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 Podsumowanie 
 

Rozdział 1 "Planowanie założenia działalności gospodarczej" zawiera informacje dotyczące nowych 
firm i przedsiębiorców. Wszystkie podane dane są związane z rozpoczęciem nowego biznesu 
i stworzeniem biznesplanu, który pomoże Ci zbudować własną firmę. Główne kroki są wymienione 
i wyjaśnione w sposób łatwy do zrozumienia, dla osoby początkującej. 
 
 

 Rezultaty nauczania 
 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe: 
 

1. Definicja terminów związanych z tworzeniem i przygotowywaniem Start-Ups  
2. Rozległa wiedza i możliwość dyskusji na temat: planowania, głównych wymagań, 

aspektów finansowych i ewaluacji. 
 

 Umiejętności ogólne i uniwersalne: 
 

1. Rozumie znaczenia pojęcia "nowo powstające przedsiębiorstwa” 
2. Tworzy pomysł na startup związanego z sektorem roślin leczniczych 
3. Wyjaśnia i dzieli się wiedzą na temat nowopowstałych firm 
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Rozdział 1: Planowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 
 
Media społecznościowe, internet, gazety, radio i wszyscy wokół mówią o nowych wyzwaniach, 
szansach, biznesie, sektorach, które się rozwijają i nowych przedsiębiorstwach, które powstają we 
wszystkich możliwych branżach (IT, Marketing, Medycyna, Edukacja, itp.). Najpopularniejsze są małe 
przedsiębiorstwa, które rozprzestrzeniają się w całej Europie. Znalezienie pomysłu a jego realizacja to 
jednak dwie różne kwestie. Tworząc swój własny biznes każdy musi wiedzieć, że jest to jak roller 
coaster - w jednej chwili możesz odczuć wielki sukces i spełnienie, a w następnej upadek i zwątpienie 
dotyczące przyszłości. Różnorodność jest dobra i może przynieść wiele pozytywnych rezultatów. 
Startup to szansa dla wszystkich - nie ma ograniczeń związanych z wiekiem, pokoleniem, płcią czy 
narodowością. Sektor ten jest otwarty i bardzo szeroki. Ważne jest, aby pamiętać, że startupy 
powinny być tworzone dla ludzi, dla społeczeństwa, powinny odpowiadać na realne problemy. 
 
Najważniejsze informacje dotyczące startupów: 
 

 młoda rozwijająca się firma (młoda nie oznacza, że musi być prowadzona przez młodych 
ludzi)  

 w większości przypadków mała na początku i finansowana przez fundacje/wsparcie 
rządowe/UE lub przez jedną osobę fizyczną  

 oferująca produkty lub usługi, które są nowe i mają na celu ułatwienie życia innym osobom  

 oferująca coś, co już istnieje, ale w innowacyjny, lepszy i bardziej nowoczesny sposób. 
 
Ważne, aby wiedzieć, że zakładanie nowych firm nie jest tym samym, co małe przedsiębiorstwo. 
Startup jest zwykle organizacją tymczasową, która podąża za modelem biznesowym i poszukuje 
nowych możliwości i wyzwań. Koncepcja, która powstaje, powinna odpowiadać na potrzeby 
rynku i mieć na niego znaczący wpływ. Startupy zaczynają się od zera, a wsparcie dla nich nie jest 
takie samo jak dla dobrze znanych dużych firm. 
 

 

 
Ważne, aby wiedzieć że: 

 Startup jest rozwiązaniem tymczasowym, później z czasem rozwija się i przekształaca w duże 
przedsiębiorstwo. 
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Zadaniem organizacyjnym startupu jest poszukiwanie powtarzalnego i skalowalnego modelu 
biznesowego. Według Blank oznacza to, że założyciel firmy ma trzy główne zadania: 

1. Przedtawić wizję produktu wraz z jego zastosowaniem 
2. Stworzyć szereg hipotez dotyczących wszystkich elementów modelu biznesowego: Kim są 

klienci? Jakie są kanały dystrybucji? Jak budujemy i finansujemy firmę itp. 
3. Szybko zweryfikować, czy model jest prawidłowy, obserwując, czy klienci zachowują się 

zgodnie z przewidywaniami tego modelu (co zwykle należy do rzadkości). 

 Startupy są finansowane w różny sposób 
 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej i każde inne małe przedsiębiorstwo może zostać założone ze 
środków pochodzących z oszczędności założyciela, wsparcia rodziny lub przyjaciół lub kredytu 
bankowego. W przypadku wstępnego powodzenia firma prawdopodobnie otrzyma dodatkowe 
finansowanie od inwestora lub z pierwszej oferty publicznej (IPO). 
 
