
Program zajęć dodatkowych 
„Moja firma”

opracowany w ramach projektu
„MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą”

v



Program zajęć dodatkowych „Moja firma” 
obejmuje 15 scenariuszy zajęć oraz 15 kursów 

e-learningowych ujętych w modułach.



Pos zc zeg ólne moduły prog ramu

Moduł 1 – Miejsce przedsiębiorcy w warunkach gospodarki 
rynkowej;
Moduł 2 – Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw 
i organizacja mojej firmy;
Moduł 3 – Wizerunek, oferta i strategia marketingowa mojej 
firmy;
Moduł 4 – Metody finansowania działalności gospodarczej;
Moduł 5 – Przychody i koszty w działalności gospodarczej;
Moduł 6 – Moje przedsiębiorstwo w aktualnym systemie 
podatkowym;
Moduł 7 – Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania własnej 
działalności;
Moduł 8 – Rozrachunki z tytułu podatku VAT;



Pos zc zeg ólne moduły prog ramu

Moduł 9 – Zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów 
i Rozchodów;
Moduł 10 – Rozrachunki z tytułu zatrudnienia; 
Moduł 11 – Zasady ewidencji składników majątku trwałego;
Moduł 12 – Samochód osobowy w firmie;
Moduł 13 – Rozliczenia z ZUS osób prowadzących działalność 
gospodarczą;
Moduł 14 – Plan działania czyli biznesplan;
Moduł 15 – Etapy uruchamiania działalności gospodarczej.



Platforma e-learningowa projektu



Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Izabela  Jędryc h

BIZNESPLAN
dla

Przedsiębiorstwa Usługowego - Projektowanie i Wykonawstwo 
Terenów Zieleni 

„BellisArt”



Biznes plan przeznaczony jest dla instytucji finansowych w celu uzyskania środków 
na rozpoczęcie i rozwój przedsiębiorstwa, dla kontrahentów w celu uzyskania 
nowych rynków zbytu, dla właściciela. 

1. Streszczenie biznesplanu

Moje przedsiębiorstwo usługowe- Projektowanie i Wykonawstwo Projektów 

Terenów Zieleni „BellisArt” ul. T. Zana 38 (pokój 1015) jest spółką cywilną 

dwuosobową, którą będzie tworzyć ja-Izabela Jędrych oraz członek rodziny 

Dawid Kosidło. 

Klientami w mojej firmie będą stanowić indywidualnie odbiorcy, firmy oraz 

instytucje sektora publicznego, których jest coraz więcej, gdyż następuje 

zmiana świadomości w zakresie kształtowania estetyki terenów zielonych. 

Firma oferować będzie różnego rodzaju projekty terenów zieleni, 

rewaloryzacje ogrodów zabytkowych, sporządzenie dokumentacji 

i kosztorysów, wykonawstwo zaprojektowanych terenów, a także nadzór 

autorski nad realizacją projektów.



Polityka cenowa będzie kształtowana w oparciu o koszty własne z narzutem 

marży, uwzględniającym politykę cenową konkurencji, zaś dystrybucja będzie 

klasyczna.

• Obszar działania mojej firmy obejmować będzie całe województwo 

lubelskie jak i inne rejony wschodnie.

• Kapitał własny wynosi 14 000 zł i będę korzystała z funduszy projektu 

unijnego a także kredytu bankowego w wysokości 44 000 zł. Pozwali to na 

kupno urządzeń i sprzętu koniecznego do realizacji projektów. 

Planowany roczny dochód wyniesie ok. 229 700 zł, co pozwoli na regulację 

zobowiązań pieniężnych wobec instytucji zewnętrznych oraz prowadzenie 

własnej działalności inwestycyjnej i finansowania ekspansywnej strategii 

marketingowej. 



 2. Analiza rynku i konkurencji

Popyt w moim projekcie biznesowym stanowić będą:

- indywidualni odbiorcy posiadający tereny zielone;

- firmy posiadające tereny zielone lub powierzchnię z roślinami ozdobnymi;

- instytucje sektora publicznego.

Popyt usług jest duży, ponieważ: 

- coraz więcej ludzi zakupuje własne działki, 

- panuje moda na czyste środowisko, 

- odbiorcy pragną mieć własną oazę tuż przy miejscu zamieszkania,

- inne firmy pragną przyciągnąć klientów poprzez swój design,

- następuje dbałość jednostek administracyjnych o tereny zielone, parki, skwery 

znajdujące się na terenach gminnych.



Popyt za usługi w mojej branży ma tendencję rosnącą, ponieważ w kraju 

następują przeobrażenia w tym sektorze, które utrzymają się przez najbliższe 

lata, ponieważ następuje zmiana świadomości w zakresie kształtowania 

estetyki terenów zielonych w gospodarstwach indywidualnych, firmach oraz 

jednostkach administracji publicznej.



2. Podaż w mojej firmie stanowić będą:

a) projektowanie terenów zielonych według zamówienia odbiorców:

• parków i ogrodów publicznych; 

• ogrodów prywatnych;

• zieleni osiedlowej;

• zieleni przy obiektach komercyjnych i przemysłowych; 

• zieleni przy obiektach użyteczności publicznej; 

• zieleni towarzyszącej obiektom sportowym; 

• placów zabaw; 

• zieleni przy obiektach sakralnych; 

• zieleni cmentarzy. 



b) projekty rewaloryzacji zabytków ogrodowych oraz zieleni towarzyszącej obiektom 

zabytkowym, m.in.:

• założeń rezydencjonalno-ogrodowych (ogrody przy willach, parki i ogrody 

dworskie, pałacowe, itp.); 

• parków i ogrodów publicznych; 

• ogrodów przykościelnych i klasztornych; 

• podwórek kamienic; 

• drzewostanu (inwentaryzacje dendrologiczne oraz projekty gospodarki 

drzewostanem). 

c) sporządzenie dokumentacji i kosztorysów,

d) wykonawstwo zaprojektowanych terenów,

e) nadzór autorski nad realizacją projektów;

Moja firma planuje w przyszłości powiększenie swojej działalności 

o projektowanie wnętrz i elewacji oraz ich wykonawstwo. 



Ceny kształtowane będą w oparciu o koszty własne z narzutem marży 

uwzględniającym politykę cenową konkurencji.

Konkurencja w mojej branży jest w tej chwili niewielka, gdyż od niedawna 

następuje zmiana świadomości w zakresie kształtowania estetyki terenów 

zieleni.

Dystrybucja

w moim przedmiocie działalności gospodarczej będę wykorzystywać 

klasyczne metody dystrybucji.



3. Opis firmy i przedmiot działalności

Przedmiot działalności gospodarczej

Przy wyborze działalności gospodarczej uwzględniłam:

- naukę w Technikum architektury krajobrazu,

- mała dostępność takich firm na rynku,

- zainteresowania krajobrazem i jego zmianą,

- w mojej rodzinie znajduje się architekt wnętrz, z którym zamierzam założyć 

spółkę.



2. Forma prawna firmy
Spółka cywila dwuosobowa, która będzie tworzyć ja Izabela Jędrych oraz 
członek rodziny Dawid Kosidło. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej 
podpisana zostanie umowa spółki, w której określone będą wielkości nakładów 
poniesionych przez wspólników oraz procentowa partycypacja w zyskach, co 
jest niezbędne do rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Umowa spółki 
zostanie dołączona do biznesplanu.

