MOCNE STRONY 

Powściągliwy;   niewymagający;   spokojny,   opanowany; 
cierpliwy, zrównoważony; cichy, a przy tym dowcipny; 

życzliwy i uprzejmy; emocje skrywa głęboko; pogodzony z 
życiem; uniwersalny; kompetentny i solidny; spokojny i 

zgodny; pośredniczy w rozwiązywaniu problemów; unika 
konfliktów; znajduje proste rozwiązania problemów. 

SŁABE STRONY 

Osoba, która rzadko uzewnętrznia emocje; niechętna lub 
przeciwna* angażowaniu  się w coś skomplikowanego; 

człowiek, któremu trudno podjąć decyzję; wiecznie się czymś 
zamartwia; unika trudnych sytuacji; charakteryzuje go 

niepewność i brak przekonania, że cokolwiek mu się uda. 

CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ 

Aby działać potrzebuje bezpośredniego wsparcia; często 
odkłada zrobienie czegoś na później; uświadom mu jego 

potrzeby; daj mu czas na nabranie do ciebie zaufania; 
pomagaj podjąć decyzję. Zadawaj pytania i angażuj do 

rozmowy, podsuwaj rozwiązania, ale nie zasypuj lawiną 
informacji. Wytrzymuj milczenie rozmówcy, jeśli to 

konieczne, zwracaj szczególną uwagę na „mowę ciała". 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENERGIA NIEBIESKA 

Introwertyk, myśliciel, pesymista 

OPIS ZACHOWANIA 

Wchodzi do pokoju po cichu i niepostrzeżenie. Zwykle trzyma się 
z dala od grupy, nie usiądzie, jeżeli ktoś go specjalnie o to nie 

poprosi. Postępuje zgodnie z zasadami i przepisami. Na 
komplementy odpowiada zazwyczaj: "Tylko tak mówisz. Tak 

naprawdę to jest okropne", "Wcale nie wyglądam w tym 
dobrze". 

MOCNE STRONY 

Skłonny do rozmyślań, analityczny; poważny i    
zdeterminowany;    twórczy;    muzykalny;    przejawia zdolności 

artystyczne; filozofujący i poetyczny; wyczulony na piękno; 
skłonny do poświęceń; sumienny; idealista; perfekcjonista o 

wysokich wymaganiach; docenia wagę szczegółów; wytrwały i 
dokładny; uporządkowany i  zorganizowany;  oszczędny;  lubi  

wykresy,  schematy, wykazy i liczby. 

SŁABE STRONY 

Trudno  zapomina o zranieniach lub niesprawiedliwościach; 
skłonny do pielęgnowania urazy; często obraża się na innych; 
drobiazgowy; dużo uwagi poświęca szczegółom; osoba, o tak 

wysokich wymaganiach, że trudno je zaspokoić; często dostrzega 
tylko złe strony sytuacji; żyje w swoim świecie wewnętrznym; 

nieufny; krytykant. 

CO WARTO O NIM 
WIEDZIEĆ 

Bardzo ważna jest dla niego jakość; jest oszczędny. Jest to osoba, 
którą łatwo urazić. Ceni powagę i szczerość. Próba skłonienia go 

do podjęcia szybkiej decyzji może być bezskuteczna. Warto 
zadawać dużą ilość pytań, by ustalić zakres informacji, które 

mogą go zainteresować. Stosuj rzeczowe argumenty, wspieraj 
się liczbami, wykresami, danymi itp., powołaj się na ekspertów, 

autorytety, bądź punktualny, rzetelny, dotrzymuj terminów, 
dobrze przygotuj się do rozmowy. 



 

 

 
Niebieski 
Osoby o dominacji tej energii kolorystycznej mogą być postrzegane jako nieustannie rozważające, 
analizujące, a na koniec podważające wszelkie możliwe rozwiązania, przez co potrzebują czasu na 
wyciąganie wniosków i podjęcie działań. 
Preferuje mniej bezpośrednie podejście, może być postrzegany jako mało emocjonalny. 
Koncentruje się na procesie i możliwych rozwiązaniach. 
Skoncentrowany na faktach, zdystansowana i pragnąca zrozumienia otaczającego go świata. Oczekuje 
dokładności i precyzji, poszukuje faktów potwierdzających. Unika bezpośredniego, bliskiego kontaktu. 
 
 
Zielony  
Osoby o dominacji tej energii kolorystycznej będą z cichą determinacją i uporem bronić swoich wartości, 
preferują zasady demokratyczne w środowisku pracy, ważne jest dla nich zrozumienie drugiego 
człowieka. 
Preferuje mniej bezpośrednie podejście, może być postrzegany jako emocjonalny. 
Koncentruje się na wartościach leżących u podstaw problemu. 
Opiera swoje działania, decyzje o własne wartości, skoncentrowana jest bardziej na relacjach 
międzyludzkich aniżeli na celu. Nie należy do dynamicznych i szybko podejmujących decyzje. Relacje te 
chcą opierać na demokratycznym podejściu, w którym centrum jest jednostka, człowiek. Unikająca 
gwałtownych zmian, potrzebująca czasu na zrozumienie sensu i celu zmian. 
 
 
Żółty  
Osoby o dominacji tej energii kolorystycznej będą postrzegane jako pełne wyobraźni i inwencji, 
szczególnie że bardzo chętnie dzielą się swoimi pomysłami z szerokim gronem odbiorców 
Preferuje bezpośrednie podejście, może być postrzegany jako bardzo emocjonalny. 
Koncentruje się na rozwijaniu relacji z ludźmi. 
Otwarty, pozytywnie nastawiana do otaczającego świata. Skoncentrowana na przyszłości i z 
niecierpliwością oczekująca rezultatów. Otwarty na kontakty z innymi ludźmi, pragnąca towarzystwa 
 
 
Czerwony  
Osoby o dominacji tej energii kolorystycznej mogą być odbierane jako „ludzie czynu”, nieustannie w 
ruchu, pewnie dążący do celu i mocno osadzeni w rzeczywistości. 
Preferuje bezpośrednie podejście, może być postrzegany jako mało emocjonalny. 
Koncentruje się na efektach. 
Skoncentrowany jest na działaniu, osiąganych efektach. Otoczenie postrzega raczej w kontekście 
przydatności w dążeniu do obranego celu. Energiczna, szybko podejmująca decyzje, wymagająca wobec 
siebie i innych osób. Chętnie rywalizująca, traktująca ludzi autorytarnie, w sposób bezpośredni. Dążąca 
do władzy i kontroli nad otoczeniem. Lubiąca zmiany i wyzwania, sama inicjująca te zmiany. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.7 Co zrobić ze Świętym Mikołajem? 
 
Sytuacja: 
 
Jesteście członkami fundacji, która wspiera działania Świętego Mikołaja związane z przygotowaniem i 
dostarczaniem prezentów dla dzieci na całym świecie. 
Dzisiaj jest 1 grudnia.  
Okazało się, że Święty Mikołaj od dwóch miesięcy ma „ciąg” i nie trzeźwieje od co najmniej 2 tygodni. 
Po sprawdzeniu wyszło na jaw, że prezenty zniknęły, a kasy praktycznie nie ma. 
Waszym zadaniem jest jakoś uratować sytuację ze względu na dzieci, ich wiarę w Mikołaja oraz nie 
dopuścić do podobnych sytuacji w przyszłości. 
 
 
Na przygotowanie macie 15 minut. 
 
Efektem ma być prezentacja na kartce z flip chart’u i wspólne przedstawienie koncepcji  
(5 minut na prezentację). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.8 Motywatory dla poszczególnych stylów 
 

Szacunek ze strony przełożonych 

Premia za brak absencji 

Swoboda w podejmowaniu decyzji 

Poczucie, że wykonuje się pracę bardzo ważną dla firmy 

Wyjazdy służbowe 

Pomoc przełożonych w rozwiązywaniu problemów osobistych 

Prestiż związany z pracą w znanej firmie 

Możliwość rozwoju zawodowego 

Spędzanie wolnego czasu w gronie współpracowników 

Prezenty świąteczne dla pracowników i ich rodzin 

Koleżeńska atmosfera pomiędzy szefem i pracownikami 

Duża samodzielność w wykonywaniu pracy 

Nienormowany czas pracy 

Pomoc ze strony przełożonego 

Wpływ na realizację misji firmy 

Dobra atmosfera w zespole 

Publiczna pochwała szefa 

Wysoka premia uzależniona od indywidualnych osiągnięć 

Pewność zatrudnienia 

Nowe, wcześniej nie realizowane zadania 

Częste wyjazdy i kontakty z nowymi klientami 

Opracowywanie procedur i metod realizacji procesów, zadań 

Uczestnictwo w mediacjach pomiędzy zespołami 

Organizowanie imprez firmowych, zespołowych 

Nagroda oraz publiczne docenienie za osiągnięcie trudnego celu 

Nagroda w formie wyjazdu w nieznane i odległe miejsce 

Nagroda w formie wyjazdu z rodziną 

Możliwość szybkiego awansu na stanowiska o wysokich wymaganiach 

Możliwość udziału w szkoleniach rozwijających wiedzę specjalistyczną 

Odpowiedzialność za realizację trudnego celu 

Możliwość wprowadzania zmian w systemie organizacji pracy zespołu 
 
 
 



 

 

 
 

Szacunek ze strony przełożonych 

Premia za brak absencji 

Swoboda w podejmowaniu decyzji 

Poczucie, że wykonuje się pracę bardzo ważną dla firmy 

Wyjazdy służbowe 

Pomoc przełożonych w rozwiązywaniu problemów osobistych 

Prestiż związany z pracą w znanej firmie 

Możliwość rozwoju zawodowego 

Spędzanie wolnego czasu w gronie współpracowników 

Prezenty świąteczne dla pracowników i ich rodzin 

Koleżeńska atmosfera pomiędzy szefem i pracownikami 

Duża samodzielność w wykonywaniu pracy 

Nienormowany czas pracy 

Pomoc ze strony przełożonego 

Wpływ na realizację misji firmy 

Dobra atmosfera w zespole 

Publiczna pochwała szefa 

Wysoka premia uzależniona od indywidualnych osiągnięć 

Pewność zatrudnienia 

Nowe, wcześniej nie realizowane zadania 

Częste wyjazdy i kontakty z nowymi klientami 

Opracowywanie procedur i metod realizacji procesów, zadań 

Uczestnictwo w mediacjach pomiędzy zespołami 

Organizowanie imprez firmowych, zespołowych 

Nagroda oraz publiczne docenienie za osiągnięcie trudnego celu 

Nagroda w formie wyjazdu w nieznane i odległe miejsce 

Nagroda w formie wyjazdu z rodziną 

Możliwość szybkiego awansu na stanowiska o wysokich wymaganiach 

Możliwość udziału w szkoleniach rozwijających wiedzę specjalistyczną 

Odpowiedzialność za realizację trudnego celu 

Możliwość wprowadzania zmian w systemie organizacji pracy zespołu 

 

 



 

 

Szacunek ze strony przełożonych 

Premia za brak absencji 

Swoboda w podejmowaniu decyzji 

Poczucie, że wykonuje się pracę bardzo ważną dla firmy 

Wyjazdy służbowe 

Pomoc przełożonych w rozwiązywaniu problemów osobistych 

Prestiż związany z pracą w znanej firmie 

Możliwość rozwoju zawodowego 

Spędzanie wolnego czasu w gronie współpracowników 

Prezenty świąteczne dla pracowników i ich rodzin 

Koleżeńska atmosfera pomiędzy szefem i pracownikami 

Duża samodzielność w wykonywaniu pracy 

Nienormowany czas pracy 

Pomoc ze strony przełożonego 

Wpływ na realizację misji firmy 

Dobra atmosfera w zespole 

Publiczna pochwała szefa 
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Nowe, wcześniej nie realizowane zadania 
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Nagroda oraz publiczne docenienie za osiągnięcie trudnego celu 

Nagroda w formie wyjazdu w nieznane i odległe miejsce 

Nagroda w formie wyjazdu z rodziną 

Możliwość szybkiego awansu na stanowiska o wysokich wymaganiach 

Możliwość udziału w szkoleniach rozwijających wiedzę specjalistyczną 

Odpowiedzialność za realizację trudnego celu 

Możliwość wprowadzania zmian w systemie organizacji pracy zespołu 
 
 
 
 
 



 

 

Szacunek ze strony przełożonych 

Premia za brak absencji 

Swoboda w podejmowaniu decyzji 

Poczucie, że wykonuje się pracę bardzo ważną dla firmy 
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Wpływ na realizację misji firmy 
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2.9 Opis stylów w kontaktach i komunikacji 
 
 
     
                                    Jeżeli kontaktujesz się z osobą   
                                o czerwonym stylu  to pamiętaj, że :  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Co sprzyja kontaktom  
 

• ceni sobie oszczędzanie jego czasu 
• rozmowa z nim powinna być krótka i dobrze zaplanowana  
• ważne jest, by słuchać uważnie jego wypowiedzi  
• jeżeli przedstawiasz ofertę – argumentujesz, a SZEF usiłuje ci przerwać, pozwól mu na to, wysłuchaj go i 

dopiero wtedy, jeśli uznasz to za zasadne, dokończ swoją wcześniejszą wypowiedź 
• podkreślaj, że oferta jest przygotowana specjalnie dla niego – lubi to 
• jeżeli sprawa, którą zajmujesz się dla niego jest rozłożona w czasie, to informuj go tylko o najważniejszych 

jej aspektach 
• podczas prowadzonych rozmów wykazuj umiarkowaną pewność siebie i bądź energiczna/y,  
• pamiętaj, że ceni ludzi którym nie musi za wiele tłumaczyć, czyli takich, o których można powiedzieć, że 

cechuje ich rzutkość myślenia  
 
 
 

 Co zaburza kontakty  
 

• nie lubi rozmów o rzeczach nieistotnych z  jego punktu widzenia 
• obszernych, szczegółowych ofert czy drobiazgowego informowania o szczegółach załatwianej dla niego 

sprawy, najlepiej poinformuj go, że już się zakończyła, podkreślając co zostało załatwione zgodnie z jego 
ujawnionymi (rozpoznanymi) potrzebami   

• nie lubi gdy musi coś tłumaczyć po kilka razy 
• zbytniej pewności siebie , przerywania jego wypowiedzi   –  „wchodzenia w słowo”  
• braku decyzyjności osoby, z którą ma kontakt  - np. gdy zbyt długo zwlekasz z jakąś decyzją lub jesteś 

nieskuteczna/y w załatwianiu ważnej dla niego sprawy a on sądzi,             że leży to w twoich możliwościach.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

Działanie / Zmiana 

Cel / Wynik Ludzie / Relacje 

Analiza / Trwałość 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                      Jeżeli kontaktujesz się z osobą                        
                               o niebieskim stylu to pamiętaj, że :  
 
 
 
 
 
 
 
 Co sprzyja kontaktom  
 

• ceni zawodowy profesjonalizm, dużą kulturę osobistą, spokojny rzeczowy charakter kontaktów  
• lubi gdy szanuje się jego czas, np. precyzyjnie określając ile będzie trwała wasza rozmowa, nie oznacza to 

jednak, że musi być krótka bo chętnie zapozna się ze szczegółowymi danymi zawierającymi zestawienia, 
porównania i wyliczenia, reasumując – taka rozmowa musi być dobrze przygotowana 

• sprawy, którymi się będziecie zajmować, najchętniej podzieli dla porządku  na poszczególne zagadnienia, 
a może nawet przydzieli im kolejne etapy szczegółowo określone w czasie i będzie tego pilnował  

• lubi gdy uważnie słucha się tego co mówi sporządza notatki i udziela dokładnych, przemyślanych 
odpowiedzi opartych o obiektywne dane i fakty  
 
 

 Co zaburza kontakty  

• nie lubi nic nie wnoszących kontaktów (telefonów)  tzw. „rozmów o niczym” 
• słabo przygotowanej oferty, np. zbyt ogólnej czy bez dbałości o materiały  
• zmian w ustalanym z nim harmonogramie kontaktów czy zaplanowanych działań 
• prób nawiązywania zbyt bliskich kontaktów , np. mówienia po imieniu  - chyba, że na to zezwoli  
• spóźnień i chaotyczności  

 
 
 
 

 
 
 

                                  
 
  

Działanie / Zmiana 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

Ludzie / Relacje Cel / Wynik 

Analiza / Trwałość 



 

 

 
 
             
 

Jeżeli kontaktujesz się z osobą                        
o żółtym stylu to pamiętaj, że :                               

 
 

 
 
 

 
                      
                                               
 
 
 Co sprzyja kontaktom  
 

• lubi otwartość, swobodę i luz  
• kontakt z nim, nie powinien być mocno sformalizowany, a jeśli to możliwe, to również niech dotyczy 

spraw pozasłużbowych  
• ceni sobie elastyczność - nawet jeśli w ostatniej chwili zmienia zdanie 
• woli - gdy oferty kierowane do niego, nie są wzbogacone o szczegółowe zestawienia czy obwarowania, 

by nie musiał się w nie zbytnio zagłębiać i mógł się w nich swobodnie poruszać  
• doceni osoby, które będą pamiętać i przypilnują za niego tych wszystkich „drobnych spraw” czy 

szczegółów, do których nie ma głowy  
 
 
 

 Co zaburza kontakty  
 

• nie lubi zbytniej oficjalności, usztywnienia braku poczucia humoru 
• w kontaktach, trzymania się tylko oficjalnego harmonogramu   
• braku elastyczności dla jego zmiennych wymagań do oferty  czy sposobu jej realizacji  
• rozmów wyłącznie na tematy służbowe, bez "części nieoficjalnej" 
• wypominania mu - nawet delikatnie - tego że jest niezorganizowany i chaotyczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działanie / Zmiana 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

Cel / Wynik Ludzie / Relacje 

Analiza / Trwałość 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
              
 
 
Jeżeli kontaktujesz się z osobą            
o zielonym stylu to pamiętaj, że :  

 

 
 
 

 
 
 Co sprzyja kontaktom  
 

• ceni przewidywalność, spokój, cierpliwość    
• trzeba mu okazywać dużo serdeczności oraz "ciepła",  np. przejawiającego się w łagodnym tonie głosu 
• lubi gdy mu się doradza i poddaje pomysły – bądź jego profesjonalnym konsultantem  
• przy podejmowaniu decyzji, potrzebuje znacznej ilości czasu do namysłu- daj mu go, ale kontroluj  

realizację wspólnych ustaleń 
• wszelkie sprawy służbowe, najczęściej załatwia pojedynczo  
• przedstawiana oferta powinna spełniać standardowe warunki do jakich przywykł, albo jakie są ogólnie 

uznawane za odpowiednie, ale jednocześnie musi  mu (jego bliskim) gwarantować duży poziom 
bezpieczeństwa   

 
 
 

 Co zaburza kontakty  
 

• nie lubi zbytniej poufałości oraz  zbytniej oficjalności  
• braku szacunku i cierpliwości dla jego sposobu na podejmowanie decyzji 

(ogranicz ilość opcji jeśli chcesz żeby szybko zdecydował) 
• jeśli wasze kontakty będą wyłącznie ściśle formalne, może dojść do wniosku, że traktujesz go wyłącznie 

jak obiekt do zarabiania pieniędzy, a nie widzisz w nim „człowieka - jakim jest naprawdę” 

 
 
 
 
 
 
 

Działanie / Zmiana 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

Ludzie / Relacje   Cel / Wynik 

Analiza / Trwałość 



 

 

 
 
 
2.9 Plac zabaw- Rada dyrektorów 
 
Jesteście przedstawicielami firmy Kindergarten SA, która projektuje oraz wykonuje place zabaw dla 
dzieci. 
Zostaliście zaproszeni przez firmę Holiday Corporation, która to firma zarządza prawie 50 ośrodkami 
hotelowo – wypoczynkowymi na terenie Polski. 
Macie 10 minut na zaprezentowanie swojej oferty projektów – z uwzględnieniem prototypu tego 
konkretnego placu zabaw, rozwiązań dla dzieci, koncepcji placu zabaw i jego możliwości w celu 
przekonania Rady Dyrektorów firmy Holiday do wyboru Waszej propozycji. 
 
Wiecie, że Rada Dyrektorów składa się z kilkunastu osób (dyrektorów zarządzających ośrodkami).  
Wiecie również od swojego znajomego, który przygotowywał raporty stylów zachowań  dla 
menedżerów tej firmy, że każdy z tych dyrektorów  ma dominujący styl zachowań -   
 

NIEBIESKI 
 

Waszym zadaniem jest przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem: 
• Flamastrów 
• Kartek z flipchart’a 
• Rzeczywistego placu zabaw 
• Wszystkich członków swojego zespołu 
• Oraz innych dowolnych, dostępnych Wam rekwizytów, materiałów i rzeczy 
 
Podzielcie się rolami i zaangażujcie każdego członka Waszego zespołu. 
 
Dopasujcie przekaz, argumenty, tempo prezentacji oraz odwołania do potrzeb zgodnie z energią 
waszych odbiorów. 
 
Przygotujcie się na ewentualne pytania. 
 
Na przygotowanie macie 20 minut. 
 
Prezentacja nie może trwać dłużej niż 10 minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Jesteście przedstawicielami firmy Kindergarten SA, która projektuje oraz wykonuje place zabaw dla 
dzieci. 
Zostaliście zaproszeni przez firmę Holiday Corporation, która to firma zarządza prawie 50 ośrodkami 
hotelowo – wypoczynkowymi na terenie Polski. 
Macie 10 minut na zaprezentowanie swojej oferty projektów – z uwzględnieniem prototypu tego 
konkretnego placu zabaw, rozwiązań dla dzieci, koncepcji placu zabaw i jego możliwości w celu 
przekonania Rady Dyrektorów firmy Holiday do wyboru Waszej propozycji. 
 
Wiecie, że Rada Dyrektorów składa się z kilkunastu osób (dyrektorów zarządzających ośrodkami).  
Wiecie również od swojego znajomego, który przygotowywał raporty stylów zachowań  dla 
menedżerów tej firmy, że każdy z tych dyrektorów  ma dominujący styl zachowań 
 

ZIELONY 
 

Waszym zadaniem jest przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem: 
• Flamastrów 
• Kartek z flipchart’a 
• Rzeczywistego placu zabaw 
• Wszystkich członków swojego zespołu 
• Oraz innych dowolnych, dostępnych Wam rekwizytów, materiałów i rzeczy 
 
Podzielcie się rolami i zaangażujcie każdego członka Waszego zespołu. 
 
Dopasujcie przekaz, argumenty, tempo prezentacji oraz odwołania do potrzeb zgodnie z energią 
waszych odbiorów. 
 
Przygotujcie się na ewentualne pytania. 
 
Na przygotowanie macie 20 minut. 
 
Prezentacja nie może trwać dłużej niż 10 minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Jesteście przedstawicielami firmy Kindergarten SA, która projektuje oraz wykonuje place zabaw dla 
dzieci. 
Zostaliście zaproszeni przez firmę Holiday Corporation, która to firma zarządza prawie 50 ośrodkami 
hotelowo – wypoczynkowymi na terenie Polski. 
Macie 10 minut na zaprezentowanie swojej oferty projektów – z uwzględnieniem prototypu tego 
konkretnego placu zabaw, rozwiązań dla dzieci, koncepcji placu zabaw i jego możliwości w celu 
przekonania Rady Dyrektorów firmy Holiday do wyboru Waszej propozycji. 
 
Wiecie, że Rada Dyrektorów składa się z kilkunastu osób (dyrektorów zarządzających ośrodkami).  
Wiecie również od swojego znajomego, który przygotowywał raporty stylów zachowań  dla 
menedżerów tej firmy, że każdy z tych dyrektorów  ma dominujący styl zachowań 
 

ŻÓŁTY 
Waszym zadaniem jest przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem: 
• Flamastrów 
• Kartek z flipchart’a 
• Rzeczywistego placu zabaw 
• Wszystkich członków swojego zespołu 
• Oraz innych dowolnych, dostępnych Wam rekwizytów, materiałów i rzeczy 
 
Podzielcie się rolami i zaangażujcie każdego członka Waszego zespołu. 
 
Dopasujcie przekaz, argumenty, tempo prezentacji oraz odwołania do potrzeb zgodnie z energią 
waszych odbiorów. 
 
Przygotujcie się na ewentualne pytania. 
 
Na przygotowanie macie 20 minut. 
 
Prezentacja nie może trwać dłużej niż 10 minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Jesteście przedstawicielami firmy Kindergarten SA, która projektuje oraz wykonuje place zabaw dla 
dzieci. 
Zostaliście zaproszeni przez firmę Holiday Corporation, która to firma zarządza prawie 50 ośrodkami 
hotelowo – wypoczynkowymi na terenie Polski. 
Macie 10 minut na zaprezentowanie swojej oferty projektów – z uwzględnieniem prototypu tego 
konkretnego placu zabaw, rozwiązań dla dzieci, koncepcji placu zabaw i jego możliwości w celu 
przekonania Rady Dyrektorów firmy Holiday do wyboru Waszej propozycji. 
 
Wiecie, że Rada Dyrektorów składa się z kilkunastu osób (dyrektorów zarządzających ośrodkami).  
Wiecie również od swojego znajomego, który przygotowywał raporty stylów zachowań  dla 
menedżerów tej firmy, że każdy z tych dyrektorów  ma dominujący styl zachowań 
 

CZERWONY 
 
Waszym zadaniem jest przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem: 
• Flamastrów 
• Kartek z flipchart’a 
• Rzeczywistego placu zabaw 
• Wszystkich członków swojego zespołu 
• Oraz innych dowolnych, dostępnych Wam rekwizytów, materiałów i rzeczy 
 
Podzielcie się rolami i zaangażujcie każdego członka Waszego zespołu. 
 
Dopasujcie przekaz, argumenty, tempo prezentacji oraz odwołania do potrzeb zgodnie z energią 
waszych odbiorów. 
 
Przygotujcie się na ewentualne pytania. 
 
Na przygotowanie macie 20 minut. 
 
Prezentacja nie może trwać dłużej niż 10 minut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Moduł III 

Model biznesowy a 
biznesplan 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

Scenariusz zajęć 
NAZWA MODUŁU Model biznesowy a biznesplan 
NAZWA JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ Innowacyjny program przedsiębiorczości dla uczniów 

szkół zawodowych 
NUMER Moduł 3 WYMIAR GODZINOWY 8 – 10 godzin 
CELE SZKOLENIA (cel główny i cele szczegółowe) 
Cel główny: Zainspirowanie uczestników do wymyślenia własnego biznesu i nadania mu 
konkretnych ram 
Cele szczegółowe:  

• Zapoznanie uczestników z praktycznymi i inspirującymi modelami biznesowymi  
• Zrozumienie przez uczestników kluczowych elementów tworzących spójny i praktyczny 

model biznesowy CANVAS 
• Zapoznanie uczestników z podstawowymi elementami biznesplanu w tym planu 

finansowego 
• Rozwinięcie wśród uczestników umiejętności obserwacji otoczenia rynkowego 

wpływającego na decyzje biznesowe oraz konsumenckie 
ZAŁOŻENIA SZKOLENIA 
Szkolenie przeznaczone dla osób gotowych odkrywać i poznawać zagadnienia związane z 
uruchamianiem i prowadzeniem własnego biznesu 
FORMY SZKOLENIA 

n. Wykład interaktywny 
o. Prezentacja 
p. Burza mózgów 
q. Dyskusja 
r. Ćwiczenia i gry 
s. Kwestionariusze i analizy wyników 

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI 
1. Wprowadzenie w cele zajęć. 

• Przedstaw uczestnikom cele szkolenia oraz ustal zasady obowiązujące 
w trakcie zajęć. 

• Zaproś uczestników do zapisania swoich pomysłów na flipcharcie, 
marzeń na przyszły własny biznes. Nie omawiajcie tych propozycji. 
Powiedz uczestnikom, że zawsze mogą zmienić lub zmodyfikować 
pomysł na swój przyszły biznes. 

• Zaproś uczestników do rozgrzewki – Kreatywne gdybanie 3.1 
Powiedz uczniom, że w ramach tego ćwiczenia będą ulepszać świat – 
dzięki ich pomysłowości spróbujecie wspólnie poprawić sposób 
działania wybranych przedmiotów, ich jakość itd.  
Wytłumacz uczniom, że będziesz podchodzić do poszczególnych 
uczestników i zadasz dość abstrakcyjne pytanie, a ich zadaniem będzie 
odpowiedź na nie. Odpowiedź ta nie musi być logiczna, uczniowie 
mogą sobie pozwolić na odrobinę „szaleństwa”, mogą sięgnąć do 
swoich pokładów kreatywności. 

30 minut 



 

 

WARIANTY ĆWICZENIA 
Ustaw w okręgu uczestników i podaj instrukcję do ćwiczenia. Trener 
inicjuje temat do gdybania i rzucając piłeczkę wyznacza pierwszą osobę, 
która podaje swój pomysł, następnie piłka jest przerzucana do 
następnej osoby. Tak aż do wyczerpania pomysłów. 
Możesz mienić reguły poprzez przekazywanie piłeczki do następnej 
osoby z prawej strony.  
Osoba, która nie ma nowego pomysłu może powtórzyć lub lekko 
zmodyfikować podany już pomysł. 
Ośmielaj do podawania pomysłów z różnych obszarów oraz takich 
całkowicie nierealnych. Nie muszą być weryfikowalne empirycznie, 
naukowo. 

• Podsumuj na koniec przeprowadzonych kilka rund. 
Zwróć w uwagę na to, że niektóre z pomysłów uczestników mogą 
stanowić fundament do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Przykładowo: na pytanie „Co by było gdyby władze Twojego powiatu 
nakazały od maja do października mieszkać wszystkim pod namiotem?” 
mogą pojawić się odpowiedzi: „ludzie chodziliby przeziębieni i potrzeba 
byłoby więcej lekarzy”, „otworzyłabym salon sprzedaży sprzętu 
turystycznego”. Chwal uczestników za pomysły realne, jak i 
abstrakcyjne. Po ćwiczeniu poproś o informację zwrotną od 
uczestników (co im się podobało, jak się im pracowało, co 
doświadczyli?). 

2. Ulepszanie świata – istniejące rzeczy i usługi 
• W dalszej części ćwiczenia uczestnicy będą ulepszać właściwości 

wybranych towarów lub zwiększać jakość usług. Podaj przykład: zadaj 
pytanie, jak można ulepszyć talerz. Może on być nietłukący, z 
miernikiem kalorii potraw, uniemożliwiający ślizganie się potrawy, w 
kolorach ułatwiających trawienie, z kieszonką na sztućce… 

• Podziel uczestników na pięcioosobowe zespoły. Podejdź do każdej z 
grup i podaj, jakie dobro/usługę mają ulepszyć. Uczestnicy mają 
pracować na zasadach burzy mózgów i wygenerować, jak najwięcej 
pomysłów usprawnień. Przykładowa lista dóbr i usług poniżej: 
- Autobus podmiejski 
- Rower 
- Wędka 
- Matematyka 
- Kran z wodą 
- Sól 
- Wesele 
- Muzeum 

• Po kilku minutach pracy przekaż każdej z grup materiał pomocniczy - 
Metoda kruszenia 3.2.  
To zestaw ponad pytań, które mogą pomóc w wygenerowaniu nowych 
pomysłów. Uczestnicy mogą skorzystać z tego materiału w celu 
zwiększenia liczby usprawnień. 

45 minut 



 

 

• Następnie uczestnicy mają za zadanie przedstawić na forum wyniki 
pracy poszczególnych grup. Zwróć uwagę w szczególności na te 
pomysły, które są możliwe do adaptacji w świecie realnym – na ich 
bazie może powstać pomysł na biznes. Pochwal także pomysły 
abstrakcyjne i zwróć uwagę, że pomysłowość i kreatywność mogą być 
motorem do tworzenia innowacji. Porozmawiajcie, które z pomysłów 
są możliwe do realizacji i mogą stanowić realny pomysł na działalność 
zarobkową.  

3. Biznesplan  
• Wyświetl uczniom firm animowany: 

www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/biznesplan 
• Wprowadzenie różnych strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 

Omów i wskaż różnice pomiędzy strategiami rozwoju liderów 
rynkowych, a pretendentami.  
Wybierz przykłady nowoczesnych i tradycyjnych branż i wspólnie z 
uczestnikami omówcie kto należy do grupy liderów, a kto 
pretendentów. Mogą to być branże takie jak motoryzacja, telefony 
komórkowe oraz bardziej niszowe jak np. usługi gastronomiczne, 
fryzjerskie itp. 

• Omów również proces motywacji w ujęciu modelu klasycznego. 
Omów kwestie związane z segmentami rynku i klientów oraz 
pozycjonowaniem produktów, usług. 
Podziel uczestników na 2-3 osobowe grupy i dla wybranych przez nich 
usług lub towarów z których korzystają niech zaproponują jakie widzą 
segmenty klientów i niech podadzą 2-3 charakterystyczne oczekiwania 
wobec wybranego produktu, usługi, które różnicują poszczególne 
segmenty, grupy klientów. 