Oto osiem najbardziej udanych startupów europejskich, które można znać i korzystać z ich usług. 
 

 

Prawdopodobnie zadajesz sobie pytanie, jakich umiejętności potrzebujesz, aby zbudować swój 
startup. Bądźmy szczerzy: 

 Powinieneś być cierpliwy/cierpliwa 

 Musisz wiedzieć, że możesz pracować dłużej niż 8 godzin dziennie, często również podczas 
weekendu. 

 Trzeba być zmotywowanym i mieć pozytywne nastawienie - z pozytywnym nastawieniem 
wszystko jest możliwe! 

 Należy być otwartym, aby utrzymać innowacyjność firmy. 

 Bądź kreatywny, aby sprawić, że Twoja firma będzie inna, i wyróżni się na tle konkurencji. 

 Nie można obawiać się porażki 
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"Zapomnij o konsekwencjach porażki. Niepowodzenie to tylko chwilowa zmiana kierunku, która 

pozwoli Ci od razu poradzić sobie z kolejnym sukcesem.” Denis Waitley 

"Mogę zaakceptować porażkę, każdy kiedyś zawodzi. Ale nie mogę się zgodzić na to, aby nie 

próbować." Michael Jordan 

Jak rozpocząć Startup? 
 
Przede wszystkim myśl i zdaj sobie sprawę, że jest to podstawowy i bardzo ważny krok. Nie mając 
żadnego pomysłu nie możemy zacząć. Zrób listę swoich możliwości, zalet, pomysłów i umiejętności - 
wszystko, co na tą chwilę posiadasz. 
 
Dzielimy się z Tobą pewnymi faktami, które mogą pomóc Ci uwierzyć, że możesz to zrobić, ponieważ 
na pewno masz jedną lub więcej z nich:  
 

 Masz pomysł 

 Masz wiedza na temat sektora/branży/rynku 

 Masz energię do pracy 

 Masz motywację - Chcesz pracować i zarabiać pieniądze. 

 Posiadasz odpowiednia ilość pola 

 Kochasz rośliny i je uprawiasz 

 Ciężko pracujesz 

 Masz doświadczenie w obszarze marketing/sprzedaż/finanse/IT 

 Masz pozytywne podejście 

 Jesteś bardzo dobrze zorganizowana/y i chcesz się rozwijać. 
 
Jak już wspomnieliśmy, najpierw trzeba się zastanowić nad pomysłem, więc jakie zioła 
lecznicze/rośliny chciałbyś uprawiać i jakie zioła możesz hodować w swoim środowisku - nie te same 
rośliny będą rosnąć w Grecji, Włoszech czy w Polsce. Pamiętaj, że rynek jest ogromny i są ich setki do 
wyboru.  

Nie czuj się, że musisz rozwijać wszystko, najlepiej jest skupić się na tym, co może zapewnić klientów i 
pomóc rozwijać firmę! Jeśli zaczynasz od wielu różnych rodzajów roślin w tym samym czasie, może to 
spowodować wiele problemów i niepotrzebnej ciężkiej pracy, lepiej jest skupić się na jednej/kilku 
wybranych. W ten sposób staniesz się ekspertem w swojej dziedzina i zdobędziesz reputację w 
określonej uprawie. 

Bardzo ważne jest zanim zaczniesz - pomyśleć dokładnie o tym, kiedy zaczynasz (jaki okres roku). Czy 
chcesz zacząć w okresie wegetacji, czy może wcześniej, żeby wszystko odpowiednio przygotować? 

Otwarcie nowej firmy w sektorze roślin leczniczych jest bardzo podobne do tworzenia firmy w branży 
IT, marketingu, kosmetyków czy sprzedaży. Zanim wejdziesz na rynek musisz dużo czytać, uczyć się i 
być przygotowanym na wszystko, co może nastąpić. Kluczem do Twojego biznesu jest miejsce i dobre 
warunki dla Twoich upraw, które stanowią o Twojej sile! 

Każdy sektor potrzebuje innego środowiska, aby odnieść sukces, dlatego też kluczowe znaczenie ma 
to, aby mieć świadomość, jakie wymagania są związane z danym obszarem. 
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Zanim zdecydujesz się na uprawę, pomyśl o:  

 Klimacie, glebie i naświetleniu 

 Lokalizacji i przestrzeni którą posiadasz 

 Czasie, który możesz i chcesz poświecić. 

 Sprzęcie, którego potrzebujesz 

 Dostawach - samochodem, pociągiem, pocztą? 

 Pracy z przyrodą - czy podoba Ci się? 