3. Siedziba firmy 

Lublin ul. Tomasza Zana 38 (pokój 1015).

Znajduje się ona: 

- blisko centrum miasta,

- w dobrym połączeniu komunikacyjnym,

- blisko rynku zaopatrzenia i zbytu.



4. Obszar działania  mojej firmy obejmować będzie całe województwo 

lubelskie jak i inne rejony wschodnie.

5. Charakterystyka właściciela firmy

Właściciel firmy jest absolwentką Technikum Terenów Zieleni z Lublinie. Miała 

także zajęcia praktyczne w Ogrodzie Botanicznym i Skansenie niedaleko 

szkoły. Posiada także doświadczenie zdobyte na praktykach zawodowych 

w biurach architektury krajobrazu oraz kwiaciarniach.  W jej rodzinie zawsze 

było zainteresowanie naturą i zielenią obok domu. Ma duże predyspozycje do 

założenia własnej działalności, a zwłaszcza biura architektury krajobrazu.



Opis rozwiązań technicznych

Podstawowe wyposażenie mojej firmy będą tworzyć:
- samochód osobowo-dostawczy,
- komputer,
- drukarka,
- skaner,
- aparat cyfrowy,
- łopaty,
- taczki,
- grabie,
- gracki,
- piła,
- kosiarka,
- glebogryzarka,
- ubijarka,
- metrówka,
- poziomica.

Stosowana technologia

W prowadzeniu mojej działalności gospodarczej będę stosowała standardową 
technologię 



7. Opis rozwiązań kadrowych

Przewiduję zatrudnić w mojej firmie 1-2 osoby pracujące na stanowiskach:

- pomocnik przy projektowaniu i pomiarów terenów,

- osoba do wykonywania dokumentacji i kosztorysów.

Pracownicy będą zatrudnieni w systemie czasowym. 



Plan marketingowy - opis oferty oraz strategii marketingowej

Mocne strony:

 - lokalizacja ogólna

Nowoczesność architektury budynku,

Atrakcyjność strefy miasta,

Kondygnacja lokalu,

Dojazd do budynku,

Możliwość parkowania,

Otoczenie środowiskowo-społeczne.



- lokalizacja szczegółowa siedziby firmy

Elewacja frontowa,

Wejście do firmy,

Winda,

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

Oświetlenie zewnętrzne,

Oświetlenie wewnętrzne,

Urządzenia klimatyczne i wentylacyjne,

Instalacja wod.-kan., c.o.,

Urządzenia specjalistyczne dla danej branży,

Ewentualna relacja z wynajmującym.



- pozostałe mocne strony

Świetne kwalifikacje personelu,

Bardzo dobre zarządzanie firmą,

Wiele nowoczesnych pomysłów,

Dobra organizacja pracy,

Kreatywność.



Słabe strony projektu biznesowego: 

- lokalizacja ogólna

Nowoczesność architektury budynku.

- lokalizacja szczegółowa

Możliwość umieszczenia reklamy,

Brak okien wystawowych,

- pozostałe słabe strony

Brak wystarczającego początkowego kapitału.



Szanse:

Możliwość dofinansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych,

Zmiana świadomości w zakresie dbałości o tereny zielone w Polsce.

Zagrożenia:

Pojawienie się większej konkurencji w branży,

Zmiany przepisów prawa budowlanego.



Strategia marketingowa

W moim projekcie biznesowym będę stosowała strategię penetracji rynku 

polegająca na funkcjonowaniu na dotychczasowym rynku standardowym 

produktem. 

W mojej strategii firmy będę stosowała następujące narzędzia marketingowe: 

produkt, 

cena, 

Dystrybucja,

promocja. 



W ramach promocji stosowane będą następujące środki: 

1.reklama - ulotki, wizytówki, ogłoszenia prasowe, oferty na telebimach 

i banerach, ogłoszenia w Internecie, strona internetowa

2. sprzedaż bezpośrednia polegająca na osobistej prezentacji swojej oferty 

firmy na negocjacjach i podpisywania umów. 

3. w ramach promocji dodatkowej będę wykorzystywała następujące metody

- zniżki przy dużych zamówieniach,

- rabaty poprzez przyjście z ulotką,

- zniżki cen w czasie sezonu.



4. Wizerunek firmy kształtowany będzie poprzez efektywne public relations 

polegające na zastosowaniu następujących działań: 

- sponsorowanie drużyny szkolnej ZSO nr2 w Rykach im. Jana Pawła II;

- opiekowanie się częścią Ogrodu Saskiego w Lublinie;

- renowacje terenów w lubelskim skansenie;

- sponsorowanie corocznych koncertów w czasie dożynek powiatowych 

w Rykach;

- sponsorowanie koszy na śmieci na ul. Zana w Lublinie;

- udział w targach i wystawach.



Plan organizacyjno-techniczny firmy

Firma projektowania i wykonywania terenów zieleni jest indywidualną 

działalnością gospodarcza w formie spółki cywilnej utworzonej na 

podstawie przepisów kodeksu cywilnego i  mieści się w wynajętym 

pomieszczeniu w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 (pokój 1015).

Znajduje się ona 

- blisko centrum miasta,

- w dobrym połączeniu komunikacyjnym,

- blisko rynku zaopatrzenia i zbytu.



 - lokalizacja ogólna budynku

Nowoczesność architektury,

Atrakcyjność strefy miasta,

Kondygnacja lokalu,

Dojazd do budynku,

Możliwość parkowania,

Otoczenie środowiskowo-społeczne.

- lokalizacja szczegółowa siedziby firmy

Elewacja frontowa,

Wejście do firmy,

Winda,

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

Oświetlenie zewnętrzne,

Oświetlenie wewnętrzne,

Urządzenia klimatyczne i wentylacyjne,

Instalacja wod.-kan., c.o.,

Urządzenia specjalistyczne dla danej branży,

Ewentualna relacja z wynajmujący.



Plan finansowy

o kapitale założycielskim 14 000 zł, z czego:

- wyposażenie biura –500 zł

- komputery, osprzęt i oprogramowanie - 1 500 zł

- gotówka znajdująca się na rachunku bieżącym nr 3445 6522 0000 3547 2467 w banku PKO BP - 

12 000 zł

Źródła finansowania przedsięwzięcia

Finansowanie ogółem 78 000 zł

w tym:

Środki własne 12 000 zł

Środki wspólnika 2 000 zł

Kredyt 44 000 zł

Pożyczki 5 000 zł

Dotacja z projektu unijnego 15 000 zł 

Właściciel firmy szacuje, że przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w 18% ze środków 

własnych a w 82% ze środków obcych.



 Koszty uruchomienia wymagają zaangażowania środków obcych na początku 

działalności firmy.

Struktura majątku trwałego firmy

Maszyny i urządzenia

Aport 0 zł zakup 40 000 zł

Środki transportu

Aport 0 zł zakup 15 000 zł

Inne środki trwałe

Aport 1 000 zł zakup 7 000 zł

Właściciel firmy, chcąc doprowadzić ją do pełnej sprawności, musi 

zainwestować 73 000 zł, w tym  40 000 zł w maszyny i urządzenia, zaś 23 000 

zł w inne środki trwałe. W następnych latach niezbędne będzie dokupowanie 

środków trwałych. 



