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1) INFORMACJE O FIRMIE

Tu opisujemy najważniejsze, podstawowe informacje i założenia dotyczące firmy, jak również 
przedsiębiorcy. To część, która ma szczególne znaczenie w przypadku kiedy nasz biznes plan 
planujemy zaprezentować osobom trzecim, albo ubiegać się o dofinansowanie. 

a) Umieszczamy informacje takie jak:

• Planowana data założenia firmy
• Forma prawna działalności gospodarczej
• Planowana lokalizacja siedziby firmy
• Planowana nazwa firmy
• Dane kontaktowe
• Główna specjalizacja i forma działalności
• Rodzaj sprzedawanych usług lub produktów 
• Kto będzie realizatorem całego przedsięwzięcia

b) Do tego opisujemy przebieg kariery zawodowej przedsiębiorcy, 
uwzględniający:

• Imię, nazwisko
• Data urodzenia
• Wykształcenie 
• Kwalifikacje zawodowe i umiejętności 
• Przebyte kursy, szkolenia
• Historia dotychczasowego zatrudnienia i doświadczenie
• Charakterystyka kontaktów pomocnych w działalności

c) Wizja, misja, cele

Opisujemy jaka idea przyświeca założeniu firmy. Jakie cele chcemy realizować. Cele powinny 
okreslać dokładnie, co firma pragnie osiagnać w ciagu najbliższych trzech do pieciu lat. 
Osiaganie ich pozwoli sprawdzić czy biznes rozwija się w dobrym kierunku. Takim celem może
być na przykład: zwrot inwestycji, określony udział w rynku, spełnienie określonych założen 
finansowych itd. Dodatkowo można umieścić tu genezę całego projektu, skąd wziął się pomysł 
na biznes, z czym był związany itd. 



2) OPIS I CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

a) Charakterystyka działalności

Tu umieszczamy nazwę naszego projektu, określamy rodzaj działalności (handel, produkcja, 
usługi), formę organizacyjno-prawną, formę rozliczeń z urzędem skarbowym, lokalizację. 
Dobrze będzie określić swoją branżę i krótko uzasadnić swoj wybór.

b) Charakterystyka branży

Należy wskazać ogólną charakterystykę branży i głównych producentów działających na 
danym rynku. W miarę możliwości podać dane liczbowe jeśli są jawne, wielkość sprzedaży i 
problemy z jakimi zmaga się dana branża. Warto podać też wymagania jakie narzuca branża 
naszym działaniom, oraz jakie potrzeby mają klienci. Poza tym odnotować jak w danej branży 
kształtuje się możliwość ekspansji i rozwoju naszych usług lub produktu. Jakie mamy szanse 
rozwoju w określonych warunkach.

c) Anliza konkurencji

Jest to związane bezpośrednio z charakterystyką branży. Należy opisać w miarę możliwości jak
najdokładniej działania konkurencji. Wskazać największych producentów / usługodawców, 
pokazując ich ofertę, sukcesy, organizację. W sposób szczegółowy warto zrobić to też przy 
okazji analizy rynku, która pojawi się w dalszej części biznes planu.

d) Analiza strategiczna SWOT

Tu należy opisać jaki wpływ będą miały na nasze przedsięwzięcie czynniki ekonomiczne, 
społeczne, etyczne, technologiczne. Do tego, jaka jest możliwość pojawienia się nowej 
konkurencji i podobnych wyrobów na rynku. Jaka jest siła przetargowa dostawców i 
odbiorców? Jakie znaczenie mają dla nas czynniki prawne, polityczne? W odniesieniu do tego 
należy opisać pozycję strategiczną firmy, wskazać mocne i słabsze strony pomysłu. W skrócie 
trzeba poddać analizie informacje niezbędne do opracowania własnej strategii, która pozwoli 
wykorzystać własne szanse, a jednocześnie zminimalizować ryzyko. 

e) Opis produktu / usługi

Szczegółowy opis produktów lub usług które chcemy umieścić w naszej ofercie. Należy 
wskazać ich unikalne cechy, szczególne zalety. Warto wykazać jak pomogą one uzyskać 
przewagę nad konkurencją lub nawiązać rywalizację z konkurencją. Warto opisać też na jakim 
etapie znajduje się nasz produkt (już istnieje czy produkcja jest dopiero planowana) oraz jakie 
mamy zdolności wytwórcze.