• Cel, powody tworzenia Biznesplanu 
Omów wyniki badania Business Angel Seedfund, wskaż na znaczenie 
posiadania odpowiedniego Biznesplanu na pozyskanie finasowania na 
uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej. 
Wskaż na różne formy sporządzania i prezentowania biznesplanów. 

• Struktura Biznesplanu 
Omów poszczególne składowe Biznesplanu na podstawie slajdu oraz 
przykładowego biznesplanu -  3.6 Przykładowy Biznesplan_Fryzjer 
Figaro.  
Przekaż uczniom kopie tego przykładowego Biznesplanu i omów 
poszczególne zagadnienia ze wskazaniem celowości ich 
doprecyzowania i przygotowania i zaplanowania. 

- Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia 
- Analiza strategiczna (metodą SWOT) 
- Strategiczna pozycja firmy  
- Opis wyrobu, usługi i technologii  
- Poziom i technologia usług 
- Program produkcji 
- Dostępność materiałów i surowców 

90 minut 



 

 

- Majątek trwały 
- Koszty działalności 
- I. Wyszczególnienie kosztów stałych 
- Ii. Wyszczególnienie kosztów zmiennych  
- Plan marketingowy  
- Założenia planu marketingowego 
- Analiza rynku 
- Portret typowego konsumenta 
- Opis rynku 
- Opis i analiza konkurenta 
- Prognoza sprzedaży (obrotów) 
- Strategia cen  
- Działania na rzecz promocji i reklamy 
- Plan organizacyjny  
- Zasoby ludzkie 
- Rekrutacja pracowników 
- Analiza wrażliwości 
- Obliczanie progu rentowności ilościowo 
- Obliczanie progu rentowności wartościowo 
- Obliczanie progu rentowności procentowo 
- Zakończenie-wnioski 
• Zaproś uczestników do ćwiczenia Adwokat kreatywnego 

przedsiębiorcy.  
Podziel uczestników na 3 osobowe grupy i zaplanuj na ćwiczenie  60 
minut.  
Celem ćwiczenia jest odkrycie i zrozumienie potrzeb inwestorów oraz 
wskazanie, że pomysły biznesowe, które wydają się niemożliwe do 
realizacji funkcjonują z powodzeniem na rynku. 
Uczestnicy w grupach przygotowują się do przeprowadzenia 
prezentacji dla inwestorów na zadany temat. 
Szczegółowy opis ćwiczenia jest w załączniku 3.3 Adwokat 
kreatywnego przedsiębiorcy. 

4. Model biznesowy CANVAS  
• Struktura modelu biznesowego CANVAS 

Omów (w podanej kolejności) krótko model w oparciu o slajd oraz 
przykłady modeli biznesowych istniejących przedsiębiorstw. 

1. Klienci (odbiorcy) i ich potrzeby 
2. Sposoby dotarcia do klientów (marketing i reklama) 
3. Propozycje wartości, które dostarcza przedsięwzięcie (poprzez 

zaspokojenie określonych potrzeb) 
4. Niezbędne zasoby 
5. Kluczowe działania 
6. Kluczowi partnerzy 
7. Źródła kosztów 
8. Źródła przychodów 
9. Streszczenie 

45 minut 



 

 

• Zaproś uczniów do uczestnictwa w ćwiczeniu Kto ma większy sukces? 
Anna, czy Juan? 
Podziel ich na zespoły 2-3 osobowe. Wykorzystując odpowiednie slajdy 
omów ćwiczenie i daj na przygotowanie 10 – 15 minut.  
Następnie na forum omówcie propozycje poszczególnych grup 
Na forum sporządźcie analizę SWOT w zakresie:, co jest silną stroną 
tych biznesów, a co słabą? Jakie zagrożenia i szanse mają przed sobą? 
Następnie przegłosujcie – kto odniesie sukces w dłuższej perspektywie i 
podsumujcie dlaczego. 

5. Twój biznes według modelu CANVAS  
• Powiedz uczniom: 
- Że w tym ćwiczeniu będą opracowywać model biznesowy 

przedsięwzięcia oraz podstawowe założenia dla biznesplanu. Zadanie 
uczniów polegać będzie na stworzeniu modelu funkcjonowania 
przedsięwzięcia. 

- Powiedz, że zaproponowane podejście nawiązuje do funkcjonującego 
w świecie realnym modelu Canvas (Business Model CANVAS, model 
płótna biznesowego) – nowatorskiego narzędzia przydatnego w 
budowaniu modeli biznesowych. Narzędzie to staje się coraz 
popularniejsze wśród przedsiębiorców – szczególnie rozpoczynających 
swoją przygodę ze światem biznesu i stanowi doskonałe uzupełnienie 
tworzonych biznesplanów (lub może je w pełni zastąpić). Metodologia 
Canvas jest na polskim rynku narzędziem popularnym w szczególności 
wśród osób młodych planujących prowadzenie działalności biznesowej. 

- Wytłumacz, że model biznesowy pozwala spojrzeć na pomysł 
biznesowy z ogólnej perspektywy, a co najważniejsze pozwala 
zaprezentować go innym bez potrzeby przedstawiania obszernego 
biznesplanu. Można też o wiele szybciej niż w przypadku tradycyjnego 
biznesplanu wprowadzać do niego niezbędne poprawki.  

- Praca nad modelem biznesowym będzie się składać z kliku etapów – 
elementów składowych. W toku pracy uczniowie mają za zadanie 
przygotować model biznesowy przedsięwzięcia.  

- Praca grupowa powinna doprowadzić do przeanalizowania dziewięciu 
kolejnych elementów modelu funkcjonowania przedsięwzięcia 
biznesowego 

• Dla uczniów, którzy są szczególnie zainteresowani stroną finansową 
biznesplanu możesz użyć arkusza Excel 3.7_Arkusze finansowe. 
Mogą w oparciu o ten arkusz sporządzić plan wyniku finansowego oraz 
plan przepływów finansowych, które zobrazują im planowany biznes 
pod kątem rentowności i zapotrzebowania na środki finansowe na 
przestrzeni najbliższych 12 miesięcy. 

240 minut 

6. Podsumowanie zajęć 
• Quiz w postaci podania definicji i własnych przykładów dla modelu 

Canvas. 
• Ewentualny podział zadań poprzez samodzielne zadeklarowanie (w 

przypadku pracy nad wspólnym biznesem 2-3 uczniów ) do 

30 minut 



 

 

doprecyzowania oraz pełnego opracowania mapy modelu własnego 
biznesu oraz elementów biznes planu, a w szczególności: 

- Analiza SWOT 
- Analiza konkurencji (firmy oraz alternatywne produkty, usługi do 

naszego biznesu) 
- Przychody i koszty, planowany wynik roczny 
- Zapotrzebowanie na środki finansowe 
- Mapa modelu biznesowego Canvas 
- Oferta produktów i usług z proponowanymi cenami 
- Argumenty dla potencjalnego inwestora, wspólnika 

NARZĘDZIA                                                            
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3.1 Kreatywne gdybanie 
 
Co by było gdyby… 
• … grawitacja ziemska ustała na 10 sekund? 
• … wszystkie samochody były państwowe i każdy mógłby korzystać z nich tam, gdzie się akurat 
znajduje? 
• … okazało się, że masz niezwykłe zdolności komediowe i potrafisz wymyślać skecze rozbawiające 
ludzi do łez? 
• … otrzymał propozycję pracy na Madagakarze?  
• … świnie latały? 
• … zakazano używania Facebooka w naszym kraju? 
• … widział zapachy? 
• … odziedziczył po zmarłej cioci dobrze prosperującą fabrykę czekolady? 
• … wymyślił grę, która stałaby się najpopularniejszą rozrywką XXI wieku? Jakie to miałoby 
konsekwencje dla Ciebie? 
• … wygrał dwanaście milionów złotych w Lotto? 
• … dostał propozycję w telewizji śniadaniowej stacji TVN? 
• … gdyby okazało się, że jesteś wnukiem/wnuczką Johna Lennona? 
• …  gdybyś – będąc w Rosji na wycieczce – został skazany za jakieś głupstwo na dwa lata kolonii 
karnej? Jak wykorzystałbyś ten czas? 
• … władze Waszego powiatu nakazały wszystkim mieszkańcom zamieszkanie w okresie letnim w 
namiotach? 
• … zaproszono Cię do lotu w kosmos, a start byłby przewidziany na najbliższy wtorek? 
• … najbliższe miasto opanowały stada bocianów? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Metoda kruszenia 



 

 

 Metoda kruszenia daje bardzo dobre wyniki, gdy chodzi o wprowadzanie 
nowych projektów, lub udoskonalanie, modyfikacje, czy adaptacje istniejącego obiektu (problemu). 
Podstawą metody jest opracowanie specjalnych list pytań, lub sugestii. Zestawy pytań zależą od rodzaju 
problemu, jego złożoności. Muszą być one dobierane oraz modyfikowane odpowiednio do potrzeb. W 
zestawach są pytania mające charakter uniwersalny, które ułatwiają rozkruszenie dowolnego problemu lub 
będące wskazówką do odpowiednich uzupełnień. 
 
1.Czy można zmienić gabaryty?: większe? mniejsze? dłuższe? krótsze? grubsze?  cieńsze? głębokie? płytkie? 
węższe? szersze? równoległe? prostopadłe? pojedyncze? warstwowe? Odwracalne?  nieodwracalne? stojące 
pionowo? leżące poziomo? położone skośnie? pochyłe? nachylone? poprzeczne – krzyżowe?  
2.Czy można zmienić ilość?: mniej?  więcej? rozłożone proporcjonalnie? częściowo? skupione? połączone z 
czymś? rozłączone? dodane do czegoś? mające coś jeszcze? kombinowane z czym?  rozłączone? całkowite?  
wyrywkowe? 
3.Czy można zmienić kolejność?: uporządkowane?  chaotyczne? dowolne rozrzucone? skupione? 
pierwszeństwo?  początek? środek? koniec? zespół?  podzespół? część? następujące po sobie?  
przypadkowe? 
4.Czy można zmienić czas?: krótszy? dłuższy? wolniejszy? szybszy? stały? zmienny? wahadłowy?  ciągły? 
przerywany? impulsywny? chronologiczny? przypadkowy? synchroniczny  asynchroniczny? oczekiwany? 
wznawiany?  niespodziewany? 
5.Czy można zmienić przyczyny lub skutki?: pobudzenie? wyhamowanie? wzmocnienie?  osłabienie? 
zwiększenie energii? zmniejszenie energii? miękkie? twarde? stałe? zmienne?  impulsowe? niszczące? 
współdziałające? przeciwdziałające? normalizujące? dowolne? neutralizujące? 
6.Czy można zmienić charakter?: silniejsze? słabsze? jednorazowe użycie? wielokrotne użycie? naprawialne? 
wymienne? niewymienne? zmienne? trwałe? odwracalne? elastyczne? sztywne? droższe?  tańsze? ładne? 
brzydkie? jednobarwne?  kolorowe?  odwracalne? 
7.Czy można zastosować w innych celach?: nowe sposoby używania? rozszerzenie zakresu użytkowania? 
ograniczenie zakresu użytkowania? możliwość przystosowania (adaptacji)? 
8.Czy można wykorzystać?: do czego jest potrzebne? jakie pomysły sugeruje? do czego jest podobne? co 
(kogo) może naśladować? co może zastąpić? 
9.Czy można zmienić?: znaczenie? kolor? ruch? dźwięk? zapach? koszt? formę? materiał? funkcje? 
zastosowanie? ilość? jakość? jakie inne zmiany są możliwe? nowe ujęcia? 
10.Czy można powiększyć?: co dodać? więcej czasu? większa częstotliwość? mocniejsze? dłuższe? grubsze? 
bardziej wartościowe? dodatkowy składnik? powtórzyć? pomnożyć? przesadzić? 
11.Czy można zmniejszyć?: co odjąć? mniej czasu? mniejsza częstotliwość? zminiaturyzowane? Bardziej 
skondensowane? obniżone? krótsze? lżejsze? podzielone? opuszczone? ominięte? 
12.Czy można zastąpić?: inna funkcja? inny surowiec? inny materiał? inny składnik? inna technika? inne 
źródło? inne źródło siły? inne miejsce? inne podejście? inna szybkość? inny nastrój? inna zasada techniczna? 
inna częstotliwość? inna obsługa? 
13.Czy można inaczej ułożyć?: inny rozkład? inna kolejność? inny wzór? inne składniki? inne zespoły? inne 
części? zmienić tempo? zmienić układ? 
14.Czy można odwrócić?: zamienić pozytywy na negatywy? zmienić negatywy na pozytywny? zmienić 
dodatnie i ujemnie? obrócić do tyłu? odwrócić pozycje? odwrócić funkcje?  
15.Czy można połączyć?: połączyć cele? połączyć funkcje? połączyć elementy? połączyć fragmenty 
elementów? połączyć pomysły? połączyć fragmenty pomysłów? połączyć mieszanki? połączyć zespoły? 
połączyć parametry?        
 
 
 
 
 



 

 

3.3 Adwokat kreatywnego przedsiębiorcy, czyli jak sprzedać betonowe 
kolczyki 
 
Metoda: praca w grupie, symulacja, prezentacja, dyskusja, praca z wykorzystaniem internetu  
 
1. Podziel uczniów na kilka grup. Opowiedz, że wcielą się dziś w rolę adwokatów reprezentujących 
swojego klienta. Zwróć uwagę, czym na co dzień zajmują się adwokaci (sprawy karne, sprawy cywilne itd.). 
Każda z grup reprezentuje doskonałą, znaną w powiecie kancelarię prawną, która jest zwykle w stanie obronić 
każdego swojego klienta – nawet wówczas, gdy wiedzą, że klient ten popełnił jakieś wykroczenie. Tym razem 
zadanie będzie nieco inne. Ich klient będzie nieco ekscentryczny, zwróci się do adwokatów z prośbą o pomoc 
w przekonaniu inwestorów do inwestycji w niecodzienny pomysł. W zamian za to kancelaria dostanie 
prowizję od zdobytych środków – ważne jest więc, aby jak najlepiej się przygotować.  
 
2. Rozdaj uczniom materiał 3a i poproś, by zapoznali się z tekstem. Przydziel dyskretnie każdej z grup, 
jakie jest ich zadanie (jaki jest pomysł na biznes ich klienta). Wcześniej przygotuj pomysły (z wykorzystaniem 
Internetu lub czasopism), które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niemożliwe do zrealizowania, a 
okazują się w praktyce gospodarczej pomysłami dochodowymi. Może znajdziesz takie pomysły w lokalnej 
społeczności. Przygotuj źródła (strona internetowa, wycinek gazety), by na zakończenie ćwiczenia pokazać 
informacje o funkcjonujących firmach. 
Oto kilka z przykładów działalności biznesowych, które możesz wykorzystać (z pozoru mało 
prawdopodobnych): 
- produkcja i sprzedaż kolczyków z betonu, 
- produkcja i sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz ze zniszczonych części samochodowych (np. 
stoliki, kanapy, zegary), 
- produkcja i sprzedaż lamp z bębnów zniszczonych pralek automatycznych, 
- produkcja i sprzedaż torebek z klocków lego. 
 
3. Poproś uczniów, by w tym zadaniu nie korzystali z Internetu (poprzez telefon komórkowy, komputer 
itp.). Zwróć uwagę, by uczniowie podczas pracy w grupach starali się znaleźć jak najwięcej argumentów 
przemawiających za tym, że warto zainwestować w innowacyjny pomysł na biznes. Im więcej 
wygenerowanych pomysłów, tym szansa na sukces, tj. pozyskanie inwestora, będzie większa.  
 
4. Następnie rozdaj materiał 3b i poproś, aby uczniowie przygotowali się do wystąpienia przed 
potencjalnymi inwestorami. Grupa ma zadecydować, czy trzyminutową prezentację wygłosi jeden, czy kilku 
przedstawicieli grupy. Celem prezentacji ma być przekonanie inwestorów do wyłożenia środków 
finansowych na realizację pomysłu. 
 
5. Po każdym z wystąpień przeprowadź krótką dyskusję, które z argumentów wydają się najlepsze i czy 
zaprezentowany pomysł na biznes jest możliwy do realizacji.  
 
Następnie po przeprowadzeniu wszystkich prezentacji pokaż (ekran komputera, rzutnik, wydruki wybranych 
stron internetowych lub publikacji z czasopism) przykłady realnych firm, które funkcjonują na rynku – choć 
na pierwszy rzut oka pomysł biznesowy wydaje się niemożliwy do realizacji. Celem ćwiczenia ma być 
pokazanie, że w każdej społeczności i w wielu osobach można odnaleźć przedsiębiorcę. Czasem pomysły 
wydające się niemożliwe do realizacji mogą przynieść dochód. To dobry pomysł jest zwykle pierwszym 
krokiem do sukcesu. 
 
 
 
 



 

 

3.4 Nasz biznes według modelu CANVAS 
1. Powiedz uczniom, iż w tym ćwiczeniu będą opracowywać model biznesowy przedsięwzięcia. Zadanie 
uczniów polegać będzie na stworzeniu modelu funkcjonowania przedsięwzięcia. 
2. Powiedz, że zaproponowane podejście nawiązuje do funkcjonującego w świecie realnym modelu Canvas 
(Business Model CANVAS, model płótna biznesowego) – nowatorskiego narzędzia przydatnego w budowaniu 
modeli biznesowych. Narzędzie to staje się coraz popularniejsze wśród przedsiębiorców – szczególnie 
rozpoczynających swoją przygodę ze światem biznesu i stanowi doskonałe uzupełnienie tworzonych 
biznesplanów (lub może je w pełni zastąpić). Metodologia Canvas jest na polskim rynku narzędziem 
popularnym w szczególności wśród osób młodych planujących prowadzenie działalności biznesowej. 
3. Wytłumacz, że model biznesowy pozwala spojrzeć na pomysł biznesowy z ogólnej perspektywy, a co 
najważniejsze pozwala zaprezentować go innym bez potrzeby przedstawiania obszernego biznesplanu. 
Można też o wiele szybciej niż w przypadku tradycyjnego biznesplanu wprowadzać do niego poprawki.  
4. Praca nad modelem biznesowym będzie się składać z kliku etapów – elementów składowych. W toku pracy 
uczniowie mają za zadanie przygotować model biznesowy przedsięwzięcia.  
5. Praca grupowa powinna doprowadzić do przeanalizowania dziewięciu kolejnych elementów modelu 
funkcjonowania przedsięwzięcia biznesowego: 
a) Klienci (odbiorcy) i ich potrzeby 
b) Sposoby dotarcia do klientów (marketing i reklama) 
c) Propozycje wartości, które dostarcza przedsięwzięcie (poprzez zaspokojenie określonych potrzeb) 
d) Niezbędne zasoby 
e) Kluczowe działania 
f) Kluczowi partnerzy 
g) Źródła kosztów 
h) Źródła przychodów 
i) Streszczenie 
6. Podziel uczniów na grupy. Na wstępie uczniowie musza wybrać nad jakim pomysłem biznesowym będą 
pracować. Nie powinien to być pomysł zbyt prosty, schematyczny, ponieważ dla projektu typu roznoszenie 
ulotek trudno jest opracować model biznesowy. Pomysł nie powinien jednak być też zbyt rozbudowany i 
kosztochłonny (np. aquapark), gdyż uczniowie powinni mieć pewien zakres wiedzy w obszarze, którego 
dotyczyć będzie opracowywany model biznesowy. Tak więc pierwszą częścią pracy uczniów jest wybór 
działalności biznesowej, która będzie tematem pracy uczniów. Pozostaw uczniom tyle czasu, aby 
wygenerowali duża ilość pomysłów na biznes, a potem wybrali ten, nad którym będą pracować. 
7. Przekazuj następnie uczniom kolejne części pracy (materiał 5a) zaczynając od kartki z grafiką, dalej z częścią 
dotyczącą klientów – aż po ostatnią część – streszczenie. Grupy pracują nad każdym elementem po około 20 
minut. 
8. Uczniowie mają za zdanie w grupach przedyskutować poszczególne elementy modelu biznesowego 
przedsięwzięcia swojej grupy i wpisywać pomysły dotyczącego kolejnych części modelu w pole notatki. 
9. Kolejnym elementem pracy będzie przerysowanie matrycy z materiału 5a na dużą kartkę papieru 
(flipczart). Finalnym efektem jest stworzenie ikonografiki obrazującej pomysł na biznes (z wykorzystaniem 
jak największej ilości rysunków, schematów itd. i jak najmniejszą ilością tekstu). Uczniowie uzupełniają 
poszczególne pola zgodnie z przygotowanymi wcześniej notatkami. Skończona grafika jest graficznym 
przedstawieniem pomysłu biznesowego według metodologii opierającej się na modelu CANVAS. 
10. Ostatnia część ćwiczenia to powieszenie w widocznym miejscu wszystkich ikonografik i omówienie ich 
kolejno przez reprezentantów wszystkich grup. Po każdej z prezentacji następuje krótka dyskusja nad 
pomysłem biznesowym danej grupy, podpowiedziami, co można w modelu udoskonalić, co jest dużą 
wartością w pomyśle itd.   
 
 
 
 



 

 

BIZNES  PLAN FILII 
SALONU KOSMETYCZNO – FRYZJERSKIEGO 

„FIGARO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wstęp 
 
Salon „Figaro” jest  firmą mieszczącą się w Katowicach,  przy ul. Akacjowej 455 oferującą usługi z zakresu 
kosmetyki i fryzjerstwa.  Właścicielki firmy od pewnego czasu myślą o stworzeniu na rynku katowickim (ul. 
Bogucicka) filii swojego zakładu. 
Filia salon ”Figaro” ma przedstawiać ten sam wysoki standard oferowanych usług i produktów co zakład 
macierzysty. Jej zadaniem będzie przyciągnięcie do siebie klientów o ponad przeciętnych dochodach, 
lubiących komfort i wygodę. 
Wstępnie oszacowano, że do sfinalizowania inwestycji potrzeba 100.000 zł. Właścicielki liczą na zwrot 
kosztów w przeciągu pięciu lat. 
 Zakres czasowy przedsięwzięcia opisanego w poniższym  biznes planie obejmuje 5 lat, lecz oczywiście firma 
ma zamiar prowadzić działalność przez długi okres czasu. 
Zakres terytorialny obejmuje przede wszystkim centrum Katowic i okolice.  
Na rynku katowickim, szczególnie w centrum Katowic, są dobre warunki do prowadzenia działalności 
handlowo – usługowej. Nawet pomimo istnienia w pobliżu kilku salonów fryzjersko – kosmetycznych nasz 
salon wyróżniając się obsługą klienta i jakością usług będzie miał szansę na sukces.  
 
Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej 
Przedstawione poniżej podstawy prawne odnoszą się do zagadnień związanych z prowadzeniem zakładu 
usługowo – handlowego.  
 
Przepisy szczególne 
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  w sposób profesjonalny musi spełniać warunki 
określone w art. 8 – 32 K.C., oraz w szeregu innych aktów prawnych. Pracodawca zobowiązany jest do  
zagwarantowania warunków pracy zgodnych z przepisami budowlanymi, sanitarnymi, przeciwpożarowymi, 
BHP oraz ochrony środowiska. Podmiot jest obowiązany zapewnić, aby prace, zajęcia lub czynności w zakresie 
prowadzonej działalności były wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 
 
 
 



 

 

Zgłoszenie działalności gospodarczej 
Ustawa z 23 XII 1988 r. o działalności gospodarczej nakazuje osobom fizycznym zgłosić działalność do organu 
ewidencyjnego i otrzymać wpis do ewidencji (organem ewidencyjnym jest właściwy organ gminy lub miasta, 
stosujący procedurę administracyjno- prawną). 
 
Profil i zakres działania firmy 
 
Historia Salonu  "Figaro" 
Salon kosmetyczno – fryzjerski "Figaro" ma za sobą już przeszło czteroletnie doświadczenie. Założony został 
w Katowicach w 2002 r.  W 2005 roku firma brała udział w ogólnopolskim konkursie fryzjerskim, gdzie zdobyła 
wyróżnienie za najnowsze trendy, ogromną wyobraźnię fryzjerów, którzy potrafią idealnie dopasować 
fryzurę do osobowości  i wyglądu klienta. Nasi fryzjerzy otrzymali wiele dyplomów za swoje osiągnięcia, dzięki 
czemu nasza firma nawiązała kontakty z polskim oddziałem firmy Loreal. 
 
Zakres oferowanych usług i produktów 
W chwili obecnej zakład poleca usługi w zakresie: 
 Kosmetyki 

 Zabiegi na preparatach ziołowych 
 Usuwanie naczynek i brodawek 
 Przekuwanie uszu i innych części ciała 
 Laserowe usuwanie owłosienia 
 Głębokie złuszczanie 
 Mini – lifting 
 Manicure  
 Pedicure 
 Stylizacja 

 Masaż ręczny : leczniczy, odchudzający, relaksujący  
 Masaż odchudzający  
 Solarium 
 Fryzjerstwo 

 Zabiegi na różnego rodzaju preparatach  
 Zabiegi i kuracje  
 Strzyżenie, modelowanie 
 Farbowanie, trwała ondulacja 
 
Ogólne informacje o klientach 
Klientami salonu "Figaro" są przeważnie ludzie dość zamożni, dbający o swój wizerunek, oczekujący miłej i 
fachowej obsługi. 
W oparciu o dane zebrane przy pomocy ankiet, rozmów z nabywcami produktu i własnych obserwacji 
sporządzony został portret typowego klienta. Opis ten wymienia wszystkie najczęściej powtarzające się cechy 
naszych potencjalnych nabywców. 
 
Tabela 1. Portret typowego klienta 

Wiek 20 – 45 lata 
Płeć Kobieta 
Wykształcenie Średnie i wyższe 
Dochody / wydatki na konsumpcje Ponad przeciętne 

Opracowanie własne 
  
 



 

 

Zasoby ludzkie  
W obecnej chwili w Salonie "Figaro" zatrudnione są: 
♦ Cztery kosmetyczki 
♦ Lekarz – chirurgia kosmetyczna, dermatolog 
♦ Masażyści 
♦ Pięć fryzjerek 
Kierowaniem, zaopatrzeniem, nadzorem i kontrolą, księgowością, rekrutacją, negocjacjami, zajmujemy się 
we własnym zakresie. 
 
Zamierzenia na przyszłość 
Po czterech latach prowadzenia firmy, właścicielki postanowiły stworzyć filię salonu "Figaro" w Katowicach.  
Poniższe tabele 2 i 3 przedstawiają sytuację firmy w przeszłości (zysk netto wypracowany przez ostatnie dwa 
lata). W danych zawarty jest obrót brutto zakładu, koszty związane z prowadzeniem tego typu działalności i 
wypracowany zysk netto. 
 
 
Tabela 2.                   Zysk netto w Salonie "Figaro" w 2006 r. 

Rok 2006 

Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Obrót 
25889,
7 

26978,
2 

3135,8 
34710,
8 

28539,
8 

32866,
4 

46280,
7 

38886,
8 

27214,
8 

37270,
7 

31157,
3 

57658,
7 

Koszty: 
Podatek 
VAT 

3443,9
3 

3609,9
6 

4375,1 4626,1 
3830,0
9 

4483,5
2 

6360,7
3 

5312,5
3 

3817,7
2 

5193,3
3 

4338,8
1 

8169,6 

Zakup 
towarów 

12610,
4 

13949,
6 

12326,
3 

11603,
9 

15294,
0 

10806,
0 

22436,
6 

14414,
5 

13312,
3 

18498,
7 

15589,
3 

19401,
1 

Koszty 
uboczne 
zakupu 

- 24,0 - 13,3 16,66 - - 10 - 22,96 - 53,14 

Inne 
wydatki 

7002,2 
6820,7
5 

7810,4 
7864,8
3 

7621,0
2 

6552,9
8 

8666,7 8766,4 
8153,5
4 

7076,7
5 

6720,2
6 

8049,4
4 

Zysk netto 
2833,1
7 

2573,8
9 

7024 
10602,
6 

1778,1 
11023,
9 

8816,6
7 

10383,
8 

1931,3 
6478,9
6 

4508,9
3 

21985,
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 3.                       Zysk netto w Salonie "Figaro" w 2002 r. 

Rok 2002 

Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Obrót 
36764,
9 

31564,
8 

35322,
4 

36225 38862 
34958,
8 

43609,
5 

41621,
8 

32459,
7 

31764,
7 

25875,
1 

45250 

Koszty: 
Podatek 
VAT 

3707,2 4346,1 
4878,7
2 

4004,8 
4125,5
0 

4908,1 6103,5 5743,8 3956,4 3675,4 3205,8 6205,4 

Zakup 
towarów 

17401,
2 

12604,
2 

8628,3 11600 
16873,
5 

12484,
8 

18106,
4 

15935,
9 

10340,
9 

14501,
5 

14105,
3 

15820 

Koszty 
uboczne 
zakupu 

 45,57   49,9 54,8 22,5  17,5 31,5  9,50 

Inne wydatki 9585,2 
7719,4
6 

9877,7 
7185,3
0 

9053,7 7185 8804,6 8347,8 9498,5 8103,2 3562,1 8530,2 

Zysk netto 6071,3 
2338,0
4 

11937,
6 

13434,
9 

8759,4 
10326,
1 

10572,
5 

11594,
3 

8646,4 5450,1 5001,9 
14685,
1 

 
Misja i strategia Salonu "Figaro" 
 
Otwarcie filii Salonu "Figaro" ma na celu zaistnienie na rynku katowickim poprzez pozyskanie dość zamożnej 
części klientów i wyrobienie wysokiej marki dzięki zaoferowaniu najlepszej jakości  usług fryzjersko – 
kosmetycznych.  
Czynniki determinujące powstanie misji: 
- firma chce zaspokoić potrzeby wymagającego klienta o ponad przeciętnych dochodach. 
- produkty / usługi zaspokajające tego typu potrzeby są produktami z klasy selektywnych, luksusowych. 
 Dotychczasowe działania i analiza segmentu rynkowego potwierdzają konieczność oparcia się na 
dotychczasowej strategii z małymi zmianami związanymi z otwarciem filii w nowym miejscu. Brzmi ona 
następująco: 
„sprzedaż usługi o wysokiej jakości, po cenie odpowiadającej jego jakości, dostosowana do zapotrzebowania 
rynku przy wysokim standardzie obsługi”. Wdrożenie tej strategii wymagać będzie konsekwencji. Jednakże 
właścicielki posiadają wiedzę i doświadczenie zdobyte w macierzystym Salonie "Figaro", które im pomoże w 
tym. Wymagać to będzie ciągłych inwestycji, zmierzających do nadążania za potrzebami klientów. 
 
Cel działania 
W ciągu najbliższych trzech do pięciu lat firma przede wszystkim chce: 
- powiększyć dochody, 
- zachować płynność finansową, 
- zwiększyć udział w rynku, 
- wyrobić dobrą markę na terenie Śląska. 
 
Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia 
Analiza strategiczna (metodą SWOT) 
Analizę strategiczną Salonu "Figaro" przeprowadzono przy zastosowaniu metody SWOT, przyjmując 
dziesięciostopniową skalę ocen, gdzie 10 oznacza mocny wpływ czynnika, a 1 słaby. Wyniki analizy zawierają 
kolejne cztery tabele. Oceniane zostały : możliwości, zagrożenia, silne strony, słabe strony. 
 
 



 

 

• Możliwości 
Tabela 4.                     Możliwości dla filii Salonu "Figaro" 

Wyszczególnienie Ocena w skali ( 1 – 10) 

Strategiczna lokalizacja 9,00 
Własne zaplecze finansowe 8,00 
Wykorzystanie dobrej marki „starej” firmy 6,00 
Dobre kontakty z obecnymi dostawcami 6,00 
Doświadczenie 6,00 
Elastyczność reakcji na sygnały rynkowe 5,00 
Średnia 6,70 

 
Wśród możliwości na pierwszym miejscu stawiamy wykorzystanie strategicznej lokalizacji w centrum 
Katowic. Jest to niezbędny warunek przy sprzedaży usług selektywnych. Oczywiście reszta wyszczególnionych 
możliwości działać będzie na naszą korzyść, tj.: własne zaplecze finansowe czy wykorzystanie dobrej marki. 
 

• Zagrożenia 
Tabela 5.               Zagrożenia dla filii Salonu "Figaro"   

wyszczególnienie Ocena w skali ( 1 – 10 ) 

Konkurencja 9,00 
Zbyt mała ilość ludzi zamożnych 5,00 
Średnia 7,00 

Opracowanie własne 
Największe zagrożenie upatrujemy w szeroko pojętej konkurencji. Chodzi tu szczególnie o salony fryzjerskie 
działające na rynku od kilku lat i cieszące się popularnością, a także centra handlowe, w których znajdują się 
salony znanych firm. 
 
• Silne strony 
Najważniejsze silne strony przedstawione są poniżej w tabeli: 
Tabela 6.                    Silne strony dla filii Salonu "Figaro” 

wyszczególnienie Ocena w skali ( 1 – 10 ) 

Ocena produktu przez klienta 10,00 
Kultura obsługi klienta 10,00 
Kompetentność pracowników (kwalifikacje) 9,00 
Godziny otwarcia 9,00 
Wystrój wnętrz 8,00 
Technologia 8,00 
Długoletnia tradycja 7,00 
Średnia 8,70 

Firma do tej pory dokonała wielu starań zmierzających do uzyskania i utrwalenia dobrej opinii o oferowanych 
produktach i usługach wśród obecnych i potencjalnych klientów. Zadaniem siostrzanego zakładu będzie 
podtrzymywanie tych tradycji. 
 

