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Moduł 1 - Kreatywność

1.Profil kompetencji
Wykorzystanie wyobraźni lub oryginalnych pomysłów do stworzenia czegoś; pomysłowość.
(https://en.oxforddictionaries.com/definition/creativity).
Czym jest kreatywność dla przedsiębiorcy? Według EntreComp framework,Ramy Kompetencji
w Przedsiębiorczości (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technicalresearch-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework), ta kompetencja to
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umiejętność wyobrażania sobie przyszłości. Opracuj wizję, aby przekształcić pomysły w
działanie. Wizualizuj przyszłe scenariusze, aby móc kierować wysiłkiem i działaniami.
Kreatywność to zdolność do rozwijania nowych pomysłów i odkrywania nowych sposobów patrzenia
na problemy i możliwości. Stymulowanie kreatywności i odkrywanie zupełnie nowych i nieznanych
wcześniej obszarów prowadzi w rezultacie do zwiększenia produktywności firmy. Kreatywność w
przedsiębiorczości może również zawierać nowe i użyteczne rozwiązania problemów biznesowych,
kreatywnych strategii biznesowych lub kreatywnych zmian w procesie przedsiębiorczości. Startupy i
małe firmy polegają na kreatywnych umysłach, nie tylko w celu znalezienia kreatywnych rozwiązań, ale
także na myśleniu o potencjalnych problemach, które mogą się pojawić.

KREATYWNOŚĆ jest zdefiniowana jako:
umiejętność
proces łączenia
tworzenia, wymyślania
pomysłów poprzez
w nowej formie,
tendencja do
nastawienie do
rekombinację
produkowania przez
generowania lub
akceptacji zmiany i
elementów już
wyobraźnię, tworzenia
rozpoznawania
nowości, chęć zabawy
znanych, ale błędnie
czegoś nowego.
uznanych za
pomysłów, alternatyw i
z pomysłami i
Kreatywność to nie
niezwiązanych ze sobą.
możliwości, które
możliwościami,
zdolność do tworzenia
Twórcza osoba ciężko
mogą być użyteczne w
elastyczność
z niczego, ale zdolność
rozwiązywaniu
spojrzenia, nawyk
pracuje i nieustannie
generowania nowych
doskonali pomysły i
problemów,
cieszenia się dobrem,
pomysłów poprzez
komunikowaniu się z
szukanie sposobów na rozwiązania, dokonując
łączenie, zmienianie
stopniowych zmian i
innymi
jego poprawę
lub ponowne
udoskonaleń swoich
wykorzystywanie
prac
istniejących pomysłów

2. Cele nauczania
Kreatywność jest umiejętnością, której można się nauczyć i ją udoskonalić, jeśli zastosuje się
właściwe metody i techniki. Dlatego, chociaż inspiracja może być ważna w wymyślaniu
kreatywnych pomysłów, możesz użyć kilku kreatywnych narzędzi do myślenia, aby rozwinąć
swoją kreatywność. Kreatywność często wiąże się z osobistymi działaniami i rozwojem.
Kreatywne środowisko w firmie może prowadzić do innowacji biznesowych.
W oparciu o to, co stwierdzono powyżej, podstawowym celem uczenia się tego modułu jest
szkolenie umiejętności twórczych uczniów i umożliwienie im:
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• Zdefiniowania kreatywności i wszystkich odpowiednich umiejętności kluczowych,
postaw i procesów
• Zidentyfikowania przeszkód w kreatywności
• Zrozumienia procesu twórczego
• Uświadomienia sobie znaczenia innowacji
• EKsplorowania kreatywnych rozwiązań do rozwiązywania problemów
• Wzmocnienia postawy kreatywnej jako przedsiębiorcy
Co więcej, kreatywność jest procesem gromadzenia pomysłów poprzez rekombinację
elementów już znanych, ale błędnie uznanych za niezwiązane ze sobą.
Dlatego też, jako kolejny kluczowy cel uczenia się tego modułu, uczący się będą zachęcani do
"wykorzystywania" kreatywności jako umiejętności, a nie do postawy, i do osiągania lepszych
wyników dzięki praktyce i narzędziom / metodologiom wyjaśnionym i praktykowanym w tym
module.
Uczący się zrozumieją, że kreatywność:



prowadzi do pomysłów, które mają potencjalną wartość
jest procesem łączenia rzeczy w nieoczekiwany sposób i obejmuje:
- zdolności poznawcze (rozbieżne myślenie, umiejętność "przekształcania"
myślenia, wrażliwość na problemy, głębię wiedzy i osąd)
- cechy charakteru (pewność siebie, tolerowanie niejednoznaczności, ciekawości i
motywacji)
- procesy emocjonalne (emocjonalna fantazja w grze, przyjemność z wyzwania,
zaangażowanie w zadania i tolerancja lęku)
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3. Priorytety szkoleniowe
Kreatywność jest jedną z podstawowych kompetencji przedsiębiorczych wchodzących w skład
Ram Kompetencji w Przedsiębiorczości opracowanych przez Wspólnotę Europejską, które
proponują wspólną definicję przedsiębiorczości jako kompetencji.