Struktura majątku obrotowego firmy

Materiały biurowe

Aport 0 zł zakup 1 500 zł

Narzędzia 

Aport 50 zł zakup 200 zł

Środki pieniężne w banku 

Aport 12 000 zł

Właściciel firmy musi zaangażować majątek obrotowy w wysokości 13 750 zł



Lp. Poszczególne kategorie związane z ustaleniem 
dochodu netto

w pierwszym miesiącu 
prowadzenia działalności

na koniec pierwszego roku 
prowadzenia działalności

1 Planowane przychody  (wielkość sprzedaży) 38 100 zł 455 000 zł
2 Planowane koszty ogółem 

w tym:
32 804,2 zł 225 300 zł

zakup towarów - -

zakup materiałów i surowców - -

koszty energii, gazu, wody itp w cenie czynszu

koszty telekomunikacyjne 200 2 400

czynsz za lokal 1 200 14 400

koszty transportu - -

koszty napraw i innych usług 500 4 800

płace + ZUS własny i pracowników 10 000 120 000

wydatki biurowe 150 1 500

amortyzacja 2 804,2 33 650

reklama 4 450 16 550

paliwo 1 500 20 000

program do projektowania 12 000 12 000

3 Dochód brutto
 ( przychody – koszty)

5 295,8 zł 229 700 zł

4 Podatek dochodowy 291,3 zł 12 633,5 zł
5 Dochód netto 5 004,5 zł 217 066,5 zł

Przewidywane efekty działalności



W pierwszym miesiącu działalności planowany dochód brutto (zysk) powinien 

wynosić ok. 5 295,8 zł ze względu na duże koszty. Po rozwinięciu działalności 

na koniec roku dochód brutto (zysk) powinien wynosić 

ok. 229 700 zł 

Podatek dochodowy ustalony będzie formą ryczałtową 5,5%

W pierwszym miesiącu działalności 291,3 zł

Podatek odprowadzony na koniec roku wyniesie 12 633,5 zł

Zysk netto w wysokości 217 066,5 zł zostanie przeznaczony na:

- lokata na rachunku,

- premie dla pracowników,

- kształtowanie wizerunku firmy poprzez efektywne public relation,

- zakupienie nowszego i efektywniejszego sprzętu,

- spłata kredytu.



Projekt terenów zieleni 2zł/m2
Ok. 1000 m2 w ciągu 

miesiąca

Jednorazowa pielęgnacja wykonanego 
ogrodu

4zł/m2

Projekt rewaloryzacji zabytków ogrodowych 
oraz zieleni towarzyszącej obiektom 

zabytkowym

10zł/m2

Sporządzanie dokumentacji i kosztorysów W cenie projektu

Wykonawstwo zaprojektowanej zieleni 30-50zł/m2

Nadzór autorski nad realizacją autorskich 
projektów

2zł/m2

Planowane przychody

Sprzedaż będzie prowadzona w następującym zakresie 



Sprzedaż usług projektowych miesięcznie 38 100 zł, zaś rocznie 455 000 zł. 

W początkowym okresie wymagana będzie płatność gotówkowa, która 

wpływać będzie na zysk firmy. Po dłuższej współpracy zostaną zastosowane 

wydłużone terminy i pozagotówkowe formy rozliczeń z kontrahentami.

Planowane wydatki
 

Czynsz za lokal
miesięcznie 1 200 rocznie 14 400 zł

Usługi telekomunikacyjne
miesięcznie 200 zł rocznie 2 400 zł

Reklama
miesięcznie 4 450 zł rocznie 16 550zł

Pracownicy+ZUS
miesięcznie 10 000 zł rocznie 120 000 zł



Plan zatrudnienia

W okresie uruchamiania działalności zostanie zatrudniona osoba (na umowę 

zlecenie). W siedzibie firmy będzie pracował jeden pracownik. Po uruchomienia 

świadczenia usług w siedzibie zatrudnionych będzie trzech pracowników. 

Koszty uruchomienia działalności wymagają zaangażowania środków obcych 

na początku działalności firmy. 

Wartość kredytu bankowego 44 tys. zł. Zgodnie z umową kredytową kredyt 

będzie oprocentowany wg stopy procentowej 7,5% w skali roku. Kredyt będzie 

spłacany w okresie 3 lat w równych ratach kapitałowych. 



Plan spłaty kredytu 

a)Rata kapitałowa = 44 tys. zł /:3 = 14 666.7 zł
b)Zadłużenie na koniec kolejnych okresów

Z1 44 000 zł
Z2 29 333,3 zł
Z3 14 666,6 zł

a) Kwota odsetek w kolejnych okresach 
O1 44 000*0,075  = 3 300 zł
O2 29 333,3* 0,075 = 2 200 zł
O3 14 666,6*0,075 = 1 100 zł

b) Kwota płatności w kolejnych latach 
Kp1 14 666,7+150 = 17 966,7 zł
Kp2 14 666,7+100 = 16 866,7 zł
Kp2 14 666,7+50 = 15 766, 7 zł
Suma do zapłaty = 50 600,1 zł

Analiza finansowa planowanego przedsięwzięcia pokazuję, że firma ma szanse na 
dobrą kondycję finansową, głównie dzięki utrzymaniu sprzedaży na odpowiednio 

wysokim poziomie, a przy wsparciu kredytem jest w stanie w pełni zrealizować 
założone zyski.



Plan strategii firmy „BellisArt”

Przy planie strategicznym firmy będą wykorzystywane czynniki 

wyeksponowane zawarte w analizie SWOT. Przyjęta strategia dla mojej firmy 

będzie zmierzała do maksymalnego wykorzystywania wszystkich silnych stroni 

szans oraz neutralizowaniu negatywnego wpływu słabych stron i zagrożeń.

Najmocniejszą stroną jest wiele nowoczesnych i pomysłów personelu. 

Będziemy się starać dotrzeć do oczekiwań wszystkich klientów, nawet 

najbardziej wymagających. Posiadamy wykształcenie adekwatne do 

sprzedawanych usług oraz nowe i świeże pomysły, coraz bardziej ekologiczne, 

ucząc się na różnych kursach i targach. Szansa dla mojej firmy jest zmiana 

w świadomości ludzi w zakresie dbałości o tereny zielone w Polsce.



Słabą stroną jest brak wystarczającego początkowego kapitału i coraz większa 

konkurencja. Będziemy jednak to redukować poprzez narzędzia marketingowe 

i strategię penetracji rynku oraz poprzez kształtowanie efektywnych narzędzi 

cenowych. Sprzedaż bezpośrednia będzie polegać na osobistym doradzaniu przez 

właściciela firmy koncepcji projektowania terenów oraz uwzględnieniu specyfiki 

zagospodarowania dla każdego klienta.  Strategia ta pozwala na dokładne poznanie 

potrzeb i wymagań klienta. W zakresie public relations zgodnie z zasadą „czyń dobrze 

i mów o tym głośno” moja firma będzie wspierać finansowo; szkolny sport 

i kulturę oraz brać udział w akcjach charytatywnych i dobroczynnych. 