• Słabe strony 
Tabela 7.         Słabe strony dla filii Salonu "Figaro" 

wyszczególnienie Ocena w skali ( 1 – 10 ) 

Działania promocyjno – reklamowe 8,00 
Wielofunkcyjność właściciela 5,00 



 

 

Konieczność doszkalania personelu 3,00 
Średnia 5,40 

Opracowanie własne 
 
Działania promocyjno – reklamowe są chyba najsłabszą stroną, którą trzeba poprawić. Naprawa tej wady jest 
w planie marketingowym. 
 
Strategiczna pozycja firmy 
 
Przeprowadzona analiza SWOT potwierdza szansę na silną pozycję firmy na rynku. Ma to swoje 
odzwierciedlenie w wymienionych wcześniej silnych i słabych stronach, oraz w analizie szans i zagrożeń. 
Firma posiada duży potencjał zasobów fizycznych i niematerialnych. Jej pozycja nie spadnie a raczej wzrośnie, 
jeżeli nie zmieni swojej dotychczasowej strategii. 
 
Opis wyrobu, usługi i technologii 
 
W nowo otwartej filii, podobnie jak w istniejącym Salonie "Figaro" zakres proponowanych usług będzie 
podobny. Pamiętać należy, że firma jest przedostatnim ogniwem łańcucha dystrybucji (gdzie ostatnim jest 
klient) i nie występują tutaj fazy procesu produkcji. Tak więc opis technologii będzie dotyczył tylko usług 
kosmetyczno - fryzjerskich (opracowany na pięciu oferowanych pakietach, w tej samie cenie, do wyboru 
przez klienta ) 
 
Zakres proponowanych usług: 
 PAKIET I 

- Pure Callogen Neek, Eye (szyja, kontury oczu) , 
- Biust Modeling , 
- Zabieg na uda i ręce z mikronizowaną algą morską , 
- Manicure z modelowaniem , 
- Pedicure medyczny , 
- Strzyżenie, modelowanie, farbowanie lub trwała włosów. 
 
 PAKIET  II 

-Logigue de beaute-zabieg energetyzujący skórę  – przeciwzmarszczkowy , 
-komputerowe badanie cebulek włosów, 
-Zabieg tradycyjny - manicure i pedicure + malowanie paznokci , 
-Usuwanie naczynek , 
-Strzyżenie, modelowanie, farbowanie lub trwała włosów. 
 
 PAKIET III 

      -Usuwanie owłosienia , 
      -Głębokie złuszczanie , 
      -Laserowe usuwanie narostów i innych schorzeń, 
      -Masaż Concentrates. 
      -usługa dodatkowa 
 
 
 
 
 



 

 

 PAKIET IV 
-02 MARINE Salon Treatment - intensywne międzykomórkowe dotlenienie, 
-Zabieg tradycyjny z  masażem, 
-Zabieg na uda i ręce z mikronizowaną algową maską , 
-Manicure i pedicure kosmetyczny , 
-Strzyżenie, modelowanie, farbowanie lub trwała włosów, 
-usługa dodatkowa. 
 
 PAKIET V 

-Pure Collagen Face , 
-Manicure I pedicure (przedłużanie i modelowanie paznokci) 
  z masą   fiberglas, 
-Założenie klamry korygującej , 
-Strzyżenie, modelowanie, farbowanie  lub trwała włosów, 
-usługa dodatkowa. 
 
 Kosmetyka - usługi dodatkowe 

- Mini – lifty, eksfoliacje, liftingi biotynowe, algi, 
- Przekuwanie ciała ( uszy, nos,...), 
- Woskowanie, 
- Usuwanie naczynek, kurzajek, włókniaków, 
- Analiza kolorystyczna ze stylizacją, 
- Makijaże 
 
Z zakresu kosmetyki jest to bardzo bogata oferta proponowana na rynku katowickim. Wszystkie oferowane 
usługi wykonywane są i będą przez wykwalifikowaną kadrę (posiadającą odpowiednie certyfikaty), przy 
użyciu najlepszej dostępnej technologii. 
Szczególnie przy usługach dodatkowych istotną rzeczą jest zapewnienie dostępu klientom do nowoczesnej 
technologii. Mając ją, zapewniamy sobie strategiczną pozycję wśród konkurencji. 
 
 Fryzjerstwo damsko – męskie: 

- Trwała na preparatach Loreal, 
- Farba na preparatach Loreal, 
- Regeneracja włosów i likwidacja łysiny 
 
Poziom i technologia usług 
Jakość oferowanych usług plasuje się na najwyższym (światowym  poziomie), jest to oczywiście warunek 
powodzenia przedsięwzięcia, zgodny z misją i nie odbiega od konkurencji (jest od konkurencji atrakcyjniejszy 
dla klienta) . 
Firma stara się być na bieżąco z nowinkami technicznymi z zakresu kosmetyki i fryzjerstwa, pojawiającymi się 
w Polsce. Jak na razie my, jak i klienci jesteśmy zadowoleni z jakości sprzedawanych usług.  
 
Program produkcji 
W tabeli 8 przedstawiono prawdopodobną prognozę popytu (wielkość obrotów) w ciągu najbliższych 
czterech lat. Dane zostały stworzone na podstawie przyjętych  prognoz   dla tworzącej się firmy. W tabeli nie 
została ujęta zdolność produkcyjna. Firma potrafi w pełni sprostać spodziewanemu poziomowi popytu.  
 
 
 
 



 

 

Prognoza popytu w latach 2006 – 2009 w filii Salonu "Figaro" 

Prognoza popytu w tysiącach zł. 

miesiące 2006 2007 2008 2009 
Styczeń 180 190 200 200 
Luty 150 160 180 200 
Marzec 150 160 180 200 
Kwiecień 90 90 90 90 
Maj 120 130 140 150 
Czerwiec 180 180 190 200 
Lipiec 170 180 190 200 
Sierpień 170 180 190 200 
Wrzesień 120 150 160 170 
Październik 120 130 140 150 
Listopad 100 100 110 120 
Grudzień 170 180 190 200 
Suma 3 720 3 831 3 962 4 083 

Opracowanie własne  
 
Tabela 9. 
Procentowy udział usług  w obrocie firmy 

wyszczególnienie % 

Usługi kosmetyczne 75 
Usługi fryzjerskie 20 
Usługi inne: kawa, herbata, napoje 5 
Suma 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostępność materiałów i surowców 
Nie ma żadnych kłopotów z zaopatrzeniem w produkty potrzebne do udzielania usług . Obecnie w dobie 
gospodarki wolnorynkowej to dystrybutorzy dbają o ciągłość zachowania dostaw. Oczywiście, aby zacząć 
współpracę z ekskluzywną firmą należy spełniać szereg postawionych przez nią warunków, np.: 
- Atrakcyjny punkt (przy głównej ulicy), 
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- Odpowiednie otoczenie salonu, 
- Wystrój wnętrz na wysokim poziomie, 
- Asortyment towarów na wysokim poziomie lub wręcz wyłączność 
 
Majątek trwały 
W tabeli 10 przedstawiono majątek trwały niezbędny do rozpoczęcia działalności firmy. Ze względu na to, że 
będzie to nowy punkt, nie występuje tutaj aport rzeczowy wnoszony przez starych właścicieli. Całe 
wyposażenie firmy należy skompletować od początku.  
 
Tabela 10. Koszt uruchomienia inwestycji 
WYSZCZEGÓLNIENIE START ( w zł.) 
SPRZĘT, URZĄDZENIA I UMEBLOWANIE  
-       kosmetyka 50.900,00 
-      fryzjerstwo 8.000,00 
-      inne środki trwałe 36.100,00 
Koszty uruchomienia inwestycji 95.000,00 
  
Koszty działalności 
W tej części planu zostanie przedstawiona prognoza kosztów działalności w nowej firmie w pierwszym roku 
działalności. Koszty zostały podzielone na koszty stałe i zmienne. ( tabela 11, 12) 
 
Tabela 11.     Koszty stałe w 2006 r. (w zł.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 
WYNAGRODZENIA         28 518,21 zł  
w tym:   
wynagrodzenie brutto         23 700,00 zł  
ubezpieczenie emerytalne            2 313,12 zł  
ubezpieczenie rentowe            1 540,50 zł  
ubezpieczenie wypadkowe               383,94 zł  
fundusz pracy               580,65 zł  
ODPISY NA ŚWIADCZENIA URLOPOWE              655,50 zł  
CZYNSZ         12 900,00 zł  
AMORTYZACJA           2 318,00 zł  
KOSZTY TRANSPORTU              500,00 zł  
TELEFON              700,06 zł  
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE              205,84 zł  
REKLAMA I PROMOCJA           3 500,00 zł  
NADZÓR ALARMOWY(OCHRONA)           1 000,00 zł  
INNE KOSZTY              106,39 zł  

RAZEM KOSZT STAŁE   50 404,00 zł  
Opracowanie własne 
Tabela 12.  Koszty zmienne w 2006 r. (w zł.) 
WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 
Zakup materiałów 250,00 

Opracowanie własne 
 



 

I. Wyszczególnienie kosztów stałych  
1. Wynagrodzenia wraz z narzutami 

 
Tabela 14.                                    Zestawienie kosztów wynagrodzeń z narzutami 

L.P. 
 

Stanowisko pracy 
Liczba  
pracow. 

Wynagr. 
brutto 

Razem 
wynagr. 
brutto 

Ubezp.  
emeryt. 

Ubezp.  
rentowe 

Ubezp.  
wypadk. 

Fundusz  
pracy 

Łączne  
koszty  
wynagr. 

1 Lekarz chirurgii kosmet. 1 2 500,00 zł 2 500,00 zł 244,00 zł 162,50 zł 40,50 zł 61,25 zł 3 008,25 zł 
2 Lekarz dermatolog 1 2 400,00 zł 2 400,00 zł 234,24 zł 156,00 zł 38,88 zł 58,80 zł 2 887,92 zł 
3 Kosmetyczka I 2 1 900,00 zł 3 800,00 zł 370,88 zł 247,00 zł 61,56 zł 93,10 zł 4 572,54 zł 
4 Kosmetyczka II 2 1 600,00 zł 3 200,00 zł 312,32 zł 208,00 zł 51,84 zł 78,40 zł 3 850,56 zł 
5 Masażysta I 1 1 900,00 zł 3 800,00 zł 370,88 zł 247,00 zł 61,56 zł 93,10 zł 4 572,54 zł 
6 Masażysta II 1 1 600,00 zł 3 200,00 zł 312,32 zł 208,00 zł 51,84 zł 78,40 zł 3 850,56 zł 
7 Fryzjerka 5 1 200,00 zł 4 800,00 zł 468,48 zł 312,00 zł 77,76 zł 117,60 zł 5 775,84 zł 
  14 13 100,00 zł 23 700,00 zł 2 313,12 zł 1 540,50 zł 383,94 zł 580,65 zł 28 518,21 zł 
 
 
Opracowanie własne na podstawie regulaminu wynagrodzeń  
 
 
 



 

 

 
Tabela 15. 
Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne  
(składki opłacone przez pracodawcę) 

Ubezpieczenie emerytalne 9,76% 

Ubezpieczenie rentowe 6,50% 

Ubezpieczenie wypadkowe 1,62% 

Fundusz pracy 2,45% 

RAZEM 20,33% 

                             Opracowanie własne według danych ZUS 
 
 
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 
Z  uwagi na to ,że w zakładzie zatrudnionych będzie mniej jak 20 pracowników, będą obowiązywały 
„Świadczenia urlopowe”. 
Podstawa prawna: Dz.Ust. z dnia 4 marca 1994 pkt.5 i 5a oraz Dz. U. z 1996 roku Nr 70 poz.335 o 
Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 
1498,29 x 37.5%=561.86 na 1/osobę(na rok) :12 miesięcy x 14 pracowników 
=   655,50zł (miesięcznie) 
 
3.Czynsz 
 
 Uzależniony jest od kursu dolara za 1 m2. Czynsz na ulicy Bogucickiej waha się od 25 do 50 dolarów za m2. 
W przypadku Salonu „Figaro” zakładamy powierzchnię 100m2 po 30 dolarów za 1 m2. Czynsz obejmuje 
również opłaty za energię: elektryczną, cieplną i wodę (zgodnie z umową najmu lokalu podpisaną z 
właścicielem lokalu) 
100m2 x 30 dolarów x kurs 4,30 zł= 12 900 zł (miesięcznie) 
 
 
  



 

 

 
4. Amortyzacja 
Tabela 16. 
Wykaz środków trwałych i naliczonej amortyzacji w rozbiciu na lata 2006-2009 r. 

L.p
. 

Nazwa środka trwałego ilość 
Wartość 
jednostk

. 

Wartość  
brutto 
środka 

trwałego 

Stopa 
amor

t. 

AMORTYZACJA 
ROK 

Pozostało do 
zamortyzowa

nia 

2006 2007 2008 2009 - 

1. 
Uniwersalna leżanka 
do zabiegów rehabilit. 

4 1000,00 4000,00 100% 4000,00 0 0 0 0 

2. 
Brodzik-stolik do 
zabiegów 

4 200,00 800,00 100% 800,00 0 0 0 0 

3 
Statyw do lampy 
bezcieniowej 

4 300,00 1200,00 100% 1200,00 0 0 0 0 

4. Laser kosmetyczny 2 5000 10000,00 20% 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

5. 
Aparat do określania 
stopnia uwodnienia 
skóry(SKINTEST) 

2 2500,00 5000,00 20% 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

6. 

Epilan – aparat do 
depilacji, koagulacji i 
małej chirurgii w 
kosmetyce 

2 6000,00 12000,00 20% 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 

7. 
Komputer do badań 
kosmetycznych 

1 7500,00 7500,00 30% 2250,00 2250,00 2250,00 750,00 0 

8. 
COMBI 1-kombajn 
kosmetyczny 

2 4500,00 9000,00 20% 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 

9. 
COMPLIFT-
elektr.,sterow.proceso
r 

2 3200,00 6400,00 20% 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 

10. Kasa fiskalna 1 1100,00 1100,00 100% 1100,00 0 0 0 0 
11. Aparat telefon, fax 1 1500,00 1500,00 100% 1500,00 0 0 0 0 

12. Meble 4 375,00 1500,00 
100% 
 

6000,00 0 0 0 0 

13. 
Samochód dostawczy 
PATROL 

1 
35000,0
0 

35000,00 20% 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 

 RAZEM  68175 95000  34330 19731 19732 18233 15480,00 

 
  



 

 

 
Tabela 17.Miesięczna amortyzacja środków trwałych wynosi: 2,318,00 (w zł.) 

L.p. STOPA AMORTYZACJI WARTOŚĆ ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH (w zł) 

AMORTYZACJA MIESIĘCZNA     (w zł.) 

1. 20% 77 400,00 1 289,00 
2. 30% 7 500,00 187,00 
3. 100% 10 100,00 842,00 

x RAZEM: 95 000,00 2 318,00 

Opracowanie własne na podstawie tabeli  16 
 
5. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 
Środki transportowe (samochód dostawczy Patrol)           =   35.000,00 zł 
Maszyny i urządzenia                                                         =   60.000,00 zł 
                                                                                           ------------------ 
                                                                   RAZEM           =  95.000,00 zł 
1.Ubezpieczenia środków transportu: 
-   od ognia i innych zdarzeń  :                         35.000,00 x 0,1%=35:12 = 2,92 zł 
-   od kradzieży                      :                         35.000,00 x 2,5%=875:12=72,92 zł 
2.Ubezpieczenie maszyn i urządzeń 
- od ognia i innych zdarzeń:                         60.000,00x0,1$=60:12=5,00 zł 
- od kradzieży                                               60.000,00x2,5%=1500:12=125,00 zł         
RAZEM UBEZPIECZENIA  = 2,92+72,92+5,00+125,00=205,84zł 
 
6. Reklama i promocja 
 Na reklamę salon przeznacza  miesięcznie kwotę 3500 zł. 
7. Opłaty za telefon i fax 
Opłaty za telefon są regulowane na podstawie co miesięcznego rachunku i wynoszą 700,06 zł. 
8. Nadzór i alarm 
Zgodnie z umową zawartą z Firmą LOREAL opłata miesięczna za nadzór wynosi 1000,00 zł. 
9.Transport 
Transport rozliczny jest na podstawie rachunków za benzynę i wynosi 500 zł. 
10. Inne koszty 
Inne koszty stanowią 0,21% wartości  wymienionych kosztów stałych i przeznaczone są na nieprzewidziane 
wydatki. 
50297,61 x 0,21% = 106,39 zł. 
    
II. Wyszczególnienie kosztów zmiennych 
Z uwagi na to że Salon „Figaro” świadczy swoje usługi w pięciu pakietach cena jednostkowa  wynosi 400 zł. 
  



 

 

 
Plan marketingowy 
 
 Założenia planu marketingowego 
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, firma chce utworzyć filię zakładu kosmetyczno – fryzjerskiego. Na rynku 
katowickim (ul. Bogucicka), na którym ma rozpocząć działalność filia naszego salonu, istnieje sześć salonów 
kosmetyczno – fryzjerskich (oprócz tego dziewięć gabinetów fryzjerskich i dwa kosmetyczne). Nie ma 
jeszcze na tym terenie zakładu oferującego kompleksowy zakres usług pielęgnacyjnych . Należy przy tym 
dodać, że dokonał się już podział lokalnego rynku między konkurentów, każdy z nich posiada bowiem grupę 
„wiernych” klientów. 
Walka z konkurencją koncentrować się będzie na działaniach bezpośrednio skierowanych na „odbiciu” 
klientów, którzy dotychczas korzystali z oferty istniejących   zakładów. 
Salon "Figaro" kontynuując swoje tradycje, wykorzysta swoje atuty: 
- wysoka jakość wyrobów i usług, 
- elastyczność w dostosowaniu się do życzeń klienta (pakiety usług kosmetyczno – fryzjerskich), 
- kompleksowość / różnorodność wykonywanych usług . 
 
 Analiza rynku 
 
 Portret typowego konsumenta 
W oparciu o dane zebrane przy pomocy ankiet, rozmów z nabywcami produktu i własnych obserwacji 
sporządzony został portret typowego klienta. Opis ten wymienia wszystkie najczęściej powtarzające się 
cechy naszych potencjalnych nabywców. 
 
Tabela 14.                Portret typowego klienta 

Wiek 20 – 45 lata 
Płeć Kobieta 
Wykształcenie Średnie i wyższe 
Dochody / wydatki na konsumpcje Ponad przeciętne 

Opracowanie własne 
Są to przeważnie kobiety utrzymujące kontakty z ludźmi na stopie zawodowej, studentki oraz młode 
mężatki pragnące zwrócić uwagę na siebie niepowtarzalna i dobrze dobrana fryzurą . 
 
 Opis rynku 
 
Tabela 15.            Dane ogólne o liczbie mieszkańców Katowic 

wyszczególnienie Dane 

Województwo Śląskie 
Miasto Katowice 
Ludność 4 847 600 
W tym kobiet 2 494 416 
W tym mężczyzn 2 353 184 

Źródło: dane statystyczne na 31.12.2000 rok .Urząd Miasta Katowic-Dział Planowania Ludności 
 
 
 
 



 

 

 
 Tabela 16.    Liczba mieszkańców  w przedziałach wiekowych 

Przedział wieku kobiety mężczyźni 
35 – 39  8787 7079 
40 – 44 7974 7028 
45 – 49  9594 7644 
50 – 54  6560 5421 
55 – 59  6969 5248 

Źródło: dane statystyczne na 31.12.2000 r. Urząd Miasta - Dział Planowania Ludności 
 
Niestety nie udostępniono nam danych odnośnie liczby ludzi z wyższym / średnim wykształceniem o ponad 
przeciętnych dochodach, co uniemożliwia nam określenie dokładnej liczby potencjalnych klientów. 
 
 Opis i analiza konkurenta 
Tak jak już pisałyśmy w punkcie 4.1., w centrum znajdują się zarówno zakłady kosmetyczne jak i fryzjerskie. 
Jakość świadczonych usług jest dość dobra, lecz w żadnym z nich klient nie doświadczy pełnego komfortu, 
jakim szczyci się Salon "Figaro". 
 
Prognoza sprzedaży (obrotów) 
Pełna prognoza popytu przedstawiona w rozdziale 3.3. – „program produkcji”. W tej chwili przedstawiony 
zostanie jedynie ogólny trend w okresie czteroletnim ( 2006 – 2009 r.).  
 
 

Prognoza popytu w tysiącach zł. 

Rok Dane 
2006 3 720 
2007 3 831 
2008 3 962 
2009 4 083 

 
Strategia cen 
Polityka cenowa Salonu "Figaro" w odniesieniu do usług  jest stała,   obowiązują w firmie tak zwane pakiety 
usług kosmetyczno-fryzjerskich, wszystkie w takiej samej cenie (wykaz pakietów i cen przedstawiono w zał. 
nr). W większości przypadków to główni dystrybutorzy określają ceny  na materiały kosmetyczne. Jest to ich 
własna polityka cenowa do której właściciel firmy musi się dostosować, podpisując kontrakt na zakup 
środków - materiałów do pracy. 
Usługi fryzjersko – kosmetyczne też nie są tanie. Wynika to ze standardu oferowanego klientom. 
Reasumując firma świadczy fachową i rzetelną obsługę, za odpowiednią cenę. Oprócz tego, wśród 
nabywców widoczny jest „paradoks Veblena” – efekt pokazowy, na którym zakład częściowo bazuje.    
 
 Działania na rzecz promocji i reklamy 
W przypadku otwierania działalności w nowym punkcie jedną z najważniejszych rzeczy jest odpowiednia 
promocja i reklama. Firma będzie bazowała na sprawdzonych przez siebie wzorach.        
 
 
 
 



 

 

 
Reklama: 
W początkowych trzech tygodniach działalności opieramy się na agresywnej reklamie w formie: 
- akcji plakatowej, 
- rozdawaniu ulotek, 
- reklamie radiowej, 
- artykuły w współpracującym z nami od dawna „Dziennikiem Zachodnim”. 
W późniejszym okresie pozostaniemy jedynie przy: 
- „Dzienniku Zachodnim”, 
- sezonowych reklamach radiowych, 
- branie udziału w imprezach typu : pokazy mody – jako styliści, 
- uczestnictwo w targach kosmetycznych Urody organizowanych corocznie w Spodku. 
Należy wspomnieć, że często sami dystrybutorzy reklamują autoryzowane przez siebie firmy. 
 
Promocja: 
- konkursy, 
- atrakcyjne ulgi, np.: karnety, rabaty. 
Tabela 18.  
Koszty działań marketingowych w latach 2003 – 2006 w filii Salonu   "Figaro" (w zł.) 

Koszty marketingu 2006 2007 2008 2009 
Koszty promocji i 
reklamy 

42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 

 Plan organizacyjny 
 
 Zasoby ludzkie  
Salon "Figaro" w jest jeszcze małą firmą, dlatego też właścicielki są menedżerkami i mają one odpowiednie 
kwalifikacje; doświadczenie posiadające podstawowe znaczenie dla sukcesu zaplanowanego 
przedsięwzięcia.  
Ze względu na długi czas otwarcia firmy ( od 8.00 do 21.00), praca odbywa się w systemie dwuzmianowym. 
Firma zatrudni czternastu pracowników (cztery kosmetyczki, cztery fryzjerki, cztery masażystki, jednego 
chirurga plastycznego i jednego chirurga dermatologa). 
 
Rekrutacja pracowników 
Ważną rolę w sukcesie firmy odgrywa pracownik. To on ma bezpośredni kontakt z klientem i w znacznej 
mierze od niego zależy sukces lub upadek przedsięwzięcia. Dlatego też kierownictwo bardzo selektywnie 
dobiera sobie personel. Kieruje się m.in.: wywiadem osobistym, kwalifikacjami pracownika i okresem 
próbnym. Pracownik dobrze pracuje, jeżeli jest odpowiednio zmotywowany. Dzięki testowi „badanie 
motywacji pracy” kierownik wie z jakich powodów zatrudniony podjął pracę i w jaki sposób wynagrodzić 
go. 
 Założenia planu finansowego 
• Plan finansowy przygotowano w wariancie prawdopodobnym. 
• Przyjęto generalnie założenie wyrażania wszelkich wielkości przy uwzględnieniu cen stałych z początku 

2006 r. a wszystkie dane liczbowe wyrażono w złotych lub w ilości pakietów. 
Analiza wrażliwości  
KST (koszty stałe)                    - 50 404,00 zł 
Cj.    (cena jednostkowa)-                400,00 zł 
j.kzm (jedn,koszty zmienne)-           250,00 zł 



 

 

 
Obliczanie progu rentowności ilościowo   
  KST + j.kzm *X = cj.*X 
                                                                    50404=150X 
                                                                     X=336 pakietów w miesiącu 
Zakładamy ,że miesiąc (nie licząc dni wolnych od pracy) ma 25 dni to 336(pakietów) /259dni)=14 pakietów 
dziennie. 
ZDOLNOŚĆ MAX – WYZNACZAMY NA 20 PAKIETÓW * 25 DNI = 500 PAKIETÓW(miesięcznie) 
Obliczanie progu rentowności wartościowo 
PR’ = cj.*PR 400 *336= 134 400,00 zł 
Obliczanie progu rentowności procentowo  
PR/ zdolność max 336/500*100=67,2% 
Analiza wrażliwości 
Kształtowanie się progu rentowności z uwagi na zmianę ceny, kosztów stałych i zmiennych przy założeniu 
poziomu zmian zmiennych o –10% i  o +10%  
 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
DOTYCHCZAS 

Cena sprzedaży Koszty zmienne Koszty stałe 

-10% +10% -10% +10% -10% +10% 

PR 336 458,22 265,28 288,02 403,23 302,42 369,63 
PR’( w zł) 134 400,00 164 959,20 116 723,20 115 208,00 110 000,00 120 968,00 147 852,00 
PR” 67,2% 91,64% 53,05% 57,60% 80,64% 60,48% 73,92% 

 
Zakończenie-wnioski  
 
Wejście na ten rynek, tak jak na każdy inny, łączy się z wieloma problemami na które napotkamy. Przede 
wszystkim pierwszym zagrożeniem jest konkurencja, która nie będzie się bezczynnie przyglądać i spróbuje 
przeszkodzić nam w osiągnięciu sukcesu poprzez, np.: 
- obniżanie cen, 
- próbę wprowadzenia bardziej atrakcyjnego produktu, 
- zwiększenie nakładów na promocję i reklamę, itp. 
Jest to oczywiście normalna reakcja i należy temu odpowiednio przeciwdziałać. Innym, lecz nie mniej 
ważnym problemem jest wyszukanie i zatrudnienie dobrego personelu, spełniającego takie wymagania jak: 
kompetencje, uczciwość, lojalność, odpowiednie podejście do klienta. 
Oprócz tych jak i innych zagrożeń planowane przedsięwzięcie ma dużą szansę powodzenia. W połączeniu z 
dotychczasowymi doświadczeniami firmy, własnym zapleczem finansowym i jej działalnością w ostatnim, 
śmiało można powiedzieć, że  filia salonu "Figaro" może zaistnieć na rynku jako dobrze prosperująca firma. 
       
Cennik  ( wszystkie pakiety w cenie po 400,00 PLN) 
 PAKIET I 

- Pure Callogen Neek,Eye (szyja ,kontury oczu) …………….……70,00 
- Biust Modeling …………………………………………….…….80,00 
- Zabieg na uda i ręce z mikronizowaną algą morską ...................100,00 
- Manicure z modelowaniem ..........................................................20,00 
- Pedicure medyczny .......................................................................45,00 
- Strzyżenie, modelowanie, farbowanie lub trwała włosów.............85,00  
 



 

 

 
 PAKIET  II 

-Logigue de beaute-zabieg energetyzujący 
 skórę – przeciwzmarszczkowy .....................................................100,00 
-komputerowe badanie cebulek włosów .....................................   80,00 
-Zabieg tradycyjny-manicure i pedicure + malowanie paznokci .  60,00 
-Usuwanie naczynek .....................................................................  80,00 
-Strzyżenie ,modelowanie, farbowanie lub trwała włosów.............80,00  
 PAKIET III 

-Usuwanie owłosienia .....................................................................50,00 
-Głębokie złuszczanie .....................................................................60,00 
-Laserowe usuwanie narostów i innych schorzeń..........................250,00 
-Masaż Concentrates........................................................................40,00 
-usługa dodatkowa (gratis)  
 PAKIET IV 

-02 MARINE Salon Treatment- intensywne 
 międzykomórkowe dotlenienie......................................................100,00 
-Zabieg tradycyjny z  masażem.........................................................50,00 
-Zabieg na uda i ręce z mikronizowaną algową maską ..................120,00 
-Manicure i pedicure kosmetyczny ..................................................45,00 
-Strzyżenie, modelowanie ,farbowanie lub trwała włosów  .............85,00 
-usługa dodatkowa.  
 PAKIET V 

-Pure Collagen Face …………………………….………………...160,00 
-Manicure I pedicure (przedłużanie I modelowanie paznokci 
  z masą   fiberglas............................................................................100,00 
-Założenie klamry korygującej ..........................................................85,00 
-Strzyżenie ,modelowanie ,farbowanie  lub trwała włosów...............55,00 
-usługa dodatkowa                                                   
 

Kategoria zaszeregowania       Miesięczne stawki w złotych 

 od do 

I 700 800 
II 700 850 
III 700 900 
IV 700 950 
V  Fryzjerka 700 1000 
VI 700 1050 
VII  Fryzjerka 1 700 1200 
VIII 1000 1500 
IX Lekarz chirurgii kosmetycznej 
Kosmetyczka  
Masażysta 

1200 1700 

X  Lekarz dermatolog 1900 2500 
XI 2200 2900 

 



 

 

 
Bilans 
F-1 Bilans (w PLN)   

Aktywa Okres 
bazowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Aktywa trwałe (I+II+III)     10 000 zł      9 583 zł      9 167 zł      8 750 zł      8 333 zł      7 917 zł      7 500 zł      7 083 zł      6 667 zł      6 250 zł        5 833 zł        5 417 zł  
I. Wartości niematerialne i prawne                            
II. Rzeczowe aktywa trwałe 
(1+2+3+4+5) 

    10 000 zł      9 583 zł      9 167 zł      8 750 zł      8 333 zł      7 917 zł      7 500 zł      7 083 zł      6 667 zł      6 250 zł        5 833 zł        5 417 zł  

1.  grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)  

                          

2.  budynki i budowle                            
3. urządzenia techniczne i maszyny      10 000 zł      9 583 zł      9 167 zł      8 750 zł      8 333 zł      7 917 zł      7 500 zł      7 083 zł      6 667 zł      6 250 zł        5 833 zł        5 417 zł  
4. środki transportu                            
5. pozostałe środki trwałe                            
III. Pozostałe aktywa trwałe                            
B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)   4 000 zł      3 231 zł      2 271 zł      9 176 zł    15 501 zł    25 198 zł    29 525 zł    41 141 zł    47 898 zł    57 084 zł    69 511 zł      82 747 zł      99 223 zł  
I. Zapasy        2 000 zł      1 000 zł      1 500 zł    15 000 zł    10 000 zł      6 000 zł      4 000 zł      2 000 zł      2 500 zł      3 000 zł        2 000 zł        2 000 zł  
II. Należności krótkoterminowe        1 000 zł      1 500 zł      1 500 zł      1 000 zł      1 500 zł      2 000 zł         500 zł      2 400 zł           -   zł         500 zł           700 zł              -   zł  
III. Inwestycje krótkoterminowe  (w tym 
środki pieniężne) kasa i bank 

  4 000 zł         231 zł  -     229 zł      6 176 zł  -     499 zł    13 698 zł    21 525 zł    36 641 zł    43 498 zł    54 584 zł    66 011 zł      80 047 zł      97 223 zł  

IV. Pozostałe aktywa obrotowe                           
Aktywa razem (A+B)  4 000 zł   13 231 zł   11 854 zł    18 343 zł    24 251 zł    33 532 zł    37 441 zł    48 641 zł    54 981 zł    63 751 zł    75 761 zł      88 580 zł    104 640 zł  
Pasywa                            
C. Kapitał (fundusz) własny   4 000 zł      3 231 zł      2 854 zł    10 343 zł    12 904 zł    23 184 zł    28 094 zł    40 293 zł    47 633 zł    57 403 zł    70 413 zł      84 232 zł    101 292 zł  
Wpłaty właściciela   4 000 zł      4 000 zł      4 000 zł      4 000 zł      4 000 zł      4 000 zł      4 000 zł      4 000 zł      4 000 zł      4 000 zł      4 000 zł        4 000 zł        4 000 zł  
Dotacje            -   zł           -   zł    10 000 zł    10 000 zł    15 000 zł    15 000 zł    15 000 zł    15 000 zł    15 000 zł    15 000 zł      15 000 zł      15 000 zł  
Pobrania właścicela narastająco   -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  4 000 zł  - 10 000zł  - 16 000zł  - 22 000zł  - 28 000zł  - 34 000zł  - 40 000zł  - 46 000zł  -   52 000 zł  -   58 000 zł  
Zysk netto narastająco          231 zł  -     146 zł         343 zł      8 904 zł    20 184 zł    31 094 zł    49 293 zł    62 633 zł    78 403 zł    97 413 zł    117 232 zł    140 292 zł  
D. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania (I+II+III+IV) 