 Rodzaju roślin, które chciałbyś uprawiać - jeśli uprawiasz coś, co Ci się podoba, będziesz się 
tym cieszyć! 

 Ilości roślin, na jaką możesz sobie pozwolić i chcesz sprzedać - nie zaczynaj od zbyt dużej 
ilości roślin, ponieważ może być to trudne na początku. Lepiej iść do przodu małymi krokami. 

 Jakich temperatur zimą i latem potrzebują twoje rośliny? 

 Współpracownikach- kto będzie Cię wspierał, na początku może być to trudne. 

 Kto zajmie się roślinami? 

 Kto będzie zarządzał przedsiębiorstwem? 

 Kto będzie zajmował się klientami?  

 Kto będzie odpowiedzialny za część dotyczącą marketingu i finansowania. 

 Kto będzie zajmował się sprzedażą roślin? 

 Sposobie sprzedaży produktu? 

 Miejscu przechowywania nasion i roślin? 

 Przestrzeni potrzebnej na każdą roślinę? 

 Potrzebie posiadania szklarni. 

 Motywacji i zaangażowaniu - bez tego nie zadziała! 
 
Oto kilka popularnych roslin, które można uprawiać z zyskiem: 

Kocimiętka - stosowany głównie jako środek pobudzający dla kotów. Stosowany również w celu 
łagodzenia bólu i stresu, a także w leczeniu objawów przeziębienia i grypy. 

Rumianek - może z niego zaparzyć świetną, kojącą herbatkę. Korzyści lecznicze obejmują: lepsze 
trawienie, właściwości uspokajające i wspomagające sen. 

Balsam cytrynowy - silnie pachnące liście tego zioła mogą być podstawą doskonale smakujacej 
herbatki, która dodatkowo zwiększy odporność organizmu i korzystnie wpłynie na przewód 
pokarmowy. 

Prawoślaz - zioło to, znany również jako Althaea officinalis, stosowane jest w leczeniu wielu schorzeń 
skóry, kaszlu i zapaleniu oskrzeli, oraz problemów trawiennych. 

Mięta – Oryginalnie wykorzystywane w łagodzeniu bólów brzucha i w obrębie klatki piersiowej. 

Jakie są zalety tworzenia biznesu związanego z roślinami? 

 Praca z naturą - nie musisz siedzieć 8 godzin przed komputerem i pozostawać w tej samej, 
siedzącej pozycji.  
 

 Powrót do podstawowych rzeczy - praca z naturą, co jest dobre dla duszy i ciała. 
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 Pracuj w pobliżu domu, wiele osób marzy o pracy, która pozwala im pozostać w domu i 

"pracować z domu", aby spędzać więcej czasu z rodziną. 
 

 Zaczynasz od małego pola i jeśli widzisz, że Twoje zyski rosną, powiększasz obszar upraw. 
 

 Zawsze możesz dodać lub zmienić roślinę, którą widzisz, że jest potrzebna. 
 
Tworzenie startupu jest jak wyjazd na wycieczkę gdzieś, gdzie nigdy wcześniej nie byliśmy. Masz 
podstawową wiedzę na temat tego miejsca - podstawową pomysł i znasz sektor, ale wciąż brakuje 
znajomości tematu, które zdobędziesz dopiero "w trakcie". 
Oto 7 kroków, przez które trzeba przejść w czasie tej podróży: 
 
1. Dokonaj ewaluacji pomysłu 
 

 Jaki jest powód, dla którego chcesz założyć firmę? Co Cię motywuje? Pieniądze, inne życie, 
zmiany, godność lub też masz inny powód? 

 Jakie masz kompetencje i z jakie kompetencje możesz tu wykorzystać? 

 O jakim obszarze lub sektorze wiesz więcej? 

 Czy masz zamiar zaoferować produkt czy usługę? 

 Czy chcesz pracować w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy, na pełen etat, w weekendy 
czy na nocne zmiany? 

 
2. Oceń branżę, w której działasz. 
 
Natychmiast po podjęciu decyzji o tym, jaki rodzaj działalności chcesz prowadzić, powinieneś ocenić 
czy pasuje on do Twoich celów i oczekiwań, powinieneś ocenić swój pomysł, aby upewnić się, że jest 
dobry i sprawdzi się w obecnej sytuacji rynkowej. Zastanów się kim jest Twój klient? Czy kupi taki 
produkt? Czy masz konkurentów, jeśli tak to kim są? Nie zapomnij o pieniądzach - ważne jest 
wiedzieć, ile potrzeba na początek. 