CZYNNOŚCI DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA

Przygotowanie biznesplanu STYCZEŃ 2012 STYCZEŃ 2012

Opracowanie wniosku o 
dofinansowanie

LUTY 2012 LUTY 2012

Spisanie umowy cywilnej LUTY 2012 LUTY 2012

Przygotowanie lokalu do działalności MARZEC 2012 MAJ 2012

Wykonanie strony internetowej firmy LUTY 2012 LUTY 2012

Zakup maszyn i urządzeń KWIECIEŃ 2012 MAJ 2012

Zarejestrowanie firmy CZERWIEC 2012 CZERWIEC 2012

Harmonogram działań 



Lubels kie C entrum E dukac ji 
Z aw odow ej im. K . K . B ac zyńs kieg o 

w  Lublinie

P iotr Jedut
BIZNESPLAN

dla
Przedsiębiorstwa

„MET-TOX”



 Streszczenie

Biznes plan sporządzany jest dla:

- instytucji finansujących przedsięwzięcie

- kontrahentów

- dla właściciela firmy

MET-TOX jest małą firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą części 

zamiennych do ciągników, maszyn rolniczych oraz innych produktów wg 

potrzeb klienta. Sprzedaż odbywać się będzie jedynie przez własny sklep, ale 

potem zamierzam rozszerzyć swój kanał dystrybucyjny i objąć nim pobliskie 

sklepy branżowe.



MET-TOX będzie jednoosobową firmą, posiadaną i kierowaną przez Piotra 

Jeduta. Będzie on odpowiedzialny za wszystkie operacyjne, marketingowe i kierownicze 

funkcje w firmie.

Na zakup maszyn i przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń uzyskana zostanie 

pożyczka bankowa w kwocie 20 000 zł.

MET-TOX chciałby zdobyć udział w rynku w wielkości 3.5% w pierwszym roku 

swojej działalności, zwiększając go do 11.5% w trzecim roku. Z tych 3.5%, przewiduje 

się, że 1% będzie pochodzić ze sprzedaży części na terenie gminy Fajsławice, 1% 

będzie pochodzić z nowych klientów w sklepie oraz 1.5% będzie pochodzić z dystrybucji 

hurtowej do sklepów branżowych.

MET-TOX będzie produkować części zamienne  po konkurencyjnych cenach. 

Firma ma przewagę z uwagi na możliwość zaopatrywania lokalnych sklepów branżowych 

bez ponoszenia dużych kosztów transportowych. Pozwoli to firmie być bardziej 

konkurencyjną w zakresie cen. Firma MET-TOX będzie starała wyrobić sobie silną 

pozycję na konkurencyjnym rynku. 



Analiza rynku i konkurencji 

 

    a) Popyt  – zapotrzebowanie na usługi produkcyjne oferowane przez moją 

firmę jest duże, mało jest firm w okolicy zajmujących się usługami  tokarsko-

ślusarskimi. 

    b) Podaż – w naszej  firmie podaż stanowić będzie usługi tokarsko-

ślusarskie na rzecz  ludności, podmiotów gospodarczych oraz produkcja 

i sprzedaż części zamiennych.

    c) Ceny - usługi tokarsko-ślusarskie i sprzedaż części wyprodukowanych 

w mojej firmie  będą dostosowane do cen, które występują na rynku 

z uwzględnieniem konkurencji.  



d) Konkurencja - konkurencja w obszarze prowadzenia mojej działalności 

gospodarczej jest słaba, ponieważ nie występują w pobliżu  podobne firmy 

zajmujące się podobną działalnością gospodarczą na terenie gminy Fajsławice. 

Najbliższe podmioty gospodarcze zajmujące się podobną działalnością 

znajdują się w Lublinie i okolicach. 

 

e) Dystrybucja - odbiorcami produktu mojej firmy będą sklepy branżowe 

zajmujące się sprzedażą części zamiennych do maszyn rolniczych, ciągników. 

Usługi tokarsko-ślusarskie skierowane będą dla odbiorców indywidualnych. 



3. Opis firmy i przedmiot działalności

a) Przedmiot działalności gospodarczej  – przedmiotem działalności 
gospodarczej będzie działalność produkcyjna, handlowa oraz usługowa. 
Branża, którą będę się zajmował, jest mi bardzo znana z uwagi na to, że 
w tej chwili kończę Technikum Mechaniczne o specjalizacji „mechatronik” 
i usługi tokarsko-ślusarskie są mi bardzo dobrze znane, gdyż  pracowałem na 
tokarkach numerycznych oraz odbyłem praktyki zawodowe a także szkolne 
zajęcia warsztatowe. Wykonywałem podobne prace w domu. Prace 
wykonywane  były na cele własne, miedzy innymi remont maszyn rolniczych. 

a) Forma prawna firmy - Indywidualna działalność gospodarcza. 

c)   Siedziba firmy – siedziba firmy będzie zlokalizowana w miejscowości Wola 
      Idzikowska 58, tel.: 721-029-058, fax.: 58-29-123, e-mail: 
met-tox@gmail.com, NIP-6938241567. Firma zlokalizowana jest przy drodze  
asfaltowej z dobrym dojazdem i miejscem parkingowym. Rynek zaopatrzenia 
w materiały oraz produkty handlowe znajdują się na terenie miasta Lublin. 

mailto:met-tox@gmail.com


d) Charakterystyka właściciela firmy - Jestem obecnie uczniem ostatniej 

klasy Technikum Mechaniczne o specjalizacji „mechatronik”. Po ukończeniu 

szkoły planuję otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług 

tokarsko-ślusarskich oraz sprzedaży części zamiennych wyprodukowanych 

w mojej firmie.

e) Opis rozwiązań technicznych - prowadzona działalność gospodarcza 

będzie prowadzona z wykorzystaniem  następujących urządzeń: tokarki, 

frezarki, spawarki, szlifierek kątowych, wiertarki stołowej oraz technologii 

tradycyjnych. 

f) Opis rozwiązań kadrowych  – Przewidywanie jest zatrudnienie 

1 pracownika  na pełnym etacie na stanowisku tokarza.



4. Plan marketingowy - opis oferty oraz strategii marketingowej.

Oferta mojej firmy to:

- produkcja i sprzedaż części zamiennych do ciągników, maszyn rolniczych,

- produkcja na zlecenie według potrzeb klienta,

- usługi tokarsko-ślusarskie na rzecz mieszkańców powiatu krasnostawskiego 

na terenie mojego zakładu wykonywane w krótkim okresie czasu oraz wysokiej 

jakości wykonania,

- prace tokarskie wykonywane na tokarce numerycznej,

- moja działalność będzie działalnością niszową z uwagi braku konkurencji 

w obszarze funkcjonowania mojej firmy (obszar gminy),



- strategia marketingowa będzie polegała na wykorzystaniu czterech narzędzi 

marketingowych tj. produktu, ceny, dystrybucji, promocji,

- ceny naszego produktu w przyjętej strategii będą określane na poziomie 

uwzględniającym istniejącą konkurencją na rynku,

- dystrybucja usługi będzie ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców zamieszkałych na terenie funkcjonowania mojej firmy,

- moja firma będzie stosowała następująca narzędzia w zakresie promocji:



a) reklama:  zaprojektowanie atrakcyjnej strony internetowej przedstawiającej 

wizerunek i ofertę mojej firmy; wizytówki z logo, ofertą i danymi firmy; ulotki 

firmowe rozprowadzane na terenie gminy i w sklepach branżowych; 

wykorzystanie środków transportu publicznego do reklamy mojej firmy; 

przedstawienie oferty w mediach lokalnych.