Kreatywność jest przedstawiana jako jedna z kompetencji w obszarze "Pomysły i możliwości",
mimo że proces twórczy obejmuje zarówno wykorzystanie zasobów, jak i zdolność do działania
w oparciu o pomysły na kształtowanie ich wartości.
EntreComp syntetycznie określa kreatywność jako umiejętność "tworzenia twórczych i
lepszych rozwiązań", a konkretnie: - współtworzenia wielu pomysłów i możliwości eksplorowania i eksperymentowania z innowacyjnymi podejściami - ponownego łączenia
wiedzy i zasobów w celu osiągnięcia wartościowych efektów.
Większość z nas zgodziłaby się na to, że aby mówić o jakimkolwiek rodzaju przedsiębiorczości,
musimy mieć na myśli tworzenie czegoś nowego. Tylko działanie przedsiębiorcze prawie
zawsze prowadzi do tworzenia nowych produktów lub procesów, nowego rynku, nowych
przedsięwzięć, nowych kanałów dystrybucji lub nawet osobistych inicjatyw. Niestety sposób,
w jaki naucza się przedsiębiorczości, tradycyjnie koncentruje się na normatywnym, linearnym
podejściu.
Zastosowanie kreatywnego podejścia do przedsiębiorczości jest sposobem generowania
nowatorskich pomysłów i podejść do rozwiązywania problemów. Twórczość jest z natury
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społecznie interaktywna i zakorzeniona w tym, co wiesz, twoich osobistych doświadczeniach i
zrozumieniach.

postawy, możności
akceptacji zmian i
nowości, chęć zabawy z
pomysłami i
możliwościami,
elastyczność
spojrzenia, nawyk
cieszenia się dobrem,
szukanie sposobów na
jego poprawę

proces

umiejętności
tworzenia,
spowodowania
zaistnienia nowych
form, produkowania
poprzez umiejętność
wyobrażania sobie, aby
stworzyć coś nowego.
Kreatywność to nie
zdolność do tworzenia
z niczego, ale zdolność
generowania nowych
pomysłów poprzez
łączenie, zmienianie
lub ponowne
wykorzystywanie
istniejących pomysłów.

postawa

umiejętność

Ogólnym priorytetem tego modułu jest promowanie zrozumienia osób pracujących z młodzieżą i
liderów młodzieżowych tematów związanych ze znaczeniem kreatywności i przedsiębiorczości oraz
dzielenia się, jak również rozwijania metod i narzędzi w celu zwiększenia kreatywności jako:
procesu: osoby
kreatywne ciężko
pracują i nieustannie
ulepszają pomysły i
rozwiązania, dokonując
stopniowych zmian i
udoskonaleń swoich
prac.

Główne priorytety szkoleniowe obejmą następujące obszary:
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Metodologia ścieżki szkoleniowej opiera się na edukacji nieformalnej. Formalne,
pozaformalne i nieformalne uczenie się odbędzie się podczas programu modułowego wśród
uczestników i będzie zorientowane na ucznia i oparte na potrzebach i oczekiwaniach
uczestników.
Oceny bieżące będą zintegrowane z modułem poprzez ocenę końcową i ćwiczenia pośrednie,
ponieważ sam moduł ma kilka części teoretycznych i kilka praktycznych opartych na
przepływie metodologicznym. Metody, które będą stosowane, będą obejmować samoocenę,
pracę w małych grupach, gry i odgrywanie ról, informacje zwrotne itp.

4. Struktura modułu
Rozdział 1 - Wstęp

Kreatywność jest jednym z najważniejszych elementów przedsiębiorczości i może być
kluczem do rozwijania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Kreatywne myslenie. Patrzenie na coś w nowy sposób, zwykle
kojarzone z definicją "myślenia nieszablonowego". Często
kreatywność w tym sensie obejmuje to, co nazywa się
myśleniem lateralnym, lub zdolnością postrzegania wzorów,
które nie są oczywiste.

Kreatywne
rozwiązywanie
problemów.
Kreatywne
rozwiązywanie problemów wyróżnia się jako innowacyjne.
Osoba kreatywnie rozwiązująca problemy znajdzie nowe
rozwiązania, zamiast po prostu zidentyfikować i wdrożyć
normę. Możesz zastanowić się nad nowymi sposobami
ograniczenia zużycia energii, znaleźć nowe sposoby na
zmniejszenie kosztów w czasie kryzysu budżetowego lub
opracować strategię postępowania sądowego w celu obrony
klienta. To wszystko pociąga za sobą twórcze myślenie z
twojej strony.

Kreatywność w zarządzaniu. Ważne jest, aby:
- efektywniej wykorzystywać czas menedżera
- poprawić motywację wśród pracowników
- odwoływać się do potrzeb klientów
10
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- zidentyfikować nowe i zyskowne możliwości na rynku

Przedsiębiorcy muszą być uważni i zauważać, czego ludzie potrzebują (popyt), znaleźć
rozwiązanie (podaż), sprzedawać to rozwiązanie po cenie, którą ludzie będą płacić, zarabiać,
zajmować się konkurencją ... ta lista jest długa.
Wszyscy używamy kreatywności każdego dnia, chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Przedsiębiorcy szczególnie muszą być kreatywni w swojej pracy. Za każdym razem, gdy
próbujesz znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu lub wysilasz swój mózg, aby znaleźć lepszy
sposób robienia czegoś, jesteś kreatywny.
Startupy i małe firmy polegają na kreatywnych umysłach.Potrzebujemy nie tylko ludzi, którzy
potrafią znaleźć kreatywne rozwiązania, ale także potrafią myśleć z wyprzedzeniem o
potencjalnych problemach, które mogą się pojawić. A kreatywność to nie tylko problemy.
Chodzi o to, aby móc wizualizować i myśleć z wyprzedzeniem, aby iść naprzód. Kreatywność
jest odskocznią do innowacji i jest także częścią samorealizacji lub tego, jak realizujemy swój
osobisty potencjał.
Kreatywność to kompetencja w zakresie przedsiębiorczości, która zakłada trzy elementy:
1. Ekspertyza obejmuje to wszystko, co osoba wie i może zrobić w szerokim zakresie swojej
wiedzy o pracy i umiejętnościach technicznych.
2. Umiejętności twórczego myślenia które odnoszą się do sposobu podejścia do problemów i
rozwiązań - zdolności do łączenia istniejących pomysłów w nowe kombinacje. Sama
umiejętność zależy trochę od osobowości, od tego, jak człowiek myśli i działa.
3. Motywacja czyli dążenie i chęć zrobienia czegoś, wewnętrzna pasja i zainteresowanie. Kiedy
ludzie są wewnętrznie zmotywowani, angażują się w pracę na rzecz wyzwania i czerpania z
niej przyjemności. Praca sama w sobie motywuje.
Rozdział 2 – Cele