 Jak duży jest rynek? Czy są na nim inne usługi, takie jak moja i ludzie za nie płacą? Być może 
pomysł, który masz już nie istnieje i ludzie nie zapłacą za usługę, której już nie potrzebują. 
Przykład:"lekcje pisania ręcznego" to anachronizm. 

 Jak łatwo lub trudno jest pozyskać klienta? Ile muszę wydać na pozyskanie nowego klienta? 

 Ile czasu, wysiłku i pieniędzy potrzebuję, aby zapewnić największy zysk i najlepszą obsługę? 

 Jak długo potrwa wejście na rynek? Czy jest to rynek łatwy/mały, czy wręcz przeciwnie - 
bardzo trudny? Czy wystarczy jeden miesiąc, rok, aby odnaleźć się na tym rynku? 

 W co musisz zainwestować zanim zaczniesz? 
 

3. Pamiętaj aby rozbić wszystko zgodnie z prawem 
 

 Sprawdź bardzo uważnie wady i zalety tej konkretnej działalności. 

 Jakich dokumentów potrzebujesz? 

 Jakie są wymagane warunki? 
 

4. Rozpocznij procesu planowania 
 
“Nasze cele możemy osiągnąć jedynie poprzez narzędzie planu, w który musimy gorąco wierzyć i na 
podstawie którego musimy energicznie działać. Nie ma innej drogi do sukcesu” 
– Pablo Picasso 
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Proces planowania można rozpocząć od stworzenia mapy drogowej - biznesplanu. Pomoże Ci ona w 
śledzeniu postępów, a jednocześnie pokaże Ci brakujące aspekty, które musisz wypracować, aby 
osiągnąć konkretny cel. Biznesplan nie jest kolejnym dokumentem, który później można wyrzucić, 
pomyśleć o nim jako o dokumencie, w którym można sformalizować swoje pomysły i intencje. 
Ponownie wracamy do tematu podróży, zanim udasz się na wycieczkę, planujesz ją, w mniejszych lub 
większych szczegółach. Podobnie jest w przypadku startupu, potrzebny jest plan, który będzie 
realizowany lub przynajmniej będzie pewnym drogowskazem. Planowanie pomaga w odkrywaniu 
brakujących elemntów, o których wcześniej nie pomyślałeś. Podstawowe planowanie odnosi się do 
prostych pytań, na przykład: Kiedy chcę zacząć? Gdzie będę pracować? Czego potrzebuję? Czy 
potrzebuję zespołu? Ile pieniędzy i sprzętu potrzebuję? 
 
5. Zdobądź finansowanie 

 
W zależności od wielkości firmy znalezienie wsparcia finansowego na początku jest zawsze 
skomplikowane. W większości przypadków ludzie zaczynają od własnych oszczędności. Zanim udasz 
się do banku, zapytaj rodzinę o możliwe wsparcie, sprawdź wszystkie możliwe rodzaje pomocy 
publicznej lub europejskiej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą z wielu różnych 
sektorów. Może nie zaspokoi to wszystkich Twoich potrzeb, ale zawsze dobrze jest dostać dodatkowe 
środki. 
 
6. Załóż sklep 
  
Powoli docierasz do końca pierwszego etapu podróży. Biznesplan zrobiony, pieniądze zebrane, 
czekają na koncie w banku, pomysły gotowe do odpalenia, więc jesteś również gotowy do wyjazdu. 
Przed Tobą jednak jeszcze długa lista zadań do wykonania. Z wielu następnych działań, część z nich 
wiąże się z ustawianiem sklepu. Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż online i masz również sklep, pomyśl 
o: lokalizacji, miejscu, meblach, drukarce, telefonie itp. Lokalizacja jest bardzo ważna, ponieważ może 
stanowić o typie potencjalnego klienta, jakiego rodzaju promocje i imprezy możesz prowadzić. 
Świetna lokalizacja nie gwarantuje sukcesu, ale z drugiej strony zła lokalizacja może zdecydowanie 
zagwarantować niepowodzenie. 
 
Jeśli myślisz o sklepie lub sprzedajesz swoje produkty online i tak musisz się zastanowić nad: 
 
Ceną - ile ludzie zechcą wydać na ten produkt? Ile trzeba zarobić, aby kontynuować pracę i rozwój?  
Widocznością - Czy łatwo jest zobaczyć Twój sklep? Czy Twoja strona internetowa jest czytelna? Jeśli 
prowadzisz promocję, czy klienci to zobaczą? Masz miejsca parkingowe? Czy jesteś zlokalizowany w 
centrum czy z dala od centrum i bez dostępu do transportu publicznego? 
Konkurencją - Czy masz konkurencję w bezpośrednim otoczeniu? Jeśli tak, to może lokalizacja nie 
jest najlepsza i powinieneś ją zmienić? Kim są twoi konkurenci i jak możesz lepiej prowadzić swoją 
działalność i świadczyć usługi, które przyciągną klientów bardziej niż inni. 
Lokal, miasto, wieś – Zapoznaj się z przepisami –ponieważ mogą się one różnić w zależności od 
regionu, w którym działasz. Upewnij się, że nie występują tam żadne prawne ograniczenia, które 
umożliwiły by realizację twojego pomysłu. 
 