5. Plan organizacyjno-techniczny firmy

a) profil organizacyjny firmy:  Firma MET-TOX zlokalizowana będzie w Woli 

Idzikowskiej 58 w budynku, którego jestem właścicielem. Lokalizacja 

szczegółowa firmy charakteryzuje się tym, że jest zlokalizowana w pobliżu 

drogi Lublin-Zamość. Dysponuje dobrym wejściem do firmy, możliwością 

innego podziału pomieszczeń oraz dużą powierzchnią zaplecza lokalu. 

Znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych oraz dobre oświetlenie 

zewnętrzne i wewnętrzne. Założony jest alarm, urządzenie antywłamaniowe 

oraz instalacja przeciwpożarowa. Budynek mojego zakładu jest parterowy co 

umożliwia wykorzystywanie dużych i ciężkich maszyn oraz do produkcji dużych 

części. Obok budynku znajduje się parking dla klientów. Na terenie mojej 

miejscowości łatwo mi będzie znaleźć wykwalifikowanych pracowników 

z doświadczeniem ponieważ zamieszkują w niej byli pracownicy innej znanej 

firmy produkcyjnej branży metalurgicznej. 



Lp Poszczególne kategorie związane z ustaleniem dochodu 
netto

w pierwszym miesiącu 
prowadzenia działalności

na koniec pierwszego roku 
prowadzenia działalności

1 Planowane przychody  (wielkość sprzedaży) 21889,60 262675,20
2 Planowane koszty ogółem 

w tym: 19779,95
121459,4

zakup towarów

zakup materiałów i surowców 15000 80000

koszty energii, gazu, wody itp. 400 4800

koszty telekomunikacyjne 70 840

czynsz za lokal

koszty transportu 50 600

koszty napraw i innych usług 300 600

płace + ZUS własny i pracowników 1974,95 23699,40

wydatki biurowe 1500 4500

amortyzacja 285zł 3420

reklama 200 3000

inne:

inne: 

3 Dochód brutto
 (przychody – koszty) 2109,65

141215,8

4 Podatek dochodowy 14100,636

5 Dochód netto 127115,16

6. Plan finansowy- przewidywane efekty działalności gospodarczej
Ryczałtowa forma rozliczeń podatkowych

PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
w MOJEJ FIRMIE



Środki trwałe: kasa fiskalna - 3 500, (10% w skali roku) zestaw komputerowy 

– 4000 zł, (30% w skali roku) samochód – 4000 zł, (10% w skali roku maszyny 

i urządzenia: tokarka CNC-16000 zł, (10% w skali roku meble biurowe-5000 zł, 

(10% w skali roku)

Amortyzacja 185 zł + 100 zł = 285 zł

Materiały i surowce: stal, pręty metalowe, aluminiowe, żeliwne, noże 

tokarskie, nakiełki, wytaczaki, chłodziwo 

Materiały biurowe: długopisy, krzesła, przybory, papier do drukarki

ZUS własny i pracowników: 1386 + 256,13+ 123,24 + 209,58 = 1974,95

1 pracownik z wynagrodzeniem miesięcznym 1386zł, ZUS pracownika 18,48% 

- 256,13 zł

Składka na ubezpieczenie społeczne - 123,24 zł (ZUS własny)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne- 209,58 zł (ZUS własny)

Zysk- 127115,16 zł, który będzie przeznaczony na zakup materiałów oraz 

nowych maszyn do zakładu.  



Mocne strony Słabe strony
- budynek widoczny z ulicy; 
- dobry dojazd;
- wejście przystosowane do potrzeb firmy; 
- możliwość przebudowy budynku; 
- podjazd dla osób niepełnosprawnych; 
- dobre oświetlenie zewnętrzne; 
- możliwość reklamy (bilbordu) przy ulicy; 
- miejsca parkingowe; 
- brak konkurencji; 
- zapotrzebowanie na produkty i usługi;

- brak klimatyzacji i wentylacji; 
- brak instalacji wod.-kan.; 
- stary budynek; 
- niedostateczny kapitał początkowy;

7. Plan strategii firmy 

Strategia firmy MET-TOX polegać będzie na maksymalizacji wykorzystania silnych stron i szans oraz neutralizowania 

wpływu słabych stron zagrożeń. Strategia ta będzie wymagała stałego unowocześniania produkcji oraz poszerzania oferty 

usług nadążających za zmiennymi potrzebami klientów. Przyjęta strategia będzie strategią penetracją rynku.
a) analiza SWOT:  



Szanse Zagrożenia
- rozwój przemysłu i usług; 
- duże zapotrzebowanie; 
- mała konkurencja; 
- dotacje Unii Europejskiej na rozwój 
własnej firmy; 
- otwarcie nowego sklepu z częściami 
zamiennymi;
- rozwój gospodarki na terenie 
gminy;
- stworzenie nowych miejsc pracy;

- powstawanie nowych firm; 
- podnoszenie czynszu; 
- likwidacja małych przedsiębiorstw;



8. Harmonogram działań

Działania na najbliższe miesiące z realizacją planowanego przedsięwzięcia 

przedstawia poniższy harmonogram czynności: 

1. Przygotowanie biznesplanu - maj 2011

2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie - czerwiec 2011

3. Przygotowanie lokalu do działalności - lipiec 2011

4. Opracowanie strony internetowej firmy - październik 2011

5. Zakup urządzeń - październik 2011

6. Zarejestrowanie firmy - styczeń 2012



Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

K amil K ic zyńs ki

BIZNESPLAN
Przedsiębiorstwo usługowe- Projektowanie, wykonawstwo

i pielęgnacja terenów zieleni 

„KAMEX- Ogrody z wyobraźnią”



Streszczenie biznesplanu:

Poniższy biznesplan przedstawia działania związane z planowanym 

uruchomieniem działalności Firmy: „KAMEX- Ogrody z wyobraźnią”, która 

planuje prowadzić działalność gospodarczą w zakresie projektowania, 

wykonywania i pielęgnacji terenów zieleni. Planowany termin zarejestrowania 

przedsiębiorstwa to Sierpień 2011 roku, jako firma jednoosobowa i będzie 

zlokalizowana w Lublinie przy ul. Okopowej 10/20. W celu osiągnięcia 

pożądanych efektów technologicznych i ekonomicznych niezbędny jest zakup 

zestawu komputerowego, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia biura. 

Przedsiębiorstwo będzie starać się o dofinansowanie swoich działań z kredytu 

bankowego lub środków unijnych. 



I. Wstęp

Biznesplan został przygotowany dla potrzeb:

- instytucji finansujących (m.in. banków)

- właściciela firmy

- kontrahentów

1. Forma organizacyjno-prawna firmy 

Firma będzie działała w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego.

2. Opis firmy i przedmiot działalności

Zadaniem i celem wyżej wymienionej działalności gospodarczej jest opieka i pielęgnacją 

zieleni, czyli rzeczy, która jest bardzo zaniedbywana w polskich miastach. Tereny zieleni 

potrzebują osoby która ma chęć zmienienia wyglądu otaczającego nas świata, a przede 

wszystkim ma  doświadczenie w tej dziedzinie.  W zawodzie tym bardzo ważna jest 

również wyobraźnia przestrzenna. Jestem osoba świadomą tego, ze działalność ta 

charakteryzuje się sezonowością (mniejsze zapotrzebowanie na wykonawstwo jest 

zimą), ale mimo wszystko jestem gotów otworzyć taka właśnie działalność. 



Siedziba firmy będzie znajdowała się w wojewódzkim mieście Lublinie przy 

ulicy Lipowej.