Na końcu tego modułu uczniowie będą mogli:
 rozpoznać i docenić kreatywność jako kluczową kompetencję przedsiębiorczą
 rozumieć i zastosować podstawowe element procesu kreatywnego jako
zachowania przedsiębiorczego
 wdrożyć własne kreatywne myślenie i zdolności decyzyjne
 wspierać gotowe i oryginalne myślenie na poziomie indywidualnym
 zachęcać samych siebie do stawania się kreatywnymi przedsiębiorczymi
myślicielami i odkrywcami rozwiązań
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 stosować odpowiednie strategie i narzędzia do wspierania i stosowania
kreatywności

Innymi słowy, głównym celem modułu jest przygotowanie uczniów do profesjonalnego
prowadzenia kreatywnych i konstruktywnych strategii myślenia stosowanych w prawdziwym
biznesie. Pod koniec modułu uczniowie będą mieli znaczącą wiedzę na temat kreatywnych i
konstruktywnych ram i modeli myślenia.
Nauczysz się, jak rozszerzać własną pomysłowość, pielęgnując każdy jej krok i badając
możliwości oraz generując wiele opcji, definicji problemów i rozwiązań.
Rozdział 3 - Kreatywne myślenie.
3.1Podstawowe elementy procesu twórczego dla przedsiębiorców

Proces tworzenia interesujących przedsięwzięć jest z natury dynamiczny i wszechstronny.
Istnieje wiele aspektów podejścia i etapów procesu twórczego. Niektóre informacje na temat
procesu
twórczego
znajdują
się
poniżej.
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Przygotowanie
•Pierwszym etapem jest oczywiście przygotowanie kilku podstawowych
pomysłów do zrealizowania. Proces twórczy rozpoczyna się od
zidentyfikowania problemu, a następnie poszukiwania powiązanych
informacji. Odbywa się to w celu rozpoczęcia poszukiwania realnego
rozwiązania. Przedsiębiorca patrzy w każdym kierunku, aby rozwiązać
problem, czy to w branży, czy na zewnątrz.
Myślenie nieszablonowe - wyjście poza strefę komfortu
•Czy możemy osiągnąć wszystko, jeśli nie chcemy wyjść poza naszą strefę
komfortu? Trzeba opuścić komfortową arenę, wyjść poza nią i
zaryzykować. Nagrody pochodzą z wysiłków.

Kreatywność nie jest magiczna
•Kreatywność po prostu patrzy na rzeczy z innej perspektywy.
Najprostszym podejściem do kreatywnego myślenia może być
kopiowanie różnych elementów, przekształcanie ich, łączenie ich i
eureka! Jest nowy pomysł. Zasadniczo korzysta z istniejących
elementów.
Inkubacja
Na etapie inkubacji rozwijają się pomysły, które mają potencjał do
rozwiązania problemu. Ten etap charakteryzuje się nieświadomym
procesem myślowego udoskonalania idei. Podobno na tym etapie jest
wiele działań, ale ogólnym celem jest znalezienie rozwiązania. Ocena
istniejących projektów może pomóc w wygenerowaniu realistycznych
pomysłów.
Olśnienie
Inkubacja prowadzi do jasności pomysłów. To jest etap "znalezienia
rozwiązania". Teraz proces twórczy prowadzi do poznania pewnych
praktycznych pomysłów, które można wykorzystać. Ten etap jest jak
moment zapalenia się "żarówki", stąd nazywany jest olśnieniem.

Weryfikacja
Ten etap określa, czy "znalezione" rozwiązanie ma potencjał do
działania, czy nie. Pomysł może zostać zaakceptowany jako taki,
zmodyfikowany drobnymi lub poważnymi zmianami lub całkowicie
odrzucony, wymagając, aby cały proces został powtórzony.
Krytyczne myślenie
Generowanie innowacyjnych pomysłów to stosunkowo łatwe zadanie.

Projekt
współfinansowany
przez program Erasmus+
Unii Europejskiej
Głównym
sukcesem przedsięwzięcia
przedsiębiorczego
jest krytyczna

analiza rentowności pomysłu. Krytyczne myślenie umożliwia
przedsiębiorcy samodzielne osądzanie w celu oceny pomysłu. Ten etap
definiowany jako samokontrolujący, samodyscyplinujący się,
samokontrolowany i samokorygujący proces oceniania idei.

13

3.2. Czym są umiejętności twórczego myślenia i jak je wzmacniać
Definicja kreatywnego myślenia jest definiowana jako sposób patrzenia i rozwiązywania
problemów z innej perspektywy, unikania ortodoksyjnych rozwiązań i myślenia poza
scenariuszem.
Ten twórczy proces pozwala odkrywać połączenia, podejmować nowe wyzwania i poszukiwać
rozwiązań, które są nietypowe, oryginalne i świeże.
Wiele osób myśli, że albo urodziłeś się kreatywny, albo nie. Jednak kreatywność to
umiejętność, którą możesz rozwijać, inwestując czas i wysiłek.
Kreatywne
myslenie
Czy potrafisz
dostrzec sytuacje z
różnych
perspektyw i
wymyślić
oryginalne
pomysły?

Rozwiązywanie
problemów
Jak dobrze radzisz
sobie z
rozsądnymi
rozwiązaniami
problemów, z
którymi się
borykasz?

Rozpoznawanie
możliwości
Czy rozpoznajesz
szanse, kiedy się
pojawiają? Czy
potrafisz dostrzec
trend? Czy jesteś w
stanie stworzyć plan
wykorzystania
szans, które
identyfikujesz?

