
Model biznesowy 
 
Projekt konkursowy 



Zajęcia w II semestrze roku szkolnego 
marzec – kwiecień  

• przygotowanie projektu konkursowego 

• przesłanie pracy na konkurs  

• rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 

nagród: kwiecień – maj 2018 r. 

• nagrody: wycieczka do Warszawy (w tym 

zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP, 

warsztaty): maj – czerwiec 2018 r. 

 



Temat pracy konkursowej:  

Model biznesowy 

przedsięwzięcia w lokalnej 

społeczności 
 



Zasady konkursu 

 

• Każda szkoła, biorąca udział w projekcie ma 2 miesiące od zakończenia 

ferii zimowych na przygotowanie i przesłanie pracy konkursowej. 

• Każda szkoła przygotowuje jedną pracę. 

 



Zasady konkursu 

 

• Pracę konkursową należy skutecznie (drogą elektroniczną lub pocztą 

tradycyjną) dostarczyć do Fundacji wraz z formularzem zgłoszeniowym  

we wskazanym terminie. Niedotrzymanie tego terminu pozbawia uczniów 

możliwości udziału w konkursie. 

• Do każdej złożonej pracy należy przesłać na adres Fundacji oświadczenie  

o zapoznaniu się z regulaminem, wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, przekazaniu praw autorskich i inne wymagane 

dokumenty. 

• Wszystkie zasady konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu. 

 



Co powinna zawierać praca konkursowa? 

Praca nadesłana na konkurs musi zawierać: 

• prezentację multimedialną modelu biznesowego przedsięwzięcia w 

lokalnej społeczności; 

• nagranie video – wystąpienie grupy – zaprezentowanie przedsięwzięcia 

(modelu biznesowego) przed potencjalnymi inwestorami (nagranie 

powinno zachęcić potencjalnych inwestorów do zainwestowania w 

realizację przedsięwzięcia, w wystąpieniu może wziąć udział jedna 

osoba, część grupy lub cała grupa).; 

• formularz zgłoszeniowy na konkurs. 

 



Wymogi dotyczące prezentacji multimedialnej:  

• technika wykonania prezentacji jest dowolna, prezentacja powinna być 

zapisana w ogólnodostępnych, bezpłatnych programach komputerowych, 

• prezentacja powinna zawierać opisy min. 9 elementów modelu 

biznesowego, jeden opis nie powinien być dłuższy niż 1500 znaków ze 

spacjami, 

• treści zamieszczane w prezentacji nie mogą mieć charakteru politycznego 

lub obrażać innych osób, wielkość plików nie może przekroczyć 100MB. 

 



Wymogi dotyczące przygotowania nagrania video: 

• technika wykonania filmu jest dowolna. Filmy mogą być nagrane przy 

użyciu m.in. telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego z funkcją 

nagrywania filmów lub kamery cyfrowej, 

• treści zamieszczane w filmie nie mogą mieć charakteru politycznego lub  

obrażać innych osób, 

• wielkość plików nie może przekroczyć 500MB, a czas trwania filmu nie 

może przekraczać 5-7 min. [?] 

 



Atuty pracy 
 

 

• pomysłowość, 

• ogólną wartość merytoryczną pracy, 

• wykonanie pracy (m.in.: wkład pracy, pomysł na przedstawienie 

pracy), 

• zgodność z wymogami formalnymi. 



Można tak …  i tak … 



Co dostarczają? 

 

Jaką wartość dostarczają? 

 

Jakie potrzeby zaspokajają? 

Jakie koszty ponoszą? 

Ile klienci mogą zapłacić? 

 

Kto odnosi sukces? 

 



Większy sukces? 

Anna Juan 

Jaką wartość 

dostarczają? 

 

Zapewnienie  

podstawowych potrzeb 

mieszkańców 

Zaspokojenie potrzeb 

związanych ze zdrowym 

(?) odżywianiem 

Co dostarczają? 

 

Towary wielobranżowe  Świeże owoce i warzywa 

Jakie potrzeby 

zaspokajają? 

 

Dokonywanie zakupów Potrzeba zdrowego stylu 

życia 

Jakie koszty ponoszą? 

 

Niskie-średnie Średnie-wysokie 

Ile klienci mogą 

zapłacić? 

 

Mało / jak najmniej Więcej 

Kto odnosi sukces? 

 

??? ??? 



Dzieło artysty/ 
wizjonera/ 
kreatora/ 

szaleńca… 

Systematyczna, 
zorganizowana  

i celowa 
działalność 

Czym jest kreatywność? 



Czym jest kreatywność? 

• Poszukiwanie – działanie ukierunkowane na cel 

• Inkubacja – wylęganie się pomysłów 

• Iluminacja – nagły wgląd w problem 

• Sprawdzanie rozwiązania 



Czym jest kreatywność? 

• Całkowite zanurzenie w danej 
dziedzinie 

• Pojawienie się sądów intuicyjnych 

• Frustracja, złość 

• Przekonanie o roli nieświadomości 

• Oderwanie od problemu 

• Uczucie iluminacji 

• Doznanie intensywnej reakcji 

• Odrzucenie przez środowisko 

• Satysfakcja wynikająca z uznania 



I co z tą kreatywnością zrobić … ? 

Pytanie: 



 Kreatywność  

Metoda 4P -> 5P 

 

• produkt Product 

• proces Process 

• osoba Person 

• środowisko Press 

• perswazja Persuasion 
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1. Umiejętność  kompleksowego 

rozwiązywania problemów 

2. Myślenie krytyczne 

3. Kreatywność 

4. Przewodzenie ludziom 

5. Współpraca 

6. Inteligencja emocjonalna 

7. Formułowanie opinii i podejmowanie 

decyzji 

8. Nastawienie na usługi 

9. Negocjacje 

10. Elastyczność kognitywna  

(um. poznawcze) 

 

 



Biznesplan a model biznesowy 
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Model biznesowy 
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Model biznesowy 

• 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).  

 



Model biznesowy 

• Metodologia Canvas jest na polskim rynku narzędziem popularnym  

w szczególności wśród osób młodych planujących prowadzenie 

działalności biznesowej i zaczyna być wykorzystywany na 

lekcjach zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych, jak i w 

wersji uproszczonej w gimnazjach. 

• Narzędzie to 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.  

 



Model biznesowy w oparciu o metodę Canvas 
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Schemat modelu biznesowego 

Kluczowi 

partnerzy  

(6) 

 

Kluczowe 

działania  

(5) 

Niezbędne 

zasoby  

(4) 

Propozycja 

wartości  

(3) 

Sposoby 

dotarcia do 

klientów  

(2) 

Klienci i 

ich 

potrzeby  

(1) 

Źródła kosztów  

(7) 

Strumienie przychodów  

(8) 

Streszczenie  

(9) 



Moduły tematyczne – moduł III 

Specjalista ds. 
ulepszania 

świata  

Pomysł na 
biznes – czy to 

możliwe?  

Zabawki – czyli  
o tym jak firmy 
osiągają zysk  

Fabryka książek 
Przedsiębiorcza 
gmina – prawda 

czy fałsz?  

Plusy i minusy 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej  

Pomysł na 
biznes w lokalnej 

społeczności  

Model biznesowy 
przedsięwzięcia 

w lokalnej 
społeczności 

Wizyta u 
przedsiębiorcy  



Powodzenia  