Dobrze wiedzieć: 
 

 Jeśli umieścisz swoje produkty nisko na półkach, to może być tak, że klienci ich nie zobaczą, a 
tym samym nie kupią, podczas gdy umieszczenie ich na wysokości oczu będzie oznaczać, że 
będą widziane jako pierwsze co zwiększa prawdopodobieństwo ich zakupu. 

 Twój wybór produktów i sposób, w jaki zdecydujesz się je wycenić będzie podstawą reputacji, 
jaką uzyskasz na rynku. 
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 Jeśli jesteś firmą usługową, opracuj swoje usługi w podobny sposób, biorąc pod uwagę różne 
profile klientów i wartość, jaką zyskają oni dzięki różnym opcjom oferowanym przez Ciebie. 
 

7. Spróbuj przewidzieć potencjalne błędy 
 

 
Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz swoją pierwszą, czy trzecią działalność, zawsze spodziewaj się 
błędów. Jest to naturalna sytuacja, a jednocześnie popełnianie błędów oznacza uczenie się i 
doskonalenie. 
Jeśli nie popełniasz błędów, nie nauczysz się, co robić a czego unikać. Bądź otwarty, kreatywny, staraj 
się zawsze szybko dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji, szukać możliwości, a przede 
wszystkim cieszyć się tym, co robisz! 
Wspaniałą rzeczą w posiadaniu własnej firmy jest to, że możesz zdecydować, co chcesz zrobić i w 
jakim kierunku chcesz się rozwijać. 



„Rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze roślin leczniczych” 

 

Odniesienia 

 
1. https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2015/06/18/7-startup-competitions-you-need-to-

know/2/#498a70d87e1d 
2. https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2015/06/18/7-startup-competitions-you-need-to-

know/ 
3. https://startupnation.com/start-your-business/plan-your-business/5-startup-tips-for-

beating-your-business-competitors/ 
4. http://articles.bplans.com/want-to-grow-your-business-here-are-8-creative-ways-to-get-

more-customers/ 
5. http://articles.bplans.com/5-techniques-every-startup-can-use-to-retain-customers/ 
6. http://smallbusiness.chron.com/globalization-affect-organizations-business-approach-

20077.html 
7. http://www.eubusiness.com/funding 
8. https://www.slideshare.net/mti2/the-eight-most-successful-startups-in-europe 
9. https://medium.com/superhi/how-to-start-a-startup-without-ruining-your-life-

af45eec09406 
10. http://startups.co.uk/marketing-your-start-up-how-to-get-new-customers/ 
11. http://time.com/4014596/startups-guide/ 
12. http://www.businessofapps.com/data/app-statistics/ 
13. https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp 

 
 

https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2015/06/18/7-startup-competitions-you-need-to-know/2/#498a70d87e1d
https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2015/06/18/7-startup-competitions-you-need-to-know/2/#498a70d87e1d
https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2015/06/18/7-startup-competitions-you-need-to-know/
https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2015/06/18/7-startup-competitions-you-need-to-know/
https://startupnation.com/start-your-business/plan-your-business/5-startup-tips-for-beating-your-business-competitors/
https://startupnation.com/start-your-business/plan-your-business/5-startup-tips-for-beating-your-business-competitors/
http://articles.bplans.com/want-to-grow-your-business-here-are-8-creative-ways-to-get-more-customers/
http://articles.bplans.com/want-to-grow-your-business-here-are-8-creative-ways-to-get-more-customers/
http://smallbusiness.chron.com/globalization-affect-organizations-business-approach-20077.html
http://smallbusiness.chron.com/globalization-affect-organizations-business-approach-20077.html
http://www.eubusiness.com/funding
https://www.slideshare.net/mti2/the-eight-most-successful-startups-in-europe
https://medium.com/superhi/how-to-start-a-startup-without-ruining-your-life-af45eec09406
https://medium.com/superhi/how-to-start-a-startup-without-ruining-your-life-af45eec09406
http://startups.co.uk/marketing-your-start-up-how-to-get-new-customers/
http://time.com/4014596/startups-guide/
http://www.businessofapps.com/data/app-statistics/
https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp

