
Moja firma - moduł III  

Warszawa, 8-10.12.2017 
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Specjalista ds. ulepszania świata  
 

• „Kreatywne gdybanie” – czyli co by było gdyby… 

• Pomysły realne i nierealne, kreatywne  

• Jak ulepszyć towar i usługę? – zadanie 

• Pomysł na biznes 

• Ważne – pomysłowość i kreatywność motorem 

tworzenia innowacji 

• Innowacje możliwe do adaptacji biznesowej  

w świecie realnym  

 

 



Pomysł na biznes – czy to możliwe?  

• Doskonali adwokaci czyli jak przekonać inwestorów 

• Burza mózgów czyli w poszukiwaniu argumentów  

• 3 - minutowe prezentacje czyli przekonać inwestora, 

aby wyłożył środki finansowe  

 

 

 



Pomysł na biznes – czy to możliwe?  

• Gazetka na torebkach na chleb www.apetitios.pl 

• Buty z wymiennymi podeszwami www.zipzshoes.com 

• Meble z samochodów 

www.najlepszedomy.pl/wnetrza/103/meble_z_samochodow_oplacalna_nisza,274.html 

• Kiosk Drive https://tvs.pl/informacje/zakupy-zza-kierownicy-2009-07-03/ 

• Rowery z bambusa https://www.forbes.pl/pierwszy-milion/asante-bamboo-

bikes-igor-pielas-babusowe-rowery/7dd6p64 
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Pomysł na biznes – czy to możliwe?  
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Pomysł na biznes – czy to możliwe?  



Zabawki  
 

Blogi szkolne 

Autentyczne  

zabawki  

 

Potrzeba 
budująca 

popyt   

Konieczny  

prototyp 

Koszt 
wytworzenia  

Min. 3 grupy  

Cena 
sprzedaży  

stała – 5 zł.  

Reklama  

 



Fabryka książek  
    Przykład Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V 

                

1. Liczba wyprodukowanych 
4 

          
  

książek 
          

              

                

2. Liczba pracowników 4           

                

3. Wynagrodzenie 
16 zł 

          
  

(4 zł dla pracownika) 
          

              

                

4. Liczba zużytych kartek papieru 4           

                

5. Koszty materiałowe 
4 zł 

          
  

(1 zł za zużyty arkusz papieru) 
          

              

                

6. 10 zł – koszt wynajmu hali 
10 zł 

          
  

fabrycznej (ławki) 
          

              

                

7. Inwestycje w środki produkcji 
2 zł 

          
  

(2 zł za długopis itd.) 
          

              

                

8. Inne koszty 0           

                

9. Koszty całkowite 
32 zł 

          
  

(suma kosztów) 
          

              

                

10. Koszt produkcji książki 
8 zł 

          
  

(przeciętny) 
          

              

                

Grupy  
3 min  

5 rund 

Arkusz 

wyników 

Produkcja 



Przedsiębiorcza gmina – prawda czy fałsz?  

• Identyfikacja otoczenia szkoły czyli przedsiębiorcy w naszej 

gminie 

• Mapa gospodarcza gminy - firmy handlowe, usługowe i 

produkcyjne 

• Analiza mapy 

• Czy nasza gmina jest przedsiębiorcza? 

 

 

 



Plusy i minusy prowadzenia  

własnej działalności gospodarczej   

Plusy  

Niezależność  

Możliwość 
samorealizacji  

Pewność zatrudnienia  

Satysfakcja  

Poprawa sytuacji 
finansowej   

Minusy  

Nieustanne ryzyko  

Odpowiedzialność  

Nienormowany  
czas pracy  

Dodatkowe obowiązki 
prawno-administracyjne  

Nieregularność 
dochodów  

i inne … 
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Dziękuję za uwagę 


