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Jakie są ogólne 
cele dydaktyczne 
tego przedmiotu?

1) zdobycie praktycznych umiejętności sporządzania biznes planu oraz 
planu finansowego, 

2) umiejętność wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin (zarządzania, 
marketingu, finansów),

3) zrozumienie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa i jego powiązań 
z otoczeniem,

4) wyrobienie cech przedsiębiorcy posługującego się rachunkiem 
ekonomicznym,

5) zdobycie wiedzy z zakresu metod oceny projektów inwestycyjnych.

Jak są kryteria 
zaliczenia tego 
przedmiotu?

Rozliczenie się z własnoręcznie przygotowanego biznes planu małego 
przedsiębiorstwa (wykonanego poprawnie minimum w 40 procentach)

Jakie są kryteria 
zaliczenia tego 
przedmiotu na 
ocenę celującą?

Przesłanie w terminie wszystkich prac domowych.
Wyróżniajaca się aktywność na zajęciach.

Pozostałe 
informacje, 
dotyczące tego 
przedmiotu, 
ważne dla 
studenta

Obecność na zajeciach jest wymagana (dopuszczalne 2 nieobecności 
nieusprawiedliwione).
Aktywność podczas zajęć oraz w pracach domowych (dla chętnych) będzie 
punktowana.



ZAJĘCIA 1
( 2 godz.)

Po tych zajęciach 
student (będzie 
znał/ wiedział/ 
umiał/ potrafił / 
rozumiał)

Efekty uczenia się:
1. Znajomość funkcji biznes planu.
2. Znajomość zastosowań biznes planu.
3. Znajomość celów realizacji biznes planu.
4. Znajomość typowych błędów w biznes planach.
5. Znajomość pożądnych cech biznes planu.

Treści zajęć

1. Zasady zaliczenia przedmiotu – organizacja zajęć i wymogi końcowe.
2. Funkcje i cele biznes planu.
3. Zastosowania biznes planu.
4. Typowe błędy popełniane podczas tworzenia biznes planu.
5. Pożądane cechy tego dokumentu.
6. Powołanie zespołów projektowych do uruchomienia działalności małego 
przesiędsiębiorstwa.

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć

Minimalne / obowiązkowe:
- Filipczuk J., Szczepankowski P., Biznesplan w teorii i praktyce zarządzania 2005
- Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzanie biznesplanu 2014
- Filipczuk J., Szczepankowski P., Biznesplan w teorii i praktyce zarządzania 
2005.

Rozszerzające / uzupełniające:
- Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2005.



ZAJĘCIA 2
( 2 godz.)

Po tych zajęciach 
student (będzie 
znał/ wiedział/ 
umiał/ potrafił / 
rozumiał)

Efekty uczenia się:
1. Znajomość struktury biznes planu.
2. Umiejętność formułowania celów działania przedsiębiorstwa i oceny 
    możliwości ich realizacji.
3. Umiejętność dokonania oceny otoczenia i zdobywania informacji.
4. Znajomość typów struktur organizacyjnych.

Treści zajęć

1. Zasady budowy biznes planu - typowa struktura biznes planu.
2. Charakterystyka poszczególnych części biznes planu. 
3. Metody planowania. Narzędzia planowania.
4. Planowanie finansowe i jego zakres. Rodzaje planów.
5. Źródła informacji na potrzeby planowania finansowego i biznesowego.
6. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa.
7. Struktura organizacyjna.
8. Założenia do własnych biznes planów małego przedsiębiorstwa.

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć

Minimalne / obowiązkowe:
- Filipczuk J., Szczepankowski P., Biznesplan w teorii i praktyce zarządzania 2005
- Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzanie biznesplanu 2014

Rozszerzające / uzupełniające:
- Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2005.



ZAJĘCIA 3
( 2 godz.)

Po tych zajęciach 
student (będzie 
znał/ wiedział/ 
umiał/ potrafił / 
rozumiał)

Efekty uczenia się:
1. Umiejętność poszukiwania danych na potrzeby przygotowania własnego biznes 
planu.
2. Umiejętność oceny jakości wykonania biznes planu innych osób. 
3. Umiejętność przygotowania planów finansowych w zespołach projektowych.