3) PLAN INWESTYCYJNY

a) Zakres i opis inwestycji

Charakterystyka planowanej inwestycji, w której należy podać jej zakres i główne założenia. 
Im więcej szczegółów będzie zawierał opis, tym wiarygodniejsze będą nasze późniejsze 
wyliczenia i plan finansowy. 
 
 
b) Źródło finansowania 

 
Ważnym elementem planowania inwestycji jest ustalenie źródeł i zasad jej finansowania. 
Trzeba wskazać czy inwestycja będzie realizowana z własnych środków. W jakiej wysokości 
będą potrzebne dodatkowe fundusze – o ile w ogóle. Podobnie jeśli zamierzamy zaciągnąć 
kredyt, ważne będzie opisać na jakich warunkach zostanie on udzielony. Wszystkie te 
założenia powinny też zostać ujęte w planie finansowym. 

 



4) PLAN FINANSOWY

a) Aktualne dane finansowe

Jeżeli prowadzisz już działalność gospodarczą, w tym miejscu dołącz sprawozdania finansowe.
Bilans, rachunek zyskówi strat, oraz gdy to możliwe przepływ pieniędzy z ostatnich dwóch lat. 

b) Prognozy finansowe

Prognozy finansowe przedstawiamy po analizie jakościowej i ilościowej. To miejsce, w którym 
już konkretnie wskazujemy rachunek zysków, strat, cash flow i bilans. 
 

c) Rachunek zysków i strat

Tu określamy nasze oczekiwania dotyczące wielkości zysków i strat jakie nasz biznes 
wygeneruje w określonym czasie. Rachunek ten powinien być oparty na realnych założeniach, 
które powinny pokrywać się z informacjami zawartymi w cześci opisowej. 

d) Przepływy pienieżne - cash flow

Prognoza przepływu środków pieniężnych jest uważana za jeden z ważniejszych dokumentów 
finansowych, ponieważ wskazuje wszystkie wpływy, oraz ponoszone wydatki w konkretnym 
przedziale czasu. W projekcie cash flow uwzględniamy naszą politykę należności, ile i co 
będziemy sprzedawać za gotówkę, a jaką część z oddalonym terminem zapłaty. Uwzgldniamy 
też sposób regulowania naszych zobowizań za zakupione surowce, materiały, towary itd. W 
odróżnieniu od rachunku zysków i strat, w przepływach pieniężnych musimy pokazać cały 
proces finansowy.

e) Bilans

Bilans wskazuje jakie aktywa będą potrzebnei w jakiej wysokości, aby móc prowadzić 
dzialalność na określonym poziomie. Powienien określać też w jaki sposób te aktywa będą 
finansowane – własny kapitał, kredyt itp.
 



 

f) Punkt rentowności (BEP) 
 
Punkt rentowności (BEP to skrót od Break Even Point) albo mówiąc inaczej równowagi, 
wskazuje jaki musi być poziom sprzedaży, aby pokryć wszystkie firmowe koszty. Zarówno 
operacyjne stałe, jak i koszty zakupu surowców, materiałów, koszty odsetkowe itd. Jasno 
pokazuje ile trzeba sprzedać produktów albo usług przy określonej marży, aby wyjść na tzw. 
Zero. To bardzo ważne w planowaniu finansowym, bo daje realny obraz sytuacji i weryfikuje 
niektóre wcześniejsze założenia.
 
 
g) Analiza wskaźnikowa
 
Wskaźniki finansowe wylicza się na bazie danych z bilansu, oraz rachunku zysków i strat. 
Mają duże znaczenie nie tylko dla nas, ale też dla potencjalnych kredytodawców. Dają one 
natychmiastowe sygnały wskazujące na odchylenia od planów i problemy z:

