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Streszczenie 

Przedmiot „E-biznes” jest w obecnej postaci wynikiem pewnego rodzaju konsensusu, jakim 
jest z jednej strony ograniczenie limitów godzin, a z drugiej strony wymogi dydaktyczne dla okre-
ślonych kierunków studiów. Wydaje się, że zakres tematyczny, szerokie odwołania do rzeczywi-
stości gospodarczej, powiązania z praktyką, wymagałyby, aby rozszerzony został wymiar godzi-
nowy całości (wykłady i ćwiczenia). Obecna forma jest pewnego rodzaju minimum merytorycz-
nym i praktycznym dającym jednak dobre podstawy do dalszego studiowania zaprezentowanych 
obszarów wiedzy oraz przygotowania młodego przedsiębiorcy. 

Abstract 

Object of e-business in present form, there is result of kind of certain consensus from one part 
of limitation of limit of hour that be but from other requirement for definite directions of studies 
didactic. As seen, that thematic range, wide appealing for economic reality, coherence with prac-
tice, they would require in order to dimension has been expanded hour integrity (lecture and exer-
cises). Present form is certain kind of minimum essential and practical, however, good bases for 
farthest studying presented area of knowledge giving and preparation of young businessmen. 

Wstęp 

Przedmiot „E-biznes” i specjalność „E-biznes – Internet w zarządzaniu i biz-
nesie” w ramach kierunku „Informatyka i Ekonometria” włączono do programu 
studiów na poziomie licencjatu pięć lat temu, zarówno na studiach stacjonar-
nych, jak i niestacjonarnych. Po dwóch latach przedmiot ten wszedł do programu 
studiów wszystkich pozostałych kierunków realizowanych na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, tj. „Ekonomia”, 
„Zarządzanie” oraz „Finanse i Rachunkowość”. 
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Decyzje Rady Dydaktycznej WNEiZ-u, dotyczące wprowadzenia 
„E-biznesu” były oczywistą konsekwencją tego, co działo się (i dzieje) we 
współczesnym biznesie. Ekonomista nie może zamykać oczu na szereg zdarzeń 
i zjawisk będących w związku z ekspansją Internetu na granicy ekonomii i in-
formatyki czy też informatyki i ekonomii. 

Na wykłady z „E-biznesu” przeznaczono w ramach wszystkich kierunków – 
15 godzin. Jest to niewiele, patrząc zarówno na zakres materiału, jak i dynamikę 
e-biznesu w praktyce.  

Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi został wysoko oce-
niony przez studentów w specjalnej ankiecie badającej popularność różnych 
typów zajęć dydaktycznych. Z racji ograniczonej liczby godzin nie zawiera on 
jednak wszystkich pożądanych treści programowych. Część wiedzy student 
przyswaja sobie z polecanej literatury, a zwłaszcza ze skryptu pt. Podstawy e-bi-
znesu napisanego przez pracowników Katedry Społeczeństwa Informacyjnego, 
a wydanego przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.  

Na początku studenci zaznajamiani są z problemami globalizacji, która jest 
w różnych aspektach praktycznych „tłumaczona” z uwzględnieniem jej konse-
kwencji dla e-handlu. Omówienie obszarów globalizacji, jej historii i objawów 
we współczesnej gospodarce oraz czynników wpływających na jej rozwój – 
kończy analiza SWOT, czyli zestawienie szans i zagrożeń tego zjawiska oraz 
jego mocnych i słabych stron. 

Kolejno studenci otrzymują „pakiet wiedzy” na temat e-gospodarki – proce-
sów biznesowych zachodzących w sieci, produktu i usługi cyfrowej oraz modeli 
funkcjonowania e-biznesu. 

Dowiadują się także, co oznacza pojęcie „nowa ekonomia” oraz co może 
stać na przeszkodzie w jej rozwoju, a także, jakie zasady powinny być stosowane 
przy wprowadzaniu e-biznesu i czego najczęściej boją się biznesmeni, podejmu-
jąc decyzję o takiej formie działalności. Na wykładzie tym podawana jest też 
aktualna sytuacja w polskiej branży informatycznej, w Europie i USA. 

Następnie rozważania schodzą na poziom przedsiębiorstwa. Podkreślone są 
więc zagadnienia praktyczne związane z faktem, że Internet jest kreatorem 
e-przedsiębiorstwa i że przechodzenie do e-biznesu powinno odbywać się eta-
pami z których najważniejszy to ocena e-biznesowych możliwości firmy, 
a następnie budowa witryny internetowej – sieciowej wizytówki, która powinna 
spełniać szereg warunków, żeby dobrze funkcjonować na rynku globalnym. 

Kolejno omawiane są różnice między gospodarką przemysłową i elektro-
niczną, oraz zalety i wady tzw. organizacji wirtualnej i telepracy. 

W związku ze stosunkowo niewielką liczbą godzin wykładowych wybrano 
trzy specyficzne problemy e-biznesu: e-commerce, e-banking oraz bezpieczeń-
stwo w e-biznesie. 

Omawiane są więc typy relacji między dostawcą a odbiorcą, istotne różnice 
między towarem tradycyjnym a „internetowym”, podstawowe zasady interneto-
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wych zakupów ze szczególnym uwzględnieniem aukcji internetowych oraz spe-
cyfika e-klienta. Prezentacje tych zagadnień kończy „rzut oka” na e-handel 
z pozycji sprzedawcy i partnerów. 

Następnie studenci zapoznają się z analizą SWOT bankowości elektronicz-
nej, samą istotą e-bankingu i jego „odgałęzień” tj. t i m – bankingu, z zaletami 
i wadami różnych form płatności oraz podpisem elektronicznym w aspekcie jego 
formalnych i prawnych możliwości, a także, niestety, niewielkiej jeszcze aktual-
nej powszechności. 