Lokalizacja znajduje się w bardzo dobrym otoczeniu środowiskowo- 

społecznym. Dodatkowym atutem jest to ze lokal znajduje się w centrum, gdzie 

z każdego miejsca mamy bardzo dobry dostęp, nawet komunikacja publiczna, 

która bez problemową dojedziemy w niedługim czasie na dworzec główny PKS 

oraz PKP.  Przy budynku znajduje się również sporo miejsc parkingowych na 

płatnym strzeżonym parkingu. Firma zlokalizowana jest w pobliżu miejsc 

zaopatrzeniowych (centra ogrodnicze, hurtownie).  Przewiduje się zatrudnienie 

jednego pracownika na stanowisku ogrodnik. Pracownicy powinni posiadać 

odpowiednie uprawnienia do obsługi maszyn rolniczych oraz budowlanych 

(koparka, spycharka, kosiarka).



3. Struktura wydatków inwestycyjnych

I.  Struktura wydatków inwestycyjnych

Koszty uruchomienia działalności - 23 tys. zł

Urządzenia i maszyny - 11,5 tys. zł

Wyposażenie ruchome - 1 tys. zł

Pozostałe środki trwale - 18,9 tys. zł

II.  Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy - 2,5 tys. zł

III.  źródła finansowania budżetu

Własne środki obrotowe - 5 tys. zł

Pożyczki krewnych - 3 tys. zł

Aporty w naturze - 4.5 tys. zł



IV. Zapotrzebowanie na kredyt inwestycyjny(kapitał obcy) 

=  (23000+11500+1000+18900+2500)-(5000+3000+4500) = 44 400 zł

V. Rata kredytu=  44400:6lat = 7400

VI. Ro= 44400
R1= 44400-7400= 37000
R2= 3700-7400=29600
R3= 29600- 7400= 22200
R4= 22200- 7400= 14800
R5= 14800- 7400= 7400
R6= 7400- 7400= 0

VII. Obliczanie odsetek
Ro= 44000*0,07= 3080
R1= 37000*0,07= 2590
R2= 29600*0,07= 2072
R3= 22200* 0,07= 1554
R4= 14800*0,07= 1036
R5= 7400*0,07= 518



VIII. Raty z odsetkami 

R1= 7400+3080= 10480

R2= 7400+2590=9990

R3= 7400+2072=9472

R4= 7400+ 1554=8954

R5= 7400+1036=8436

R6= 7400+518=7918

4. Elementy analizy rynku

Popyt tworzyć będą: osoby fizyczne posiadające domki jednorodzinne, działki 
rekreacyjne, tereny zieleni, instytucje i przedsiębiorstwa.
Podaż to usługi projektowanie, wykonawstwo i pielęgnacja oraz inne usługi 
związane 
z terenami zieleni.
Konkurencja w Lublinie nie jest duża, ponieważ występuje tu tylko kilka firm 
o podobnym profilu działalności. 



5. Plan marketingowy

Strategia marketingowa będzie obejmowała następujące narzędzia: produkt, 

cenę, dystrybucję oraz promocję

W ramach promocji stosować będę następujące narzędzia:

Tradycyjną i nowoczesną reklamę, formy sprzedaży bezpośredniej, elementy 

promocji dodatkowej oraz public relations.

Reklama będzie stosowana w następującej formie: ulotki informacyjne, plakaty, 

banery reklamowe, ogłoszenia w lokalnej prasie.

W promocji dodatkowej firma wykorzystywać będzie:  obniżki cen, karty stałego 

klienta, premie przy zleceniach o dużej wartości, rabatach i obniżkach dla 

klientów przyprowadzających znajomych.

W ramach public relations firma planuje objąć patronatem ochronę ginących 

gatunków drzew w ogrodzie botanicznym, stworzenie projektu i wykonanie 

ruchliwego skrzyżowania w Lublinie (rabata kwiatowa, klomb) oraz 

sponsorowanie drużyny piłki koszykowej lokalnej ligi amatorskiej.



Lp. Poszczególne kategorie związane z 
ustaleniem dochodu netto

w pierwszym miesiącu 
prowadzenia działalności

na koniec pierwszego roku 
prowadzenia działalności

1 Planowane przychody  (wielkość sprzedaży) 23204,45 278453,4

2 Planowane koszty ogółem 
w tym:

19324,95 139649,4

zakup towarów

zakup materiałów i surowców 9000 54000

koszty energii, gazu, wody itp. 550 6600

koszty telekomunikacyjne 100 650

czynsz za lokal 1700 20400

koszty transportu 1100 13200

koszty napraw i innych usług 1800 7200

płace + ZUS własny i pracowników 1974,95 23699,4

wydatki biurowe 200 2400

amortyzacja 1400 7000

reklama 1500 4500

inne:

inne: 

3 Dochód brutto
 (przychody – koszty)

3879,49 138804

4 Podatek dochodowy- ryczałt 12719

5 Dochód netto 126085

PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ w MOJEJ FIRMIE



Materiały i surowce: narzędzia ogrodowe, materiały biurowe, programy 

komputerowe, katalogi roślin 

Inne usługi: np. układanie kostki, budowanie fontanny, altany, murków 

(zatrudnienie podwykonawców)

Pracownicy:  jeden pracownik zatrudniony na umowę o prace 

z wynagrodzeniem 1386 zł + ZUS 18,48% (256,13 zł)

ZUS własny 123,24 zł- ubezpieczenie społ.  209,58 zł- ubezpieczenie 

zdrowotne

Amortyzacja: zestaw komputerowy (30% rocznie), regały, meble biurowe (10%) 

Zestaw komp.: 3500 zł, regały i meble biurowe: 3500 zł

Przychody:   2 projekty (po 5000 zł),  2 wykonania (8500,), pielęgnacja 

6 ogrodów (4704,45 zł)



7. Plan strategii firmy

Plan strategii mojej firmy określony zostanie przez analizę strategiczna firmy metoda 
SWOT

Mocne strony:

Czynniki lokalizacji szczegółowej:
Możliwość umieszczenia reklamy
Wejście do firmy
Możliwość innego podziału pomieszczeń
Powierzchnia zaplecza lokalu
Oświetlenie zewnętrzne
Oświetlenie wewnętrzne
Instalacja wod.-kan.
Relacja z wynajmującym

Czynniki lokalizacji ogólnej:
Funkcjonalność budynku
Kondygnacja lokalu
Dojazd do budynku
Możliwość parkowania
Otoczenie środowiskowo- społeczne



Inne mocne strony:
Wykwalifikowana kadra pracownicza
Wysoka kultura organizacyjna (kontakt z klientem, dotrzymywanie terminów)
Odpowiedzialność
elastyczna dostępność dla klienta 
strona internetowa

2.Słabe strony

Czynniki lokalizacji szczegółowej:
Urządzenia klimatyczne i wentylacyjne
Instalacja antywłamaniowa
Urządzenia specjalistyczne dla danej branży

3. Szanse

Ogólnopolska promocja estetyki miast oraz prywatnych ogrodów

Wzorowanie się na zagranicznych rynkach

4. Zagrożenia

Możliwość powstania konkurencji.