       -   zł    10 000 zł      9 000 zł      8 000 zł    11 348 zł    10 348 zł      9 348 zł      8 348 zł      7 348 zł      6 348 zł      5 348 zł        4 348 zł        3 348 zł  

I. Rezerwy na zobowiązania                            
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)        -   zł    10 000 zł      9 000 zł      8 000 zł      7 000 zł      6 000 zł      5 000 zł      4 000 zł      3 000 zł      2 000 zł      1 000 zł              -   zł  -     1 000 zł  
1. Kredyty i pożyczki     10 000 zł      9 000 zł      8 000 zł      7 000 zł      6 000 zł      5 000 zł      4 000 zł      3 000 zł      2 000 zł      1 000 zł              -   zł  -     1 000 zł  
2. Pozostałe                           
III. Zobowiązania krótkoterminowe 
(1+2+3) 

           -   zł           -   zł           -   zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł        4 348 zł        4 348 zł  

1. Z tytułu dostaw i usług            -   zł           -   zł           -   zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł        4 348 zł        4 348 zł  
2. Kredyty i pożyczki                           
3. Pozostałe (pobrania)                           
IV. Rozliczenia międzyokresowe                            
Pasywa razem (C+D)  4 000 zł   13 231 zł   11 854 zł    18 343 zł    24 251 zł    33 532 zł    37 441 zł    48 641 zł    54 981 zł    63 751 zł    75 761 zł      88 580 zł    104 640 zł  

 
 



 

 

 
Rachunek wyników 
 
 

 

 

 

  Współcz
ynniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. P r z y c h o d y  n e t t o  z e  s p r z e d a ż y     15 000 zł    8 000 zł   14 000 zł    19 000 zł    26 458 zł    25 000 zł    34 000 zł    29 000 zł    31 000 zł     35 000 zł     37 000 zł     40 000 zł  
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług      10 000 zł    3 000 zł      9 000 zł    14 000 zł    21 458 zł    20 000 zł    29 000 zł    24 000 zł    26 000 zł      30 000 zł      32 000 zł      35 000 zł  
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów  

1,15     5 000 zł    5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł        5 000 zł        5 000 zł        5 000 zł  

B. K o s z t y  d z i a ł a l n o ś c i  o p e r a c y j n e j    14 648 8 364  13 364 zł      8 364 zł    12 464 zł    11 464 zł    11 464 zł    12 464 zł    11 464 zł     11 464 zł     12 464 zł     11 464 zł  
I. Amortyzacja  24        417 zł         417 zł         417 zł         417 zł         417 zł         417 zł         417 zł         417 zł           417 zł           417 zł           417 zł  
II. Zużycie materiałów i energii        1 700 zł    1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł        1 700 zł        1 700 zł        1 700 zł  
III. Usługi obce        1 600 zł    1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł        1 600 zł        1 600 zł        1 600 zł  
IV. Podatki i opłaty:        1 000 zł          -   zł           -   zł            -   zł      1 000 zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł             -   zł        1 000 zł             -   zł  
V. Wynagrodzenia              -   zł          -   zł           -   zł            -   zł      2 000 zł      2 000 zł      2 000 zł      2 000 zł      2 000 zł        2 000 zł        2 000 zł        2 000 zł  
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia              -   zł          -   zł           -   zł            -   zł      1 100 zł      1 100 zł      1 100 zł      1 100 zł      1 100 zł        1 100 zł        1 100 zł        1 100 zł  
VII. Pozostałe koszty rodzajowe        6 000 zł       300 zł      5 300 zł         300 zł         300 zł         300 zł         300 zł      1 300 zł         300 zł           300 zł           300 zł           300 zł  
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów        4 348 zł    4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł        4 348 zł        4 348 zł        4 348 zł  
C. Z y s k  (s t r a t a)  z e  s p r z e d a ż y  (A-B)           352 zł  -   364 zł        636 zł    10 636 zł    13 993 zł    13 536 zł    22 536 zł    16 536 zł    19 536 zł     23 536 zł     24 536 zł     28 536 zł  
D. P o z o s t a ł e  p r z y c h o d y  o p e r a c y j n 
e  

           -   zł         -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł             -   zł             -   zł             -   zł  

I. Dotacje                            
II. Pozostałe przychody operacyjne                            
E. P o z o s t a ł e  k o s z t y  o p e r a c y j n e                            
F. Z y s k  (s t r a t a)  z  d z i a ł a l n o ś c i  o p e r 

a c y j n e j  (C +D - E)  
         352 zł  -   364 zł        636 zł    10 636 zł    13 993 zł    13 536 zł    22 536 zł    16 536 zł    19 536 zł     23 536 zł     24 536 zł     28 536 zł  

G. P r z y c h o d y  f i n a n s o w e             50 zł         50 zł           50 zł           50 zł           50 zł           50 zł           50 zł           50 zł           50 zł             50 zł             50 zł             50 zł  
H. K o s z t y  f i n a n s o w e   14,0%        117 zł       117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł           117 zł           117 zł           117 zł  

I. Z y s k  (s t r a t a)  b r u t t o  (F+G-H)           286 zł  -   431 zł        569 zł    10 569 zł    13 926 zł    13 469 zł    22 469 zł    16 469 zł    19 469 zł     23 469 zł     24 469 zł     28 469 zł  
ZYSK (strata) narastająco          286 zł  -   146 zł        423 zł    10 992 zł    24 918 zł    38 387 zł    60 856 zł    77 325 zł    96 794 zł   120 263 zł   144 731 zł   173 200 zł  

J. P o d a t e k  d o c h o d o w y  19,0%          54 zł  -      54 zł           80 zł      2 008 zł      2 646 zł      2 559 zł      4 269 zł      3 129 zł      3 699 zł        4 459 zł        4 649 zł        5 409 zł  
K. P o z o s t a ł e  o b o w i ą z k o w e  z m n i e j s 
z e n i a  z y s k u  (z w i ę k s z e n i a s t r a t y) 

                          

L. Z y s k  (s t r a t a)  n e t t o  (I-J-K)           231 zł  -   377 zł        488 zł      8 561 zł    11 280 zł    10 910 zł    18 200 zł    13 340 zł    15 770 zł     19 010 zł     19 820 zł     23 060 zł  



 

 

 
Przepływy finansowe 
F-3 Przepływy środków pieniężnych (w PLN)  
  Okres 

bazowy 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. P r z e p ł y w y  ś r o d k ó w  p i e n i ę ż n y c h  z  d z i a ł a l n o ś c i  o p e r a c y j n e j  
1. Zysk (strata) netto           231 zł  -    377 zł        488 zł     8 561 zł   11 280 zł   10 910 zł   18 200 zł   13 340 zł   15 770 zł   19 010 zł   19 820 zł    23 060 zł  
2. Amortyzacja              -   

zł  
     417 zł        417 zł        417 zł        417 zł        417 zł       417 zł        417 zł        417 zł        417 zł        417 zł        417 zł  

3. Zmiana stanu zapasów    -   2 000 
zł  

  1 000 zł  -     500 zł  -13 500 zł     5 000 zł     4 000 zł     2 000 zł     2 000 zł  -     500 zł  -     500 zł    1 000 zł           -   zł  

4. Zmiana stanu należności    -   1 000 
zł  

-    500 zł           -   zł        500 zł  -     500 zł  -     500 zł     1 500 zł  -  1 900 zł     2 400 zł  -     500 zł  -     200 zł         700 zł  

5. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów  

           -   zł          -   zł           -   zł     4 348 zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł  

6. Inne korekty                            
I. Razem (1+2+3+4+5+6)    -  2 769 zł       540 zł        405 zł        325 zł   16 197 zł   14 826 zł   22 116 zł   13 856 zł   18 086 zł   18 426 zł   21 036 zł   24 176 zł  
B. P r z e p ł y w y  ś r o d k ó w  p i e n i ę ż n y c h  z  d z i a ł a l n o ś c i  i n w e s t y c y j n e j  
1. Sprzedaż składników majątku trwałego                           
2. Nabycie składników majątku trwałego   - 10 000zł          -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł  
3. Inne                           
II. Razem (1+2+3)    -10 000 zł         -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł           -   zł  
C. P r z e p ł y w y  ś r o d k ó w  p i e n i ę ż n y c h  z  d z i a ł a l n o ś c i  f i n a n s o w e j  
1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek      10 000 zł                        
2. Spłata kredytów i pożyczek      - 1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  
3. Dotacje        10 000 zł       5 000 zł             -   zł            
4. Wypłaty na rzecz właścicieli   -  1 000 zł          -   zł  -  3 000 zł  -  6 000 zł  -  6 000 zł  -  6 000 zł  -  6 000 zł  -  6 000 zł  -  6 000 zł  -  6 000 zł  -  6 000 zł  -  6 000 zł  
5. Wpłaty dokonane przez właścicieli    4 000 zł                          
6. Pozostałe                           
III. Razem (1+2+3+4+5+6)     4 000 

zł  
   9 000 zł  -1 000 zł     6 000 zł  -  7 000 zł  -  2 000 zł  -  7 000 zł  -  7 000 zł  -  7 000 zł  -  7 000 zł  -  7 000 zł  -  7 000 zł  -  7 000 zł  

D. P r z e p ł y w y  p i e n i ę ż n e  n e t 
t o  r a z e m  (I+II+III)  

   4 000 zł  -  3 769 zł  -    460 zł     6 405 zł  -  6 675 zł   14 197 zł     7 826 zł   15 116 zł     6 856 zł   11 086 zł    11 426 ł   14 036 zł    17 176 zł  

F. Ś r o d k i  p i e n i ę ż n e  n a  p o c 
z ą t e k  o k r e s u  

         -   
zł  

   4 000 zł       231 zł  -     229 zł     6 176 zł  -     499 zł   13 698 zł   21 525 zł   36 641 zł   43 498 zł   54 584 zł   66 011 zł   80 047 zł  

G. Ś r o d k i  p i e n i ę ż n e  n a  k o n 
i e c  o k r e s u  (F + D) 

  4 000 zł        231 zł  -   229 zł     6 176 zł  -     499 zł   13 698 zł   21 525 zł   36 641 zł   43 498 zł   54 584 zł   66 011 zł   80 047 zł   97 223 zł  

 



 

 

 

 

 

 

 

Moduł IV 

Innowacje i kreatywność  

w biznesie 

 

 

 

 
 



 

 

 

Scenariusz zajęć 

NAZWA MODUŁU Innowacje i kreatywność w biznesie 
NAZWA JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ Innowacyjny program przedsiębiorczości dla uczniów szkół 

zawodowych 
NUMER Moduł 4 WYMIAR GODZINOWY 8 – 10 godzin 
CELE SZKOLENIA (cel główny i cele szczegółowe) 
Cel główny:  
Zdobycie i pogłębienie oraz utrwalenie wiedzy na temat innowacyjności i kreatywności jako 
kluczowego elementu przewagi konkurencyjnej jej wykorzystania w praktyce oraz obudzenie 
innowacyjności i kreatywności uczestników szkolenia oraz dostrzeżenie przez nich swojego 
potencjału. 

Cele szczegółowe:  
7. Kreatywne myślenie  i działanie w trzech procesach twórczych: eksploracyjnym, 

kombinacyjnym i transformacyjnym 
8. Umiejętność kreatywnego myślenia w ramach trzech procesów twórczych 
9. Umiejętność wykorzystania twórczego myślenia w celu wprowadzania innowacji do 

swoich działań oraz swojego planowanego w przyszłości biznesu. 
10. Wybrane techniki i narzędzia kreatywnego myślenia 
11. Umiejętność zastosowania w pracy zespołowej wybranych technik i narzędzi 

kreatywnego myślenia w tym metody Action Learning 
ZAŁOŻENIA SZKOLENIA 
Ilość uczestników – nie mniej niż 8 i nie więcej niż 14 
Sala pozwalająca na tworzenie mniejszych grup 
Możliwość aranżowania przestrzenie poprzez przesuwanie / usuwanie stolików i krzeseł 
FORMY SZKOLENIA 

t. Mini wykłady,  
u. Dyskusje kierowane,  
v. Prezentacje na forum grupy,  
w. Praca grupowa w formie Burzy Mózgów,  
x. Ćwiczenia grupowe,  
y. Ćwiczenia z podziałem na podgrupy, role,  
z. Prace grupowe w formie sesji pytań 
aa. Zadania do samodzielnej realizacji pomiędzy zajęciami 

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI 
1. Logika oraz intuicja, kreatywność 

• Podziel uczestników na 3 osobowe zespoły i poproś o przygotowanie 
ich definicji dla logicznego oraz intuicyjnego, kreatywnego 
rozwiązywania problemów. 

• Omów na forum podane definicje i podsumuj poprzez wskazanie 
różnic 

• Podziel uczestników na pary i poproś ich o wskazanie, które z sześciu 
problemów są typu kreatywnego, a  które logicznego - Logiczne i 
kreatywne rozwiązywanie problemów 4.1 

• Omów proponowane rozwiązania - Logiczne i kreatywne 
rozwiązywanie problemów_odpowiedzi 4.2 

40 minut 



 

 

 

2. Innowacyjność i kreatywność - definicje i różnice 
• Podziel uczestników na 3 zespoły i poproś o przygotowanie definicji 

dla innowacyjności lub kreatywności. 
• Na forum omówcie proponowane definicje oraz podsumuj w oparciu 

o definicje zawarte na slajdach Power Point 

30 minut 

3. Umiejętności twórcze w kreatywności i innowacyjności 
• Zaproś uczestników do indywidualnej pracy w zakresie stworzenia 

własnych metafor dla: 
- Metafora do kreatywności – Metafora kreatywność 4.3 
- Metafora do innowacyjności - Metafora innowacyjność 4.4 

• Zapisz anonimowo na dwóch flipchartach zebrane metafory 
(oddzielnie dla kreatywności i oddzielnie dla innowacyjności).  

• Wspólnie z uczestnikami omówcie poszczególne metafory w ujęciu 
pozytywnych wyzwań, działań, potrzebnych kompetencji 
(umiejętności, cech, postawy, wiedzy itp. 

• Poproś uczestników o zapisanie na przygotowanych kartkach od 
flipcharta kompetencje jakie uważają za niezbędne w kreatywności 
oraz innowacyjności z nastawieniem na podejście biznesowe. 

• Poproś aby każdy z uczestników wybrał 2 – 3 kompetencje jakie chce 
rozwijać podczas zajęć oraz określił miarę dla tych celów 
odpowiadając na pytanie:  
- Po czym pozna, że daną kompetencję rozwinął na oczekiwanym 
poziomie? 

40 minut 

4. Przykłady kreatywności i innowacyjności w biznesie (wykorzystaj slajdy) 
• Zaproś uczestników do podawania przykładów, zapisuj ja na 

flipcharcie 
• Przedyskutujcie, które z podanych przykładów są bardziej związane z 

kreatywnością, a które z innowacyjnością 

15 minut 

5. Trzy rodzaje procesów twórczych  kreatywności  
(eksploracja, kombinacja, transformacja) 
• Eksploracja (dziecięca ciekawość, pytanie o wszystko) – omów w 

oparciu o slajdy, podaj przykłady oraz przeprowadź ćwiczenia: 
- Czerwony Kapturek – jak najwięcej pytań do obrazka mają 
wygenerować uczestnicy. Na początku pytają po kolei, potem każdy 
bez czekania na swoją kolejkę. 
- Co można – wybierz jedno pytanie, a grupa stojąc naprzeciw siebie 
w okręgu podaje propozycje. Możesz wykorzystać piłeczkę, którą 
odrzucają sobie po podaniu propozycji. 

• Kombinacja – łączenie, kojarzenie – omów w oparciu o slajdy i podaj 
przykłady oraz przeprowadź ćwiczenie – list miłosny do ulubionej 
osoby. 
Każdy z uczestników indywidualnie określa swój ulubiony przedmiot 
ze szkoły, zapisuje 10 rzeczowników związanych z tym przedmiotem, 
a następnie wykorzystując te 10 rzeczowników pisze list miłosny. 
Poproś uczestników o odczytanie listów oraz odgadnięcie jaki to był 
przedmiot szkolny. 

• Transformacja – przekształcanie – omów w oparciu o slajdy i podaj 
przykłady oraz przeprowadź następujące ćwiczenia: 

120 minut 



 

 

 

- Na szczęście i niestety (slajd Power Point) 
- Zwierzo maszyna (slajd Power Point). Przygotuj dwa rodzaje 
karteczek tzn. ze zwierzętami (lis, kogut, wilk, niedźwiedź itp.) oraz z 
urządzeniami np. AGD (krajalnica, pralka, kuchenka, mikser itp.) 

6. Bariery kreatywności – slajdy Power Point 
• Zaproś uczestników do ćwiczeń uświadamiających powstawanie 

barier w kreatywnym myśleniu 
• Pierwsze doświadczenie – zastosowanie spinacza biurowego. 

Wyraźnie podkreśl, że oczekujesz mądrych i sensownych pomysłów. 
Nie odczytujcie pomysłów, poproś o podanie ich ilości. Nie komentuj 
w tym momencie zbudowanej bariery. 

• Drugie doświadczenie – poproś uczestników o poszukiwanie klucza do 
przewidzenia gdzie dana litera (pod, nad kreską) się znajdzie. 
Bariera – mam odpowiedź, więc tego się trzymam i nie poszukuję 
innych możliwości. 

• Trzecie doświadczenie – poproś uczestników aby mając 10 drzew 
posadzili je w 5 rzędach po 4 drzewa w rzędzie. Bariery – ograniczenia 
np. rzędy muszą być do siebie równoległe, tak widziałem w sadach. 

• Czwarte doświadczenie – zadaj pytanie, które liczby dzielą się równo 
przez dwa. Bariera – równo często oznacza dla nas w całości, bez 
części. 

• Piąte doświadczenie – opowiedz uczestnikom, że hodowca miał 
dziewięć ciężarnych owiec i chciał je odgrodzić, tak aby każda miała 
oddzielny kojec. Poprosił syna o pomoc i zapytał ile ma zbudować 
zagród (poza tym już dużym istniejącym? Syn odpowiedział, że dwie 
zagrody. Ojciec się zdenerwował i obraził ma niego, bo uważał, że 
urządza sobie żarty. Kto miał rację. Bariera – przedwczesny osąd. 

• Szóste doświadczenie – poproś uczestników o wymyślenie jak 
największej ilości zastosowań paska do spodni. Nie będziecie 
omawiali i oceniali pomysłów, liczy się ilość pomysłów. 
Bariera z pierwszego doświadczenia – obawa przed ośmieszeniem. 
Pokaż różnice w ilości pomysłów z pierwszego oraz ostatniego 
doświadczenia. 

60 minut 

7.  Techniki kreatywnego myślenia 
• Wprowadź uczestników w technikę pracy Kapelusze de Bono (slajdy 

PP). 
Znajdźcie wspólny dla grupy problem, nad którym będziecie pracowali 
metodą 6 kapeluszy. Podziel uczestników na grupy i przeprowadź 
sesję zgodnie z instrukcją slajd PP oraz - Metoda sześciu kapeluszy 
Edwarda De Bono 4.5  

• Wprowadź uczestników w technikę kreatywnej pracy w formie burzy 
mózgów – Burza mózgów 4.6 
Ustalcie temat, problem jaki chcecie rozwiązać korzystając z techniki 
Burzy mózgów. Przeprowadź doświadczenie wykorzystując techniki 
zapisywania na flipcharcie pomysłów, a potem selekcji za pomocą 
przyznawania głosów (kolorowe karteczki) do zaprezentowanych i 
pogrupowanych pomysłów. 

120 minut 



 

 

 

Omów proces grupowy, co pomagało, a co utrudniało, przeszkadzało 
w pracy tą techniką. 

• Przeprowadź ćwiczenia rozwijające kreatywność na podstawie opisu 
na slajdach PP 
- Usprawnianie kawiarni 
- Gorący ziemniak 
- Mniej fantazji 

8. Postawa lidera procesu innowacyjnego 
• Pytania kreatywne prowadzące do twórczego myślenia: pytania 

innowacyjne, pytania rozwijające, pytania ułatwiające transfer wiedzy 
i umiejętności, pytania ewaluacyjne, pytania optymalizujące działania. 

• Przeprowadź krótkie ćwiczenie w grupie, gdzie uczestnicy do zadanej 
kwestii mogą tylko zadawać sobie pytania i odpowiadać tylko na 
zadane pytanie jednym zdaniem. 

9. Podsumowanie zajęć 
• Poproś uczestników aby indywidualne ustalili jaki  

  element zajęć z kreatywności i innowacyjności będą  
  rozwijali oraz w jakich sytuacjach 

• Podziel uczestników na zespoły pracujące nad wspólną koncepcją 
przyszłego biznesu i poproś o zrealizowanie do następnych zajęć 
zadania przeprowadzenia wybraną techniką kreatywną pracy nad np.: 
- Nowym produktem lub rozwojem produktu 
- Dotarciem do wybranej grupy klientów 
- Pozyskaniem potrzebnych zasobów 

30 minut 

NARZĘDZIA                                                  

• projektor i komputer do wyświetlania prezentacji, flipchart, długopisy, kartki, nożyczki 
• kwestionariusze, rekwizyty do ćwiczeń 
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4.1 Logiczne i kreatywne rozwiazywanie problemów 

Każdy problem zawiera pewien element niewiadomej – w przeciwnym przypadku nie byłoby żadnych 
problemów do rozwiązania. 

Są jednak niewiadome i niewiadome. 

Ogólnie rzecz biorąc, problemy można rozwiązać dwojako: 

A. Według porządku LOGICZNEGO, w sposób zaplanowany – poprzez określenie możliwych 
rozwiązań i ich zalet oraz wybór ”najlepszego” rozwiązania. 

B. INTUICYJNIE, KREATYWNIE – poprzez działanie bez planu, podejmowanie nagłych decyzji. 
 

Poniżej znajduje się kilka przykładowych problemów – zadań. Przeczytaj opis każdego z nich i zdecyduj, czy 
należy on do typu A(logiczne) czy typu B(kreatywne). 

1. Dostać się z miejsca pracy na spotkanie odbywające się w innym, konkretnym miejscu. 
 

2. Być zrzuconym gdziekolwiek na terenie kraju z kilkoma groszami w kieszeni z zadaniem dostania 
się do domu. Wyobraź sobie, że stoisz na otwartym terenie zasnutym lekką mgłą. 

 

3. Wybór sposobu poinformowania o niewielkiej redukcji etatów w zakładzie pracy przy założeniu, że 
masz 48 godzin a część pracowników należy do związków zawodowych.. 

 

4. Wybór systemów premii w dziale, gdzie obciążenie pracą jest wysoce zmienne i gdzie dotychczas 
premię wypłacano w formie godzinnej stawki ryczałtowej. 

 

5. Decyzja o sposobie zwrócenia się o przysługę do szefa, o którym wiesz, że może mieć humory. 
 

6. Decyzja o sposobie przeprowadzenia konkretnej rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

ODPOWIEDZI: 

1. A Cel jest jasny i istnieje kilka prostych możliwości (samochód, pociąg, autobus itd.) 
2. B  Ta sytuacja jest już o wiele bardziej niejednoznaczna. Trzeba zacząć iść w którąś stronę, ale nie 

ma logicznie żadnego sposobu określenia w którą. 
3. A  Jasny cel i możliwości działania.  
4. A  Jak poprzednio cel jest jasny i zanim zostanie wybrane z logicznego punktu widzenia najlepsze 

rozwiązanie, należy uprzednio przeanalizować wszystkie dotychczas stosowane systemy.  
5. B  Nie ma oczywistego sposobu działania, ponieważ szef jest nieprzewidywalny. Sztywno 

zaplanowany kontrakt mógłby okazać się katastrofą. 
6. B  Można się spierać, że powinno to być zadanie o charakterze logicznym, gdyż wymaga 

planowania. I tak też może być. Niemniej jednak należy uwzględnić potrzeby i odczucia drugiej 
strony, które przełożony powinien brać pod uwagę. Musi zatem wykazać elastyczne podejście. 
Większość sytuacji międzyludzkich wymaga pewnej dozy kreatywnego podejścia do rozwiązywania 
problemów i podejmowania decyzji.  



 

 

 

 

 

4.2 Metafora kreatywności 

Proszę dokończyć poniższe zdanie używając metafory. Metafora powinna być czynnością, działaniem ( np. 

sprzątanie śniegu podczas śnieżycy czy przygotowywanie miłej niespodzianki dla najbliższej osoby). 

Pamiętaj, pierwsze skojarzenie jest najcenniejsze.  

Nie ma dobrych ani złych skojarzeń. 

 

Kreatywność, działanie kreatywne  jest jak: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.3 Metafora innowacyjności 

Proszę dokończyć poniższe zdanie używając metafory. Metafora powinna być czynnością, działaniem ( np. 

sprzątanie śniegu podczas śnieżycy czy przygotowywanie miłej niespodzianki dla najbliższej osoby). 

Pamiętaj, pierwsze skojarzenie jest najcenniejsze.  

Nie ma dobrych ani złych skojarzeń. 

 

Innowacyjność, działanie innowacyjne  jest jak: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.4 Metoda sześciu kapeluszy została stworzona przez Edwarda De Bono 
Metoda sześciu kapeluszy została stworzona przez Edwarda De Bono, twórcę pojęcia "myślenie lateralne". Idea 
sześciu kapeluszy pozwala na twórcze podejście do rozwiązywania problemów, wskazuje sześć różnych stron, z 
jakich można na dany problem postrzegać. 
 
Metoda ta jest prosta, praktyczna i skuteczna, została zaakceptowana przez środowisko edukacyjne, korporacje 
i organizacje na całym świecie. Sześć kapeluszy zmienia dyskusje ze zwykłego argumentowania i bronienia 
swoich racji w konstruktywną dyskusję, cała idea polega na sztucznym przyjęciu określonego stanowiska w 
danej sprawie. Dzięki czemu nikt nie jest zbytnio emocjonalnie związany z bronieniem swoich racji, a 
jednocześnie może wyrażać swoje uczucia (w danym kapeluszu) bez potrzeby przejmowania się tym, co 
pomyślą inni. Umożliwia wygospodarowanie czasu na świadomy wysiłek twórczy w danym czasie, wprowadza 
pewien porządek tworzenia, przy jednoczesnym braku obaw pominięcia jakiegoś aspekt problemu. 
 
Gdzie stosować technikę 6 kapeluszy? 
Technikę tę można porównać do małej zabawy w teatrzyk. Ja bawię się sam jak nie mam nikogo dookoła, po 
prostu wyznaczam sobie po kilka minut na dany kapelusz i w danym czasie myślę tak, a nie inaczej zapisując 
swoje spostrzeżenia.  
Pracując tą techniką w grupkach (w firmach, w czasie spotkań, zebrań, czy nawet na lekcjach) możemy przyjąć 
wiele strategii, praktycznie każda dobra w zależności od sytuacji, można całą grupka zakładać jeden kapelusz, w 
danym czasie, a można się podzielić rolami i dyskutować ze sobą w różnych kapeluszach, zmieniając je od czasu 
do czasu. Chcąc na przykład komuś wytłumaczyć jakiś argument zakładamy i prosimy o włożenie takiego, a nie 
innego kapelusza, zamiast wymyślać kolejne argumenty. 
W każdym kapeluszu myślimy inaczej! 
 
Kapelusz Czerwony – emocje "Jakie uczucia wchodzą tutaj w grę?"  
• Czerwony kapelusz silnie związany jest z wyrażaniem emocji, namiętności, impulsywności i uczuciowym 
przejaskrawianiem rzeczywistości.  
• Czerwony kapelusz za najważniejszy aspekt problemu uznaje: 
-  wrażenia,  
- intuicje,  
- przeczucia   
- uczucia, emocje 
• Kolor ten jest pewnego rodzaju włącznikiem uczuć, każda czynność, rzecz wiąże się z nimi, zakładając 
ten kapelusz mamy nakaz ich wyrażania. Pozbywamy się obiektywizmu, wszystko w tym kolorze wyrażamy, 
subiektywnie, coś się podoba lub nie. Nie pytamy dlaczego coś lubimy bardziej lub mniej, to są nasze uczucia i 
mamy wolność ich wyrażania w tym przebraniu.  
• Decyzje podejmowane w tym kolorze mogą być nawet irracjonalne, przy emocjonalnym podejściu nie 
ma czasu na racjonalne myślenie, decyzje mogą być szybkie i gwałtowne, emocja jest reakcją na pierwsze 
wrażenie.  
• Niektórzy uważają, że myśliciel powinien być pozbawiony emocji, że emocje zakłócają myślenie. Jednak 
trzeba pamiętać ze każda decyzja wymaga emocji.  
• Czerwony kapelusz nadaje subiektywnego znaczenia myśleniu.  
• W pracy grupowej pozwala na otwarte wyrażanie uczuć, bez ich chowania i ukrywania, przecież to 
tylko odgrywanie ról, nie wyrażamy uczuć tylko odgrywamy rolę 
• Pytania jakie zadasz: 



 

 

 

- Jak na to reagujesz? 
- Jakie emocje odczuwasz? 
- Jak czujesz ten temat? 
 
Kapelusz Biały – obiektywizm „Jakie są fakty, co wiemy na ten temat?” 
• Biały kapelusz jest całkowitym przeciwieństwem czerwonego, wskazuje na czystość, sterylność, 
neutralność i logikę.  
• Biały kapelusz zajmuje się faktami i liczbami.  
• Białą rolę można porównać do roli komputera, istnieje pewien obiektywny algorytm postępowania, do 
którego się stosujemy, nie ma uczuć, nie ma emocji jest tylko to, co da się racjonalnie przedstawić. 
• Kolor biały jest włącznikiem faktów, np. mówimy: "teraz wkładamy biały kapelusz i analizujemy same 
fakty", należy pamiętać, że o faktach się nie dyskutuje, one istnieją. One musza być jak najbardziej obiektywne 
w pewnym aspekcie np. "ten budynek ma 10 lat".  
• Biały kapelusz stosujemy, zwykle na początku zmiany wątku. Przykład, gdy przechodzimy do omawiania 
problemu niskich płac, najpierw musimy spytać o to, jakie są rzeczywiste płace, wtedy właśnie stosujemy ten 
kolor.  
• Biały posługuje się konkretnymi zestawami informacji, statystykami, dokumentami, analizami.  
• Człowiek w białym nie ocenia zdarzeń, tylko wyjawia dane na konkretny temat i komentuje w granicach 
posiadanych informacji. 
Należy pamiętać, o tym ze fakty nie zawsze muszą być faktami. Większość tak zwanych faktów to po prostu 
osobiste uwagi, poczynione w dobrej wierze, lub coś, co uznajemy za fakt. Dlatego dobrze jest czasem 
zastosować podział na fakty sprawdzone, fakty oparte na wierze, fakty "na ogół", czy też zastosować inną skalę 
prawdopodobieństwa. Na przykład czy stwierdzenie, ze "kobiety malują paznokcie" jest faktem? Możemy tu 
zastosować np. skalę prawdopodobieństwa, lub bardziej sprecyzować fakty np. "kobiety które mogą być 
zainteresowane naszym produktem (zmywaczem do paznokci) malują paznokcie". 
• Stosując się do zasad dobrego dialogu twórczego, możemy przyjąć, że wszystko to z czym 
przystępujemy do rozwiązania problemu, czyli nasza pierwotna wiedza na dany temat, znajduje się w białym 
kapeluszu.  
• Dobrze jest za tym jako pierwszy punkt spotkania określić, biały kapelusz jako przedstawienie 
problemu. 
• Pytania jakie zadasz: 
- Jakie znasz fakty? 
- Jakie informacje posiadasz? 
- Jakich informacji Ci brakuje? 
- Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska? 
 
Kapelusz Czarny – pesymizm „Czarno to widzę” 
• Czarny kapelusz to podejście logiczno pesymistyczne, negatywne, ma oceniać i ostrzegać przed 
zagrożeniami.  
• Człowiek w czarnym nakryciu głowy, nadmiernie krytykuje rzeczywistość, widzi tylko złe jej aspekty. 
Czarny świat jest pełen zagrożeń, pełen negatywizmu i niepowodzeń. 
• Zadaniem zakładającego czarny kapelusz jest wykazanie wszystkich wad, niedociągnięć, braków i 
zagrożeń. Czarny kapelusz szuka dziury w całym, sprawdza czy wszystko do tej pory omawiane na pewno jest 
słuszne. Pokazuje wszystkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z przyjętego rozwiązania. 
 
