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Własna firma 

 -  opracowanie strategii i policzenie opłacalności  

(mini biznesplan) 

Myślisz o własnej działalności  i nie wiesz, od czego zacząć? 

Oto lista spraw, które powinieneś przemyśleć: 

1. Pomysł na biznes  

 Jakie usługi i dla kogo oferujesz?  

 Kogo chcesz przyciągnąć, by skorzystał z Twoich usług? 

 Jak wygląda świadczenie usługi?  
 

2. Rynek i konkurencja  

 Jeśli klienci korzystają z podobnych usług, to dlaczego zmieniają firmę?  

 Czym się różnisz od konkurencji?  

 Gdzie przyszli klienci poszukują informacji? 

 Dlaczego warto skorzystać akurat z Twojej oferty? 

 Czego klienci boją się przy współpracy z tego typu firmą? 
 

3. Marketing – jak wyglądają: 

 Oferta 

 Produkt 

 Cena 

 Kanały dystrybucji 

 Promocja i reklama 
 

 
4. Koszty inwestycyjne - ile i czego potrzebujesz, by zacząć zarabiać? 
• Na przykład: komputer i oprogramowanie, wyposażenie sklepu, strona 

internetowa, remont pomieszczeń, szyld itd. 
 
5. Koszty operacyjne – jakie koszty będziesz ponosić co miesiąc? 

• Na przykład: wynajem powierzchni, pensje pracowników, media, reklama, 
wypożyczenia itd… 

 
6. Prognozy finansowe i analiza opłacalności* - ile będziesz zarabiać co miesiąc? 

 

7. Problemy prawno – podatkowe (Struktura firmy, rozliczenia, Vat, ZUS, PIT, CIT) 
 

8. Kadra - Kogo zatrudnisz? Na jakich zasadach??? Ile będziesz mu płacić? 
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9. Finansowanie* - skąd weźmiesz pieniądze na uruchomienie działalności? 
 

10. Analiza wrażliwości i analiza SWOT 

 
Tego wydaje się bardzo dużo, ale naprawdę wszystko jest ważne. Warto przemyśleć swoją 
firmę, zanim powstanie. Przy pierwszej firmie takiego skoncentrowanego odejścia do 

budowania firmy trzeba się tego nauczyć, potem idzie łatwiej. I szybciej. 
 
No i teraz część najprzyjemniejsza: 

 
Podsumowanie - dokończ zdania:  

 
1. Za najmniejszy sukces powstającej firmy uznam............ 

2. Za trochę większy uznam........  

3. Super by było, gdyby...... 

 

Daj to do przeczytania osobie, która już prowadzi firmę – niech konstruktywnie 

skrytykuje. Naprawdę dobrze to zrobi Twojemu planowi! Nie masz się co obawiać, że Ci 

ukradnie pomysł – bo to nie pomysł się liczy, a wykonanie. 

Powodzenia! 

Anna Sawczuk 

Doradca przedsiębiorczości 

607 936 411 
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