Wykonywane czynności Data rozpoczęcia Data zakończenia

Przygotowanie 
biznesplanu

Marzec 2011 Maj 2011

Opracowanie wniosku 
o dofinansowanie

Czerwiec 2011 Czerwiec 2011

Pozyskanie lokalu Lipiec 2011 Lipiec 2011

Przygotowanie lokalu do 
działalności

Lipiec 2011 Sierpień 2011

Zakup maszyn, urządzeń Sierpień 2011 Sierpień 2011

Zarejestrowanie firmy Sierpień 2011 Sierpień 2011

Przygotowanie reklamy Wrzesień 2011 Wrzesień 2011

8. Kalendarz organizacyjny



Lubels kie C entrum E dukac ji 
Z aw odow ej im. K . K . B ac zyńs kieg o 

w  Lublinie

Jakub P iekarz
BIZNESPLAN

dla
przedsiębiorstwa handlowo-usługowego

„MediaCom”



Biznesplan został przygotowany dla potrzeb:

- instytucji finansujących

- kontrahentów

- właściciela firmy

1. Streszczenie

Przedstawiany biznesplan opisuje działalność gospodarczą związaną 

z planowanym uruchomieniem działalności firmy „MediaCom”, która zamierza 

prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlowo-usługowym. 

Przedsiębiorstwo zostanie zarejestrowanie w Lublinie w kwietniu 2012 roku 

jako firma jednoosobowa i będzie zlokalizowana w lokalu wynajmowanym. Do 

osiągnięcia pożądanych efektów technologicznych oraz ekonomicznych 

niezbędny jest zakup używanych urządzeń  oraz wyposażenia sklepu.

Planowane jest także uruchomienie internetowego kanału dystrybucji urządzeń 

i usług. Firma będzie starać się o dofinansowanie (w późniejszym okresie) 

swoich działań z kredytu bankowego lub środków unijnych.



W początkowym okresie wymagana będzie płatność gotówkowa, która 

wpływać będzie na zysk firmy. Po dłuższej współpracy zostaną zastosowane 

wydłużone terminy i poza gotówkowe formy rozliczeń z kontrahentami.

Koszty uruchomienia działalności wymagają zaangażowania środków obcych 

na początku działalności firmy.

Analiza finansowa planowanego przedsięwzięcia pokazuję, że firma ma szansę 

na dobrą kondycję finansową, głównie dzięki utrzymaniu sprzedaży na 

odpowiednio wysokim poziomie, a przy wsparciu kredytem jest w stanie w pełni 

zrealizować założone zyski.



2. Analiza rynku i konkurencji.
Elementy Analizy Rynku:

1.W mojej firmie oferta będzie skierowana do indywidualnych klientów oraz 

instytucji, które potrzebują założyć sieć komputerową, skorzystać z serwisu 

komputerowego lub dokonać zakupu sprzętu komputerowego.

2.Uważam, że na moje produkty będzie popyt, ponieważ firmy muszą być 

skomputeryzowane oraz tak samo jak indywidualni klienci potrzebują sprawnego 

i nowoczesnego sprzętu komputerowego.

3.Ceny:

Ceny będą uwzględniały sytuację na rynku konkurencyjnym z możliwością stosowania 

polityki sezonowych obniżek, rabatów.

4.Konkurencja

Konkurencja na rynku w zakresie usług i handlu sprzętem komputerowym występuje 

jako znaczna, ponieważ dużo podobnych firm znajduje się w pobliżu lokalizacji mojej 

firmy.



5. Dystrybucja

a) W działalności mojej będą występowały bezpośrednie kanały dystrybucji 

polegające na:

- sprzedaży detalicznej 

- serwisu według potrzeb klienta indywidualnego oraz projektu instytucji 

b) Komunikacja z rynkiem będzie polegała na wykorzystaniu standardowych 

narzędzi promocji:
- produktu
- ceny
- kanałów dystrybucji
- promocji

Pozostałe elementy otoczenia działalności mojej firmy stanowią :

- obowiązujący system prawno-podatkowy

- klienci dostrzegają potrzebę posiadania nowoczesnego i sprawnego sprzętu 

komputerowego

- zagrożeniem dla mojej firmy jest istnienie nieuczciwej konkurencji na rynku

- w mojej działalności gospodarczej nie ma zagrożenia praktyk monopolistycznych



4. Opis firmy i przedmiotu działalności.

1. Przedmiot Działalności Gospodarczej

Przy wyborze przedmiotu działalności gospodarczej wziąłem pod uwagę 

własne zainteresowania i predyspozycje, ponieważ interesuje się instalacją 

sieci komputerowych oraz uczę się w tym kierunku w Technikum.

We własnej działalności gospodarczej będę wykorzystywał nowoczesne 

technologie nie dostępne u konkurencji.

2.Forma Prawna Firmy

Działalność gospodarczą będę prowadził w formie firmy jednoosobowej.

3.Moja Firma będzie się znajdowała przy ul. Kowalskiej 3

4.Obszar działania firmy będzie obejmował rynek lokalny 

(województwo lubelski) wraz z możliwością sprzedaży internetowej.



5. Plan marketingowy, opis oferty oraz strategii marketingowej.

Oferta mojej firmy to:
- naprawa sprzętu komputerowego
- sprzedaż sprzętu komputerowego
- ulepszanie sprzętu komputerowego
- składanie komputerów
- sprzedaż oprogramowania komputerowego
- instalacja oprogramowania komputerowego
- tworzenie sieci komputerowych w firmach
Strategia marketingowa mojej firmy będzie polegała na wykorzystaniu czterech narzędzi 
marketingowych (produktu, ceny, dystrybucji i promocji) w zakresie produktu firma 
będzie oferowała  usługi wykonywane w krótkim okresie czasu oraz wysokiej jakości 
wykonania, ceny moich produktów będą określane na poziomie z uwzględnieniem 
istniejącej konkurencji na rynku. Dystrybucja usługi będzie ukierunkowana 
z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców rejonu funkcjonowania mojej firmy. Moja firma 
będzie stosowała następujące narzędzia w zakresie promocji:
- reklama: zaprojektowane efektywnej i atrakcyjnej strony internetowej przedstawiającej 
wizerunek i ofertę firmy
- wizytówki z logo i ofertą firmy 
- ulotki firmowe rozprowadzane na terenie miasta Lublin
- wykorzystanie środków transportu publicznego do reklamy i umieszczonymi plakatami 
mojej firmy
- przedstawienie swojej oferty w mediach lokalnych (gazeta i telewizja lokalna)



6. Plan organizacyjno – techniczny:

Firma będzie zlokalizowana w mieście Lublin przy ulicy Kowalskiej 3, w lokalu, 

który będę wynajmował. 

Lokalizacja ogólna charakteryzuje się:

- dobrym stanem technicznym budynku

- funkcjonalnością lokalu

- kondygnacją lokalu 

- atrakcyjnością strefy miasta

- dobrym dojazdem do budynku 

- możliwością zaparkowania

- dobrym otoczeniem środowiskowo – społecznym

- ubezpieczeniem budynku



Lokalizacja szczegółowa charakteryzuje się:

- możliwością zamieszczenia reklamy

- oknami wystawowymi

- możliwością innego podziału pomieszczeń

- dużą powierzchnią zaplecza

- dobrym oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym 

- posiadaniem urządzeń klimatycznych i wentylacyjnych

- instalacją antywłamaniową

- instalacją wodno – kanalizacyjną

- niską stawką czynszu

- dobrą relacją z wynajmującym



7. Plan finansowy przedsięwzięcia
„MediaCom” przedsiębiorstwo jednoosobowe 

o kapitale założycielskim jedenaście tysięcy zł, z czego:

- wyposażenie biura – 2000zł

- komputer, oprogramowanie – 3000zł

- gotówka znajdująca się w banku – 6000zł

Przedsięwzięcie finansowane ogółem 55000zł

w tym:

środki własne 11000zł

kredyty 0 zł

inne: pożyczka 4000zł

środki unijne : 40000zł

Właściciel firmy szacuje, że przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w 20% ze środków 

własnych a w 80% z funduszy obcych. Koszty uruchomienia wymagają zaangażowania 

środków obcych na początku działalności firmy.