Ponieważ problem bezpieczeństwa w e-biznesie spędza sen z powiek wielu biz-
nesmenom (jak wynika z wielu badań sondażowych) – problem ten kończy cykl 
wykładów z „E-biznesu”. Wyspecyfikowano w nim klasyfikacje zagrożeń, jakie 
niesie ze sobą tzw. wojna informatyczna, a także omówiono typowe błędy w polity-
ce bezpieczeństwa – dokumencie, który powinna posiadać każda firma. 

W podstawowych zasadach budowy polityki bezpieczeństwa podkreślono ob-
szary szczególnego ryzyka w handlu elektronicznym i możliwości zarządzania tym 
ryzykiem, omówiono podstawowe technologie zabezpieczeń i problem szyfrowania 
danych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. certyfikatów klucza publicznego. 

Aby nie „zgubić” związku teorii z praktyką – na jeden z wykładów zapra-
szani są zwykle specjaliści z Polskiej Federacji Przedsiębiorczości i Regionalne-
go Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Przedstawiciele „Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości” zachęcają studentów do przedstawienia pomy-
słów na własny e-biznes, udzielają na miejscu praktycznych rad w tym zakresie 
lub umożliwiają kontakt z doradcami z różnych obszarów – ekonomicznych, 
prawno-organizacyjnych, księgowych czy też inżynieryjno-technicznych. Kon-
cepcje te są rozwijane później w ramach zajęć laboratoryjnych z „E-biznesu”.  

Z kolei w ramach ćwiczeń studenci uruchamiają wirtualną działalność w e-
biznesie. Zmierzenie się z praktyką to szeroki wachlarz problemów, którym trze-
ba podołać, są to: aspekty finansowo-księgowe, organizacyjne, cywilno-prawne, 
jak i szeroki wachlarz problemów natury technologicznej, bezpieczeństwa czy 
też spraw z dziedziny marketingu. 

Właściciel biznesu musi w początkowej fazie działalności znać się niemalże 
na wszystkim, studenci zaś rozwiązują problem działalności gospodarczej jedno-
osobowo. Oczywiście w praktyce w przypadku zawiązywania spółki, sytuacja 
jest już nieco lepsza i możliwe staje się wydzielenie pewnych czynności w za-
kresie działania współwłaścicieli.  

Poniżej omawiane przykładowe obszary, z pewnością nie pokryją wszelkich 
możliwych, które mogą zaistnieć w rzeczywistej działalności. Podczas zajęć 
laboratoryjnych zwracana jest uwaga na możliwe problemy, których wyelimi-
nowanie w sposób istotny zmniejszy ryzyko poniesienia klęski już na etapie 
wstępnym bądź w początkowej fazie. 
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1. Wybór działalności 

Propozycje obszarów, które mogą stać się zaczątkiem własnego biznesu 
składają się na szeroki wachlarz i zakres (sklepy: spożywcze, techniczne, elek-
troniczne, komputerowe, kwiaciarnie; usługi: korepetycje, doradztwo finansowe, 
rachunkowe, podatkowe, personalne; wytwórczość: towary dla określonych grup 
zawodowych, rękodzieło; działalność artystyczna: fotografia, obróbka graficzna 
i inne). Często o wyborze rodzaju działalności przesądzają własne umiejętności, 
nawiązane kontakty lub też dotychczasowo wykonywane zajęcie. Jako jedną 
z propozycji można również przyjąć próbę zmierzenia się z transformacją do-
tychczas prowadzonej działalności (w przypadku, gdy student już taką prowadzi 
bądź w niej uczestniczy) w taką, która w znaczący sposób staje się organizacją 
„wirtualną” lub też mocno osadzoną w środowisku sieciowym.  

Działalność można rozpocząć od wyszukania informacji z serwisów www, 
które to pomogą zorientować się w temacie oraz w poszczególnych jej aspek-
tach. Można tu wskazać na serwisy biznesowe, finansowe, prawne oraz takie, 
które zawierają w swych zasobach porady dla rozpoczynających działalność 
gospodarczą lub też oferujących konkretną pomoc. Na rynku dostępny jest, 
oprócz zasobów sieciowych, szereg publikacji branżowych w postaci gazet jak 
też pozycji książkowych. Doskonałym przykładem jest wydawane kilka lat temu 
czasopismo „Internet”, a w nim cykl artykułów: „Internet – poradnik praktycz-
ny” autorstwa Justyny Adamczyk. Obecnie czasopismo nie jest dostępne w tra-
dycyjnej formie, funkcjonuje jedynie w formie serwisu internetowego. 

Każdy student na etapie wstępnym tworzenia projektu własnego e-biznesu 
musi dokonać kilku istotnych wyborów. Zaliczyć można do nich: określenie 
nazwy firmy (nazwa domeny), liczby osób, jakie będą zatrudnione wraz z przed-
siębiorcą (tzw. koszty osobowe w obszarze, których można szukać istotnych 
oszczędności w fazie wstępnej prowadzenia biznesu – różne formy zatrudniania 
pracowników), obszaru geograficznego prowadzonej działalności (siedziby 
podmiotu), wybór sposobu prowadzenia działalności (spółka, karta podatkowa 
itp.). Dokonane wybory nie muszą jeszcze przesądzać o końcowych ustaleniach, 
jednakże pomogą one szacować koszty, z jakimi zetknąć się będzie musiał każdy 
z przedsiębiorców. 