• płynnością finansową firmy (np. wskaźnik płatności bieżących)
• sprawnością jej działania (na przykład wskaźnik rotacji należności, albo rotacji 

zapasów)
• rentownocią (np. wskaźnik rentowności brutto, wskaźnik rentowności aktywów lub 

kapitału) 
• zadłużeniem firmy (np. wskanik zadłużenia kapitału własnego)

 
 
h) Ocena efektywności

 
W przypadku realizacji przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, należy dokonać oceny 
jego efektywności. Jedną z metod jest wyliczenie wartości zaktualizowanej netto NPV, oraz 
wewntrznej stopy zwrotu IRR. NPV daje wartość netto całego projektu inwestycyjnego z 
uwzgldnieniem poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz przyszłych korzyści finansowych 
w postaci wpływów. Obliczenia prowadzone są przy stałym poziomie stopy procentowej (tzw. 
stopy dyskontowej). Jeżeli warto NPV jest dodatnia, to projekt przynosi wartość dodatnią. 
Kiedy NPV jest ujemne – warto jeszcze raz przeanalizować projekt i dokonać poprawek, albo 
zmienić niektóre założenia. Warto wiedzieć przy jakiej wymaganej rocznej stopie procentowej 
NPV daje wartość graniczną zero. Wówczas stopa ta nazywa się IRR. Im wyższe IRR tym 
lepiej.
 
 



5) PLAN MARKETINGOWY I SPRZEDAŻOWY

a) Charakterystyka rynku i odbiorcy

Analizując rynek zaczynamy go rozumieć. A dzięki temu udowadniamy sobie i innym 
czytelnikom naszego biznes planu, że jesteśmy w stanie konkurować z innymi 
przedsiębiorcami i osiągnąć założone cele biznesowe. Należy opisać go najlepiej z podziałem 
na segmenty oraz wskazać ten, na którym chcemy się skupić. Rozpoznanie i właściwa analiza 
rynku to jeden z trudniejszych elementów biznes planu. Nie zawsze mamy dostęp do 
wszystkich informacji, poza tym rynek jest bardzo dynamiczny, co dodatkowo utrudnia 
sprawę. Jest to jednak niezbędne. Tak jak i próba wskazania dominujących trendów, oraz 
tendencji. Większość elementów biznesplanu w jakiś sposób odnosi się do jakości analizy 
rynku. To ważne, aby właściwie oszacować szanse na powodzenie, jak również móc wyjść z 
ofertą dopasowaną do naszej grupy odbiorców.
 
Ważne bedzie zatem dokładne określenie kim są nasi klienci docelowi. Czy będą to inne firmy, 
klienci indywidualni, instytucje o szczególnym profilu działalności. Należy ocenić, jakie są 
główne potrzeby i oczekiwania naszej grupy docelowej. Jakie mają cechy charakterystyczne i 
dlaczego mieliby skorzystać akurat z naszej oferty. To będzie decydowało m.in. o strategii 
marketingowej i sprzedażowej naszej firmy.
 

b) Strategia marketingowa

Strategia marketingowa opisuje, w jaki sposób zamierzamy osignąć cele sprzedażowe na 
prognozowanym poziomie. Powinna określać jak najdokładniej co trzeba zrobić, kiedy, w jaki 
sposób I jakimi środkami. Musi uwzględniać poszczególne zadania z zakresu sprzedaży, 
polityki cenowej, promocji.  
 

c) Polityka cenowa produktu / usługi

Tu przedstawiamy charakterystykę finansową branży, pod kątem usług lub produktów, które 
sami chcemy sprzedawać. Warto też przedstawić konkretne  kaluklacje ceny dla każdego 
swojego produktu lub usługi z podziałem na koszty stałe (ponoszone niezależnie od poziomu 
sprzedaży), koszty zmienne (w wysokości proporcjonalnej do wielkości sprzedaży). Należy 
porównać określone przez nas ceny, z tymi które funkcjonują już na rynku i wykazać związek 
między nimi. Jeśli proponujemy produkt wyższej jakości niż konkurencja, albo będzie się 
wyróżniał na jej tle, zrozumiałe będzie, że jego cena również będzie wyższa itd. Warto też 
uwzględnić kwestię ewentualnych promocji i zmian cen w zalezności od zmian na rynku. 
Określić cenę minimalną, niezbędną dla osiągnięcia progu rentowności.