• Czarny kapelusz zadaje pytania, docieka prawdy, patrzy w przyszłość np. "co się stanie gdy?", czy też 
"skąd wiesz że?".  



 

 

 

• Za wszelką cenę próbuje wykazać, że ktoś może się mylić. Poszukując bezpieczeństwa czarny kapelusz 
wykazuje wszystkie niedociągnięcia, wszystkie luki, sprawdza czy wszystko jest zgodne z prawem.  
• Kolejną cechą czarnego jest oszczędność, zarówno czasu jak i innych środków, sprawdza on czy 
rozwiązanie przyniesie odpowiednie korzyści, czy jesteśmy w stanie wprowadzić w życie rozwiązanie, ile czasu 
zajmie w porównaniu z innymi. 
• Krytykować jest łatwo, wręcz bardzo łatwo, zawsze można powiedzieć "nie bo nie", albo "nie bo ten 
człowiek jest głupi, to i jego pomysły są głupie". Zawsze znajdziemy ogromną ilość przykładów by kogoś, lub coś 
skrytykować. Nie o to jednak chodzi, krytykować w czarnym kapeluszu TAK, ale z umiarem.  
• Krytyka ma wskazać elementy, o których należy bezwzględnie pamiętać i zwrócić na nie uwagę.  
• Czarny kapelusz pozwala na spostrzeżenie wszystkich zagrożeń związanych z danym rozwiązaniem, nie 
powinien jednak blokować dyskusji. 
• Pytania jakie zadasz: 
- Co widzisz w tym złego? 
- Czy to zadziała? 
- Co się stanie gdy? 
- Skąd wiesz, że? 
- Jakie widzisz słabe strony? 
 
Kapelusz Żółty – optymizm „Tylko pozytywne strony, korzyści, szanse” 
• Ubranie żółtego kapelusza, to przyjęcie pozytywnej postawy, można powiedzieć wręcz optymizm 
totalny. Żółty świat jest radosny, widzi tylko pozytywne aspekty rozwiązania.  
• Żółty kapelusz jest dokładnym przeciwieństwem czarnego. Żółte myślenie to ciekawość, przyjemność i 
poszukiwanie radości. 
• Założenie żółtego kapelusza to zamiana w przedsiębiorcę. Przedsiębiorca widzi te korzyści, których inni 
nie spostrzegają na pierwszy rzut oka.  
• Człowiek w żółtym kapeluszu, ma za zadanie wskazać wszystkie, nie tylko te oczywiste korzyści. Może 
odwoływać się nie tylko do logiki, praktyki, ale także do marzeń i nadziei. 
• Żółty jest przepełniony wiarą w sukces i powodzenie, wszędzie dookoła znajdują się nagrody, które 
żółty ma za zadanie pokazać.  
• Żółty wskazuje najlepsze wyniki w przyszłych statystykach i prognozach, koncentruje się tylko i 
wyłącznie na pozytywnych aspektach.  
• Rozważa wszystkie możliwości i korzyści, nawet te, które wykraczają poza rozpatrywany problem. 
• Myślenie w żółtym kapeluszu bada i analizuje korzyści, szuka dla nich logicznego poparcia. 
Przepełnione euforią, jest bardzo konstruktywne i płodne w nowe pomysły. 
• Pytania jakie zadasz: 
- Jakie dobre strony zauważasz? 
- Dlaczego warto to zrobić? 
- Jakie pozytywne cechy widzisz? 
- Jakie korzyści osiągniesz? 
 
Kapelusz Zielony – możliwości „Co jeszcze, co nowego, jak lepiej to zrobić?” 
• Zieleń to kolor urodzaju, rozwoju, wyrastania roślin. Zielony kapelusz jest pełen pomysłów, pełen 
nowych możliwości. 
• Człowiek w zielonym ma za zadanie pokazać nowe spojrzenie, nowe punkty widzenia rzeczywistości.  
• Zielony "nie drąży" starych pomysłów, zielony ukazuje nowe drogi. Nie ma obowiązku logicznego 
postępowania, ważne jest że znajduje nowe drogi.  
• Zakładanie zielonego kapelusza pozwala nawet na odgrywanie roli kompletnie nielogicznego "głupka". 
Zielony nie trzyma się reguł, ma za zadanie działać inaczej niż karzą wzorce. 



 

 

 

• Stosując zielony kapelusz powinniśmy wystrzegać się myśli będących domeną innych kolorów, zielony 
nie widzi krytyki, nie widzi również obiektywizmu.  
• Wiele szalonych pomysłów przekształcono na całkiem racjonalne, to przekształcenie jest zadaniem 
innych kapeluszy, zielonemu natomiast pozostaje odnajdywanie pomysłów. 
• Kolor ten pokazuje nowości, nie pozwala stać w miejscu, dla tego koloru wszystko jest w ruchu. 
Rzeczywistość jest ciągłą zmianą, zastana rzecz, prędzej czy później przybierze nowy kształt. Dane zdarzenie 
można porównać do nasionka, z którego nie wiadomo gdzie i kiedy wyrośnie zielony strączek, a potem zupełnie 
nowa roślinka - idea.  
• To właśnie zielony sprawia, że możemy szukać przyszłości, szukać nowych rozwiązań, w tym co 
zdawałoby się już istnieć i "mocno stąpać po ziemi". 
• Zielony szuka kolejnych alternatywnych rozwiązań. Dla tego koloru, nawet ostateczne rozwiązanie, nie 
jest ostatecznym, jeśli tylko zostało odrobinę czasu na poszukiwania dalej.  
• Pytania jakie zadasz: 
- Jak to mogę zrobić skuteczniej? 
- Co jeszcze mogę zrobić? 
- Co zmienić, aby było inaczej? 
Kapelusz Niebieski – organizacja „Jaki masz plan działań?” 
• Człowiek w niebieskim kapeluszu to chłodny bezstronny obserwator.  
• Jego naczelnym zadaniem jest kontrola toku myślenia, to niebieski ma plan on narzuca dyscyplinę. 
• Zakładając niebieski kapelusz, wyłączamy wszystkie problemy związane z zagadnieniem, nie myślimy o 
nich na chwilę.  
• Zamiast tego myślimy o tym co teraz powinniśmy zrobić, jaki kapelusz włożyć? 
• Niebieski nie tylko kontroluje, niebieski porządkuje oraz określa ograniczenia i priorytety, nie pozwala 
wychodzić poza określone granice.  
• To niebieski programuje wyglądał całej sesji, jaki kapelusz włożyć najpierw, a jaki później. Przykładowo 
gdy omawiana kwestia wiąże się z dużymi emocjami, dobrze jest włożyć najpierw czerwony kapelusz.  
• W trakcie dyskusji, dodatkowym zadaniem niebieskiego jest monitorowanie całego procesu, to 
niebieski kapelusz komentuje ostęp dyskusji, to niebieski kapelusz sporządza opis. Do niego również należy 
sporządzenie wniosków. 
• Pytania jakie zadasz: 
- Jakiego myślenia wymaga ta sytuacja? 
- Co robisz w następnej kolejności? 
- Co już udało się zrobić? 
 
Podsumowanie 
Główną zaletą tej metody podczas pracy z większa ilością osób jest odgrywanie ról. Bawiąc się w teatrzyk 
człowiek nie ukrywa swoich emocji, nie ukrywa tego co czuje, mówi to co uważa że powinien powiedzieć w 
danym kapeluszu, a nie to co wypada powiedzieć. Metoda ta pozwala na całkowicie szczere rozmowy pod 
pretekstem przybierania kapeluszy. Ponadto technika sześciu kapeluszy, pozwala na dowolne uporządkowanie 
pracy nad każdym zagadnieniem. Umożliwia myślicielowi skupienie się w danej chwili na tylko jednej rzeczy, np. 
zamiast zajmować się emocjami, będzie on tworzył nowe idee, podczas gdy na emocje przyjdzie odpowiedni 
czas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.5 Burza mózgów 
 
Cztery zasady Alexa Osborna 
1. Zasada odroczenia oceny - ocenianie w czasie wymyślania rozwiązań jest zabronione. 
 
2. Zasada fantazjowania - pożądane jest wymyślanie najbardziej nieprawdopodobnych, fantastycznych 
czy wręcz absurdalnych pomysłów. Taki absurdalny lub fantastyczny pomysł może bowiem natchnąć kogoś ideą 
bardziej racjonalną. 
 
3. Zasada modyfikacji i przekształcania – wskazane jest udoskonalanie, przekształcanie, modyfikowania i 
uzupełnianie pomysłów innych osób, a także sugerowanie się nimi przy wymyślaniu zupełnie nowych. 
 
4. Zasada przechodzenia ilości w jakość – im większa liczba pomysłów, tym większe prawdopodobieństwo  
znalezienia pomysłu optymalnego. Należy więc gromadzić jak najwięcej idei i pomysłów. 
 
5. Pozostałe: 
• każdy pomysł jest zapisywany dokładnie tak, jak został zgłoszony 
• czas przeznaczony na generowanie pomysłów jest ściśle określony 
• Procedurze poddawane są problemy: 
 - konkretne, sformułowane wąsko i jasno. Zamiast „Jak zwiększyć efektywność naszego działu?” , raczej „Co 
zrobić, aby pracownicy działu bardziej efektywnie wykorzystywali czas pracy?” 
 - otwarte, tzn. nie mogą zaczynać się od „Czy…?”, lecz od pytań dopełnienia : „W jaki sposób…?” , „Co zrobić 
żeby..?”, „Jak…?” 
 
Fazy burzy mózgów: 
1. Faza światła zielonego – wytwarzanie bez oceny. 
a) Zapisanie problemu przez prowadzącego 
b) Wyjaśnienie, dlaczego przedstawiony problem dotyczy grupy 
c) Przedstawienie zasad prowadzenia burzy mózgów. 
d) Właściwy etap burzy mózgów – zapisywanie pomysłów w wersji oryginalnej. 
e) Uczestnicy zadają pytania, a osoby, które są autorami pomysłów wyjaśniają je jeśli coś jest 
niezrozumiałe lub wymaga komentarza. 
 
2. Faza światła czerwonego – ocena bez wytwarzania (przerwa, ustalenie kryteriów oceny, ocena, wybór 
tych , które najlepiej realizują wymagania celu) 
a) Ocena pomysłów w całej grupie albo w kilku mniejszych.           
Przedstawienie wszystkich możliwych „za i przeciw” przed odrzuceniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Moduł V 

Negocjacje w biznesie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Scenariusz zajęć 
NAZWA MODUŁU Negocjacje w biznesie 
NAZWA JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ Innowacyjny program przedsiębiorczości dla uczniów 

szkół zawodowych 
NUMER Moduł 5 WYMIAR GODZINOWY 8 – 10 godzin 
CELE SZKOLENIA (cel główny i cele szczegółowe) 
Cel główny: przedstawienie wiedzy na temat negocjacji w biznesie i sposobów jej wykorzystania w 
praktyce. 
Cele szczegółowe: zdobycie umiejętności radzenia sobie z manipulacją oraz identyfikacja przez 
uczestników posiadanego stylu negocjacyjnego.  
ZAŁOŻENIA SZKOLENIA 
Szkolenie przeznaczone dla osób nie posiadających wiedzy i doświadczenia w  negocjacjach w 
biznesie – warunkiem jest zatem chęć aktywnego uczestniczenia w szkoleniu. 
PRZEBIEG SZKOLENIA 

bb. Wykład interaktywny 
cc. Prezentacja 
dd. Burza mózgów 
ee. Symulacje i ćwiczenia 
ff. Dyskusja kierowana 

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI 
12. Negocjacje jako element zawierania umów 

• Podziel uczestników na podgrupy i poproś o zebranie w ramach  dyskusji 
opinii w temacie: Sytuacje w jakich przedsiębiorca negocjuje?  

• Zapisz na  flipcharcie opinie i przeprowadź głosowanie (np. z  kolorowymi 
karteczkami głosami po 3 na osobę), które w ich opinii najczęściej 
występują w biznesie. 

• Podaj definicje negocjacji (slajd PP) 
• Zaproś uczestników do indywidualnego oraz grupowego podzielenia się 

swoimi opiniami na temat negocjacji w oparciu o kwestionariusz - Moje 
opinie i doświadczenia w zakresie negocjacji 5.1 

• Wyświetl uczniom film animowany: 
www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/negocjacje 

30 minut 

13. Niezbędne kompetencje w negocjacjach 
• Zaproś uczestników do zapisania indywidualnie swoich metafor – 

Negocjacje są jak … - Metafora negocjacje 5.2 
Następnie niech każdy anonimowo zapisze swoją metaforę na 
flipcharcie. Omówicie metafory w ujęciu pozytywnych wyzwań, działań, 
potrzebnych kompetencji (umiejętności, cech, postawy, wiedzy itp. 

• Poproś uczestników o zapisanie na przygotowanych kartkach od 
flipcharta kompetencje jakie uważają za niezbędne w negocjacjach. 

• Poproś aby każdy z uczestników wybrał 2 – 3 kompetencje jakie chce 
rozwijać podczas zajęć oraz określił miarę dla tych celów odpowiadając 
na pytanie:  
- Po czym pozna, że daną kompetencję rozwinął na oczekiwanym 
poziomie? 

30 minut 

14. Rodzaje negocjacji 
• Podziel uczestników na cztery grupy i zaproś do uczestnictwa w grze 

negocjacyjnej Niebieskie – Zielone. 
30 minut 



 

 

 

• Przedstaw instrukcję i zasady obowiązujące w grze, rozdaj materiały - 
Zasady gry Niebieskie – Zielone 5.3 

• Przeprowadź grę zgodnie z instrukcją. 
• Omów grę w kontekście rodzajów negocjacji oraz sposobu w jaki można 

było osiągnąć sukces przez cały zespół, co utrudniło osiągnięcie tego 
sukcesu. 
- Wygrana – wygrana  
- Przegrana – przegrana 
- Wygrana – przegrana, przegrana – wygrana 
- Kooperacyjne 

15. Proces negocjacji - nawiąż do gry z pierwszych zajęć – Targ owoców i omów 
w oparciu o slajdy PP. Wyświetl film o negocjacjach lub odegraj scenkę 
negocjacyjną zawierającą etapy procesu negocjacji i kluczowe elementy 
negocjacji - Zakup samochodu 5.5 
• Kryteria wejścia w proces negocjacji – kiedy zaczynać negocjacje? 

Otwórz dyskusję z uczestnikami oraz podsumuj (slajd PP) 
• Etapy procesu negocjacji  

Zapytaj uczestników jakie fazy, etapy dostrzegli w przedstawionych 
negocjacjach. Niech uczestnicy w oparciu o przekazane materiały wskażą 
te poszczególne etapy procesu negocjacji jakie dostrzegli w tej scence. 
Przedyskutujcie jakie znaczenie mają w procesie negocjacji te etapy - 
Etapy negocjacji 5.4 
 

60 minut 

16. Style negocjacji i komunikacji w negocjacjach 
• Zaproś uczestników do indywidualnego wypełnienia kwestionariusza 

identyfikującego ich style negocjowania – Thomas Kilmann TEST 5.8 
• Poproś uczestników aby na flipcharcie zaznaczyli swój styl. 
• Omów poszczególne style w oparciu o podane informacje oraz slajdy PP.  
• Przeprowadź dyskusję na temat stylów negocjacji oraz omów na 

podstawie slajdów PP 
- miękki 
- twardy 
- rzeczowy 

30 minut 

17. Komunikacja w negocjacjach 
• Komunikacja persfazyjna.  

Wskaż na istnienie tej formy oddziaływania na inne osoby, wykorzystaj 
slajdy PP. 
Podziel uczestników na 3 osobowe grupy i zaproś do ćwiczenia – Wyspa 
rekinów 5.7. Omów w jaki sposób wpływali na siebie w celu uzyskania 
konsensusu oraz gdzie była granica manipulacji. 

• Komunikacja niewerbalna. 
Wyświetl slajdy PP z dwoma postaciami. Podziel uczestników na pary i 
poproś o odpowiedź na następujące pytanie: Jak zinterpretujesz postawę 
pana A i B – co wyrażają ich gesty? 
Omów na forum propozycje oraz przedyskutuj znaczenie komunikacji 
niewerbalnej w negocjacjach. 

• Komunikat empatyczny oraz parafraza 
Zapytaj, czy znają parafrazę i komunikat empatyczny. Czym się różnią i co 
je łączy? 
Podaj przykłady parafrazy oraz cel stosowania. 
Podaj przykłady komunikatu empatycznego i celu stosowania. 
Wykorzystaj informacje ze slajdów PP. 

40 minut 



 

 

 

18. Kluczowe elementy negocjacji 
Omów z uczestnikami poszczególne elementy negocjacji odwołując się do 
przedstawionej scenki negocjacyjnej - Elementy procesu negocjacji 5.6 oraz 
wykorzystaj slajdy PP, przypomnij Targ owoców z 1 zajęć.  
• Płaszczyzny negocjacji.  

Wskaż na różnice w targowaniu oraz negocjacjach – slajd PP 
• Przygotowanie do negocjacji.  

Zapytaj uczestników jak często i ile czasu oraz wysiłku zajmuje im 
przygotowanie do negocjacji. Na czym się koncentrują? Wykorzystaj do 
podsumowania slajd PP 

• Stanowiska i intencje. 
Zapytaj uczestników, czym różnią się prezentowane podczas negocjacji 
stanowisk od intencji. Omów te kwestie na podstawie slajdów PP. 
Przeprowadź w parach ćwiczenie – Dziesięć pytań 5.9 

• Argumenty i ustępstwa 
Omów i podaj przykłady wykorzystując slajdy PP 

• BATNA – alternatywa do negocjowanego porozumienia  
Omów i podaj przykłady wykorzystując slajdy PP. Przekaż uczestnikom 
mapkę zawierającą kluczowe elementy negocjacji - Elementy procesu 
negocjacji 5.6 

• Asertywność 
Zapytaj uczestników co rozumieją pod pojęciem asertywność, jakie 
zachowania są asertywne, a jakie nie? 
Zaproś uczestników do doświadczenia, podziel na pary i rozdaj 
stwierdzenia, które będą odczytywać po kolei kierując je do drugiej 
osoby oraz odpowiedzi asertywne, które będą używać jako odpowiedź na 
stwierdzenie nieasertywne. Robią to na przemian podając jedno 
stwierdzenie – Asertywne odpowiedzi 5.10 
Omów jak się czuli, jakie myśli im przygodziły do głowy w tym ćwiczeniu 

• Postawy negocjacyjne i zasady pertraktacji 
W tych samych parach przeprowadź ćwiczenie -  Postawy negocjacyjne i 
zasady pertraktacji 5.11 

• Zaproś uczestników do przećwiczenia elementów negocjacji w ramach 
case study – Wytaczanie beczek 5.13 
Podziel ich na grupy i przydziel role zgodnie z instrukcją. 
Zwróć uwagę na przygotowanie do negocjacji, argumenty, ustępstwa, 
BATNA, pozycja otwarcia, dolna granica itp. 

90 minut 

19. Negocjacje pozycyjne i problemowe  
Omów na podstawie slajdów PP te dwa rodzaje negocjacji i odnieś się 
przykładów z życia osobistego oraz sfery biznesowej, zawodowej. 

20. Manipulacja 
Zapytaj uczestników czym różni się perswazja, wywieranie wpływu od 
manipulacji. Poproś ich o podanie przykładów manipulacji z jakimi się 
spotkali. Omówcie jakie konsekwencje krótkookresowe i długookresowe 
niesie ze sobą manipulacja (korzyści oraz straty). 
Odwołaj się do gry Niebieskie – Zielone w przypadku zmiany porozumienia 
w ostatniej rundzie – co powoduje przegraną zespołu kooperującego i 
podważenie zaufania. 

21. Techniki negocjacyjne 
Podziel uczestników na 3 osobowe grupy i rozdziel po trzy techniki na grupę 
z listy - Wybrane taktyki  i manipulacje negocjacyjne 5.14 

90 minut 



 

 

 

Zadaniem każdej grupy jest przedstawienie danej techniki i podanie 
sposobu poradzenia sobie z daną techniką. 

22. Gra podsumowująca - Papierkowa robota - agencje foto i reklamowa 5.12 
Podziel uczestników na dwuosobowe zespoły  i zaproś do finalnej gry. 
Uruchom taką ilość stołów negocjacyjnych aby wszyscy byli zaangażowani. 
Podsumuj  efekty negocjacji w zakresie: 
- uzyskanych efektów przez obie strony, 
- interesów obu stron i opracowanego rozwiązania problemu oraz 
wynegocjowanych warunków współpracy, 
- zastosowanych technik i elementów negocjacji. 

23. Podsumowanie zajęć 
• Zaproś uczestników do indywidualnego przedstawienia jaką kompetencje 

związaną z negocjacjami będzie rozwijał oraz po czym pozna, że osiąga 
zakładany cel kompetencyjny. 

• Zaproś uczestników do zaplanowania kiedy, w jakiej sytuacji chcą 
wykorzystać, wdrożyć poznane zagadnienia negocjacyjne. Poproś o 
doprecyzowanie celu poprzez podanie następujących informacji: w jakiej 
sytuacji, z kim, jaki cel negocjacji i co robi inaczej niż dotychczas w 
poszczególnych etapach negocjacji (pokaż uczestnikom omawiane na 
zajęciach etapy negocjacji).  

24. Zadanie domowe 
• Poproś uczestników o zobowiązanie się pozyskania informacji o sposobie 

zakładania działalności gospodarczej. Zaproś ich do wygenerowania listy 
sposobów, miejsc, osób pozyskania tego typu informacji i zapisz je na 
flipcharcie. 

30 minut 

NARZĘDZIA                                                            
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5.1 Moje opinie i doświadczenia w zakresie negocjacji 
Zapoznaj się z poniższymi stwierdzeniami i dokonaj własnego indywidualnego wyboru, czy zgadzasz się z 
danym stwierdzeniem, czy też nie. 

Następnie, po wypełnieniu całego kwestionariusza i podzieleniu na zespoły dokonaj w ramach dyskusji, 
omawiania, przekonywania wspólnego wyboru. Nie wolno głosować, wszyscy członkowie zespołu mają 
zgodzić się z przyjętym ustaleniem. Każdy wybór uzasadnijcie przykładami, argumentami. 

 Stwierdzenie Indywidualnie  Zespołowo 

1. Negocjacje polegają  przede wszystkim na przeforsowaniu 
własnych oczekiwań, interesów bez względu na oczekiwania 
drugiej strony. 

   

2. Bardzo ważnym (jednym z najistotniejszych) elementem negocjacji 
jest poszukiwanie rozwiązań i budowanie alternatyw. 

   

3. Negocjacje można rozpoczynać, prowadzić praktycznie z marszu 
bez specjalnego przygotowania, gdyż w trakcie rozmowy wszystko 
można ustalić. 

   

4. Ustępstwa w trakcie negocjacji świadczą o słabości ustępującej 
strony. 

   

5. Manipulacje są kluczem w negocjacjach umożliwiając osiągnięcie 
założonych celów. 

   

6. Ujawnianie jako pierwszy swoich oczekiwań jest błędem w 
negocjacjach. 

   

7. Negocjacje to gra o zerowym rezultacie tj. ktoś musi przegrać, aby 
druga strona wygrała, zaspokoiła swoje potrzeby, oczekiwania. 

   

8. Wykazanie swojej wyższości, siły  nad drugą stroną daje gwarancję 
uzyskania pozytywnego rezultatu negocjacji. 
 

   

9 Negocjacje to jest sprzedaż, ale na wyższym poziomie. 
 

   

10. Negocjacje to najskuteczniejsza metoda rozwiązywania konfliktów. 
 

   

11. Umiejętność efektywnego komunikowania się, aktywnego 
słuchania, spójności strony werbalne i nie werbalnej komunikacji 
jest najważniejsza w negocjacjach. 

   

12. Negocjowanie jest stosunkowo łatwe, wystarczy poznać zasady 
oraz kilka chwytów, taktyk i manipulacji. 

   

 
 



 

 

 

 

5.2  Metafora negocjacji 

Proszę dokończyć poniższe zdanie używając metafory. Metafora powinna być czynnością, działaniem ( np. 

sprzątanie śniegu podczas śnieżycy czy przygotowywanie miłej niespodzianki dla najbliższej osoby). 

Pamiętaj, pierwsze skojarzenie jest najcenniejsze.  

Nie ma dobrych ani złych skojarzeń. 

 

Negocjowanie  jest jak: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
5.3 Gra „Niebieskie- Zielone” 
 
ZASADY GRY  
 

• Uczestnicy dzielą się na cztery kilkuosobowe zespoły. Każdy zespół stanowi jedną z komórek wydziału, 
wchodzącego w skład zespołu AB zgodnie z poniższym schematem. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gra składa się z ośmiu transakcji, polegających na wymianie karteczek między komórkami, które siedzą 
po przekątnej sali (A1 i B1 oraz A2 i B2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• W wyniku transakcji komórki otrzymują punkty według następujących reguł: 
 

NUMER 
TRANSAKCJI 

WYSŁANO - OTRZYMANO WYSŁANO - OTRZYMANO 
Zielone/Niebieskie Zielone/Zielone Niebieskie/Niebieskie Niebieskie/Zielone 

1-5 +10 -5 +5 -10 
6-7 +20 -10 +10 -20 
8 +100 -25 +25 -100 

 
• Żadna grupa nie wie jaką karteczkę otrzyma w danej transakcji, dopóki nie wyśle swojej. 
• Każda komórka wybiera kierownika oraz księgowego. Kierownik jest odpowiedzialny za podejmowanie 

decyzji w komórce, księgowy natomiast zapisuje transakcje na specjalnym arkuszu. 
• Przed transakcjami każda komórka określa swój cel w grze (ile punktów zamierza osiągnąć) oraz 

strategię (sposób osiągnięcia celu, tj. jakie karteczki zamierza wysłać i jak będzie reagować na karteczki 
otrzymane). 

• Uczestnicy otrzymują informację o wycenach transakcji  
 

Zakład AB 

Wydział A Wydział B 

Komórka A1 Komórka A2 Komórka B1 Komórka B2 

Komórka A1 

Komórka B2 

Komórka B1 

Komórka A2 



 

 

 

 
 
GRA NIEBIESKIE – ZIELONE 
 
 
Arkusz głównego księgowego 
 
 
 
L.P. Wysłano Otrzymano Punkty Suma 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     

 
 
 
 
 
 
 
GRA NIEBIESKIE – ZIELONE 
 
 
Arkusz głównego księgowego 
 
 
 
 
L.P. Wysłano Otrzymano Punkty Suma 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
5.4 Etapy negocjacji 
 
1. „Pierwszy uścisk dłoni” 
Klimat, w jakim negocjacje przebiegają jest często bezpośrednim źródłem ich sukcesu. Kluczem do właściwego 
klimatu jest to, co zdarzy się w ciągu kilku pierwszych sekund spotkania obu stron. Wzajemna wymiana 
grzeczności, zaznajomienie się z otoczeniem, uściski dłoni to etap poznania się, pierwszych wrażeń i opinii.  
 
2. Ustalenie reguł postępowania 
Ustalenie reguł postępowania jest rozpoczęciem negocjacji. Wspólne ustalenie zasad i reguł postępowania 
korzystnie modeluje tryb i klimat dalszych rozmów. Warto, więc na początku każdych negocjacji ustalić: 
 Konkretną tematykę rozmów, (po co się spotkaliśmy?) 
 Porządek spotkania, (w jakiej kolejności poruszać będziemy kolejne tematy?) 
 Reguły prowadzenia dyskusji - sposób prowadzenia i zapisywania ustaleń 
 Czas trwania spotkania 
Jeśli uznajemy pewną regułę za ważną, powinniśmy wyjść z propozycją jej ustalenia, gdyż możemy nie doczekać 
się tego od drugiej strony. Ponadto na tym etapie warto zweryfikować uprawnienia decyzyjne negocjatorów. 
 
3. Wymiana pierwszych stanowisk 
Przedstawienie swoich interesów i aktywne poznawanie interesów partnera 
Na tym etapie negocjatorzy prezentują swoje oferty 
i próbują uzyskać pierwsze ustalenia. Niektórzy zaczynają od najważniejszych dla nich punktów, po to by uzyskać 
szybkie porozumienie w ich zakresie. Wierzą oni, że znacznie zmniejszą prawdopodobieństwo niepowodzenia, 
jeśli uzyskają porozumienie w najważniejszych punktów na samym początku. 
Inny typ negocjatorów szuka najpierw szybkiego porozumienia w mniej istotnych punktach. To może być oznaka 
kooperatywnego podejścia do negocjacji i chęci stworzenia rozpędu do dalszego postępu. 
 
Najważniejszym celem tego etapu jest prezentacja naszych własnych interesów, oraz jak najlepsze zrozumienie 
interesów drugiej strony. Jest to szczególnie istotne w przypadku tych negocjowanych zagadnień gdzie istnieje 
duża rozbieżność w stanowiskach obu stron. Stanowiska odpowiadają na pytanie, co chcę?. Natomiast interesy 
na pytanie, dlaczego tego chcę?. 
 
W przypadku, gdy niemożliwe jest uzyskanie porozumienia na poziomie stanowisk, musimy zejść głębiej i 
poszukać możliwości znalezienia rozwiązań na poziomie interesów. 
W tym celu warto pamiętać o następujących zasadach: 
ZASADY 
 Koncentruj się na interesach, a nie na stanowiskach - pamiętaj, że za każdym stanowiskiem kryją się 
ważne interesy drugiej strony. 
 Przedstaw wyraźnie i przekonująco swoje interesy - przedstaw swoje najważniejsze potrzeby i motywy 
w taki sposób, aby ich waga i różnorodność była zrozumiała dla partnera. 
 Aktywnie poznawaj interesy partnera i ich nie oceniaj - stosując zasady aktywnego kontaktu pomagaj 
stronie przeciwnej w nazwaniu jej interesów  
 Formułuj interesy wspólne i odwołuj się do nich w przypadku impasu - pokazuj to, co was łączy i nadaje 
sens negocjacjom. Nie koncentruj się tylko na różnicach, bo to prowokuje do walki. 
 
4. Ustalenia na temat poszczególnych zagadnień. 



 

 

 

Głównym celem tej fazy negocjacji jest zbliżenie pozycji obu stron, zdefiniowanych podczas otwarcia. 
Podstawową zasadą tego etapu jest wzajemna wymiana ustępstw. Należy ona do podstaw negocjacji i zgodnie z 
nią w każdym przypadku, gdy zgadzamy się na ustępstwo, powinniśmy prosić stronę przeciwną o ustępstwo o 
podobnej wartości. Ważne jest by wymiana ustępstw była natychmiastowa. Jeśli natychmiast nie poprosisz 
strony przeciwnej o odwzajemnienie ustępstwa, z biegiem czasu zapomni ona o wartości twego ustępstwa lub je 
zminimalizuje.  
Ważne jest także, by w miarę postępu negocjacji, nasze ustępstwa posiadały coraz mniejszą wartość. Kluczem do 
doprowadzenia negocjacji do finału, jest oferowanie ustępstwa o stosunkowo dużej wartości w pierwszej fazie, 
a w miarę dalszych etapów negocjacji zmniejszenie atrakcyjności kolejnych ustępstw 
 
5. Testowanie granicy ustępstw oraz poinformowanie drugiej strony o absolutnej granicy naszych ustępstw  
Celem tego etapu jest sprawdzenie granicy ustępstw drugiej strony. Jeśli wyczujemy, że osiągnęła ona już limit 
ustępstw, którego już nie przekroczy, powinniśmy zaproponować porozumienie, jeśli mieści się ono w ramach 
naszych założeń i celów. Z drugiej strony, gdy zbliżamy się do naszych granic, musimy jasno i wyraźnie 
poinformować drugą stronę o granicy naszych ustępstw. 
W przedstawieniu naszej ostatecznej oferty, bardzo ważna jest jej wiarygodność. Tak, więc, musimy stanowczo 
odrzucać próby jej modyfikacji, a podkreślać powinniśmy zagadnienia, które już zostały uzgodnione, oraz 
pokazywać korzyści z negocjowanego porozumienia i utrzymania dobrych relacji pomiędzy stronami. 
 
6. Zawarcie porozumienia 
W większości przypadków, żeby uzyskać korzystne porozumienie, obie strony musza być usatysfakcjonowane. 
Jest to szczególnie istotne, 
gdy nasze stosunki nie są natury jednorazowej. 
Jeśli negocjacje były konstruktywne i skupiające się na problemach, obie strony odchodzą od stołu jako 
zwycięskie, a mosty, które je łączą nie zostały w trakcie negocjacji pochopnie spalone. 
 
Zawsze pogratuluj drugiej stronie zawartego porozumienia, nawet, jeśli uzyskałeś bardzo korzystne 
porozumienie. Nigdy nie „triumfuj” i nie pokazuj, że wygrałeś Druga strona nie może czuć się przegrana. 
 