2. Analiza Stakeholders 

Bardzo ważnym etapem procesu formułowania misji dla wymyślonej firmy 
jest analiza tzw. zainteresowanych (stakeholders). Zalicza się do nich wszystkie 
osoby oraz instytucje, które mają konkretne oczekiwania w stosunku do organi-
zacji. Przykładowo dla biblioteki publicznej, do kategorii „zainteresowanych” 
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zaliczyć można: każdego potencjalnego klienta biblioteki, wydawców, autorów, 
instytucje edukacyjne i naukowe, sponsorów, instytucje rządowe itp. W ramach 
analizy „zainteresowanych” zwrócić należy uwagę na następujące kwestie1:  

• Kim są poszczególni „zainteresowani”?  
• W jaki sposób powiązani są z firmą oraz jaka może być ich siła 

przetargowa w stosunku do firmy?  
• Jakie są ich oczekiwania w stosunku do firmy?  
• Czy można liczyć na ich wsparcie dla firmy oraz czy istnieje 

niebezpieczeństwo konfliktu między nimi ze względu na odmienność ich 
oczekiwań w stosunku do firmy lub konfliktu między nimi i firmą?  

• Jaki mają wpływ na działanie firmy?  
• W jaki sposób postrzegają firmę w związku z ich oczekiwaniami 

w stosunku do niej oraz ich poszczególnymi interesami?  
Wykonywana analiza powinna uczulić studentów na zagrożenia i szanse, jakie 

niosą ze sobą interakcje biznesu z otoczeniem oraz umożliwić stworzenie ich swo-
istego rankingu z punktu widzenia firmy. Pominięcie takiej analizy przy formuło-
waniu misji może być przyczyną wewnętrznych konfliktów w firmie oraz braku 
zrozumienia dla jej działania ze strony poszczególnych „zainteresowanych”. Nie 
znaczy to oczywiście, że analiza taka gwarantuje eliminację ewentualnych konflik-
tów – jest to niejako „polisa ubezpieczeniowa” w postaci wiedzy o otoczeniu2. 

3. Koszty działalności, uruchomienie biznesu 

Aby uruchomić działalność gospodarczą niezbędne jest dokonanie kilku 
czynności cywilno-prawnych. Ważne, aby przedstawić sobie całą procedurę 
rejestracji firmy w podpunktach z wykazem niezbędnych dokumentów – nazwy 
formularzy, wówczas poszczególne etapy te staną się bardziej czytelne. Zazwy-
czaj spis wymaganych czynności dostępny jest w postaci poradników w Interne-
cie. Warto także zlokalizować i wypisać miejsca, gdzie należy zgłosić urucho-
mienie działalności. Na tym etapie trzeba już określić miejsce fizycznego wyko-
nywania działalności ze szczegółowym podaniem wszelkich z tym związanych 
kosztów (zaliczyć do nich można wszelkie koszty związane z wynajmem bądź 
kupnem lokalu – chyba że jesteśmy w posiadaniu takowego). 

Uruchamiając działalność gospodarczą konieczne staje się wyposażenie lo-
kalu we wszelkie urządzenia biurowe. Są to m.in. meble biurowe, urządzenia 
techniczne wyposażenia biura, urządzenia telekomunikacyjne. W ich skład 
wchodzą również urządzenia zaplecza socjalnego i sanitarnego. Z innym przy-

 
1 Por. K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993, s. 28. 
2 B. Godziszewski, Misja organizacji: istota, funkcje, proces formułowania, www2. ksiazni-

ca.torun.pl/odstrat. 
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padkiem mamy do czynienia, gdy firma wprowadza się do już umeblowanego 
i przygotowanego biura umożliwiającego normalne funkcjonowanie. Wówczas 
jedynymi kosztami będą koszty dzierżawy i mediów.  

4. Konkurencja na rynku, witryna internetowa 

Analiza konkurencji dla potrzeb projektu studenckiego powinna zawierać 
m.in.: analizę potencjału, celów i strategii konkurentów, analizę strukturalną 
sektora, mapę grup strategicznych, identyfikację i interpretację sygnałów rynko-
wych. Należy określić stan konkurencji w danym obszarze działalności 
(w zależności od obszaru geograficznego). Niezwykle istotną informacją jest 
również przekrój oferowanych towarów (grupy asortymentowe), obszar penetra-
cji rynku – udziały w rynku, sposoby dotarcia do klienta (specyficzne metody, 
ciekawe akcje), dane finansowe o kondycji konkurencji. Konieczne jest wypisa-
nie szczegółowych danych adresowych firm, status prawny, data uruchomienia 
działalności, wielkość zatrudnienia itp.  

W celu lepszego poznania branży oraz sformułowania wytycznych dla własnego 
projektu witryny internetowej należy wykonać analizę istniejących witryn konku-
rencji (lecz nie tylko, mogą być to również witryny „branżowe”). Do analizy uza-
sadnione wydaje się również wciągnięcie jednej bądź kilku przykładowych witryn 
zagranicznych, niebędących bezpośrednią konkurencją – ich porównywanie da 
pełną orientację o trendach panujących w branży. Analiza taka powinna zawierać 
m.in. odpowiedzi na tak kluczowe pytania: czy serwisy internetowe rzeczywiście 
odpowiadają potrzebom klientów; które ze stron internetowych są intuicyjne i łatwe 
w obsłudze; które ze stron są dostosowane do możliwości internautów z grupy doce-
lowej; które ze stron wyróżniają się na tle konkurencji pod względem komunikacji 
internetowej; która ze stron internetowych świadczy obsługę e-klientów na wyż-
szym poziomie? Odpowiedzi te pozwolą na wyspecyfikowanie kryteriów oceny, 
podanie rodzaju stosowanych ocen, zmierzenie (zbadanie) oraz podanie ilościowej 
oceny końcowej dla każdej z witryn.  