Jeśli myślisz kreatywnie, to ...
► Zobaczyaz rzeczy pod różnymi kątami
► Znajdziesz innowacyjne rozwiązania
► Poprawisz swoje umiejętności
podejmowania decyzji

Tworzenie pomysłu może być łatwe; ale już skuteczne go wykonanie może być trudnym
zadaniem. Co czyni osobę odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą? Dlaczego niektórzy ludzie
dostrzegają możliwości, które istnieją wokół nich, a inni nie? Czy te osoby są genetycznie
odmienne? A może radzą sobie przyjmując inną inną perspektywę?
"Kreatywność wynika z naszej zdolności postrzegania rzeczy z wielu różnych punktów
widzenia".
14
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Myślenie nieszablonowe może być stereotypem, ale zbyt często myślimy o czymś w kółko bez
znajdowania innowacyjnego rozwiazania. Tak jest ponieważ staramy się rozwiązywać wszelkie
problemy w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy chodzi o sporządzenie listy "wady i
zalety", czy o telefon do Mamy po poradę.
Jednym z wielu sposobów, w jaki nasz umysł próbuje ułatwić nam życie, jest rozwiązanie
problemu jaki napotykamy na podstawie pierwszego wrażenia. Podobnie jak nasze pierwsze
wrażenia o ludziach, tak nasze początkowe spojrzenie na problemy i sytuacje może być wąskie
i powierzchowne. Widzimy nie więcej, niż jesteśmy uwarunkowani widzieć - a stereotypowe
podejścia blokują jasną wizję i tłumią wyobraźnię. Dzieje się to bez dźwięku alarmów, więc
nigdy nie zdajemy sobie sprawy, że to się dzieje.
Kiedy już ustalimy perspektywę, zamykamy się i pozostawiamy tylko jedną linię myślenia.
Pojawiają się pewne rodzaje pomysłów, ale tylko te rodzaje i żadne inne. Co by się stało, gdyby
kaleki człowiek, który wynalazł zmotoryzowany wózek, zdefiniował swój problem jako: "Jak
zająć swój czas leżąc w łóżku?" zamiast "Jak wyjść z łóżka i poruszać się po domu?"
Przedsiębiorczość jest bardzo twórczym procesem, obejmującym techniki empiryczne, gdyż
przedsiębiorcy testują pomysły, poprawiają je i testują ponownie. Z tego powodu
przedsiębiorcy muszą być świadomymi użutkownikami kreatywności i eksperymentów.
Kreatywni myśliciele w działaniu:
Jeff Bezos, założyciel i dyrektor generalny Amazon.com: "Jeśli podwoisz liczbę eksperymentów
wykonywanych
rocznie,
podwoisz
swoją
pomysłowość. Rzecz w wymyślaniu polega na tym, że
musisz
być jednocześnie uparty i elastyczny, mniej więcej
jednocześnie. Jeśli nie jesteś uparty, za szybko
zrezygnujesz z eksperymentów. A jeśli nie jesteś
elastyczny, uderzysz głową o ścianę i nie zobaczysz
innego
rozwiązania problemu, który próbujesz rozwiązać.
Marissa Mayer, prezes i dyrektor generalny Yahoo
i były
wiceprezes ds. Produktów wyszukiwania w Google: Rzecz z “Googly" polega na wczesnym
uruchomieniu go [produktu] w Google Labs, a następnie iterowaniu, poznawaniu tego, czego chce
rynek - i nadawaniu mu doskonałości. Piękno eksperymentowania w
ten sposób polega na tym, że nigdy nie odbiega się zbytnio od tego,
czego chce rynek. Rynek Cię nawraca na właściwe tory."
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James Dyson, założyciel Dyson: "Wszyscy szukamy magicznej
formuły. Cóż, oto ona: Kreatywność + Rozwój Iteracyjny =
Innowacja. "


Artykuł
Twórcze Myślenie: Zawsze Patrz na Problemy z Wielu Perspektywami
http://creativethinking.net/creative-thinking-habit-always-look-at-problems-withmultiple-perspectives/#sthash.eqO8cKwR.dpbs



Test
Jak dobra jest Twoja umiejętność rozwiązywania problemów?
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm

3.2.Ćwiczenie praktyczne

Ćwiczenie 1 - Zrewiduj swoje dzieciństwo. Co uwielbiałeś robić?
Czasami możesz zapomnieć o rzeczach, które przynosiły Ci najwięcej radości. Myślimy raczej o
praktycznych rzeczach niż o rzeczach, które kochamy.
Zrób listę wszystkich rzeczy, które cieszyły Cie jako dziecko. Czy teraz też przyniosłyby Ci
radość?
Na przykład Frank Lloyd Wright, największy architekt Ameryki, bawił się drewnianymi klockami
przez całe dzieciństwo, a może i później. Badania pokazują, że jest wiele do odkrycia w
zabawie, nawet jeśli jesteśmy dorośli. Wideo TED Toma Browna z IDEO, omawia znaczenie
pomiędzy kreatywnością a zabawą.
Przypomnij sobie niektóre pozytywne działania, pokarmy i wydarzenia z dzieciństwa.
Czy można je teraz włączyć do Twojego obecnego życia?
W jaki sposób te przeszłe doświadczenia mogą teraz kształtować Twoje wybory zawodowe?
Ćwiczenie 2 - Stwórz plan kreatywności.
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Zacznij od wybrania dużej planszy, umieść w centrum słowa
"Nowy biznes" i utwórz kolaż zdjęć, powiedzeń, artykułów,
wierszy i inne inspiracje, sugeruje Michał Michalko, ekspert
kreatywności z siedzibą w USA, autor książek i narzędzi
kreatywności, w tym ThinkPak.
"Ideą jest to, że kiedy otaczasz się obrazami swojej intencji kim chcesz się stać lub co chcesz stworzyć - Twoja
świadomość i pasja będą rosły" - mówi Michalko.
Gdy Twoja plansza ewoluuje i staje się coraz bardziej ukierunkowana, zaczynasz rozpoznawać
to, czego brakuje, i wyobrażać sobie, jak wypełnić puste miejsca i zrealizować swoją wizję. (W
świecie biznesu nazywamy to "lukami na rynku" lub także "rynkami niszowymi")
Ćwiczenie 3 - Zrób listę ludzi, którzy są tam, gdzie Ty chcesz być.
Nie musisz odkrywać koła na nowo. Ucz się od ludzi, którzy odnieśli sukces w obszarze, który
chcesz realizować.
Na przykład podczas recesji wiele osób uciekało od rynku nieruchomości, ponieważ uważało,
że to ślepy zaułek. Jednak niektórzy ludzie uważają, że jest to idealny czas, aby wskoczyć kiedy większość ucieka, ale niektórzy pozostają i odnoszą sukces. Jakich jakich technik używają,
aby przetrwać i aby dobrze sobie radzić? Przanalizuj, dowiedz się, jak i dlaczego mogą odnosić
sukcesy, gdy wszyscy inni się przegrywają, a następnie opracuj możliwe mechanizmy
naśladowania ich.
Potem może pomyśl o początkowym planie działania. W jaki sposób możesz zaatakować rynek
w jaki sposób być innym. Może stwórz nowy sposób robienia rzeczy za pomocą technik, które
podziwiasz u innych?
Ćwiczenie 4 - Odejdź od myślenia biznesowego.
Chociaż może wydawać się niewygodne wyjście poza "tryb biznesowy", umysł czasami
potrzebuje odpoczynku od takiego podstawowego myślenia. Ilekroć pracuję ze studentami,
którzy są profesjonalistami i mają blokadę na polu pomysłów, mówię im, żeby poszli i zrobili
coś innego, coś w rodzaju chodzenia na łono natury, malowania, uprawiania sportu, hobby,
słuchania muzyki ...
Po takiej przerwie, po zajęciu się czymś co Cię pasjonuje, powracasz do swojego notatnika
biznesowego i zapisujesz wszelkie pomysły biznesowe, które przychodzą Ci do głowy.
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Będziesz zaskoczony, jak odświeżone są twoje pomysły. Robiąc coś innego, patrząc na piękne
rzeczy, robiąc coś, co lubimy, tworzymy połączenia, których często nie zauważamy. Zauważ je,
uchwyć je na piśmie i użyj ich. "
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Rozdział 4 - Kreatywne rozwiązywanie problemów.

4.1.

Kreatywność jako kluczowe "narzędzie" do rozwiązania problemu

Przedsiębiorczość to złożona ścieżka kariery. Jest wiele cech, które mogą pomóc osobom w tej
drodze, takie jak pasja i determinacja. Jednak szczególnie jeden atrybut powinien być ceniony
przede wszystkim: kreatywność i przedsiębiorcze myślenie, które naturalnie ucieleśnia
kreatywność.
Co to jest kreatywne rozwiązywanie problemów i dlaczego twój startup go potrzebuje?
Kreatywność jest często kojarzona ze sztuką, ale zasadniczym jest aby upewnić się, że Twój
pomysł na startup rozwiązuje problem, który znalazłeś. Bycie kreatywnym pozwala znaleźć
potencjalne rozwiązania, które są wyjątkowe i cenne. Dlatego wspaniałe produkty są
wynikiem twórczego rozwiązywania problemów.
"Kreatywność jest czymś, co pojawia się, gdy jesteśmy w stanie uporządkować nasze myśli w
taki sposób, który łatwo prowadzi do innego, a nawet lepszego zrozumienia problemu, który
rozważamy" (Proctor, 2005).
Czym właściwie jest twórcze rozwiązywanie problemów?

Zaplanuj działanie

Znajdź pomysły i
oceń je
Zidentyfikuj i wyjaśnij
problem
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Kreatywne rozwiązywanie problemów opiera się na teorii zbieżnego i rozbieżnego myślenia.
Najpopularniejszym modelem jest model CPS Osborn-Parnes (pokazany powyżej).
Kreatywne rozwiązywanie problemów stanowi skuteczny sposób na poruszanie się po
wyzwaniach, znajdowanie potencjalnych rozwiązań i testowanie ich z rzeczywistymi
użytkownikami.
Dlaczego Twój startup wymaga kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów?

Kreatywność polega na zidentyfikowaniu najbardziej odpowiednich rozwiązań problemu.
Problem związany z produktem jest niemal ważniejszy od stworzenia udanego biznesu niż
samo rozwiązanie.
Kreatywne rozwiązywanie problemów da Twojemu startupowi możliwość ścisłego
zdefiniowania zidentyfikowanego problemu i pozwoli Twojemu zespołowi pracować nad
opracowaniem najlepszego rozwiązania.
4.2.

Myślenie poza szablonem

Kreatywność jest kluczowym "narzędziem" do ROZWIĄZAWANIA PROBLEMÓW i do
zidentyfikowania możliwości według MYŚLENIA POZA SZABLONEM.
Zawsze istnieje więcej niż jeden sposób rozwiązania problemu, więc będziesz potrzebował czasu, aby
rozwinąć mnóstwo kreatywnych możliwości rozwiązania problemu.
Nie ma potrzeby, nie ma usługi i nie ma umiejętności,
można sobie wyobrazić, a do których nie można uzyskać
poprzez kreatywność. Myślenie nieszablonowe i
kreatywność w znajdowaniu rozwiązań dla wszelkich
osobistych i zawodowych "wyzwań" może mieć kluczowe
znaczenie zarówno w życiu codziennym, jak i w biznesie.

które
dostępu

Kreatywność to zdolność wyobraźni. Wyobraźnia
prowadzi kogoś do osiągnięcia nigdy wcześniej
niezbadanych obszarów. Pod względem biznesowym sama wyobraźnia to tak zwane "myślenie
nieszablonowe". Wykorzystując wyobraźnię, przedsiębiorca może odłożyć na bok praktyczne normy i
pomyśleć o czymś kreatywnym i innowacyjnym.