Treści zajęć

1. Analiza case study.
2. Plan działań marketingowych i budżet na działalność marketingową. 
3. Operacyjne plany finansowe przedsiębiorstw.
4. Realizacja własnych planów operacyjnych w zespołach projektowych.

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć

Minimalne / obowiązkowe:
- Filipczuk J., Szczepankowski P., Biznesplan w teorii i praktyce zarządzania 2005
- Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzanie biznesplanu 2014
- Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, 
procedury, zastosowanie 2010.

Rozszerzające / uzupełniające:
- Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2005.



ZAJĘCIA 4
( 2 godz.)

Po tych zajęciach 
student (będzie 
znał/ wiedział/ 
umiał/ potrafił / 
rozumiał)

Efekty uczenia się:
1. Umiejętność odpowiedniego doboru informacji finansowych i pozafinansowych
do własnych projektów.
2. Znajomość sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Treści zajęć

1. Plan sprzedaży, kosztów, wyniku finansowego, produkcji. 
2. Budżetowanie gotówki w przedsiębiorstwie.
3. Planowanie sprawozdania finansowego.
4. Współpraca nad projektem własnego biznes planu.

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć

Minimalne / obowiązkowe:
- Filipczuk J., Szczepankowski P., Biznesplan w teorii i praktyce zarządzania 2005
- Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzanie biznesplanu 2014

Rozszerzające / uzupełniające:
- Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2005.



ZAJĘCIA 5
( 2 godz.)

Po tych zajęciach 
student (będzie 
znał/ wiedział/ 
umiał/ potrafił / 
rozumiał)

Efekty uczenia się:
1. Umietność wspóþracy nad własnym projektem w zakresie przepływów 
pieniężnych.
2. Umiejętność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego dla przygotowania 
zestawienia planowanych wielkości.

Treści zajęć
1. Budżet przepływów pieniężnych.
2. Zarządzanie płynnością finansową.
3. Praca zespołowa z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć

Minimalne / obyowiązkowe:
- Filipczuk J., Szczepankowski P., Biznesplan w teorii i praktyce zarządzania 2005
- Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzanie biznesplanu 2014
- Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 2000

Rozszerzające / uzupełniające:
- Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2005.



ZAJĘCIA 6
( 2 godz.)

Po tych zajęciach 
student (będzie 
znał/ wiedział/ 
umiał/ potrafił / 
rozumiał)

Efekty uczenia się:
1. Umiejętność sporządzenia analizy wrażliwości w arkuszu kalkulacyjnym.  
2. Umiejętność przygotowania i interpretacji analizy piramidalnej w Excelu.
3. Umiejętność elastycznego korygowania planu na skutek kontroli.

Treści zajęć
1. Analiza wrażliwości.
2. Analiza piramidalna.
3. Metody i zakres kontroli planów.

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć

Minimalne / obowiązkowe:
- Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 2000
- Wagner R.B., Financial Planning 3.0 2016

Rozszerzające / uzupełniające:
- Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2005.
- Naruć W., Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania. Teoria i 
praktyka 2013.



ZAJĘCIA 7
( 2 godz.)

Po tych zajęciach 
student (będzie 
znał/ wiedział/ 
umiał/ potrafił / 
rozumiał)

Efekty uczenia się:
1. Umiejetność samodzielnej oceny projeków inwestycyjnych w zadaniach.

Treści zajęć 1. Oceny projektów inwestycyjnych – wybrane metody.

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć

Minimalne / obowiązkowe:
- Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 2000
- Wagner R.B.. Financial Planning 3.0 2016

Rozszerzające / uzupełniające:
- Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2005.
- Naruć W., Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania. Teoria i 
praktyka 2013.



ZAJĘCIA 8
( 1 godz.)

Po tych zajęciach 
student (będzie 
znał/ wiedział/ 
umiał/ potrafił / 
rozumiał)

Efekty uczenia się:
1. Doskonalenie sztuki prezentacji.
2. Zdolność pracy zespołowej.
3. Umiejętność obrony własnego projektu na forum grupy.

Treści zajęć
1. Prezentowanie własnych biznes planów przez zespoły projektowe.
2. Wystawienie ocen końcowych.

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć

Minimalne / obowiązkowe:
- Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 2000
- Wagner R.B., Financial Planning 3.0 2016

Rozszerzające / uzupełniające:
- Naruć W., Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania. Teoria i 
praktyka 2013.