Wady i zalety oraz wnioski na przyszłość (przykłady pozytywne funkcjonal-
nych i skutecznych witryn oraz ich negatywne odpowiedniki – obszar całej sieci 
Internet) powinny wpłynąć bezpośrednio na zalecenia projektowe dotyczące 
własnego serwisu www (układ funkcjonalny, zawartość informacyjna, oprawa 
graficzna, sposoby umieszczania odsyłaczy itp.). Całość zaleceń powinna zostać 
tak opracowana, by stanowiła gotowe wytyczne dla projektanta. 

4.1. Grupa odbiorców i dostawców swych usług 

Jest to bodajże jeden z najważniejszych aspektów uruchamiania nowej dzia-
łalności. Ustalanie docelowej grupy odbiorców usługi, towaru oraz rynków zby-



 261 

tu pozwoli sprecyzować, do kogo ma szansę trafić nasza oferta oraz jak bardzo 
pojemna jest to grupa. Kolejne aspekty tego zagadnienia to: przedziały wiekowe, 
obszar geograficzny, profile osobowościowe, dane demograficzne. Większość 
danych można uzyskać pracując z rocznikami statystycznymi. Istotne są tu także 
wszelkie dostępne przewidywania dotyczące tempa wzrostu rynku (analitycy 
o rynku, opinie branżowe), dane historyczne. Podczas wyszukiwania niezbęd-
nych informacji trzeba korzystać zarówno z zasobów sieci, jak i metod tradycyj-
nych – specjalistycznych czasopism i serwisów WWW. 

Właściwie wykonana analiza odbiorców pozwoli uniknąć częstego błędu no-
wo utworzonych firm, a mianowicie pewnego rodzaju błędnego przekonania 
o niesprecyzowanym, dużym kręgu odbiorców. Przekonanie to wynika także po 
części z braku precyzyjnego oszacowania (ukierunkowania), do kogo oferta jest 
skierowana. Brak zaś tej odpowiedzi skutkuje tworzeniem oferty, która w odczu-
ciu klienta nie jest zaadresowana do niego. Aby móc precyzyjnie wypowiadać 
się na ten temat, przedsiębiorca powinien wykonać badanie reprezentatywnej 
grupy klientów, które dałoby odpowiedź na pytanie, jak klienci postrzegają ofe-
rowany im produkt (usługę). Wynik badania wpłynąłby pozytywnie na skutecz-
ne pozycjonowanie oferty i lepiej odzwierciedlałby potrzeby klientów. 

Znajomość swych klientów to jedna strona prowadzonego biznesu. Znajo-
mość swych dostawców jest już ściśle skorelowana z rodzajem prowadzonej 
działalności. Aby prawidłowo funkcjonować na rynku należy zdefiniować swych 
dostawców w zakresie: dostarczania półproduktów do działalności; serwisów 
www, z którymi się współpracuje; organizacji, stowarzyszeń, do których przyna-
leżność jest dla nas korzystna. Wiedza ta wymaga szczegółowych informacji 
o danych adresowych tych dostawców oraz wszelkich informacji niezbędnych 
w przyszłym prowadzeniu biznesu, a dotyczących bezpośrednio ciągłości dzia-
łalności (asortyment towarów, wielkość produkcji, zabezpieczenie ciągłości do-
staw). Ciekawym obszarem do analizy jest kategoria dostawców alternatywnych 
w obszarach krytycznych z uwagi na prowadzenie biznesu. Dotrzymywanie ter-
minowości zleceń klientów to jedna z ważniejszych cech młodego biznesu, gdyż 
musi on dopiero budować swą wiarygodność. Zaś w późniejszym okresie jest to 
cecha skłaniająca klientów do pełnego zaufania i budująca aspekt „realności” 
wirtualnego biznesu. 

4.2. Produkt, usługa 

Każdy ze studentów mierzy się tu z pytaniem, czym firma będzie się zajmo-
wać, z czego będą płynęły zyski dla przedsiębiorcy. Podstawowym kryterium 
wydaje się tu podział na działalność produkcyjną i usługową. Dobrze jest, aby 
zdefiniować rodzaj usług i produktów, jakie firma zamierza wytwarzać. Należy 
wówczas scharakteryzować oferowane produkty (usługi). Właściwa jest również 
odpowiedź na pytanie, czy produkt ma własną, unikalną markę (nazwę) oraz 
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opakowanie. Pomocne może być w tym określenie silnych i słabych strony asor-
tymentu w porównaniu z konkurentami.  

4.3. Bezpieczeństwo firmy 

Aby prawidłowo realizować bezpieczeństwo firmy niezbędne wydaje się sto-
sowanie polityki bezpieczeństwa firmy. Powinna ona uwzględniać następujące 
elementy: kontrolę dostępu do systemu informatycznego firmy, monitorowanie 
bezpieczeństwa systemu informatycznego firmy, fizyczne środki bezpieczeń-
stwa, stworzenie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa wobec personelu, podział 
kompetencji i ról poszczególnych osób, czy komórek firmy pod kątem realizo-
wania polityki bezpieczeństwa w firmie, klasyfikację i zarządzanie aktywami, 
zarządzanie siecią komputerową, stworzenie planu awaryjnego zapewniającego 
ciągłość działania firmy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, profilaktyka.  

Przy tworzeniu polityki bezpieczeństwa opierać się należy na następujących 
składowych3: 

• wymaganiach polskiego prawa, 
• wytycznych norm i poradników (PN ISO /IEC 17799:2003, BS 7799-

2:2002, ISO/IEC TR 13335, ISO/TR 13569, „IT Baseline protection 
manual”, NIST 800, HIPAA, BS 7858, ISO Guide 73, 

• wskazówkach metodyk: TISM, MARION, TRA i innych. 
Bezpieczeństwo należy rozpatrywać szeroko. Bezpieczeństwo komputera 

i systemu uzależnione jest w znacznej mierze od warunków go otaczających. 
Oczywiście nie można przewidzieć wystąpienia wszystkich zagrożeń, zdecydo-
wanie jednak możliwe jest ich poznanie i dostosowanie organizacji do zniwelo-
wania ryzyka ich występowania. Aby tego dokonać ważne jest rozgraniczenie 
zasobów mogących podlegać zagrożeniu. 