d) Promocja i reklama

Tu określamy naszą strategię promocyjną i reklamową. Musimy wykazać w jaki sposób 
chcemy prowadzić działania promocyjne i jak chcemy dotrzeć do naszej grupy odbiorców. Czy 
skupiamy się na promocji w sieci? A może zatrudnimy dodatkowych specjalistów, którzy 
skupią się na marketignu bezpośrednim? Będziemy organizować eventy branżowe? Jaki 
budżet będziemy chcieli przeznaczyć na ten cel i jakimi kanałami będziemy prowadzić 
działania reklamowe i promocyjne? Oczywiście zanim to opiszemy, musimy przygotować się 
bazując zarówno na wcześniejszej anlizie branży, rynku, produktu i odbiorcy. Warto też 
określić z jakich materiałów reklamowych planujemy korzystać i w jakiej formie będą 
dystrybuowane. 

6) PLAN ZARZĄDZANIA

a) Zarządzanie firmą i organizacja

Kadra zarzdzajca stanowi trzon firmy. Ważne będzie opisać kto i za co dokładnie jest 
odpowiedzialny. Warto wymieć te osoby konkretnie i wskazać na ich kwalifikacje, 
kompetencje. Życiorysy można umieścić w załącznikach. Przy tej okazji trzeba zaznaczyć liczbę
wspólników, jeśli firma ma być spółką. Jeśli planujemy korzystać z firm zewnętrznych do 
obsługi prawnej, księgowej, albo informatycznej, warto umieść tę informację w tym miejscu. 
Ma to duże znaczenie również pod kątem organizacji najwazniejszych działań i procesów 
niezbędnych do właściwego funkcjonowania firmy.
 

b) Pracownicy

Oczywiście nie da się oddelegować wszystkich obowiązków na zewnątrz firmy. Dlatego w tym 
miejscu opisujemy planowane zatrudnienie. Ile osób chcemy zatrudnić i na jakich 
stanowiskach. Warto też zaznaczyć, jak w trakcie rozwoju firmy widzimy rozwój 
poszczególnych działów i zwiększenie zatrudnienia. Nie zapominając oczywiście o kosztach, 
choć te powinny być już określone wcześniej - w planie finansowym.

c) Harmonogram działań

Harmonogram działań to spis wszystkich czynności, jakie należy wykonać w związku z 
realizacją przedsięwzicia. Konieczne jest określenie ich na osi czasu. Ustalenie terminów 
rozpoczęcia i czasu trwania każdej z czynności. W pierwszym roku ujmuje się je w układzie 
miesięcznym, w kolejnych – kwartalnie. W harmonogramie warto też uwzględnić plan 
awaryjny, gdyby doszło do opóźnień lub nieprzewidzianych zdarzeń.



7) PODSUMOWANIE I OCENA RYZYKA

W podsumowaniu biznes planu skontcentrujcie się na wykazaniu zagrożeń, które mogą być 
nawiększym problemem w realizacji przedsięwzięcia. Należy oszacować skalę tych zagrożeń, 
ich rodzaj i co najważniejsze przedstawić plan awaryjny. 

Warto wspomnieć o konkurencji, zmianie popytu, problemach z zatrudnieniem właściwych 
specjalistów, przekroczeniu kosztów, złym oszacowaniu sprzedaży I terminów, wpływie 
polityki gospodarczej i innych trudnościach, na które musimy być przygotowani.  To będzie 
świadczyć o tym, że nie tylko dobrze rozumiemyi dostrzegamy najważniejsze zagrożenia. 
Będzie to też dowód, że zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, potrafimy je właściwie ocenić i 
znaleźć adekwatne rozwiązania. 
 
 