Kreatywność może być cennym narzędziem w obliczu problemów, szczególnie gdy poświęciłeś
dużo czasu na trudne wyzwanie i wracasz do tego samego miernego rozwiązania.
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Twórcze podejście do rozwiązywania problemów może
być skuteczne dla wszystkich, niezależnie od poziomu
kreatywności. Niezależnie od tego, czy jesteś typowym
myślicielem kreatywnym, czy też jesteś bardziej po stronie
strukturalnego myśliciela skali, możesz wykorzystać
kreatywność do rozwiązywania problemów i wyzwań
poprzez kreatywne rozwiązywanie problemów.

Według
artykułu
Kreatywne
rozwiązywanie
problemów - znajdowanie innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań zespołu redakcyjnego Mind
Tools (https://www.mindtools.com/pages/article/creative-problem-solving.htm), radzenie
sobie z przeszkodami i wyzwaniami jest stałym elementem życia zawodowego, a ich
przezwyciężanie nie zawsze jest łatwe.
Aby udoskonalić swoje produkty, usługi, komunikację i umiejętności interpersonalne, a także
aby Twoja firma mogła się rozwijać, musisz zachęcać do twórczego myślenia i znajdować
innowacyjne rozwiązania, które działają.
Wyobraź sobie, że odkurzasz swój dom w pośpiechu, ponieważ przychodzą przyjaciele. Jesteś
sfrustrowany i ciężko pracujesz, ale nie pozuwasz się zbyt daleko. Klękasz, otwierasz odkurzacz
i wyciągasz torbę. W chmurze pyłu uświadamiasz sobie, że jest pełny ... znowu. Kaszlesz,
opróżniasz i zastanawiasz się, dlaczego odkurzacze z workami wciąż istnieją!
James Dyson, wynalazca i założyciel odkurzaczy Dyson, miał dokładnie ten sam problem i użył
twórczego rozwiązywania problemów, aby znaleźć odpowiedź. Podczas gdy wiele firm skupiło
się na opracowaniu lepszego filtra do odkurzacza, zdał sobie sprawę, że musi myśleć inaczej i
znaleźć bardziej kreatywne rozwiązanie. Opracował więc rewolucyjny sposób oddzielania
brudu od powietrza i wynalazł pierwszy na świecie odkurzacz bezworkowy.
Jeśli myślisz o problemach i możliwych rozwiązaniach w "kreatywny sposób", znajdziesz nowe
perspektywy i wymyślisz innowacyjne rozwiązania, dzięki czemu możesz sformułować plan
pokonania przeszkód i osiągnięcia swoich celów.
Kreatywność doda INNOWACJĘ do Twoich pomysłów i rozwiązań.

Przedsiębiorczość idzie w parze z innowacją - umiejętnością tworzenia
nowych pomysłów, dostarczania lepszych rozwiązań i pionierskich nowych
produktów. Najlepsi przedsiębiorcy nie są po prostu tymi, którzy pracują
najciężej, ale tymi, którzy są najbardziej innowacyjni. Możesz pracować
przez 80 godzin tygodniowo, ale jeśli nie rozciągasz swoich innowacyjnych
mięśni, nigdy nie osiągniesz przełomu i sukcesu.
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Umysł przedsiębiorcy kręci się wokół
pomysłów i możliwości innowacji.
Potrzebny jest ciągły i świadomy
aby szukać nisz i podejmować ryzyko
związane z wejściem w nie.
Przedsiębiorczość wymaga ciągłego
istniejących obiegów pracy w
przedsiębiorstwach i opracowywanie
sposobów ich przeprowadzania w
wydajny i skuteczny sposób, zarówno
względem czasu, jak i kosztów. W prostych słowach przedsiębiorczość działa
optymalizacji biznesu.

nowych
wysiłek,

badania

bardziej
pod
na rzecz

Mówi się, że nie można niczego poprawić, jeśli nie można go najpierw zmierzyć. Twórczość nie
jest inna. Musisz mieć możliwość zmierzenia swojej kreatywności, zanim coś zrobisz, i po
zrobieniu tego, zobaczyć, jak bardzo ją poprawiłeś, jeśli w ogóle. Twój pomysł będzie możliwy:
kształtuj i rozwijaj pomysł, aby był praktyczny. Szukaj konstruktywnej krytyki.
 Video
Dlaczego potrzebujemy kreatywności?
https://www.youtube.com/watch?v=RwGlaCTnNys
4.3.