Bardzo ważnym elementem zabezpieczania danych jest tworzenie kopii zapa-
sowych i archiwizowania stanu systemu dla celów dokumentacji oraz na wypa-
dek zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych (kradzież, wyładowania 
atmosferyczne, trzęsienie ziemi, wirusy, błędy pracowników itp.). Posiadanie 
archiwum umożliwia szybką instalację od podstaw systemu na nowym lub poży-
czonym sprzęcie. 

Projektując wyposażenie informatyczne firmy należy wypisać specyfikację 
informatyczną firmy (hardware i software) wraz z jego kosztami. Niezbędne jest 
również opisanie całej niezbędnej infrastruktury sieciowej zapewniającej wła-
ściwy poziom komunikacji (sposoby podłączenia do globalnej sieci) i określenie 
sposobów zabezpieczenia (technicznego) ciągłości działania firmy. Na politykę 
bezpieczeństwa firmy składa się określenie metod zabezpieczeń transakcji (tech-
nologia) oraz rzeczywiste koszty.  

 
3 Altkom, Bezpieczna firma – polityka bezpieczeństwa, www.altkom.com.pl/bezpieczen-

stwoIT. 
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Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia war-
to uwzględnić posiadanie ubezpieczenia OC. Jest niezbędnym elementem pro-
wadzonej działalności gospodarczej. Chroni ono od odpowiedzialności cywilnej 
osoby objęte ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone 
osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub użyt-
kowaniem mienia, w tym także odpowiedzialność cywilną za produkt. W tym 
celu należy zdiagnozować kluczowe elementy prowadzonego biznesu, jakie pod-
legać będą ubezpieczeniu (lokal, zasoby techniczne, kontakty z kooperantami, 
komunikacja, odpowiedzialność gospodarcza). Wyspecyfikowanie tych elemen-
tów oraz podanie kosztów podjęcia ubezpieczenia w tych obszarach pozwoli 
oszacować, w jakiej wysokości poniesiemy nakłady na to ubezpieczenie. Odpo-
wiedź na ryzyko (rodzaje polis – konkretne produkty ubezpieczeniowe) – jest to 
już indywidualna decyzja każdego studenta w ramach jego pracy projektowej. 

4.4. Oprogramowanie dla e-biznesu 

Szczególną uwagę wymaga dobór oprogramowania dla e-biznesu. O ile 
w tradycyjnie pojmowanych sposobach prowadzenia działalności gospodarczej, 
brak, awaria lub uszkodzenie oprogramowania może w dużym, średnim bądź ni-
kłym stopniu wpłynąć na działalność, o tyle praca w środowisku sieciowym wska-
zuje na dominujące znaczenie niezawodnego i doskonale dopasowanego oprogra-
mowania. 

W celu wyboru najlepszego (bądź najbardziej dopasowanego) rozwiązania, 
warto przeprowadzić analizę istniejącego oprogramowania na potrzeby działal-
ności oraz zaprezentować szczegółowy opis i koszty oferowanych rozwiązań na 
rynku (gotowe e-sklepy, pasaże internetowe, dedykowane rozwiązania). Ocenę 
przeprowadzamy z wykorzystaniem metody wag ilościowych według ustalonych 
kryteriów. Wszelkie porównania należy przeprowadzić na tle szacunków budo-
wy we własnym zakresie omawianego oprogramowania. Na końcu można doko-
nać ostatecznego wyboru. 

4.5. Analiza wspomagająca SWOT 

Nazwa analizy pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku an-
gielskim jej istotę – mocne i słabe strony przedsięwzięcia (Strengths and We-
aknesses) oraz możliwości i zagrożenia (Opportunities and Threats)4. Dzięki 
informacjom zebranym podczas przeprowadzania analizy SWOT firma może 
wyznaczyć optymalne kierunki działań strategicznych. Analiza SWOT wykorzy-
stuje prosty schemat klasyfikacji czynników, dzieląc je na te, które wpływają na 
obecną i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa:  

 
4 T. Imiela, Próba oceny pozycji strategicznej i koncepcja strategii dla dużej elektrowni, pra-

ca magisterska WOiZ Politechniki Łódzkiej 2000, s. 172. 
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• według miejsca powstawania – na wewnętrzne i zewnętrzne, 
• według sposobu oddziaływania – na pozytywne i negatywne.  

Po uwzględnieniu powyższych kryteriów powstają cztery grupy czynników: 
zewnętrzne pozytywne – szanse; zewnętrzne negatywne – zagrożenia; we-
wnętrzne pozytywne – mocne strony i wewnętrzne negatywne – słabe strony. 
Analiza SWOT polega na dokonaniu identyfikacji wyżej wymienionych grup 
czynników, a następnie opisaniu ich wpływu na rozwój organizacji, by móc 
w dalszej kolejności ocenić istniejące możliwości osłabiania lub wzmacniania 
ich wpływu. 

W metodzie SWOT można wyróżnić następujące etapy:  
Określenie profilu przedsiębiorstwa. Analizę strategiczną wykonuje się na 

określone potrzeby. Zakładając, że ogólna koncepcja firmy (wizja – orientacja 
właścicieli lub kierownictwa organizacji) jest zawsze mniej lub bardziej znana, 
na początku należy wstępnie określić zagadnienia dotyczące profilu i zakresu 
działalności przedsiębiorstwa (domen), wybrać w przybliżeniu rodzaj klientów 
i ich zaspokajanych potrzeb (segmentów rynku). W przypadku, gdy informacje 
te są już znane (firma istniejąca) można od razu przejść do analizy sensu stricto 
uwzględniając cel analizy, jak również misję organizacji.  