7. Podpisanie umowy /zawarcie kontraktu 
Starajmy się żeby nasza strona mogła przygotować pisemną wersję porozumienia. Przy pisaniu kontraktu do 
sformułowania pozostało jeszcze dużo detali. Będąc stroną piszącą kontrakt, mamy możliwość uzyskania 
dodatkowych korzyści poza tymi, które były wynikiem ustaleń ustnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
5.5 Zakup samochodu 
 
Notatki ogólne 
 
Kupujący odwiedził wiele salonów sprzedaży. Wrócił, by rozważyć zakup konkretnego modelu, TH4. 
TH4 to wygodna limuzyna, z napędem na cztery koła, posiadająca aluminiowe felgi, systemy ABS i SIPS, 
rozbudowany system audio, klimatyzację. Ten konkretny egzemplarz jest w doskonałym stanie, ma zaledwie 
9000 km przebiegu. Jest wystawiony do sprzedaży za 17.950 euro. 
Podczas poprzedniej wizyty sprzedawca zaproponował 7060 euro jako wartość zakupu poprzedniego samochodu 
kupującego. Sprzedawca wspomniał również, że jest skłonny pomóc w zaaranżowaniu kredytu na korzystnych 
warunkach (4,75 %). 
 
Kupujący dociera do salonu z intencją zakupienia nowego samochodu.  
 
Jest godzina 16.40 w piątek poprzedzający długi weekend. 
 
 
 
 
5.6 Wyspa Rekinów 
 
W czasie jednej ze wspólnych wypraw trzech znanych bandytów Popof, Totor i Bebert dowiedziało się o istnieniu 
ukrytego na Wyspie Rekinów skarbu o wartości 1  500  000 dolarów w złocie i srebrze. Trzej piraci są doskonałymi 
negocjatorami i w rogu tawerny omawiają podział łupu. Istotnym tematem rozmowy jest fakt, że zarówno Popof 
jak i Totor mają swoje łódki, podczas gdy Bebert nie. Jednakże częste złe warunki atmosferyczne wokół wyspy 
sprawiają, że absolutną koniecznością jest, aby w łódce zawsze znajdowały się dwie osoby. Jest jeszcze jeden 
dodatkowy czynnik, który komplikuje sprawy: łódka Totora jest w nie najlepszym stanie. W ostateczności można 
by nią przepłynąć tylko raz i zabrać tylko połowę skarbu.  
Wszyscy trzej chcieliby utrzymać dobre stosunki i nadal wybierać się na wspólne wyprawy w przyszłości.  
Jak powinno wyglądać ich porozumienie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
5.7 Elementy procesu negocjacji 
 
- Warunki graniczne negocjacji 
- Wielkość propozycji i oczekiwań 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Propozycja otwarcia 

Wielkość satysfakcjonująca 

Propozycja oparcia 

Dolna linia 

 

 

BATNA 

 

Ustępstwa 



 

 

 

 
Argumentowanie do faktów 
Pozytywne 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Negatywne 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Argumentowanie do emocji 
Pozytywne 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Negatywne 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Jak sobie radzić z argumentacją odwołującą się do emocji? 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

Zmienna  
NASZA 

 Zmienna 
ICH 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  



 

 

 

 
ZADANIE 8: Twój styl prowadzenia negocjacji - test Thomasa Kilmana 
 
Praca indywidualna 
 
CEL 
Poznanie własnego stylu negocjacji 
 
INSTRUKCJA 
 
Każdy uczestnik zajęć indywidualnie w skupieniu: 

 przypomina sobie konkretną sytuację negocjacji ze swojej praktyki. Jak się wtedy zachowy- wał? 
 rozważa sytuacje w swoim środowisku, w którym Jego życzenia okazują się różnić od życzeń 

innej osoby, 
 odpowiada sobie na pytanie: Jak zazwyczaj reaguje w takich sytuacjach? 

 
Następnie dla podanej na karcie ćwiczeń każdej pary zdań opisujących możliwe reakcje zaznacza kół- kiem zdanie 
„A” lub „B”, które jest albo najbardziej charakterystyczne albo bardziej prawdopodobne dla Jego własnego 
zachowania. 
 
 

Nr Zdania 
 
1. 

A. Są przypadki kiedy pozwalam innym wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie problemu. 
B. Zamiast negocjować zagadnienia sporne, próbuję podkreślić zagadnienia w których się 
zgadzamy. 

2. A. Próbuję znaleźć rozwiązanie kompromisowe. 
B. Próbuję rozważyć wszystkie wątpliwości obu stron. 

3. A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji wyznaczonych celów. 
B. Mógłbym spróbować uspokoić odczucia innych i zachować nasze stosunki. 

4. A. Próbuję znaleźć rozwiązanie kompromisowe. 
B. Czasami poświęcam własne życzenia dla życzeń innej osoby. 

5. A. Stale szukam pomocy innych przy wypracowaniu rozwiązania. 
B. Próbuję robić to co jest konieczne aby uniknąć niepotrzebnych napięć. 

6. A. Próbuję unikać stwarzania sobie nieprzyjemności. 
B. Próbuję wygrać swoją pozycję. 

7. A. Próbuję odłożyć problem do chwili kiedy mam trochę czasu na przemyślenie go. 
B. Rezygnuję z pewnych punktów w zamian za inne. 

8. A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji swych celów. 
B. Próbuję natychmiast wyjawić wszystkie zastrzeżenia i problemy. 

9. A. Uważam że różnice nie zawsze są warte martwienia się o nie. 
B. Wkładam trochę wysiłku w osiągnięcie swojego celu. 

10. A. Twardo dążą do realizacji swych celów. 
B. Próbuję znaleźć rozwiązanie kompromisowe. 

11. A. Próbuję natychmiast wyjawić wszystkie zastrzeżenia i problemy. 
B. Mógłbym spróbować uspokoić odczucia innych i zachować nasze stosunki. 

12. A. Czasem unikam zajmowania stanowiska, które powodowałoby kontrowersje. 
B. Pozwolę mu utrzymać kilka jego punktów jeśli on pozwoli mi utrzymać kilka moich. 



 

 

 

13. A. Proponuję rozwiązanie pośrednie. 
B. Obstaję przy realizacji swoich punktów. 

14. A. Przedstawiam mu swoje poglądy i pytam o jego. 
B. Próbuję wykazać mu logiczność i korzyści mojego stanowiska 

15. A. Mógłbym spróbować uspokoić odczucia innych i zachować nasze stosunki. 
B. Próbuję robić to co jest konieczne aby uniknąć napięć. 

 
 
Uczestnicy zajęć sumują zaznaczone kółkiem zdania odpowiednio do podanego klucza.

16. A. Próbuję nie ranić uczuć innej osoby. 
B. Próbuję przekonać inną osobę o zaletach mojego stanowiska . 

17. A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji swych celów. 
B. Próbuję robić to, co jest konieczne aby uniknąć niepotrzebnych napięć. 

18. A. Jeżeli uszczęśliwi to drugą osobę, mogę pozwolić jej na zachowanie swych poglądów. 
B. Pozwolę mu utrzymać kilka jego punktów jeśli on pozwoli mi utrzymać kilka moich. 

19. A. Próbuję natychmiast wyjawić wszystkie zastrzeżenia i problemy. 
B. Próbuję odłożyć problem do chwili kiedy mam trochę czasu na przemyślenie go. 

20. A. Próbuję natychmiast zniwelować różnice naszych stanowisk. 
B. Próbuję znaleźć uczciwą kombinację zysków i strat dla nas obu. 

21. A. W nadchodzących negocjacjach spróbuję zwracać uwagę na życzenia drugiej osoby. 
B. Zawsze skłaniam się ku bezpośredniemu przedyskutowaniu problemu. 

22. A. Próbuję znaleźć stanowisko pośrednie między jego a moim. 
B. Domagam się uznania swoich życzeń. 

23. A. Bardzo często staram się zaspokoić wszystkie nasze życzenia. 
B. Są przypadki kiedy pozwalam innym wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie problemu. 

 
24. 

A. Jeżeli stanowisko drugiego wydaje się być dla niego bardzo ważne, spróbowałbym wyjść 
naprzeciw jego życzeniom. 
B. Próbuję zmusić go do rozwiązania kompromisowego. 

25. A. Próbuję wykazać logiczne korzyści mojego postępowania. 
B. W nadchodzących negocjacjach spróbuję zwracać uwagę na życzenia drugiej strony. 

26. A. Proponuję rozwiązanie pośrednie. 
B. Prawie zawsze staram się zaspokoić wszystkie nasze życzenia. 

27. A. Czasem unikam zajmowania stanowiska, które powodowałoby kontrowersje. 
B. Jeżeli uszczęśliwi to drugą osobę, mogę pozwolić jej na zachowanie swych poglądów. 

28. A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji swych celów. 
B. Zazwyczaj szukam pomocy innych przy wypracowywaniu rozwiązania. 

29. A. Proponuję rozwiązanie pośrednie. 
B. Uważam, że różnice nie zawsze są warte martwienia się o nie. 

30. A. Próbuję nie ranić uczuć innej osoby. 
B. Zawsze dzielę się problemem z inną osobą, abyśmy mogli go razem rozwiązać. 



 

 

 

Klucz 
 
A. 
Unikanie 

B. 
Akomodacja/ 
Dostosowywanie się 

 
C. 
Kompromis 

 
D. 
Rywalizacja 

 
E. 
Współdziałanie 

4b 4a 7a 1a 1b 
5b 5a 8b 2b 2a 
6b 6a 9a 3a 3b 
10a 13b 10b 7b 22a 
11b 14a 11a 8a 23b 
12a 15b 12b 9b 24a 
19a 16b 16a 13a 25a 
20b 17a 17b 14b 26a 
21a 18b 18a 15a 27a 
22b 28a 25b 19b 28b 
23a 29b 26b 20a 29a 
24b 30a 27b 21b 30b 
Suma: Suma: Suma: Suma: Suma: 

Suma zaznaczeń 
0 - 1 /- bardzo rzadki 
2 - 4 /- rzadki 
5 - 7 /- średni 
8 - 10   /- częsty 
11 - 12 /- bardzo częsty 
 
ŚRODKI KSZTAŁCENIA 
Karty ćwiczeń, komputer, prezentacja i projektor multimedialny 
PODSUMOWANIE 
Reakcje ludzi w sytuacjach konfliktowych wyznaczają dwie podstawowe, niezależne od siebie cechy – 
asertywność i kooperatywność. Człowiek asertywny to taki, który jest pewny siebie i stanowczy, który zachowuje 
się w sposób zdecydowany, bez lęku i wahań, ale bez agresji. Jest to ktoś, kto wytrwale dąży do swych celów. 
Przeciwieństwem asertywności, jest niepewność, tendencja do uległości, brak wytrwałości i bierne poddawanie 
się okolicznościom. Kooperatywność przejawia się w tendencji do współdziałania z partnerem po to, by osiągnąć 
korzystne dla obu stron wyniki, mimo, że w danej sytu- acji można by osiągnąć wyniki korzystne jedynie dla 
samego siebie. Wyraża się, m.in. w tym, że dana osoba potrafi rezygnować z doraźnych i indywidualistycznych 
efektów na korzyść odroczonych w czasie, które są możliwe do osiągnięcia na drodze współdziałania z innymi. 
 
A – Unikanie 
Niska kooperatywność i niska asertywność przyczyniają się do występowania reakcji unikania. Czło- wiek o takich 
cechach wycofuje się z konfliktu, nie zależy mu ani na udowodnieniu własnych racji, ani na rozpatrywaniu 
poglądów partnera. 
Stosuj unikanie, gdy: 
• cel nie jest zbyt ważny lub jest ważny tylko przejściowo; 
• nie ma żadnych szans na zaspokojenie naszych pragnień; 
• straty z powodu kontynuowania konfliktu przeważają nad ewentualnymi zyskami z jego roz- wiązania; 
• trzeba sobie lub partnerom dać czas na ochłonięcie, zredukowanie napięcia emocjonalnego; 
• jest potrzebny czas na zebranie niezbędnych informacji do podjęcia decyzji; 
• inni potrafią skutecznie rozwiązać konflikt. 



 

 

 

 
B – Akomodacja/Dostosowywanie się 
Niska asertywność i wysoka kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji akomodacyjnych. 
Człowiek o takich cechach dąży do rekonstrukcji własnych poglądów, lecz czyni to nie z powodu bezwzględnej 
akceptacji poglądów drugiej osoby, lecz raczej ze względu na pożądaną jego zdaniem współpracę. 
Stosuj akomodację, gdy: 
• masz świadomość, że jesteś w błędzie i pozwalasz, aby „lepsze” stanowisko zwyciężyło; 
• sprawa jest ważniejsza dla partnera niż dla ciebie, przyczyniasz się wtedy do utrzymania po- prawnych 
• stosunków między wami; 
• ważniejsze jest zdobycie zaufania partnera niż wynik rozwiązania konfliktu; 
• ważne jest zachowanie zgody i unikanie rozdźwięku. 
 
C – Kompromis 
Średnia asertywność i średnia kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji kompromisowych. 
Człowiek o takich cechach stara się odnieść pewne korzyści, przyznając także partnerowi prawo do ich części. 
Może więc rezygnować z części własnych korzyści na rzecz partnera. 
Stosuj kompromis, gdy: 
• interesy nie są zbyt ważne i nie warte większych wysiłków w ich obronie; 
• równi sobie partnerzy zmierzają do wykluczających się celów; 
• wystarczające jest osiągnięcie czasowego porozumienia; 
• konieczne jest szybkie rozwiązanie w sytuacji presji czasowej; 
• zawodzi rywalizacja i współpraca. 

 
D – Rywalizacja 
Wysoka asertywność i niska kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji rywalizacyjnych. Człowiek 
o takich cechach dąży do rozstrzygania konfliktu na swoją korzyść, w tym głównie sensie, że pragnie okazać 
wyższość własnych racji nad racjami drugiej osoby. 
Stosuj rywalizację, gdy: 
• konieczne jest szybkie działanie, np. w kryzysie; 
• ważne, ale niepopularne sprawy muszą być wprowadzane w życie, np. zaostrzenie dyscypliny; 
• racja jest bezwzględnie po twojej stronie; 
• druga strona celowo stosuje taktyki nierywalizacyjne, aby uniknąć rozwiązania konfliktu. 

 
E – Współdziałanie 
Wysoka asertywność i wysoka kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji współdziałania. 
Człowiek o takich cechach nawiązuje współpracę z partnerem po to, be zrealizować swoje cele. Można więc 
powiedzieć, że wykorzystuje on pozytywnie sytuację konfliktu, ponieważ nie odrzuca drugiej osoby, ale 
współdziała z nią w imię własnych interesów. 
Stosuj współdziałanie, gdy: 

• ważne jest znalezienie wspólnego rozwiązania, a kompromis nikogo nie satysfakcjonuje; 
• sprawa dotyczy grupy osób i ważne jest uwzględnienie opinii innych osób o odmiennym spo-sobie 

widzenia problemu; 
• celem jest osiągnięcie porozumienia poprzez integrację, różnych poglądów; 
• dąży się do pokonywania uczuć wrogości; 
• celem jest uczenie się obiektywizmu – weryfikujemy własne poglądy i staramy się zrozumieć punkt 

widzenia innych. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moduł VI 

Uruchomienie firmy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Scenariusz zajęć 

NAZWA MODUŁU Uruchomienie i prowadzenie firmy 
NAZWA JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ Innowacyjny program przedsiębiorczości dla uczniów 

szkół zawodowych 
NUMER Moduł 6 WYMIAR GODZINOWY 8 – 10 godzin 
CELE SZKOLENIA (cel główny i cele szczegółowe) 
Cel główny: Zdobycie i pogłębienie oraz utrwalenie wiedzy o formalnej i ekonomicznej stronie 
prowadzenia przedsiębiorstwa 

Cele szczegółowe:  
• Zapoznanie uczestników z działaniami i obowiązkami związanymi z uruchomieniem 

działalności gospodarczej 
• Zapoznanie uczestników z cechami różnych form prowadzenia działalności 

gospodarczej (form prawnych) 
• Uzyskanie przez uczestników świadomości przyczyn upadku uruchamianych i 

prowadzonych przedsiębiorstw oraz znaczenia płynności finansowej w prowadzeniu 
przedsiębiorstwa 

• Zmotywowanie uczestników do podejmowania działań zmierzających do stania się 
przedsiębiorcą 

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA 
Szkolenie przeznaczone dla osób gotowych odkrywać i poznawać zagadnienia związane z 
uruchamianiem i prowadzeniem własnego biznesu 
FORMY SZKOLENIA 

a. Wykład interaktywny 
b. Prezentacja 
c. Burza mózgów 
d. Dyskusja 
e. Filmy edukacyjne 
f. Ćwiczenia i gry 

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI 
1. Etapy uruchomienia działalności gospodarczej 

• Wyświetl film animowany Działalność gospodarcza 
www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/dzialalnosc-
gospodarcza.  
Omów z uczestnikami główne zagadnienia związane z uruchomieniem 
i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podsumowanie pracy 
domowej związanej z identyfikacją kroków i wymagań  związanych z 
uruchomieniem działalności gospodarczej. 

• Przestaw w ramach podsumowania poszczególne kroki i obszary 
związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Informacje podstawowe zawarte są w materiałach 
6.1_Uruchomienie działalności gospodarczej 
- Kto może prowadzić działalność gospodarczą, a kogo dotyczą 

wykluczenia i ograniczenia? 

90 minut 

http://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/dzialalnosc-gospodarcza
http://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/dzialalnosc-gospodarcza


 

 

 

- Przedmiot działalności firmy – kod PKD 
- Założenie firmy – jednoosobowej działalności gospodarczej 

wpis do CEIDG, NIP 
- Zgłoszenie do ZUS 
- Założenie konta bankowego 
- Pieczątka firmowa 
- Formy opodatkowania 
- Podatek VAT – zwolnienie przedmiotowe oraz podmiotowe. 

Stawki podatku VAT i forma naliczania oraz odliczania. 
- Formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz koszty 

rejestracji spółek kapitałowych. Zalety i wady różnych form 
prowadzenia działalności gospodarczej. Omów te zagadnienia w 
oparciu o slajdy oraz materiały dodatkowe  
6.2_Rodzaje działalności gospodarczej 

- Prowadzenie ksiąg – biuro rachunkowe 
• Przegląd portali instytucji odpowiedzialnych za rejestrację i nadzór 

nad przedsiębiorstwami – zaktualizuj informacje o dostępne w 
internecie. Możesz razem z uczniami przejrzeć portale zawierające 
odpowiednie informacje (poza wskazanymi przez Ciebie)  
www.poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rejestracja-firmy 
www.6krokow.pl/jak-zalozyc-wlasna-firme-zakladanie-dzialalnosci-
gospodarczej-krok-po-kroku 
 

• Wymagania formalne w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Zaktualizuj informacje i przedstaw uczniom. Podaj również 
konsekwencje nieterminowego składania deklaracji oraz płacenia 
podatków o składek ZUS. 
- Terminy składania deklaracji podatkowych 
- Terminy opłacania podatków i składek ZUS 

2. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw 
• Zapytaj uczniów jakie są ich zdaniem przyczyny upadłości, likwidacji 

przedsiębiorstw i tych nowopowstałych i tych długo istniejących. 
Zapisz na flipcharcie propozycje uczniów. 
Uzupełnij te propozycje o te zawarte na slajdach i opisane w 
materiałach dodatkowych 6.3_Przyczyny upadłości przedsiębiorstw 

• Zwróć uwagę uczniom na fakt, że większość przedsiębiorstw upada 
wypracowując zyski z powodu utraty płynności finansowej. 
Porównaj to do sytuacji, że rodzina kupiła nowe auto na raty, zmieniła 
i wyremontowała mieszkanie, wyjechała na wakacje i  pozbyła się tym 
samym wszystkich oszczędności, a ma teraz miesięczną ratę kredytu. 
Rodzicom od 2 miesięcy podwyższono wynagrodzenie, ale nie 
wypłacane jest wynagrodzenie (które wypłacone zostanie z odsetkami 
za następne 2 miesiące). Co się stanie jeżeli nikt nie pożyczy wam 
pieniędzy? 

• Przedstaw i omów czynniki wpływające na płynność finansową 
przedsiębiorstwa: 
- Kredyty handlowe: należności i zobowiązania 

90 minut 

http://www.poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rejestracja-firmy
http://www.6krokow.pl/jak-zalozyc-wlasna-firme-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej-krok-po-kroku
http://www.6krokow.pl/jak-zalozyc-wlasna-firme-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej-krok-po-kroku


 

 

 

- Zapasy towarów i surowców 
- Zakupy wyposażenia 
- Wynagrodzenia 
- Inwestycje 
- Spłaty rat kredytu 
- Podatki 

• Zapytaj uczniów jakie widzą źródła finasowania funkcjonowania i 
rozwoju przedsiębiorstw (inwestycji w technologie, urządzenia, 
budynki itp.) 

• Na zakończenie tej części zajęć przeprowadź ćwiczenie wybierając 
jedno z dwóch proponowanych: 
- Symulacja płynności finansowej 6.4_Arkusze finansowe – opcja w 

przypadku braku możliwości wykorzystania podczas zajęć gry 
Beer Game. Zmieniając parametry związane z między innymi 
kapitałem początkowym, wzrostem sprzedaży, zatorami 
płatniczymi, inwestycjami pokaż uczniom co to powoduje w 
ujęciu zapotrzebowania na pieniądze (gotówkę w kasie lub 
banku) 

- W przypadku dostępności gry Beer Game lub podobnej 
przeprowadź tę formę ćwiczenia – jest ona preferowana.  
Podsumuj i omów wyniki w kontekście uzyskanego zysku, 
ograniczeń wynikających z płynności finansowej, zatorów 
płatniczych, niskiego zysku. 

3. Prezentacja przez uczestników poszczególnych modeli biznesowych. W 
grupach lub indywidualnie każdy z uczniów zaprezentuje swój biznes w 
formie modelu Canvas wraz z uzupełnieniami o elementy biznesplanu. 
Prezentacja ma trwać maksymalnie 15 minut plus pytania i dyskusja 5 
minut i zawierać: 
• Mapa CANVAS 
• Analiza SWOT 
• Analiza konkurencji 
• Perspektywy rozwoju rynku 
• Rachunek wyników (plan przychodów i kosztów)  

300 minut 

4. Podsumowanie zajęć 
• Poproś uczniów o indywidualną odpowiedź na następujące pytania: 

- Co wartościowego dla siebie wyniósł z tych zajęć? 
- Jak widzi obecnie siebie jako przyszłego przedsiębiorcę? 
- Co postrzega jako barierę, trudność dla uruchomienia w 

przyszłości przez siebie swojego biznesu lub przejęcia firmy 
rodzinnej? 

• Na zakończenie wyświetl film animowany: 
www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-
animowane/rynki/przedsiebiorczosc 

30 minut 

NARZĘDZIA                                                            
flipchart, długopisy, kartki 
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6.1 Uruchamianie firmy 

Materiały ze stron 

www.poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rejestracja-firmy 
www.6krokow.pl/jak-zalozyc-wlasna-firme-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej-krok-po-kroku 

Kto nie może prowadzić działalności gospodarczej? 
 
Istnieją jednak pewne grupy ludzi, które nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Są to 
funkcjonariusze publiczni, którzy nie mogą prowadzić działalności lub zasiadać w radzie nadzorczej, 
komisji rewizyjnej luz zarządzie spółki. Ma to chronić przed korupcją. Kolejną grupą niemogącą 
prowadzić działalności są osoby, które na mocy wyroku sądowego otrzymały zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej. Zakaz ten oznacza pozbawienie prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub w formie spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady 
nadzorczej, komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, 
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, na okres od jednego do dziesięciu lat. Powyższy zakaz może 
zostać orzeczony wobec przedsiębiorcy upadłego (czyli podmiotu, wobec którego sąd upadłościowy 
orzekł o upadłości) oraz wobec przedsiębiorcy, który nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych lub dopuścił się przestępstwa popełnionego w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. 
Istnieją również pewne ograniczenia dotyczące tego kto może założyć działalność gospodarczą ze 
względu na rodzaju prowadzonego biznesu. W niektórych dziedzinach biznesu trzeba uzyskać od 
państwa stosowną licencję, koncesję lub wpis do specjalnego rejestru działalności regulowanej. 
Regulacje takie wprowadzono ze względów bezpieczeństwa – aby prowadzić niektóre rodzaje firm 
trzeba wykazywać się odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami lub dodatkowymi koncesjami. 
Dotyczy to na przykład: założenia banku, prowadzenia stacji benzynowej, sprzedaży alkoholu, itp. 
Informacje na temat tego, jakie rodzaje działalności gospodarczej wymagają zgody państwa znajdziesz 
m.in. na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
W innych przypadkach, o ile posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych, czyli co do zasady, masz 
ukończone 18 lat, możesz śmiało realizować się w prowadzeniu firmy. Warto pamiętać o tym, że odkąd 

http://www.poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rejestracja-firmy
http://www.6krokow.pl/jak-zalozyc-wlasna-firme-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej-krok-po-kroku
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Polska w 2004 r. stała się członkiem Unii Europejskiej, każdy obywatel 
innych państw członkowskich Unii może założyć firmę w Polsce na takich samych zasadach jak 
obywatel polski. Oczywiście działa to w obie strony, czyli jako Polak nie ma żadnych przeszkód, abyś 
prowadził działalność gospodarczą w wybranym przez siebie kraju Unii, np. w Niemczech, na Słowacji 
czy w Wielkiej Brytanii. 
  



 

 

 

 
 
Przedmiot działalności firmy 
Pierwszoplanową kwestią, którą powinieneś rozważyć jest przedmiot działalności Twojej przyszłej 
firmy. Niezależnie od tego, w jakiej formie prawnej chcesz prowadzić swój biznes, musisz określić 
rodzaj wykonywanej przez siebie działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD. PKD, 
czyli Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej to zbiór rodzajów działalności społeczno-
gospodarczej, które występują w gospodarce narodowej. PKD stosuje się w statystyce, ewidencji, 
dokumentacji, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji 
publicznej. Kody PKD niezbędne są także do klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru 
jednostek gospodarki narodowej (REGON). 
Podanie kodów PKD niezbędne jest już w momencie zakładania swojej firmy, a także wtedy, gdy 
przedsiębiorca zmienia lub rozszerza swoją działalność. W PKD każdy rodzaj działalności gospodarczej 
ma przypisany swój własny, unikalny kod. 
Kody składają się z sekcji, działów, grup, klas i podklas. Dla przykładu, jeżeli zechcesz otworzyć swoją 
restaurację to działalność ta znajdzie się w sekcji I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, w dziale 56 – działalność usługowa związana w wyżywieniem. 
 
Założenie firmy 
Najszybszą w rejestracji jest, jednoosobowa działalność gospodarcza, którą możesz zarejestrować w 
swoim urzędzie gminy. Wniosek o rejestrację firmy możesz złożyć również on-line, korzystając z 
formularza dostępnego na stronie CEIDG, co jeszcze przyśpiesza cały proces. Możliwe jest to bez wizyty 
w Urzędzie Gminy, jeżeli posiadasz profil zaufany e-PUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jeżeli 
nie korzystasz z tych rozwiązań, również możesz wypełnić wniosek przez internet, jednak nie obędzie 
się bez wizyty w Urzędzie. W tym przypadku wypełniony wniosek jest przechowywany w systemie 
przez 7 dni od daty wypełnienia. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i 
przedkłada wnioskodawcy do podpisania. 
Możesz również wypełnić wniosek papierowy oraz zanieść go do Urzędu Gminy. Wszystkie formalności 
zazwyczaj trwają od jednej do kilku godzin – zależnie od miasta i frekwencji w urzędach. Działalność 
gospodarczą można założyć najszybciej w tych urzędach miast lub gmin, które mają jednocześnie 
stanowiska ZUS-u i urzędu skarbowego, gdyż wtedy wszystkich formalności można dokonać w jednym 
budynku. Problematyczna może się okazać jedynie kwestia NIP-u. Jeżeli jeszcze go nie posiadasz, to na 
uzyskanie NIP-u trzeba zaczekać do 3 dni. Tak naprawdę jednak zacząć działać można już po uzyskaniu 
wpisu do CEIDGi rejestracji w ZUS-ie, ponieważ status aktywnego przedsiębiorcy otrzymuje się w 
chwili, gdy urzędnik potwierdził przyjęcie wniosku. Warto zaznaczyć, że to usługa zupełnie bezpłatna. 
Podobnie kwestia rejestracji firmy wygląda w przypadku spółki cywilnej. Również wszystkie 
formalności załatwia się w Urzędzie gminy. Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej najpierw muszą 
zarejestrować się jako jednoosobowi przedsiębiorcy, a następnie zawierają ze sobą umowę spółki i 
zgłaszają ją w urzędzie gminy. 
Od stycznia 2017 r. możesz zarejestrować firmę w CEIDG przez telefon, dzwoniąc pod numer 801 055 
088. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Koszt połączenia 
będzie uzależniony od taryfy Twojego operatora. Przez telefon podajesz wszystkie dane niezbędne do 
wypełnienia wniosku rejestracyjnego. Konsultant wprowadzi dane do systemu Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeśli masz pytania dotyczące zasad rejestracji firmy, 
konsultant pomoże Ci wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Po zakończeniu rozmowy z konsultantem, 
otrzymasz SMS z numerem Twojego wniosku. 
Następnie idziesz do urzędu gminy i podajesz tam otrzymany numer wniosku. Urzędnik odszuka, 
wydrukuje Twój wniosek i przedłoży do podpisu. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dowód tożsamości. 
Możesz także zarejestrować się w serwisie CEIDG i po wypełnieniu wniosku przez telefon podpisać go 
elektronicznie, bez konieczności wizyty w urzędzie. 
W przypadku innych spółek niż cywilna, do ich rejestracji konieczne jest uzyskanie wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego. W związku z tym wniosek o rejestrację spółki rozpatrywany jest przez sąd i zwykle  



 

 

 

 
 
trwa to średnio kilka tygodni. Najdłużej trwa zarejestrowanie spółki akcyjnej, co wynika z jej bardziej 
skomplikowanego charakteru. W związku z tym niewielu początkujących przedsiębiorców decyduje się 
na tę formę prowadzenia działalności. 
 
Koszty założenia firmy 
Koszty założenia firmy zależą od wielu czynników. Na przykład, opłaty związane z rejestracją firmy są 
uzależnione od tego, jaką formę prawną wybierzesz. Rozpoczęcie jednoosobowej działalności 
gospodarczej lub spółki cywilnej jest bezpłatne. Rejestracja spółek osobowych i kapitałowych wymaga 
już pewnych nakładów, ponieważ w przypadku spółek niezbędne jest uzyskanie wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego - koszt takiego wpisu wynosi 500 zł opłaty sądowej plus 100 zł za ogłoszenie 
pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  
 
Konto bankowe 
Firmy, które dokonują transakcji z innymi przedsiębiorcami na kwoty większe niż 15 000 euro muszą 
obowiązkowo prowadzić firmowy rachunek bankowy. Oczywiście, jest to związane z kosztami, które 
zależą od tego, jaki bank wybierzesz. Dlatego warto jest, żebyś porównał oferty różnych banków, 
ponieważ opłaty i prowizje za prowadzenie takiego konta mogą się znacząco różnić w zależności od 
banku. 
 