Ćwiczenie praktyczne
Myślące kapelusze

Ogólny opis
- Pojęcia: eksploracja, dociekanie, ideacja
- Jakie są korzyści? Dlaczego warto korzystać z tego narzędzia?
Głównym celem jest zbadanie różnych sposobów rozwiązywania problemów. Czasami dobre
pomysły pojawiają się w niecodziennych opakowaniach. Celem burzy mózgów jest
przepływanie pomysłów - żaden pomysł nie jest zbyt szalony lub naciągany. W tym ćwiczeniu
uczestnicy uczą się twórczego i skoncentrowanego stylu burzy mózgów zwanego myśleniem
równoległym, "próbując" różnokolorowych czapek, które reprezentują różne sposoby
podejścia do tego samego problemu - w ten sposób myślą równolegle, aby znaleźć najlepsze
rozwiązanie.
Potrzeby / cele
- Czas na zastosowanie narzędzia w praktyce: 30 minut
- Wielkość grupy: dowolna
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- Potrzebne materiały: duży ręcznie wykonany plakat lub wycięcie do każdego koloru
kapelusza (niebieski, czerwony, biały i zielony); niebieski, czerwony, czarny (do białego) i
zielony pisak.
Instrukcje
Opis dynamiki ćwiczenia, wyjaśnienie etapów, czas potrzebny na każdy etap, rzeczy do wzięcia
pod uwagę. Każdy kapelusz ma inny kolor i reprezentuje konkretny rodzaj procesu myślowego,
jak wyjaśniono poniżej. Każdy uczestnik użyje kreatywnego procesu rozwiązywania
problemów, aby rozwiązać problem ważny dla grupy.
Na przykład:
- pracownicy chcą zmienić to, co jest serwowane w stołówce firmy;
- firma z branży gier chce zaprojektować i sprzedać koszulki, aby promować zupełnie nową grę
dla nastolatków.
Ważne jest, aby ustanowić pewne podstawowe zasady, tzn. nie przerywać, nie krytykować
pomysłów, każdy ma swoją kolej i każdy pozostanie przy określonym kapeluszu w danej chwili.
Zapisz pomysły na każdym plakacie za pomocą odpowiedniego znacznika koloru lub poproś,
by zapisywali uczestnicy.
Uczestnicy zakładają niebieskie kapelusze. Niebieski kapelusz pozwala im uporządkować
myślenie i zdefiniować problem, który będzie przedmiotem dyskusji. Ustawia scenę do
dyskusji.
Uczestnicy zmieniają kapelusze na czerwone. To jest ich szansa, aby porozmawiać o swoich
odczuciach na temat problemu. Wykonaj jedną lub dwie rundy lub w razie potrzeby więcej.
Teraz uczestnicy noszą białe kapelusze, które przedstawiają fakty. Poproś, aby podzielili się
faktami, które znają na temat tej sytuacji.
Uczestnicy zakładają zielone kapelusze. Reprezentują one twórcze myślenie. Uczestnicy mogą
wnieść dowolny pomysł jako rozwiązanie. Nie będą się martwić, czy pomysł jest praktyczny,
czy możliwy - wszystko dzieje się podczas burzy mózgów.
Przejrzyj pomysły na plakatach. Wreszcie uczestnicy ponownie zakładają niebieskie kapelusze.
Teraz wszyscy mogą spróbować odpowiedzieć na następujące pytania: Co osiągnięto? Jakie
możliwe rozwiązania zostały odkryte? Jakie są kolejne kroki?
Po zakończeniu aktywności wszyscy mogą sobie wyobrazić, co następuje: Czy ten sposób
myślenia był dobrym sposobem na wymyślenie nowych pomysłów i rozwiązań? Dlaczego lub
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dlaczego nie? Jak możesz samemu przeprowadzić burzę mózgów? Czym różni się od burzy
mózgów z grupą?
Wskazówki i komentarze
- Referencje (jeśli narzędzie wymaga wzmianki, np. jeśli zostało zaadaptowane z innego narzędzia lub
kto jest autorem) http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php

Rozdział 5 - Kreatywność w zarządzaniu.
5.1.

Jak kreatywne myślenie może być użyte w zarządzaniu

Twórcze myślenie można wykorzystać w zarządzaniu, aby:

efektywniej
wykorzystywać czas
menedżera

poprawić
atrakcyjność
produktu dla
klientów

poprawić motywację
wśród pracowników

odwołać się do
potrzeb klientów

obniżyć koszty dzięki
bardziej wydajnym /
skutecznym
metodom produkcji

zidentyfikować nowe
i zyskowne
możliwości na rynku
produktów

Kreatywne myślenie przynosi korzyści wszystkim obszarom i działaniom zarządzania. Przydaje
się do wymyślania lepszych sposobów marketingu towarów, opracowywania nowych metod
produkcji, znajdowania nowych sposobów motywowania ludzi i tak dalej.
Kreatywność pojawia się w każdej sytuacji biznesowej, gdzie istnieje szansa, że można zrobić
wszystko w sposób bardziej biznesowy, bardziej opłacalny lub bardziej satysfakcjonujący.
Typowe obszary poprawiane dzięki kreatywnosci to:
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Jak poprawić
atrakcyjność
produktu dla
klientów

Jak
efektywniej
wykorzystyw
ać czas
menedżera

Jak poprawić
motywację
wśród
pracownikó
w

Jak rozpoznać
nowe i
zyskowne
możliwości na
rynku
produktów

Jak odwołać
się do potrzeb
klientów

Jak obniżyć
koszty dzięki
bardziej
wydajnym /
skutecznym
metodom
produkcji

Problemy wymagające twórczego myślenia to problemy "otwarte": to są problemy, dla
których istnieje więcej niż jedno rozwiązanie.
Przedsiębiorcy muszą podejmować decyzje, które wymagają kreatywnego rozwiązywania
problemów w planowaniu, organizowaniu, prowadzeniu i kontrolowaniu swoich
organizacji:
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Planowanie

Organizowanie

•Określanie misji
organizacji
•Określanie celów
organizacyjnych
•Identyfikacja
mocnych i słabych
stron, szans i
zagrożeń
•Dostosowywanie
zachowań i strategii
organizacji do
strategii konkurencji
•Podejmowanie
decyzji o wdrażaniu
strategii
konkurencyjnych

•Określanie, jakie
zadania należy
wykonywać w
ramach jednostki
organizacyjnej
•Określanie, w jaki
sposób można
grupować różne
stanowiska w
jednostce
organizacyjnej itd.
•Decydowanie o tym,
ile uprawnień należy
przekazać na różne
stanowiska
organizacyjne
•Określanie, jak
najlepiej wyszkolić
ludzi do pracy

5.2.

Prowadzenie
•Znalezienie
sposobów
zwiększenia
wydajności w
miejscu pracy

Kontrolowanie
•Określanie, jakie
systemy kontroli są
potrzebne
•Ustawianie
standardów
•Określenie, dlaczego
standardy / cele nie
zostały osiągnięte