Struktura majątku trwałego:
 - maszyny i urządzenia 

aport: 5000zł

- środki transportu 

Zakup : 6000zł

Właściciel firmy, chcąc doprowadzić ją do pełnej sprawności, musi zainwestować 6000zł  w środki 

transporu.

W następnych latach niezbędne będzie dokupywanie środków stałych.

Struktura majątku obrotowego:

-materiały biurowe 

Zakup 200zł

- narzędzia

Zakup 5000zł

-towary 

Zakup 30000zł

-inne:

Środki pieniężne 5000zł



lp Poszczególne kategorie związane z ustaleniem 
dochodu netto

w pierwszym miesiącu 
prowadzenia działalności

na koniec pierwszego roku 
prowadzenia działalności

1 Planowane przychody  (wielkość sprzedaży) 35500 426000
2 Planowane koszty ogółem 

w tym:
41765 187980

zakup towarów 30000 120000

zakup materiałów i surowców 5000 5000

koszty energii, gazu, wody itp 400 4800

koszty telekomunikacyjne 150 1800

czynsz za lokal 700 8400

koszty transportu 0 0

koszty napraw i innych usług 1500 1500

płace + ZUS własny i pracowników 2515 30180

wydatki biurowe 100 300

amortyzacja 1000 12000

reklama 1000 4000

inne:

inne: 

3 Dochód brutto
 ( przychody – koszty)

-6265 238020

4 Podatek dochodowy 20256

5 Dochód netto 217764

PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w MOJEJ 
FIRMIE



W pierwszym miesiącu działalność ponosi stratę w wysokości 6265 zł ze względu na 
duże koszty. Po rozwinięciu działalności na koniec roku dochód brutto (zysk) powinien 
wynosić ok. 217764 zł

Podatek dochodowy ustalany będzie formą ryczałtową.
Podatek odprowadzany na koniec roku wyniesie 16.626zł 
Zysk netto w wysokości 217764zł zostanie przeznaczony na premie dla pracowników, 
zakup nowych urządzeń potrzebnych do pracy, uzupełnianie zapasów.
Sprzedaż towarów i usług miesięcznie 35500 zł, a rocznie 426000zł .
Planowane wydatki (koszty):
-czynsz                                miesięcznie 700zł rocznie 8400zł
-koszty energii, wody itp.     miesięcznie 400zł rocznie 4800zł
-koszty telekomunikacyjne  miesięczne 150zł               rocznie 1800zł
-pracownicy i ZUS               miesięcznie 2515zł               rocznie 30180zł

W początkowym okresie wymagana będzie płatność gotówkowa, która wpływać będzie 
na zysk firmy. Po dłuższej współpracy zostaną zastosowane wydłużone terminy i poza 
gotówkowe formy rozliczeń z kontrahentami.
Koszty uruchomienia działalności wymagają zaangażowania środków obcych na 
początku działalności firmy.
Analiza finansowa planowanego przedsięwzięcia pokazuję, że firma ma szansę na dobrą 
kondycję finansową, głównie dzięki utrzymaniu sprzedaży na odpowiednio wysokim 
poziomie, a przy wsparciu kredytem jest w stanie w pełni zrealizować założone zyski.



7. Plan Strategiczny Firmy.

Strategia firmy będzie polegała na wykorzystaniu parametrów przedstawionych 

w analizie SWOT mojego projektu biznesowego. Strategia będzie polegała na 

maksymalnym wykorzystaniu wszystkich silnych stron i szans oraz na neutralizowaniu 

negatywnego wpływu słabych stron i zagrożeń

1. S - mocne strony, czynniki pozytywne wewnętrzne: 

- ogólny stan techniczny budynku

- funkcjonalność budynku

- kondygnacja lokalu

- atrakcyjność strefy miasta

- dojazd do budynku

- możliwość parkowania

- otoczenie środowiskowo – społeczne

- ubezpieczenie budynku

- ogólna ocena lokalizacji ogólnej

- elewacja frontowa



- możliwość umieszczenia reklamy

- okna wystawowe

- możliwość innego podziału pomieszczeń

- powierzchnia zaplecza lokalu

- oświetlenie wewnętrzne

- urządzenia klimatyczne i wentylacyjne

- instalacja antywłamaniowa

- instalacja wodno – kanalizacyjna, c.o.

- ewentualna stawka czynszu

- ewentualna relacja z wynajmującym 

- niskie ceny

- wykształcenie zawodowe

- wizerunek prowadzącego firmę

- ciekawa oferta handlowa

- sklep internetowy



2. W – Słabe Strony

- nowoczesność architektury budynku

- winda

- podjazd dla niepełnosprawnych

- oświetlenie zewnętrzne

- urządzenia specjalistyczne dla danej branży 

- niski kapitał początkowy

3. Szanse – Czynniki Zewnętrzne Pozytywne:

- wzrost zapotrzebowania na produkty i usługi mojej branży

- export

- import

4. Zagrożenia – Czynniki Zewnętrzne Negatywne

- konkurencja

- pogorszenie sytuacji finansowej firm współpracujących 



Strategia marketingowa

Zostanie przyjęta strategia „penetracji rynku” polegająca na poszukiwaniu możliwości zwiększenia 

sprzedaży dotychczasowych produktów i usług na dotychczasowym rynku. Efektem zastosowania 

będzie wzrost udziałów w rynku, co oznacza stabilność cen oraz obniżenie jednostkowych kosztów 

usług oraz kosztów handlowych.

Promocja

Promocja obejmować będzię reklamę, sprzedaż bezpośrednią, promocję dodatkową i public 

relacions.

Promocja Dodatkowa: obniżki cen, kupony rabatowe, premie przy zakupie, znaczki handlowe, 

konkursy i loterie.

W zakresie Public Relactions: zgodnie z zasadą :”Czyń dobrze i mów o tym głośno” moja firma 

będzie wpierać finansowo sport i kulturę (dofinansowanie budowy nowego boiska przy Szkole 

Podstawowej nr. 25 w Lublinie, wspieranie finansowe Lubelskich Domów Kultury) oraz brać udział 

w akcjach charytatywnych i dobroczynnych.



Czynności Data Rozpoczęcia Data Zakończenia

Przygotowanie 
biznesplanu

Styczeń 2012r. Styczeń 2012r.

Opracowanie wniosku o 
dofinansowanie

Luty 2012r. Luty 2012r.

Przygotowanie lokalu do 
działalności

Luty 2012r. Marzec 2012r.

Wykonywanie Strony 
Internetowej Firmy

Marzec 2012r. Marzec 2012r.

Zakup Maszyn i 
Urządzeń

Marzec 2012r. Marzec 2012r.

Zarejestrowanie Firmy Kwiecień 2012r. Kwiecień 2012r.

8. Kalendarz Organizacyjny



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !
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