Gdzie i jak można założyć firmę? 
Oczywiście to, gdzie zarejestrować działalność gospodarczą jest uzależnione od wybranej prze Ciebie 
formy prawnej prowadzonej działalności. Najpopularniejsze jest założenie jednoosobowej działalności 
gospodarczej, którą w miarę czasu i rozwoju firmy można przekształcić w inną formę prawną, np. 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Gdzie udać się aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Tak naprawdę od jakiegoś czasu, 
by zarejestrować firmę, możesz zrobić to bez wychodzenia z domu. A umożliwia to CEIDG (Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – system pozwala zarejestrować działalność 
gospodarczą przez Internet lub przez telefon. Wniosek możesz wypełnić również na papierze i zanieść 
go do swojego urzędu gminy lub urzędu miasta. 
W większości urzędów miast lub gmin wszelkie formalności można załatwić w jednym okienku. W 
przypadkach innych form prowadzenia działalności gospodarczej nie ominie Cię wizyta w urzędzie lub 
u notariusza. 
Pierwszym dokumentem niezbędnym do  założenia firmy, który musisz złożyć w urzędzie gminy lub 
miasta, lub wypełniając go on-line, jest wniosek CEIDG-1. 
Na podstawie wniosku dokonywany jest wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej. Po dokonaniu tego wpisu otrzymuje się zaświadczenie o zarejestrowaniu 
działalność gospodarczą. 
Dzięki wprowadzonym ułatwieniom osoba zakładająca swoją firmą nie musi już udawać się do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu otrzymania numeru REGON, ponieważ integralną częścią 
wniosku o wpis przedsiębiorcy do CEIDG jest żądanie wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru 
REGON. CEIDG przesyła do Urzędu Statystycznego odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do 
CEIDG. Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują 
informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG. 
Kolejnym dokumentem potrzebnym do założenia firmy, który składa się przy zakładaniu działalności 
gospodarczej jest deklaracja płatnika VAT (VAT-R). Od 2015 r. złożenie takiej deklaracji jest darmowe. 
Zakładając firmę musisz określi czy zamierzasz zostać płatnikiem VAT oraz możesz wystąpić o nadanie 
numeru NIP UE, który umożliwi ci wystawianie faktur dla klientów zagranicznych. 
Następnym ważnym dokumentem do założenia firmy jest dokument związany z ZUSem. Do ZUSu 
należy złożyć wniosek ZUS ZUA - jeśli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym i 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub ZUS ZZA - jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu 



 

 

 

zdrowotnemu. Dzieje się tak w przypadku, gdy osoba jednocześnie jest 
pracownikiem oraz prowadzi działalność gospodarczą. Składki ZUS opłacane są wówczas w miejscu 
pracy takiej osoby, więc nie musi ona opłacać składek na ubezpieczenie społeczne z prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej. 
Zakładając firmę będziesz musiał również wybrać się do banku i założyć osobne konto bankowe dla 
swojej firmy - numer tego konta należy zgłosić do urzędu skarbowego. Jeżeli zamierzasz prowadzić 
działalność w zakresie gastronomii lub w branży spożywczej musisz udać się jeszcze do SANEPIDu po 
odpowiednie zezwolenia. 
Formy opodatkowania firmy 
Dochodem jest przychód (czyli to, co powinno wpłynąć do kasy firmy, korzyści, które uzyskałeś z 
prowadzonej działalności) pomniejszony o koszty jego uzyskania (czyli, np. o to, co firma musiała 
zakupić i zainwestować aby wyprodukować i sprzedać dany produkt).  
Można zapisać tę zależność następującym wzorem: 
Dochód = Przychód – Koszty uzyskania tego przychodu 
 
Rodzaje podatków dochodowych 
Podatki dochodowe możemy podzielić ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i 
jej formę prawną. Rozpoczynając swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub 
w formie spółki cywilnej albo osobowej (spółka jawna, komandytowa lub partnerska) masz prawo 
wybrać formę opodatkowania swoich dochodów. Wyróżniamy następujące formy opodatkowania: 

• PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych – podatkiem tym rozliczają się osoby prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki osobowe (jawna, 
partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) 

• CIT - podatek dochodowy od osób prawnych – podatek przeznaczony do rozliczeń osób 
prawnych oraz niektórych jednostek nie mających osobowości prawnej 

• RPE - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – możliwa forma rozliczeń dla osób 
fizycznych i niektórych spółek osobowych  

• Karta podatkowa - dedykowana osobom fizycznym prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej 

 
Skrót PIT oznacza podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek ten pobierany jest w formie 
zaliczek, które wpłacamy do Urzędu Skarbowego co miesiąc lub raz na kwartał. Z obowiązku tego 
podatnik powinien wywiązać się do 20 dnia następnego miesiąca (lub kwartału). Do końca kwietnia 
składamy do skarbówki zeznanie PIT za ubiegły rok, w którym uwzględnia się wszystkie przychody, 
koszty i ulgi, które odnotowaliśmy w ciągu całego roku oraz wyliczamy nasz ostateczny długo wobec 
fiskusa. W przypadku gdy wpłacone przez nas w ciągu roku zaliczki przewyższają podatek, który 
powinniśmy zapłacić – przysługuje nam zwrot nadwyżki. W przeciwnym razie, gdy należny podatek jest 
finalnie wyższy niż zaliczki, które wpłacaliśmy, musimy dopłacić brakującą kwotę. 
Można wyróżnić dwie najpopularniejsze formy podatku PIT: na zasadach ogólnych oraz linowy. 
 
Podatek dochodowy PIT na zasadach ogólnych – w tym przypadku dochody z prowadzania swojej 
firmy kumulujesz z innymi swoimi dochodami osiągniętymi w ciągu roku (jeżeli takie masz) oraz 
wyliczasz należny podatek korzystając z wszystkich dostępnych ulg od dochodu (np. przekazane przez 
Ciebie darowizny) oraz ulg od podatku (np. ulga rodzinna, w przypadku kiedy posiadasz dzieci lub 
koszty kwalifikowane, kiedy inwestujesz w nowe technologie). 
W Polsce obowiązują dwa progi podatkowe. Przekraczając dany próg podatkowy, nie płacisz podatku 
od całego Twojego dochodu - jedynie od tej części dochodów, które przewyższają daną kwotę. Jeśli 
Twoje dochody nie przekraczają 85 528 zł rocznie mieścisz się w pierwszym progu podatkowym 
wynoszącym 18%. Jeśli natomiast przekraczasz tą kwotę, jednocześnie wchodzisz w drugi próg 
wynoszący 32% (32% podatku jest płacone dopiero od środków powyżej wskazanego limitu). 

https://6krokow.pl/pit-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/#pit-na-zasadach-ogolnych


 

 

 

W przypadku kiedy Twoje dochody roczne w 2018 będą na poziomie 
niższym niż 8 000 zł, nie zapłacisz podatku. Jest to tak zwana kwota wolna od podatku. Nie zwalnia Cię 
ona jednak ze złożenia zeznania rocznego w postaci PITu. Masz również możliwość stosowania 
pewnych odliczeń od podatku np. odliczenie podatkowe z tytułu posiadania dzieci. 
Co jeśli zarobisz mniej niż wyniosą koszty, które poniosłeś w danym roku, co często zdarza się w 
pierwszym roku prowadzenia firmy? Z podatkowego punktu widzenia poniesiesz stratę, a od straty nie 
płaci się podatku. Dodatkowo, jeżeli wybierzesz opodatkowanie PIT, będziesz mógł tę stratę odliczyć 
sobie od dochodu w ciągu kolejnych lat, w których odnotujesz zysk, co wpłynie na to, że zapłacisz 
mniejszy podatek.  
Na przykład, załóżmy że przedsiębiorca w roku 2016 poniósł stratę w wysokości 3 000 zł. Kolejny rok 
okazał się być dla niego bardzo korzystny i uzyskał dochód w wysokości 6 000 zł. W rozliczeniu za 2017 
r. przedsiębiorca ten będzie mógł odliczyć sobie od tego dochodu maksymalnie 50% straty z roku 
poprzedniego, czyli 1 500 zł. Oznacza to, że jego dochód do opodatkowania za 2017 r. będzie wynosił 
4 500 zł (6 000 zł - 1 500 zł). Mniejszy dochód do opodatkowania wpłynie na zapłacenie w tym roku 
mniejszego podatku. Kolejne 50% straty będzie mógł on odliczyć od dochodu w przeciągu następnych 
4 lat. 
Podsumowując, podatek PIT na zasadach ogólnych wylicza się w następujący sposób: obliczamy 
przychody z działalności gospodarczej i następnie odejmujemy od nich koszty uzyskania tego 
przychodu. Otrzymujemy dochód z działalności gospodarczej. Następnie do tego dochodu dodajemy 
inne dochody osiągnięte w ciągu roku. Powstaje w ten sposób całościowy dochód roczny. Od tego 
dochodu odejmujemy składkę na Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wszystkie ulgi od dochodu. W 
ten sposób uzyskujemy naszą podstawę obliczenia podatku. Tę podstawę mnożymy przez odpowiednią 
stawkę opodatkowania (18% lub 32%). W rezultacie otrzymujemy podatek, od którego przysługuje 
nam jeszcze odliczenie składki na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz odliczenie ulg od podatku. Końcowy 
wynik jest już naszym ostatecznym długiem podatkowym. Można przedstawić to za pomocą schematu: 
dochód z działalności gospodarczej = przychody z działalności gospodarczej – koszty poniesione w celu 
uzyskania tych przychodów  
dochód roczny = dochód z działalności gospodarczej + dochody z innych źródeł  
podstawa obliczenia podatku = dochód roczny – składka ZUS – pełen pakiet ulg od dochodu 
podatek = podstawa obliczenia podatku x stawka podatkowa (18% lub 32%)  
PIT roczny (ostateczny dług podatkowy) = podatek – składka NFZ – inne ulgi od podatku 
 
Liniowy podatek dochodowy PIT warto wybrać jeśli Twoje dochody nie mieszczą się w pierwszym 
progu podatkowym i są wyższe niż 85 528 zł. Rozliczając podatek w ten sposób, możesz trochę 
zaoszczędzić. W tym przypadku zapłacisz 19% do przychodów pomniejszonych o koszty oraz składki 
społeczne, zamiast 32%. Podatek liniowy bowiem jest stały i niezależny od kwoty Twoich dochodów. 
Może on jednak pozbawić Cię prawa do ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia się ze 
współmałżonkiem lub samotnie wychowanym dzieckiem oraz ulg podatkowych. W przypadku PITu 
liniowego, dochody osiągnięte w ramach prowadzenia biznesu są odseparowane od innych dochodów, 
nie kumulujemy ich z pozostałymi naszymi dochodami. 
Mechanizm naliczania tego podatku można przedstawić następująco: 
dochód z działalności gospodarczej = przychody z działalności gospodarczej – koszty poniesione w celu 
uzyskania tych przychodów 
podstawa obliczenia podatku = dochód z działalności gospodarczej– składka ZUS – niektóre ulgi od 
dochodu 
podatek = podstawa obliczenia podatku x stawka liniowa (19%)  
PIT z działalności gospodarczej = podatek – składka NFZ 
Ważne! Pamiętaj, że spółka kapitałowa (spółka z.o.o., akcyjna) jest podwójnie opodatkowana. 
Najpierw podatek od osiągniętego dochodu płaci spółka jako osoba prawna (CIT). Potem ten 
opodatkowany już zysk spółki dzielony jest pomiędzy wspólników, którzy również muszą zapłacić swój  
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podatek dochodowy (PIT). W spółkach osobowych zysk wypracowany przez spółkę jest opodatkowany 
wyłącznie podatkiem PIT. 
 
Podatek CIT. Jeśli postanowisz prowadzić swoją firmę w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, będziesz zobowiązany płacić podatek CIT. W Polsce obowiązują 
dwie stawki CIT, które wynoszą 15% i 19%. 
Stawka 15% podatku CIT obejmuje firmy, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego 
podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie oraz firmy rozpoczynające 
działalność w pierwszym roku podatkowym. Reszta przedsiębiorców objęta jest stawką 19%. 
Konstrukcja podatku CIT jest bardzo zbliżona do konstrukcji podatku PIT, chociaż w przypadku CIT 
bierzemy pod uwagę jedynie dochody firmy i nie kumulujemy ich z naszymi. Zeznanie podatkowe 
składamy jako firma, ponieważ spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, co znaczy, że są 
całkowicie odrębnym podmiotem od swoich właścicieli. 
Bardzo ważne jest to, że spółka z.o.o. i spółka akcyjna są podwójnie opodatkowane. Najpierw 
podatek od osiągniętego dochodu płaci spółka jako osoba prawna (CIT), a następnie opodatkowany już 
zysk spółki dzielony jest pomiędzy wspólników, którzy również muszą zapłacić swój podatek 
dochodowy (PIT). 
 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności 
gospodarczej. Dotyczy tylko przedsiębiorców o zeszłorocznych przychodach mniejszych niż 644 640 zł 
(za rok 2016), a limit przychodów uprawniający do kwartalnego rozliczania ryczałtu: 107 440 zł na rok. 
Ponadto, ryczałt dotyczy jedynie tych rodzajów działalności gospodarczej, które zostały wymienione w 
ustawie. Podstawową do naliczenia podatku jest nie dochód, ale przychód, bez możliwości 
pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Możesz za to od tego przychodu odjąć prawie wszystkie ulgi, 
które przysługują w podatku PIT, np. składki ZUS, czy darowiznę.  
Stawki podatku uzależnione są od rodzaju działalności jaką prowadzisz. Wynoszą one: 20%, 17%, 8,5%, 
5,5% i 3%. 
20% stawka ryczałtowa dotyczy: 

• przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów m.in. lekarzy, tłumaczy, nauczycieli  
• umowy najmu, podnajmu,dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze 

- odnośnie przychodów powyżej równowartości 4 000 euro  
17% stawka ryczałtowa dotyczy: 

• pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, pośrednictwa w sprzedaży części i 
akcesoriów do pojazdów mechanicznych 

• świadczenia usług hotelarskich, parkingowyc, fotograficznych i w zakresie programowania 
• obsługi centrali wzywania radio-taxi 
• organizatorów i pośredników turystycznych 
• zarządzania nieruchomościami 
• pozyskiwania personelu  
• dezynfekcji i tępienia szkodników  
• organizowania wystaw, targów;  

8,5% stawka ryczałtowa dotyczy: 
• najmu i dzierżawy do kwoty stanowiącej równowartość 4 000 euro (od nadwyżki ponad tę 

kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów)  
• działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży 

napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%  
• działalności polegających na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego 

przez zamawiającego  
• usług związanych z prowadzeniem przedszkoli  

 

https://6krokow.pl/pit-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/#ryczalt-ewidencjonowany


 

 

 

 
• prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu  
• prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy  
• konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących,  
• prowadzenia przedszkoli  
• zwalczanie pożarów i zapobiegania pożarom  
• działalności związanej z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi  

5,5% stawka ryczałtowa dotyczy: 
• działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem 

samochodowym o ładowności powyżej 2 ton  
• uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów 

komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i 
kart magnetycznych do automatów  

3% stawka ryczałtowa dotyczy: 
• działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości 

powyżej 1,5% alkoholu  
• działalności usługowej w zakresie handlu (sprzedaż nabytych produktów i towarów)  
• działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z 

własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz rezerw z ryb i innych surowców z połowów  
• odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza 

nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%)  
• usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych)  

Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej z powyższych stawek albo według kilku - jeśli działalność 
jest różnorodna. 
Mechanizm naliczania ryczałtu można przedstawić następująco: 
podstawa obliczenia podatku = przychód – ulgi od dochodu  
ryczałt = podstawa obliczenia podatku x stawka liniowa (20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%)  
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych roczny = ryczałt – ulgi od podatku  
 
Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej. Korzystając z niej 
Twój obowiązek dokumentacji jest zredukowany do minimum - jesteś zwolniony z prowadzenia ksiąg, 
składania zeznań podatkowych czy ustalania zaliczek na podatek dochodowy. Na żądanie klientów 
musisz jedynie wydawać rachunki i faktury. 
Jeśli chodzi o sam sposób ustalania podatku kluczowe jest tu określenie zakresu prowadzonej firmy, 
miejscowości, w której będziesz działać a także podanie danych zatrudnionej pracowników. Na 
podstawie tych danych, właściwy dla Ciebie urząd skarbowy wydaje decyzje, w której określa wysokość 
podatku w formie karty podatkowej odrębnie na każdy rok podatkowy. 
Na podatek dochodowy w formie karty podatkowej możesz się zdecydować jeśli prowadzisz 
działalność: 

• usługową lub wytwórczo-usługową  
• usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz 

kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%  
• usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu 

paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do 
pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu 
artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem  

• gastronomiczną (jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 
1,5%)  

• w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu  
• w zakresie usług rozrywkowych  

 
 



 

 

 

 
• w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach (jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż 

napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)  
• w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego  
• w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług 

weterynaryjnych  
• w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi  
• w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny  

Mimo całej swojej prostoty, ta forma ma kilka zastrzeżeń. Korzystając z niej nie możesz korzystać z 
pracy osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw 
i zakładów. Nie możesz także prowadzić innej formy pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 
wytwarzać wyrobów, które byłyby opodatkowane podatkiem akcyzowym. Wykluczone jest także 
prowadzeni przez małżonka podatnika działalności w tym samym zakresie. 
Biuro rachunkowe 

Księgowość możesz prowadzić samodzielne jednakże, jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy w 
dziedzinie księgowości, będzie to dla Ciebie zadanie bardzo pracochłonne i niosące ze sobą duże ryzyko 
pomyłki. Dlatego też, jeśli nie jesteś biegłym w tematach księgowości to lepiej czas, który musiałbyś 
poświęcić na naukę przeznacz na rozwój Twojej firmy, a sprawy rachunkowości przekaż komuś, kto 
zajmuje się tym zawodowo - dobremu biuru rachunkowemu. Czy opłaca się zatrudniać księgowego? 
Odpowiedź znajdziesz poniżej. 
Zanim zarejestrujesz firmę musisz wybrać biuro księgowe, ponieważ w momencie rejestracji 
działalności gospodarczej musisz określić gdzie będzie przechowywana dokumentacja księgowa firmy 
– jeżeli jest to biuro księgowe to musisz je podać. 
 
Tradycyjne biuro rachunkowe - do określonego dnia miesiąca przekazujesz faktury i dokumenty 
sprzedażowe do biura. Biuro sporządza za Ciebie odpowiednią dokumentacje. Informuje Cię o 
wysokości podatków do zapłaty na rzecz państwa. Ponadto biuro rachunkowe składa w Twoim imieniu 
deklaracje VAT, sporządza i przechowuje dokumentacje oraz reprezentuje Cię w razie kontroli 
podatkowej.  
Warto się dokładnie zastanowić nad wyborem biura rachunkowego, w końcu będziesz powierzać mu 
firmowe tajemnice. Przede wszystkim sprawdź, w jakim zakresie dane biuro reprezentuje 
przedsiębiorcę przed urzędem skarbowym i ZUS-em oraz jak wygląda komunikacja pomiędzy biurem a 
klientem. Chodzi tu o sposób zadawania pytań i dostarczania dokumentów (np. czy możesz zrobić to 
drogą mailową). Istotną kwestią jest także to czy współpracując z danym biurem będziesz mieć stały 
dostęp do informacji o Twoich finansach. Przepisy wymagają także tego, aby biuro posiadało certyfikat 
księgowy i ubezpieczenie OC. W razie błędu, będziesz mógł domagać się odszkodowania. Te cechy 
charakteryzują dobre biuro rachunkowe. 
Koszty księgowości zaczynają się od 150 zł miesięcznie. Koszt współpracy z biurem zależą od rodzaju 
ewidencji jaką chcemy prowadzić - pełne księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów czy 
ryczałt od przychodów, zależą również od ilości dokumentów oraz ilości zatrudnionych przez Ciebie 
pracowników. 
 
Rozwiązaniem dla większych firm jest zatrudnienie księgowego. To duży komfort, aczkolwiek to 
dodatkowy pracownik, któremu należy wypłacić wynagrodzenie. Dla małych przedsiębiorców może się 
to okazać zbyt dużym kosztem. 
 
Zdecydowanie obecnie najpopularniejszą formą prowadzenia biura jest księgowość internetowa 
(księgowość online). To rozwiązanie, które ma wiele zalet. 
Przede wszystkim - internetowe biuro rachunkowe jest znacznie tańsze niż księgowość tradycyjna, 
oferowana przez stacjonarne biura rachunkowe. 

https://6krokow.pl/co-to-jest-kpir-ksiega-przychodow-i-rozchodow/


 

 

 

Internetowe biuro rachunkowe to rozwiązanie, które łączy wygodny 
program online do fakturowania, księgowości i wystawiania umów, z profesjonalną obsługą księgową. 
Dokumenty do systemu wprowadzamy samodzielnie lub robią to Twoi pracownicy, a biuro sprawdza 
ich poprawność.  
Każde biuro posiada ubezpieczenie OC, dzięki czemu w razie pomyłki możemy ubiegać się o 
ubezpieczenie. Dzięki temu możemy obniżyć koszty księgowości i pracować w dowolnym miejscu. 
Aplikacje księgowości internetowej (np. wFirma albo iFirma) gwarantują stabilność i niezawodność 
działania z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dane przechowywane na serwerze są 
zabezpieczone Certyfikatem Bezpieczeństwa SSL, a osoby nieupoważnione nie mają do nich dostępu. 
Korzystanie z internetowego biura rachunkowego jest nieograniczone i możliwe w każdym czasie. W 
dziale sprzedaży możemy wystawiać faktury, magazyn daje nam kontrolę nad zapasami, a operacje 
finansowe w firmie są rejestrowane przez księgowość. Na podstawie wprowadzanych do aplikacji 
dokumentów, program sam wypełnia ewidencje podatkowe i rejestry VAT. Jednym kliknięciem 
generuje się odpowiednie deklaracje miesięczne, a po zakończeniu roku podatkowego, rozliczenie 
roczne. Wszystkie dokumenty mogą być przechowywane i przesyłane elektronicznie lub wydrukowane 
w formie papierowej. 
Wniosek CEIDG-1 - stan na 2017 rok 

W celu rejestracji firmy musisz uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 (rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki 
cywilnej) możesz wypełnić on-line przy użyciu odpowiedniego kreatora, który podpowie i poprowadzi 
Cię krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu papierowego formularza wniosku CEIDG-
1. Taka rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna. Warto wiedzieć, że złożony formularz 
CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie: 

• wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w  rejestrze REGON  
• zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP) 
• oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
• zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
• oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników 

 
Aby uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy wypełnić formularz CEIDG-1 i złożyć 
we właściwym urzędzie gminy. Druk CEIDG należy złożyć przy zakładaniu nowej firmy, jak również w 
przypadku zmiany wpisu do ewidencji, zawieszenia, wznowienia czy zaprzestania działalności 
gospodarczej. W każdej sytuacji sposób wypełniania będzie inny.  
 

Firmowe konto bankowe 
Złożyłeś już wniosek CEIDG i jesteś nowym przedsiębiorcą, posiadasz własną firmę i zastanawiasz się 
jakie konto bankowe powinieneś otworzyć. Dla swojej firmy nie masz obowiązku zakładania nowego 
konta firmowego - wystarczy, że posiadasz prywatne konto bankowe za pomocą, którego możesz 
dokonywać transakcji związanych z prowadzeniem swojej firmy. Jednakże jakiś numer konta trzeba 
wskazać. Za pośrednictwem konta bankowego jesteś zobowiązany do dokonywania rozliczeń 
podatkowych oraz rozliczeń z ZUS. Każdą zmianę numeru konta należy zgłosić w terminie 14 dni. Jeżeli 
tego nie zrobisz może zostać nałożona na Ciebie kara w wysokości 3 000 zł. 
W tym miejscu pojawia się jednak pewien problem. Zakładając własną firmę musisz podać we wniosku 
CEIDG numer konta bankowego – musi jednak być to Twój prywatny rachunek bankowy, ponieważ 
konto firmowe można założyć tylko dla istniejącej działalności. Dlatego też po zarejestrowaniu firmy 
musisz udać się do banku, założyć konto firmowe, a następnie udać się ponownie do urzędu i dokonać 
zmiany wpisu CEIDG. Niektóre banki rozwiązały jednak ten problem i dają możliwość uzyskania 
numeru konta firmowego jeszcze przed rejestracją działalności gospodarczej. Takie konto zostanie 
aktywowane dopiero po założeniu firmy – dzięki temu nie musisz dokonywać już aktualizacji wpisu. 
Oczywiście możesz pozostać przy swoim prywatnym koncie i niczego nie zmieniać. 



 

 

 

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą nie masz obowiązku korzystania z konta 
bankowego. Wszelkie płatności – również podatków i składki ZUS możesz dokonywać gotówkowo w 
kasie urzędu lub za pośrednictwem przekazu pocztowego. Również transakcje związane z prowadzoną 
działalnością możesz rozliczać gotówkowo z jednym jednak wyjątkiem: jeżeli stroną takiej transakcji 
jest inna firma a jej wartość przekracza równowartość 15 000 euro (niezależnie w ilu transzach 
następuje sama płatność) to wówczas taka transakcja musi być wykonana za pośrednictwem kont 
bankowego. Jeżeli klientem jest osoba fizyczna to nie ma takiego obowiązku.  
Mikroprzedsiębiorstwo – firma, która w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat zatrudnia średnio rocznie 
mniej niż 10 pracowników, jej obrót roczny netto nie przekracza 2 milionów euro oraz suma aktywów 
bilansu sporządzonego na koniec roku, nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro. 
Wybór konta bankowego to istotny element zakładania firmy ze względu na to, że będą na nim 
gromadzone wszystkie środki na prowadzenie działalności.  
Ze względów praktycznych warto jednak rozdzielić konto firmowe od konta prywatnego. Prowadząc 
własną firmę musi ona zachować płynność finansową. Wobec tego dobrą praktyką jest rozdzielenie 
pieniędzy firmowych od prywatnych. Konto firmowe powinno służyć Ci wyłącznie do spraw związanych 
z prowadzeniem firmy, w innym przypadku możesz nie mieć stałej kontroli nad finansami np. robiąc 
codzienne zakupy w sklepie. Dobrym rozwiązaniem jest przelewanie określonej kwoty miesięcznie na 
konto prywatne, natomiast konta firmowego używać wyłącznie do celów firmowych. Dodatkowo 
konto firmowe ma znaczenie w przypadku ewentualnej kontroli z Urzędu Skarbowego – zostaniesz 
poproszony o wyciągi z konta i lepiej, żeby były na nim wyłącznie pozycje związane z własną firmą. 
Załóżmy sytuację, że miałeś w domu jakiś zbędnych kilka przedmiotów i postanowiłeś je sprzedać na 
Allegro. W przypadku kontroli może się okazać, że urzędnik uzna, że ta Twoja prywatna sprzedaż wiąże 
się z prowadzoną działalnością i pojawia się problem, bo nie wykazałaś jej przecież w ewidencji – 
dostaniesz karę za przysłowiową niewinność. 
Co więcej, jeżeli konto jest założone na firmę to koszty jego utrzymania i prowadzenia możesz wliczać 
w koszty prowadzenia działalności. 
Warto również wspomnieć, że niektóre banki nie dopuszczają możliwości używania konta prywatnego 
do celów firmowych – w takim przypadku nie będziesz mógł np. zrobić przelewu do ZUSu czy nie 
będziesz mógł opłacić podatku. 
Założenie konta firmowego ma jeszcze jedną korzyść - banki różnicują swoją ofertę dla firm i dla osób 
fizycznych. W związku z tym posiadanie konta firmowego buduje Twoją wiarygodność w oczach 
Banku, a konto firmowe może być sposobem np. na uzyskanie dodatkowego kredytu. Dodatkowo z 
kontami firmowy banki łączą również inne oferty oraz produkty, z których możesz skorzystać. 
Jest jeszcze jedno ryzyko, o którym warto wspomnieć. Prowadząc własną firmę w Polsce warto 
kierować się ważną zasadą „Im mniej wie o nas Urząd Skarbowy tym lepiej”. Ma to duże znaczenie w 
sytuacji, gdy na skutek jakiś problemów finansowych nie odprowadzisz na czas podatków np. VATu. W 
pierwszej kolejności otrzymasz pisemnie wezwanie, a po pewnym czasie Urząd podejmie kroki 
egzekucyjne – wejdzie na Twoje konto firmowe samodzielnie i zabierze pieniądze, a jeżeli będzie ich za 
mało, to zablokuje całe konto w ten sposób, że nie będzie możliwości dokonywać z niego żadnych 
transakcji. Jeżeli Urząd Skarbowy będzie znał wyłącznie Twoje firmowe konto w pierwszej kolejności 
dokona zajęcia środków na nim zgromadzonych. Oczywiście przed Urzędem Skarbowym nie da się 
ukryć i w końcu dotrą do Twojego prywatnego konta (które masz w innym banku), ale ta procedura 
jest dłuższa i często urzędnikom zwyczajnie nie chce się jej przechodzić – dzięki temu masz dodatkowy 
czas na spłacenie zaległego podatku. 
Jeśli już zdecydujesz się na założenie konta firmowego, weź pod uwagę kilka kwestii:  

• opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku 
• koszty przelewów 
• koszty wpłat i wypłat gotówki w oddziałach 
• możliwość korzystania z kart płatniczych 
• dostęp do sieci bankomatów i wpłatomatów 
• ilość i lokalizacja placówek 
• dostępność obsługi konta przez internet i/lub przez telefon 



 

 

 

• dostępność usług i produktów dodatkowych w danym banku, takich 
jak kredyt, karty kredytowe czy ubezpieczenia 

Jeżeli jednak uznałeś, że do rozliczeń wystarczy Ci rachunek osobisty, uważnie przeczytaj regulamin. 
Może się okazać, że aktualnie posiadany ROR nie pozwoli Ci na przelewy do ZUS-u czy Urzędu 
Skarbowego. W takim przypadku poszukaj innego konta dla klienta indywidualnego. 
 
Pieczątka firmowa 
W tym przypadku również nie istnieją żadne regulacje prawne dotyczące wymogu posiadania pieczątki 
firmowej. Jednak mimo, że nie masz takiego obowiązku, pieczątka firmowa może okazać się całkiem 
przydatna. 
Załatwiając formalności dotyczące składania deklaracji lub rejestracji własnej firmy w Urzędzie 
Skarbowym, możesz zostać poproszony o pieczątkę firmową. Na wielu drukach widnieje napis "podpis 
i pieczęć przedsiębiorcy". 
Wówczas możesz napisać oświadczenie o nieposiadaniu pieczęci firmowej, jednak w praktyce 
wystarczy po prostu w rubryce, gdzie widnieje napis "Podpis i pieczęć" podać krótkie objaśnienie "Nie 
posiadam pieczątki" oraz podpisać się imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osobistym. 
Inaczej jest w przypadku instytucji, które nie są organami administracji - banki, firmy ubezpieczeniowe. 
Banki często przy zakładaniu konta firmowego wymagają od przedsiębiorców pieczęci firmowej. Pod 
uwagę nie można brać wtedy wyłącznie przepisów prawa, ponieważ instytucje finansowe mają własne 
regulaminy. Dlatego w praktyce w większości przypadków podczas kontaktów z bankami, należy 
posiadać pieczątkę z danymi działalności.  
Posiadanie pieczęci firmowej jest również przydatne w codziennym prowadzeniu firmy. Odbita 
pieczątka uwiarygadnia faktury i inne dokumenty. Oszczędzi Ci także ręcznego wpisywania wszystkich 
danych.  
Dla osoby zaczynającej działalność gospodarczą pieczątka może również posłużyć jako reklama 
Przybijając pieczęć np. na podpisanej umowie ułatwiamy w ten sposób klientowi kontakt z nasza firmą, 
utrwalamy w jego pamięci naszą nazwę czy adres. Warto zaopatrzyć się w pieczątkę firmową tym 
bardziej, że jej koszt nie jest zbyt duży – 50 zł spokojnie powinny wystarczyć na ten cel.  
 
Jakie dane zamieścić na pieczęci firmowej? 
Decydując się na posiadanie pieczątki, sam decydujesz jakie informacje na niej umieścisz. Warto aby 
pieczęć zawierała: pełną nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP, numer REGON, telefon kontaktowy, 
faks, adres e-mail oraz adres strony internetowej firmy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6.2 Rodzaje działalności gospodarczej  
 
Jednoosobowa działalność gospodarcza 
Jednoosobowa działalność gospodarcza  to działalność, która ma najprostszą, najszybszą i jednocześnie 
bezpłatną forma rejestracji - możesz dokonać jej w ciągu jednego dnia. Wystarczy wypełnić wniosek 
zgłoszeniowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
www.prod.ceidg.gov.pl. Za pośrednictwem tego formularza zgłoszeniowego zgłosisz utworzenie Twojej 
firmy do Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS oraz do Głównego Urzędu Statystycznego. 
Jednoosobowa działalność gospodarcza to rozwiązanie przeznaczone na początek dla małego 
przedsiębiorstwa z jednym właścicielem.  
Pamiętaj, że po założeniu własnej firmy wszystkie obowiązki będą spoczywać na Tobie, a ich 
niedopełnienie mogą się wiązać np. z karami finansowymi. 
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowane są zazwyczaj na zasadach 
ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%) lub rozliczają się w oparciu o podatek podatkiem liniowy 
(19%). Rzadziej stosowany jest ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa lub podatek tonażowy. 
 
Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej:  

• nie potrzebujesz kapitału zakładowego 
• nie musisz prowadzić pełnej księgowości,, możesz prowadzić księgowość uproszczoną, o ile 

obroty nie przekraczają równowartości 1 200 000 euro 
• masz większą możliwość korzystania z ulg i dotacji; nowy przedsiębiorca może np. opłacać składki 

ZUS w niższej, preferencyjnej stawce przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy 
• masz duże szanse na otrzymanie dotacji unijnych oraz dofinansowania z urzędu pracy 

 
Wady jednoosobowej działalności gospodarczej:  

• odpowiadasz osobiście za wszystkie długi firmy całym swoim majątkiem, odpowiedzialność 
rozciąga się również na współmałżonka - z wyłączeniem jego majątku odrębnego; 

• jednoosobowa działalność gospodarcza jest zarejestrowana na konkretną osobą - nie podlega 
dziedziczeniu ani nie można jej sprzedać. 

Możesz wykorzystać tę formę prawną firmy jako pierwszy rozdział w swojej przygodzie z biznesem, aby po 
jakimś czasie zmienić formę działalności na bardziej zaawansowaną. 
 
Podsumowując - jednoosobowa działalność gospodarcza opłaca się szczególnie tym osobom, które 
funkcjonują w branżach niepodlegających wysokiemu ryzyku finansowemu. Na tle innych form 
prowadzenia działalności jest ona prosta w utworzeniu i stosunkowo tania w utrzymaniu. Jeśli jednak 
chcesz prowadzić przedsiębiorstwo ze wspólnikiem bądź planujesz zaangażować się w dziedzinę 
obarczoną dużym prawdopodobieństwem start finansowych, powinieneś wybrać inną formę prawną 
przedsiębiorstwa, spośród niżej opisanych. 
 
Spółka cywilna 

Spółka cywilna to rodzaj spółki, który wśród początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero zakładają 
działalność gospodarczą, cieszy się największą popularnością. Powstaje na podstawie pisemnej umowy, 
która zawierają miedzy sobą wspólnicy (musi być ich minimum dwóch). 
Rozpoczęcie takiej działalności gospodarczej musisz zarejestrować w Urzędzie Gminy lub miasta 
wypełniając formularz CEIDG-1. Obowiązek ten ma każdy ze wspólników. 
 
Spółka cywilna - zalety takiej formy prawnej:  

• wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń za zobowiązania spółki, to znaczy, że 
długi spłacają z majątku łącznego, wypracowanego przez spółkę, a gdy ten się wyczerpie, z 
własnych środków, wspólnie dzielą zyski i ponoszą straty;  

• niskie koszty rejestracji spółki; 
• brak wymogu minimalnego kapitału założycielskiego; 

 

http://www.prod.ceidg.gov.pl/
https://6krokow.pl/zarejestruj-firme-wypelnij-wniosek-ceidg-1/


 

 

 

 
• wspólnicy spółki cywilnej wnoszą wkład w dowolnej postaci np. środki pieniężne, wiedza, usługi; 
• odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy; 
• spółka powoływana jest na mocy umowy między wspólnikami, nie musi być to umowa 

podpisywana w obecności notariusza. 
 
Spółka cywilna - wady takiej formy prawnej:  

• brak osobowości prawnej spółki cywilnej, co oznacza, że wszystkie umowy związane z 
prowadzeniem takiej spółki są zawierane przez wszystkich wspólników w ich własnym imieniu, 
nie w imieniu spółki; 

• spółka cywilna nie posiada nazwy, rozumianej jako nazwy danego przedsiębiorstwa – musi być 
oznaczana nazwiskami wspólników, z dopiskiem spółka cywilna (lub s.c.), może zawierać także 
wskazanie na przedmiot działalności, miejsce jej prowadzenia lub inne drobne elementy; 

• mogą pojawić się problem z rozstrzyganiem wewnętrznych konfliktów, gdyż nie ma 
szczegółowych regulacji prawnych dotyczących tej formy działalności; 

• osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki; 
• spółka posiada firmowy numer NIP oraz numer REGON, ale nie jest przedsiębiorstwem, 

przedsiębiorcami są wspólnicy, którzy rozliczają podatek dochodowy. 
 
Spółkę cywilną można rozwiązać w przypadku gdy:  

• pojawią się wymienione w umowie okoliczności powodujące jej rozwiązanie, 
• zostanie ogłoszona upadłość spółki, 
• wspólnicy zakończą działalność jednogłośną uchwałą, 
• nastąpi śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, 
• wspólnik lub wierzyciel wspólnika wypowiedzą umowę spółki, 
• sąd wyda prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki (każdy ze wspólników ma prawo z 

ważnych powodów zażądać rozwiązania spółki poprzez decyzję sądową). 
Spółka cywilna została uformowana prawnie po to, by stworzyć możliwość maksymalizacji kapitału (więcej 
osób = większy wkład), a co za tym idzie, zwiększania zysków. Małe koszty założenia i utrzymania 
sprawiają, że ten rodzaj spółki jest liderem wśród wybieranych form przy zakładaniu działalności 
gospodarczej.  



 

 

 

 
 
Spółki prawa handlowego 
Spółki prawa handlowego można podzielić na dwie główne kategorie: spółki osobowe i spółki kapitałowe. 
Ich przykłady znajdziesz poniżej. 
Warto wiedzieć, że spółka osobowa to spółka prawa handlowego, która we własnym imieniu może 
nabywać własność nieruchomości, prawa rzeczowe i inne prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być 
pozywana. Ma prawo też prowadzić działalność gospodarczą pod własną firmą. Natomiast nie ma 
osobowości prawnej. Odpowiedzialność za długi spółki osobowej ponoszą solidarnie wspólnicy, bez 
ograniczeń, całym swoim majątkiem, jeśli egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna. 
Z kolei spółka kapitałowa to spółka prawa handlowego, która ma kapitał zakładowy, osobowość prawną i 
własny majątek odrębny od majątku osobistego wspólników bądź akcjonariuszy. Za swoje zobowiązania 
spółka ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Natomiast jej wspólnicy określani są mianem 
udziałowców (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) lub akcjonariuszy (w spółce akcyjnej). 
Wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania. Spółka osobowa różni się zatem od spółki kapitałowej 
sposobem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. 
Jedną z podstawowych różnic tego rodzaju spółki jest także forma opodatkowania. W spółkach 
osobowych, jako, że nie one są podatnikami, tylko wspólnicy, jest możliwość wybrania podatku liniowego 
19%. Dla spółek kapitałowych scenariusz jest mniej optymistyczny, dochód takiej spółki po pierwsze 
podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych, następnie zysk, który według 
wcześniej ustalonych wartości należy się wspólnikom, również jest opodatkowany stawką 19%. Biorąc to 
pod uwagę, to rzeczywiste opodatkowanie spółki kapitałowej wynosi około 34%. 
Każda forma prawna przedsiębiorstwa narzuca inne zasady nazewnictwa firmy.  
 
Spółka jawna 

• to rodzaj spółki osobowej; 
• tworzy ją niewielka liczba wspólników, którzy darzą się wzajemnym zaufaniem i wnoszą do spółki 

własny kapitał; 
• jej działanie regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych;  
• wymaga ujawnienia w nazwie firmy chociaż jednego nazwiska współwłaściciela spółki oraz 

oznaczenie formy prawnej przez dodanie określenia spółka jawna lub sp.j.; 
• spółka jawna nie jest podatnikiem, podatnikami są wyłącznie poszczególni wspólnicy spółki 

jawnej odprowadzający podatek dochodowy od osób fizycznych (proporcjonalny do przychodów 
lub podatek liniowy); 

• może rozliczać się wg książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty 
podatkowej lub prowadzić pełną księgowość; 

• umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności;  
• konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym. Koszt rejestracji w KRS wynosi 600 

zł (500 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG). 
 
  



 

 

 

 
 
Spółka partnerska 

• jak w przypadku spółki jawnej, jest to rodzaj spółki osobowej; 
• mogą ją zawiązać minimum 2 osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu 

(lekarze, adwokaci, architekci, pielęgniarki, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi, 
tłumacze itp.); 

• niemożliwe jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu;  
• jej działanie reguluje Kodeks spółek handlowych; 
• konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym; Koszt rejestracji w KRS wynosi 600 

zł (500 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG); 
• nazwa spółki partnerskiej musi zawierać przynajmniej jedno nazwisko wspólnika z dopiskiem „ i 

partner”, lub „i partnerzy” albo „spółka partnerska” i określenie wolnego zawodu wykonywanego 
w ramach spółki; 

• wspólnik w spółce partnerskiej co do zasady ponosi odpowiedzialność tylko za zobowiązania 
wynikające z wykonywania wolnego zawodu, które są konsekwencją błędów lub zaniedbań 
swoich lub bezpośrednio podległych mu pracowników, natomiast za zobowiązania spółki 
niewynikające z wykonywania wolnego zawodu partnerzy odpowiadają tak, jak wspólnicy w 
spółce jawnej - bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami, o 
ile egzekucja z majątku spółki jest nieskuteczna. 

 
Spółka komandytowa 

• jest to spółka osobowa; 
• korzystna forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale, która umożliwia 

wspólnikom dogodne kształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za 
prowadzenie jej spraw; 

• reguluje ją Kodeks spółek handlowych; 
• składa się z dwóch rodzajów wspólników – komandytariuszy (ponoszących ograniczoną 

odpowiedzialność za zobowiązania spółki) i komplementariuszy (odpowiadających solidarnie i bez 
ograniczeń majątkiem własnym za zobowiązania spółki, o ile egzekucja z majątku spółki okazała 
się nieskuteczna), którzy zarazem reprezentują spółkę, zawierając umowy w jej imieniu; 

• w tej formie prawnej spółki obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości; 
• jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym możliwa jest jedynie po uprzednim sporządzeniu 

umowy spółki w formie aktu notarialnego, a nazwa firmy komandytowej powinna zawierać imię i 
nazwisko jednego z komplementariuszy z dopiskiem „spółka komandytowa” lub „sp. k.”, jeśli 
komplementariuszem jest osoba prawna, w nazwie spółki należy zawrzeć całą nazwę tej osoby 
prawnej, wraz z określeniem jej formy organizacyjnej (czyli rodzaju tej spółki), nazwisko wspólnika 
będącego komandytariuszem nie może być zawarte w nazwie spółki; 

• do podstawowych kosztów założenia spółki komandytowej należy zaliczyć opłatę sądową i opłatę 
za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (łącznie 600 zł), opłaty notarialne oraz 
podatek od czynności cywilnoprawnych (uzależnione od wartości wkładów wspólników); jeżeli 
będziemy korzystać przy zakładaniu spółki komandytowej z pomocy prawnika konieczne będzie 
uwzględnienie również jego wynagrodzenia. 

 
Spółka komandytowo-akcyjna 

• jest to spółka osobowa; 
• ta forma prawna spółki łączy w sobie cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej, przez co jest 

wyjątkowo atrakcyjną formą organizacyjną; 
• spółka komandytowo-akcyjna powstaje poprzez sporządzenie jej statutu w formie aktu 

notarialnego, a następnie wpisanie jej do KRS; 
• składa się z dwóch rodzajów wspólników – komplementariuszy (którzy za zobowiązania spółki 

odpowiadają bez ograniczeń własnym majątkiem, solidarnie, o ile egzekucja z majątku spółki jest 
bezskuteczna), którzy reprezentują spółkę na zewnątrz prowadząc jej sprawy oraz akcjonariuszy 
(którzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki); 

 



 

 

 

 
 

• firma (nazwa) spółki jest tworzona przez wymienienie nazwiska komplementariusza i dodanie 
określenia „spółka komandytowo-akcyjna” lub „S.K.A.” jeśli komplementariuszem jest osoba 
prawna, w nazwie umieszcza się pełną nazwę spółki będącej tym wspólnikiem, nazwisko 
akcjonariusza nie może być umieszczone w firmie spółki; 

• minimalna wysokość kapitału zakładowego to 50 000 zł;  
• funkcjonują w niej walne zgromadzenie i rada nadzorcza, której powołanie jest obowiązkowe jeśli 

liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób; 
• spółka komandytowo-akcyjna może emitować akcje, uzyskując w ten sposób dodatkowy kapitał; 
• obowiązkowe jest prowadzić pełną księgowość; 
• nie posiada osobowości prawnej, nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań zachodzi na takich 

zasadach jak w innych spółkach osobowych. 
 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

• ten rodzaj spółki jest najpopularniejszą spółką kapitałową, którą może utworzyć jedna lub kilka 
osób; 

• reguluje ją Kodeks spółek handlowych; 
• ma osobowość prawną; 
• za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej wspólnicy prywatnym majątkiem; 
• poprzez spisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego zawiązuje się spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w organizacji, która w chwili wpisu do KRS przekształca się w spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością; 

• kapitał zakładowy spółki w momencie założenia wynosi minimum 5 000 zł; 
• nazwa spółki może być dowolna, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością” (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. z o.o .); 
• obowiązkowe jest prowadzić pełną księgowość; 
• spółkę reprezentuje zarząd lub pełnomocnik powołany jednomyślnie przez wspólników; 
• możliwe jest powołanie jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest 

alternatywną formą dla jednoosobowej działalności gospodarczej, szczególnie wskazaną, jeśli ta 
działalność prowadzona jest w dużej skali; 

• z racji dużego obciążenia prawnego i finansowego, przeznaczona jest głównie dla dużych i 
średnich przedsiębiorstw;  
 

Spółka akcyjna 
• jest to spółka kapitałowa; 
• najbardziej złożona forma spółki handlowej przeznaczona jest głównie dla dużych firm i wielkich 

korporacji; 
• może ją zawiązać jedna lub kilka osób, do funkcjonowania spółki akcyjnej niezbędne są organy: 

zarząd spółki, walne zgromadzenie i rada nadzorcza; 
• w chwili objęcia akcji przez akcjonariuszy powstaje spółka akcyjna w organizacji, która nabywa 

osobowość prawną poprzez wpis do KRS; 
• przy tej formie prawnej firmy nazwa spółki może być dowolna, powinna jednak zawierać 

dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna” (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu S.A.); 
• spółka akcyjna wymaga zaangażowania dużego kapitału- powinien on wynosić co najmniej 100 

000 złotych;  
• kapitał można pozyskiwać na giełdzie papierów wartościowych oraz poprzez emisję obligacji; 
• do największych zalet zalicza się fakt, że współakcjonariusze nie odpowiadają własnym majątkiem 

za zobowiązania spółki; 
• ze względu na znaczny stopień skomplikowania prawno-podatkowego i konieczność stałego 

korzystania z usług radców prawnych, prawników i wyspecjalizowanych księgowych prowadzenie 
takiej spółki jest dość kosztowne. 

 

 

https://6krokow.pl/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/


 

 

 

 

6.3 Przyczyny upadłości przedsiębiorstw 

Badania rynku dowodzą, że zaledwie dwie trzecie wszystkich nowych firm potrafi 
przetrwać dwa pierwsze lata działalności. Z kolei mniej niż 50% funkcjonuje po czterech 
latach od założenia.  
Sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie towarzyszy zwykle nie jeden, lecz szereg 
charakterystycznych symptomów. Sztuka polega na tym, by je w porę dostrzec, prawidłowo 
zinterpretować i podjąć właściwe środki zaradcze.  
Do najczęściej wymienianych w literaturze przedmiotu oznak pogarszającej się sytuacji 
finansowej specjaliści zaliczają:  
• zmniejszenie się udziałów przedsiębiorstwa w rynku, a tym samym - przychodów;  
• pogarszanie się wskaźników rentowności (w wyniku spadku zysków firmy lub w wyniku 
odnotowywanych strat);  
• problemy z płynnością finansową;  
• wzrost kosztów finansowych;  
• zwolnienia pracowników;  
• znaczna rotacja pracowników na kluczowych stanowiskach;  
• spadek jakości produktów/usług i w efekcie wzrost reklamacji.  
 
W firmie, w której szaleje kryzys, najczęściej widać następujące zjawiska:  
 
Niekompetentne zarządzanie - tu kluczowe są kwalifikacje i osobowość prezesa, który 
dobiera zespół odpowiednio do własnego poziomu; liczy się też efektywność rady nadzorczej 
(szczególnie, gdy jest wybierana pod dyktando zarządu/prezesa). Istotny jest również 
mechanizm kontroli, któremu nie sprzyja łączenie stanowisk prezesa i dyrektora generalnego 
(funkcjonujący jednak z powodzeniem we Francji).  
 
Stagnacja w rozwoju kwalifikacji i nepotyzm - niezbędne jest stałe dokształcanie 
pracowników, nie tylko na szczeblach kierowniczych; zatrudnianie krewnych, bez patrzenia 
na ich kompetencje i wartość merytoryczną, szczególnie na ważnych stanowiskach, często 
staje się przyczynkiem poważnych kłopotów.  
 
Nieprawidłowa kontrola finansowa (może stanowić zarówno przyczynę, jak i objaw kryzysu 
w firmie) - zwykle w obliczu kłopotów firmy tną koszty, ale gdy system nie identyfikuje 
rzeczywistych źródeł nadmiernych kosztów, jest to niemożliwe lub generuje błędne decyzje, 
które nakręcają negatywną spiralę. Sprzyjają temu braki w prognozowaniu przepływów 
pieniężnych oraz budżetowaniu/planowaniu przychodów i kosztów lub kontrolingu; w 
nadmiernie scentralizowanych firmach, gdzie decyzje zapadają na najwyższym szczeblu, 
zdarza się, że dane spływają z takim opóźnieniem, iż nie ma możliwości reakcji z 
odpowiednim wyprzedzeniem.  
 
Nieefektywne zarządzanie kapitałem obrotowym (jako konsekwencja błędów kontroli 
finansowej) - utrzymywanie należności, zobowiązań, zapasów oraz gotówki na odpowiednim 
dla branży poziomie ma kluczowe znaczenie (szczególnie w przypadku sezonowości 
sprzedaży. 
 



 

 

 

 
 
Zawyżone koszty działania - częstym problemem w upadających przedsiębiorstwach jest 
brak zdolności do konkurowania cenowego, w wyniku np. przekroczenia optymalnej 
wielkości firmy (wówczas koszty jednostkowe produkcji rosną, zamiast spadać). Innym 
powodem bywa przerost struktur organizacyjnych - brak efektywności operacyjnej wynika 
wówczas z nieskutecznego zarządzania i dotyka wszystkich obszarów działania 
przedsiębiorstwa, np.: wydajności pracowników i alokacji ich czasu pracy, planowania 
produkcji, promocji, usług posprzedażnych.  
 
Błędna polityka finansowa - tutaj należy wziąć pod uwagę przede wszystkim trzy czynniki: 
poziom wskaźnika dźwigni finansowej (zadłużenie/kapitał własny), charakter źródeł 
finansowania oraz rodzaj polityki finansowej.  
 
Nieefektywna polityka marketingowa - wiąże się z koniecznością sprostania ciągłym 
zmianom na rynku; typowymi objawami nieprawidłowej polityki marketingowej są m.in.: 
brak reakcji na zapytania ofertowe lub reakcja opóźniona, nietrafione i/lub zbyt wysokie 
wydatki na promocję, ignorowanie kluczowych klientów, błędne kierunki rozwoju, 
nieaktualne materiały promocyjne.  
 
Nadmierna skala działania (zbyt duża sprzedaż) - oznacza, że przedsiębiorstwo angażuje się 
w realizację projektów, których rozmiar nie znajduje pokrycia w wewnętrznych i 
zewnętrznych możliwościach finansowych firmy. Objawem takiego stanu rzeczy jest rosnący 
udział w rynku, przy spadających marżach i rentowności (może wynikać także z nadmiernej 
dywersyfikacji asortymentowej, przejęcia innego podmiotu lub realizacji dużego projektu).  
 
Inercja i bałagan organizacyjny - jest cechą, którą najczęściej odznaczają się upadające 
podmioty. W atmosferze zagrożenia bankructwem i przy słabości struktur zarządzania 
pojawia się obawa przed podejmowaniem decyzji. Skutkuje to piętrzeniem się spraw 
niezałatwionych, wśród których nierzadko występują kwestie o kluczowym znaczeniu dla 
dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.  
 
Korupcja i łamanie prawa - zjawisko (powszechne w obszarze zamówień publicznych) obniża 
konkurencyjność (nierzadko kwota łapówki znacznie podwyższa koszty). Do przestępczych 
procederów zalicza się wyprowadzanie aktywów z przedsiębiorstwa (które polega na 
realizowaniu zbędnych inwestycji - kupnie niepotrzebnych urządzeń, nieruchomości, usług, 
firm, etc., zwykle po zawyżonej cenie) - bankructwo jest wówczas  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
F-1 Bilans (w PLN)   
Aktywa Okres 

bazowy 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Aktywa trwałe (I+II+III)   10 000 zł    9 583 zł    9 167 zł    8 750 zł    8 333 zł    7 917 zł    7 500 zł   7 083 zł    6 667 zł    6 250 zł      5 833 zł      5 417 zł  
I. Wartości niematerialne i prawne                            
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5)   10 000 zł    9 583 zł    9 167 zł    8 750 zł    8 333 zł    7 917 zł    7 500 zł    7 083 zł   6 667 zł    6 250 zł      5 833 zł      5 417 zł  
1.  grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu)  

                          

2.  budynki i budowle                            
3. urządzenia techniczne i maszyny    10 000 zł    9 583 zł    9 167 zł    8 750 zł    8 333 zł    7 917 zł    7 500 zł    7 083 zł    6 667 zł    6 250 zł      5 833 zł      5 417 zł  
4. środki transportu                            
5. pozostałe środki trwałe                            
III. Pozostałe aktywa trwałe                            
B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) 4 000 zł    3 231 zł    2 271 zł    9 176 zł  15 501 zł  25 198 zł  29 525 zł  41 141 zł   47 898zł  57 084 zł  69 511 zł    82 747 zł    99 223 zł  
I. Zapasy      2 000 zł    1 000 zł    1 500 zł  15 000 zł  10 000 zł    6 000 zł    4 000 zł    2 000 zł    2 500 zł    3 000 zł      2 000 zł      2 000 zł  
II. Należności krótkoterminowe      1 000 zł    1 500 zł    1 500 zł    1 000 zł    1 500 zł    2 000 zł       500 zł    2 400 zł         -   zł       500 zł         700 zł            -   zł  
III. Inwestycje krótkoterminowe  (w tym środki pieniężne) 
kasa i bank 

 4 000 zł      231 zł  -   229 zł    6 176 zł  -    499 zł  13 698 zł  21 525 zł  36 641 zł  43 498 zł  54 584 zł  66 011 zł    80 047 zł    97 223 zł  

IV. Pozostałe aktywa obrotowe                           
Aktywa razem (A+B)  4 000 zł  13 231 zł  11 854 zł  18 343 zł  24 251 zł  33 532 zł  37 441 zł  48 641 zł  54 981 zł  63 751 zł  75 761 zł   88 580 zł  104 640 zł  
Pasywa                            
C. Kapitał (fundusz) własny 4 000 zł   3 231 zł    2 854 zł  10 343 zł  12 904 zł  23 184 zł  28 094 zł  40 293 zł  47 633 zł  57 403 zł  70 413 zł    84 232 zł  101 292 zł  
Wpłaty właściciela 4 000 zł    4 000 zł    4 000 zł    4 000 zł    4 000 zł    4 000 zł    4 000 zł    4 000 zł    4 000 zł   4 000 zł   4 000 zł     4 000 zł     4 000 zł  
Dotacje           -   zł          -   zł  10 000 zł  10 000 zł  15 000 zł  15 000 zł  15 000 zł  15 000 zł  15 000 zł  15 000 zł    15 000 zł    15 000 zł  
Pobrania właścicela narastająco   - 1 000 zł  -1 000 zł  - 4 000 zł  -10 000zł  -16 000zł  -22 000zł  -28 000zł  -34 000zł  -40 000zł  -46 000zł  - 52 000 zł  - 58 000 zł  
Zysk netto narastająco        231 zł  -   146 zł       343 zł    8 904 zł  20 184 zł  31 094 zł  49 293 zł  62 633 zł  78 403 zł  97 413 zł  117 232 zł  140 292 zł  
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
(I+II+III+IV) 

       -   zł  10 000 zł    9 000 zł    8 000 zł  11 348 zł  10 348 zł    9 348 zł    8 348 zł    7 348 zł    6 348 zł    5 348 zł      4 348 zł     3 348 zł  

I. Rezerwy na zobowiązania                            
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)        -   zł  10 000 zł    9 000 zł    8 000 zł    7 000 zł    6 000 zł    5 000 zł    4 000 zł    3 000 zł    2 000 zł    1 000 zł            -   zł  -   1 000 zł  
1. Kredyty i pożyczki        -   zł  10 000 zł    9 000 zł    8 000 zł    7 000 zł    6 000 zł    5 000 zł    4 000 zł    3 000 zł    2 000 zł    1 000 zł            -   zł  -   1 000 zł  
2. Pozostałe                           
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)          -   zł          -   zł          -   zł   4 348 zł    4 348 zł    4 348 zł   4 348 zł    4 348 zł    4 348 zł    4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł  
1. Z tytułu dostaw i usług          -   zł         -   zł          -   zł   4 348 zł    4 348 zł    4 348 zł   4 348 zł    4 348 zł    4 348 zł    4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł  
2. Kredyty i pożyczki                           
3. Pozostałe (pobrania)                           
IV. Rozliczenia międzyokresowe                            
Pasywa razem (C+D)  4 000 zł  13 231 zł  11 854 zł  18 343 zł  24 251 zł  33 532 zł  37 441 zł  48 641 zł  54 981 zł  63 751 zł  75 761 zł    88 580 zł  104 640 zł  

 
 
 
 



 

 

 
  Współczynniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. P r z y c h o d y  n e t t o  z e  s p r z e d a ż y     15 000 zł   8 000 zł   14 000 zł    19 000 zł    26 458 zł    25 000 zł    34 000 zł    29 000 zł    31 000 zł      35 000 zł      37 000 zł      40 000 zł  
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i 
usług  

    10 000 zł    3 000 zł      9 000 
zł  

  14 000 zł    21 458 zł    20 000 zł    29 000 zł    24 000 zł    26 000 zł      30 000 zł      32 000 zł      35 000 zł  

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów  

1,15     5 000 zł    5 000 zł     5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł        5 000 zł        5 000 zł        5 000 zł  

B. K o s z t y  d z i a ł a l n o ś c i  o p e r a c y j n e 
j  

  14 648 8 364  13 364 zł      8 364 zł    12 464 zł   11 464 zł    11 464 zł    12 464 zł    11 464 zł      11 464 zł      12 464 zł      11 464 zł  

I. Amortyzacja  24        417 zł        417 zł          417 zł          417 zł          417 zł          417 zł          417 zł          417 zł           417 zł           417 zł           417 zł  
II. Zużycie materiałów i energii        1 700 zł    1 700 zł     1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł        1 700 zł        1 700 zł        1 700 zł  
III. Usługi obce        1 600 zł   1 600 zł     1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł     1 600 zł     1 600 zł        1 600 zł        1 600 zł        1 600 zł  
IV. Podatki i opłaty:        1 000 zł          -   zł            -   zł             -   zł      1 000 zł          -   zł            -   zł             -   zł            -   zł             -   zł        1 000 zł               -   zł  
V. Wynagrodzenia               -   zł          -   zł            -   zł             -   zł      2 000 zł      2 000 zł      2 000 zł      2 000 zł      2 000 zł        2 000 zł        2 000 zł       2 000 zł  
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               -   zł          -   zł            -   zł             -   zł      1 100 zł      1 100 zł      1 100 zł      1 100 zł      1 100 zł        1 100 zł        1 100 zł        1 100 zł  
VII. Pozostałe koszty rodzajowe        6 000 zł       300 zł     5 300 zł          300 zł          300 zł          300 zł          300 zł      1 300 zł         300 zł           300 zł           300 zł           300 zł  
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów        4 348 zł    4 348 zł     4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł     4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł        4 348 zł        4 348 zł        4 348 zł  
C. Z y s k  (s t r a t a)  z e  s p r z e d a ż y  (A-B)           352 zł  -   364 zł        636 zł    10 636 zł    13 993 zł    13 536 zł    22 536 zł    16 536 zł    19 536 zł      23 536 zł     24 536 zł     28 536 zł  
D. P o z o s t a ł e  p r z y c h o d y  o p e r a c y j n e               -   zł          -   zł            -   zł             -   zł             -   zł             -   zł             -   zł            -   zł             -   zł              -   zł             -   zł             -   zł  
I. Dotacje                            
II. Pozostałe przychody operacyjne                            
E. P o z o s t a ł e  k o s z t y  o p e r a c y j n e                            
F. Z y s k  (s t r a t a)  z  d z i a ł a l n o ś c i  o p e r 

a c y j n e j  (C +D - E)  
            352 

zł  
-     364 

zł  
         636 

zł  
   10 636 

zł  
   13 993 

zł  
   13 536 

zł  
   22 536 

zł  
   16 536 

zł  
   19 536 

zł  
     23 536 

zł  
     24 536 

zł  
     28 536 

zł  

G. P r z y c h o d y  f i n a n s o w e              50 zł  50 zł 50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  
H. K o s z t y  f i n a n s o w e   14,0%         117 zł      117 zł      117 zł        117 zł        117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł 

I. Z y s k  (s t r a t a)  b r u t t o  (F+G-H)          286 zł  -  431 zł        569 zł   10 569 zł   13 926 zł    13 469 zł    22 469 zł    16 469 zł    19 469 zł      23 469 zł      24 469 zł      28 469 zł  
ZYSK (strata) narastająco          286 zł  -   146 zł        423 zł    10 992 zł    24 918 zł    38 387 zł    60 856 zł    77 325 zł    96 794 zł   120 263 zł   144 731 zł   173 200 zł  

J. P o d a t e k  d o c h o d o w y  19,0%          54 zł  -      54 zł          80 zł      2 008 zł      2 646 zł      2 559 zł      4 269 zł      3 129 zł      3 699 zł        4 459 zł        4 649 zł        5 409 zł  
K. P o z o s t a ł e  o b o w i ą z k o w e  z m n i e j s 
z e n i a  z y s k u  (z w i ę k s z e n i a s t r a t y) 

                          

L. Z y s k  (s t r a t a)  n e t t o  (I-J-K)           231 zł  -   377 zł        488 zł      8 561 zł    11 280 zł    10 910 zł    18 200 zł    13 340 zł    15 770 zł     19 010 zł     19 820 zł     23 060 zł  

 
 
 
 



 

 

 
F-3 Przepływy środków pieniężnych (w PLN) 

 

  Okres 
bazowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. P r z e p ł y w y  ś r o d k ó w  p i e n i ę ż n y c h  z  d z i a ł a l n o ś c i  o p e r a c y j n e j  
1. Zysk (strata) netto             231 zł  -     377 zł          488 zł      8 561 zł    11 280 zł    10 910 zł    18 200 zł    13 340 zł    15 770 zł     19 010 zł     19 820 zł     23 060 zł  
2. Amortyzacja                -   zł        417 zł  417 zł  417 zł  417 zł  417 zł  417 zł  417 zł  417 zł  417 zł  417 zł  417 zł  
3. Zmiana stanu zapasów    -    2 000 zł    1 000 zł  -       500 zł  -  13 500 zł       5 000 zł       4 000 zł       2 000 zł       2 000 zł  -       500 zł  -       500 zł       1 000 zł              -   zł  
4. Zmiana stanu należności    -    1 000 zł  -     500 zł             -   zł           500 zł  -       500 zł  -       500 zł       1 500 zł  -    1 900 zł       2 400 zł  -       500 zł  -       200 zł           700 zł  
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów  

            -   zł            -   zł            -   zł       4 348 zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł  

6. Inne korekty                            
I. Razem (1+2+3+4+5+6)    -    2 769 zł       540 zł         405 zł          325 zł    16 197 zł    14 826 zł    22 116 zł     13 856 zł    18 086 zł     18 426 zł     21 036 zł     24 176 zł  
B. P r z e p ł y w y  ś r o d k ó w  p i e n i ę ż n y c h  z  d z i a ł a l n o ś c i  i n w e s t y c y j n e j  
1. Sprzedaż składników majątku trwałego                           
2. Nabycie składników majątku trwałego   -  10 000 zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł  
3. Inne                           
II. Razem (1+2+3)    -  10 000 zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł            -   zł  
C. P r z e p ł y w y  ś r o d k ó w  p i e n i ę ż n y c h  z  d z i a ł a l n o ś c i  f i n a n s o w e j  
1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek       10 000 zł                        
2. Spłata kredytów i pożyczek      -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  -  1 000 zł  
3. Dotacje         10 000 zł         5 000 zł                -   zł            
4. Wypłaty na rzecz właścicieli   -    1 000 zł            -   zł  -   3 000 zł  -   6 000 zł  -   6 000 zł  -   6 000 zł  -   6 000 zł  -   6 000 zł  -   6 000 zł  -   6 000 zł  -   6 000 zł  -   6 000 zł  
5. Wpłaty dokonane przez właścicieli     4 000 zł                          
6. Pozostałe                           
III. Razem (1+2+3+4+5+6)      4 000 zł       9 000 zł  -  1 000 zł       6 000 zł  -    7 000 zł  -    2 000 zł  -    7 000 zł  -    7 000 zł  -    7 000 zł  -    7 000 zł  -    7 000 zł  -    7 000 zł  -    7 000 zł  
D. P r z e p ł y w y  p i e n i ę ż n e  n e t t o  r a z e 
m  (I+II+III)  

    4 000 zł  -    3 769 zł  -     460 zł       6 405 zł  -   6 675 zł    14 197 zł       7 826 zł     15 116 zł       6 856 zł     11 086 zł     11 426 zł     14 036 zł     17 176 zł  

F. Ś r o d k i  p i e n i ę ż n e  n a  p o c z ą t e k  o k r e s u             -   zł       4 000 zł       231 zł  -       229 zł       6 176 zł  -      499 zł     13 698 zł    21 525 zł    36 641 zł     43 498 zł     54 584 zł     66 011 zł     80 047 zł  
G. Ś r o d k i  p i e n i ę ż n e  n a  k o n i e c  o k r e s u  (F + 
D) 

    4 000 zł          231 zł  -     229 zł       6 176 zł  -       499 zł     13 698 zł     21 525 zł     36 641 zł     43 498 zł     54 584 zł     66 011 zł     80 047 zł     97 223 zł  
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