Identyfikacja szans i zagrożeń w otoczeniu. Pierwszym etapem analizy jest 
badanie makrootoczenia. W przypadku trudności w zbudowaniu scenariusza 
(metoda scenariuszowa) należy podzielić makrootoczenie na segmenty w celu 
odszukania w każdym z nich kluczowych szans i zagrożeń. Korzystne jest przy 
tym określenie prognoz i trendów czynników oddziałujących na przedsiębior-
stwo. Następny krok w analizie otoczenia dotyczy badania sektora (sektorów), 
w którym działa przedsiębiorstwo i dokonania analizy jego atrakcyjności. Można 
posłużyć się tutaj także listą czynników na wzór analizy makrootoczenia lub 
wykorzystać inne narzędzia, takie jak: model „pięciu sił” Portera, metoda punk-
towej oceny atrakcyjności sektora, profil ekonomiczny sektora czy krzywą do-
świadczeń. Kolejnym etapem analizy sektorowej jest określenie struktury sektora 
i sporządzenie mapy grup strategicznych. Ostatnim – bodaj najważniejszym – 
zadaniem w analizie sektorowej jest rozpoznanie możliwości konkurentów 
w swojej grupie strategicznej i ich reakcji na zamierzenia strategiczne firmy.  

Identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Przyję-
cie do badań wnętrza firmy metody bilansu strategicznego jest procesem bardzo 
czasochłonnym i niejednokrotnie nieopłacalnym. Dużo bardziej efektywniejsze jest 
posłużenie się listą kluczowych czynników sukcesu lub metodą analizy łańcucha 
wartości. Możliwe jest też opracowanie cyklu życia produktu i technologii w celu 
określenia perspektyw rozwojowych firmy i jej potrzeb kapitałowych.  

Określenie pozycji strategicznej firmy (przedstawienie jej na wykresie) 
uzasadnia przejście do następnego etapu tej metody – planowania strategicznego. 
Planowanie w zarządzaniu strategicznym sprowadza się do opracowania warian-
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tu (wariantów) strategii z określeniem misji firmy (wykorzystując informacje 
zebrane w trakcie analizy strategicznej). 

Po wykonaniu samej analizy SWOT należy obliczyć Atrakcyjność Rynko-
wą Firmy (AR) i Pozycję Rynkową Firmy (PR). Znając wartości tych zmien-
nych można przystąpić do określenia pozycji strategicznej firmy jako punktu na 
wykresie (w zależności od sumarycznych wyników dla poszczególnych kategorii 
S, W, O, T). Położenie punktu reprezentującego pozycję strategiczną przedsię-
biorstwa może przyjąć cztery warianty: maxi-maxi oznacza uprzywilejowaną 
pozycję na rynku, maxi-mini oznacza przewagę mocnych stron firmy nad słaby-
mi, mini-maxi oznacza przewagę szans nad zagrożeniami, mini-mini reprezentu-
je niesprawne przedsiębiorstwo. 

Następnie należy dokonać obliczeń Prawdopodobieństwa Sukcesu Strategiczne-
go (PSS) – przy czym graniczna wartość PSS równa się 0,5. Poniżej wartości 0,5 
przyjmuje się, że firma nie ma szans na rozwój. Graficznie przedstawia się na wy-
kresie jako obszar ograniczony przez prostą pionową przechodzącą w punkcie wyli-
czonym jako AR i prostą poziomą przechodzącą przez punkt reprezentujący PR, 
a pozostałe linie brzegowe oznaczone przez „0”. Na podstawie powyższych wyli-
czeń można określić typ strategii oraz jej konkretny kształt: będzie on miał kształt 
szeregu punktów – zaleceń wraz ze szczegółowymi krokami postępowania.  

4.6. Metody reklamy 

Na podstawie specyfiki działalności konieczne jest określenie strategii rekla-
mowych i zasady promocji w ujęciu tradycyjnym. Należy uwzględnić tu wszel-
kie media, jakie nadają się do tego celu (prasa, radio, telewizja, billboardy, me-
tody niestandardowe itp.). Podobne działania dla środowiska sieciowego obej-
mują różne formy reklamy internetowej: mailing – reklama w formie pliku 
HTML lub tekstowego; reklama w formie małych wyskakujących okienek; web 
positioning; baner reklamowy; poltergeist – pełnoekranowa, krótka animacja 
reklamowa. Promocja poprzez Internet jest najbardziej efektywną pod względem 
kosztów formą reklamy i doskonale uzupełnia inne tradycyjne metody reklamy.  

Gdy zostaną zdiagnozowane i wybrane określone strategie oraz plan marke-
tingowy firmy, należy oszacować koszty reklamy w każdym z wymienionych 
obszarów zgodnie z opracowaną strategią. Koszty takie warto odpowiednio po-
grupować, zaprezentować w odpowiednim horyzoncie czasowym (jednak nie 
dłuższym niż trzy lata). 

Finansowanie działalności gospodarczej 

Źródeł finansowania przedsiębiorstwa nie należy utożsamiać ze źródłami ka-
pitału. Pozyskiwanie środków na finansowanie działalności przedsiębiorstwa jest 
pojęciem szerszym niż pozyskiwanie kapitału. Odpisy amortyzacyjne oraz 
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wpływy ze sprzedaży zbędnych aktywów są źródłami finansowania własnego 
wewnętrznego, ale nie są one źródłem wewnętrznego pozyskiwania kapitału. 
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zobowiązań wobec dostawców, które 
są zewnętrznym źródłem finansowania, ale nie są źródłem kapitału. Strukturę 
źródeł kapitału przedsiębiorstw można odczytać z bilansu, informację o źródłach 
finansowania zaś z przepływu środków pieniężnych5.  

Obecnie dostępnych jest wiele źródeł finansowania działalności gospodarczej 
(kredyty, fundusze, parki technologiczne, środki własne itp.). Niezbędne jest 
wykonanie analizy zastosowania we własnej działalności wybranych źródeł fi-
nansowania. Na podstawie tak dokonanej analizy można opisać szczegółowo 
jeden z wybranych sposobów finansowania (kroki do uzyskania decyzji o przy-
znaniu środków, procedury, jakie należy spełnić, zestaw dokumentów, jakie 
należy sporządzić). Końcowym krokiem będzie sporządzenie według wcześniej 
opisanych czynności zestawu dokumentów.  

Jako przykład wielości źródeł finansowania można posłużyć się poniższą li-
stą: Kredyt bankowy; Fundusze Venture Capital; Inkubatory; PHARE: Program 
łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz hutnic-
twa żelaza i stali; Programy bilateralne: Program „Business to Business”; Kredy-
ty i pożyczki dla MSP: Counterpart Fund; UE: IV Wieloletni Program dla Przed-
siębiorstw i Przedsiębiorczości; PHARE: Działania na Rzecz Warmii i Mazur 
oraz Podkarpacia; PHARE: Krajowy rozwój eksportu; PHARE: Wsparcie inwe-
stycyjne na rzecz spójności społeczno-gospodarczej; Krajowy System Usług 
(KSU); Wsparcie przez Ministerstwo Gospodarki; UE: Leonardo da Vinci II; 
UE: Piąty Ramowy Program Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji 
Wspólnot Europejskich (5PR); Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych; Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

4.8. Biznesplan 

Celem projektu, jaki sporządzają studenci jest wskazanie potencjalnej możli-
wości uruchomienia własnej działalności gospodarczej (która być może przełoży 
się na rzeczywistą możliwość), zatem taki projekt powinien przybrać postać 
biznesplanu. W jego skład wchodzi szereg informacji, których sposób pozyska-
nia i utworzenia nie został tu omówiony.  

Biznesplan jest formą szczegółowego przedstawienia sposobu postępowania 
określającego, dlaczego i jak przedsiębiorstwo może osiągnąć szczegółowe cele 
lub inaczej – jak powinno realizować założone zadania. Po przygotowaniu planu 
należy dostosować strategię zarządzania firmą do konkretnych działań. Personel 
kierowniczy, zainteresowani inwestorzy i inni muszą wiedzieć, w jaki sposób 

 
5 A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Naukowe PWN, 

Warszawa 2001, s. 35. 
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kierownictwo wykorzystywać będzie pieniądze i zasoby będące w jego dyspozy-
cji dla osiągnięcia założonych celów. Właściciel firmy odpowiedzialny jest 
w pierwszej kolejności za zapewnienie rozwoju biznesu w przyszłości. Wyma-
gania te powinny być zawarte w elementach składowych planu, nie powinny one 
wynikać ze zwykłego przypadku. Jeżeli rozpoczynamy działalność w biznesie, 
to biznesplan powinien być pomocny w firmie w określeniu koncepcji, ocenie 
konkurencji, określeniu ryzyka oraz w oszacowaniu kosztów.  

Skrócona wersja biznesplanu nazywa się czasami ofertą prywatną dla akcjo-
nariuszy i indywidualnych inwestorów. Przygotowana jest przeważnie jako syn-
teza biznesu dla inwestorów inicjujących działania. Inwestorzy, z którymi zawar-
liśmy porozumienie, mogą być zainteresowani otrzymaniem koncepcji całościo-
wego (kompleksowego) ujęcia biznesplanu. Zakres i wzajemne sekwencje bizne-
splanu oraz ich różnorodność uzależniona jest w zasadzie od złożoności biznesu.  

Istotą biznesplanu jest określenie zamierzeń na bliższą lub dalszą przyszłość, 
z ustaleniem zadania podstawowego lub zadań do wykonania, sposobów, celów, 
środków oraz metod działań. Takim przedsięwzięciem może być inwestycja 
finansowa własnymi kapitałami, kredytami bankowymi, pozyskanie środków 
finansowych na kampanię reklamową nowego produktu lub nabycie dobra trwa-
łego (maszyny, urządzenia). W niektórych przypadkach biznesplan opiera się na 
zestawie zadań w obrębie: organizacji, zarządzania, operacji gospodarczych, 
techniki i technologii, jakości produkcji, form zbytu.  

Biznesplan jest decyzją właścicieli firmy lub organu stanowiącą, rozpisaną 
na elementy składowe, uwzględniające realia warunków i środków działania na 
potrzeby decydentów. Większość biznesplanów różni się między sobą, lecz po-
siadają one niektóre wspólne cechy: 

• cechę celowości (ponieważ cele są najważniejsze), 
• cechę konkretności (ponieważ w biznesplanie są w większości konkrety), 
• cechę zwięzłości (ponieważ formułowanie treści słownej i liczbowej jest 

krótkie i zwięzłe), 
• cechę przejrzystości (ponieważ przejrzystość świadczy o tym, że osoba 

czytająca będzie w stanie zrozumieć to co planista chciał przekazać), 
• cechę kompleksowości (sprowadza się to do ujęcia wszystkich 

elementów składowych biznesplanu), 
• cechę funkcjonalności (czyli żywotność biznesu), 
• cechę realności (czyli możliwość wykonania go w praktyce), 
• cechę elastyczności (czyli, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to musi nastąpić 

możliwość zmiany w przypadku zmiany warunków lub nowych oko-
liczności). 

Biznesplanu nie można porównywać z planem rocznym, wieloletnim, po-
nieważ są one opracowywane na podstawie norm prawnych (ustawowych, ko-
deksowych, statutowych czy regulaminowych). Biznesplan sporządza się jakby 
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na zamówienie według nieformalnej procedury. Jest to plan szczególny, który 
z góry nastawiony jest na to, aby osiągnąć określony efekt.  

Przedsiębiorcy dzielą się na dwie grupy: jedni to ci, którzy na rozpoczęcie 
działalności potrzebują niewielkiego kapitału, drudzy mają własne niezbędne 
środki finansowe. Przedsiębiorcy, którzy posiadają własny kapitał uważają, że 
czas przeznaczony na sporządzenie biznesplanu lepiej spożytkować na szukanie 
lokalu, kupno samochodu dostawczego. Wszystkie błędy, które ujawniają się 
dopiero podczas działań w warunkach rynkowych powodują bardzo wysokie 
koszty i fatalne skutki. 

Podsumowując projekt, jaki w ramach ćwiczeń wykonują studenci, wydaje 
się, że niewiele odbiega on od realiów, jakie są wymagane dla tego typu opraco-
wań wykonywanych przez młodych przedsiębiorców. Zawiera sporą dawkę real-
nych uwarunkowań, popartych teorią, która ma ułatwić start w biznes. Studenci 
mierzą się z realnymi wyzwaniami, poznając problemy młodego przedsiębiorcy. 
Z obserwacji ćwiczeń można wysnuć wniosek, że zakres i ilość informacji, jakie 
muszą zdobyć i poznać studenci, często burzy ich „wizję” pomysłu na biznes. 
Niejednokrotnie też pomysły, z jakimi występują studenci, są bardzo mocno 
„przykrawane” do możliwości pozyskania finansowania. Spowodowane jest to 
także poznawaniem różnorodnych pozycji kosztowych, o których studenci nie 
mieli pojęcia lub też nie brali ich pod uwagę. 

Zakończenie 

Na koniec warto przytoczyć swoistą opowieść z praktyki „Lokalnego Infor-
matyka”6: 

„Jak już przed laty prorocy wieścili, handel internetowy jest przyszłością 
i jeśli ktoś w to nie wierzył do tej pory, to uwierzyć musi teraz. 

Dyrekcja Lokalnego Informatyka należy do grona niedowiarków i mimo że 
wiele lat temu Lokalny namawiał do otwarcia podwoi dla handlu internetowego, 
nie uczyniono tego do tej pory. Jednak na każdego przychodzi moment, tak 
i przyszedł też na Lokalnego, który będzie musiał ponosić teraz skutki swego 
proroctwa. 

»No to otwieramy sklep internetowy, bo musimy wyjść naprzeciw oczeki-
waniom i spełnić wymogi nowoczesności« – zawyrokowała Dyrekcja. »Super!« 
– ucieszył się Lokalny. »To wszystkie towary z naszych półek wystawimy w In-
ternecie?« – zapytał niecierpliwie. »No oczywiście, bo czemu nie. W końcu nie 
mamy czego się wstydzić i ukrywać« – dla Dyrekcji sprawa była klarownie czy-
sta i jasna. »A kto będzie ten sklep prowadził?«  – w Lokalnym Informatyku 
odezwała się refleksyjna część jego świadomości. »Jak to kto? Oczywiście Ty! 

 
6 P. Kowalski, Tania technologia, „ComputerWorld” z 23.06.2009, s. 13. 
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Zeskanujesz wszystkie towary i obrazki wstawisz w Internecie, a ceny przypniesz 
sklepowe« – dla Dyrekcji, jak zawsze, trudne sprawy nie istniały. »Rany! A czym 
zeskanuję?« – Lokalny zaczynał zadawać coraz więcej niewygodnych pytań. »Jak 
to czym? Przecież masz skaner w pokoju?« – to już szczyt wszystkiego, aby Dyrek-
cja musiała informatykom podpowiadać techniczne rozwiązania. »Ale jak włożę 
sprzęt AGD do skanera?« – Według Dyrekcji Lokalny tym pytaniem udowodnił 
ponownie, że jest zbyt mało konstruktywny. »A to trzeba go wkładać? Nie moż-
na skanować otwartym skanerem? Przecież są skanery 3D?« – Dyrekcja nie da-
wała za wygraną, posługując się ponadto, przynajmniej szczątkową, znajomością 
tematu. »Można tylko sfotografować« – Lokalny zdawał się odzyskiwać grunt 
pod nogami. »Skanerem?« – niezbyt sensownie zapytała Dyrekcja. »Nie, apara-
tem« – Lokalny wyjaśnił w czym rzecz. »No to przynieś z domu i fotografuj« – 
Dyrekcja nie dawała się zbić z pantałyku. »Nie mam aparatu, mam komórkę« – 
rzekł Lokalny, co zdaniem Dyrekcji było kolejnym dowodem na wstecznictwo 
technologiczne Lokalnego. »No widzisz, to możesz od razu zabrać się do robo-
ty« – Dyrekcja (jak to każda dyrekcja) potrafiła zgrabnie wykorzystać silne stro-
ny podległego personelu, rozwijając na kanwie tego praktycznie bezinwestycyj-
nie nową gałąź działalności firmy”. 

Jak z powyższego widać, handel internetowy rzeczywiście potrafi znacznie 
obniżyć koszty działalności firmy, co w dobie kryzysu nie pozostaje bez znacze-
nia. Jedynym warunkiem jest posiadanie na wyposażeniu informatyka dysponu-
jącego co najmniej komórką. Ale teraz przecież każdy ma komórkę. 
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