Kreatywność w planowaniu firmy

Najważniejszym czynnikiem przy tworzeniu udanego biznesu jest posiadanie unikalnej
propozycji, a kreatywność jest kluczem do osiągnięcia tego celu. Pomimo powszechnego
błędnego przekonania, że kreatywność jest czymś, co albo masz, albo nie, każdy może uwolnić
swoją kreatywność poprzez kultywowanie właściwego sposobu myślenia, a przez to położyć
fundamenty zdrowego biznesu.
Praktyka czyni mistrza
Spędzamy tak dużo czasu, poświęcając nasze zdolności umysłowe codziennej rutynie, że
często zapominamy wyjść poza siebie i marzyć. Bez względu na wiek i poziom doświadczenia,
odkładanie czasu na błądzenie umysłu i poszerzanie wiedzy o określonej dziedzinie jest
niezbędne do uwolnienia kreatywności.
Kreatywność nie wymaga ponownego wynalezienia koła
Steve Jobs i iPhone to doskonały przykład. Chociaż Martin Cooper był twórcą telefonu
komórkowego, Jobs jest lepiej znany jako latarnia kreatywności, ponieważ opracował telefon
komórkowy z produktu, który może nawiązywać połączenia z urządzeniem, mającym muzykę
i możliwości bezprzewodowe.
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Używaj problemów jako inspiracji
Zamiast patrzeć na przeszkody, które napotykasz w codziennym życiu, jako niedogodności,
zastanów się nad możliwościami innowacji. Są szanse, że nie będziesz jedyną osobą, która
zmagała się z nimi, co oznacza, że istnieje nie tylko luka na rynku, ale także gotowa I czekająca
na Twoje twórcze rozwiązanie grupa docelowa.
Nie lekceważ praktycznych rozwiązań
Kiedy przedsiębiorcy marzą o swoim pierwszym biznesie, mają tendencję do wyobrażania
sobie stworzenia wspaniałego produktu lub usługi. Jednak takie myślenie nie docenia wartości
i długowieczności firm opartych na praktycznych rozwiązaniach.
Kwestionuj wszystko
Aby przekształcić kreatywny pomysł w udany biznes, musisz zakwestionować każdy aspekt
produktu i całą firmę, aby ustalić, czy jest to wykonalne. Upewnij się, że jesteś w stanie wyrazić
swój pomysł w kilku zdaniach, stwórz biznesplan, opracuj dane liczbowe i zastanów się, jak
firma będzie działała w praktyce.
Każdy może być kreatywny, o ile jest skłonny poświęcić czas na praktykę innowacji,
zastanawiając się, jak można zoptymalizować istniejące produkty i jest otwarty na
postrzeganie problemów jako możliwości innowacji bez względu na to, jak "nieżyczliwy" może
być powstały produkt. Kwestionując wykonalność swojego pomysłu, który kiedyś powstał,
położysz podwaliny pod przekształcenie swojej unikalnej propozycji w udany biznes.
Dlaczego modele biznesowe są tak ważne?
Modele biznesowe umożliwiają tworzenie wartości z nowych pomysłów. Samo posiadanie
dobrego pomysłu na nowy produkt lub usługę to za mało, jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na
kluczowe pytania dotyczące tego, jak posunąć się naprzód. Podobnie, posiadanie pozytywnych
uczuć dotyczących robienia dobrych rzeczy dla ludzi nie jest silną podstawą do stworzenia
platformy, na której można świadczyć ważne usługi, szczególnie w takich sektorach, jak rozwój
i przedsiębiorstwo społeczne. Praca z kolegami nad strukturą pomysłu pomaga
przeanalizować istotne ryzyko i założenia związane z tym pomysłem.
Innowacyjny model biznesowy to Creative Project Canvas (CPC)
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Poczynając od Business Model Canvas (BMC), który jest strategicznym narzędziem zarządzania
i przedsiębiorczym narzędziem wizualizacji Twojego pomysłu i przekształcenia go w żywy
projekt, Materahub opracował bardzo innowacyjny projekt kreatywny Canvas.
Podobnie jak płótno artysty, canvas to miejsce, w którym Twoje kreatywne inspiracje mogą
stać się rzeczywistością i dzielić się nimi szerszą publicznością.

Creative Project Canvas to strategiczne ramy wizualne, które pomagają artystom i twórcom w
planowaniu ZRÓWNOWAŻONYCH projektów, w których zrównoważony rozwój niekoniecznie
odnosi się do długoterminowych zysków ekonomicznych, ale do solidnych podstaw, które
powinny być podstawą profesjonalnych projektów.
Zobaczmy
krótką
prezentację
https://www.youtube.com/watch?v=L3lygHXuhZg

projektu

kreatywnego

Nasz CREATIVE PROJECT CANVAS to narzędzie do eksploracji pomysłów i planowania
kreatywnych projektów.
W każdym bloku znajduje się 9 tematów, w tym pytania, które pomogą Ci wyjaśnić i
zastanowić się nad projektem. Znajdź swoją odpowiedź!
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Tutaj możesz zobaczyć Creative Project Canvas podzielony na 4 części, które pomogą Ci w
wizualizacji głównych aspektów Twojego projektu.
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5.3.

Ćwiczenie praktyczne
The Creative Project Canvas (CPC)

Ogólny opis
Udoskonalenie WARTOŚCI pomysłów na Twój projekt i symulowanie ukończenia projektu
Creative Canvas.
Potrzeby / cele
Eksplorowanie różnych bloków CPC bardziej szczegółowo i eksperymentowanie poprzez
studium przypadku.
- Czas na zastosowanie narzędzia w praktyce: łącznie 60 minut
- Wielkość grupy: dowolna
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- Potrzebne materiały: tekst studium przypadku, Creative Project Canvas z pytaniami,
karteczkami post-it i długopisami.
Instrukcje
- wydrukuj i rozpowszechniaj poniższy tekst studium przypadku wraz z pytaniami na temat
Creative Project Canvas.
Przeczytaj studium przypadku i przejdź przez CPC, przejrzyj wszystkie bloki i odpowiednie
pytania. Poświęć kilka chwil, aby je przeczytać i przemyśleć każdy z nich.
Na koniec postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1) zastanów się nad swoimi odpowiedziami, aby zbudować każdy z 9 bloków i wymyślić jasne
i krótkie pomysły na każdy blok
2) podsumuj wszystkie wnioski na maksymalnie dwóch karteczkach post-it dla każdego z 9
bloków.
Poświęć 45 minut na tę aktywność.
Studium przypadku
Jophus działa w ramach małej organizacji pozarządowej w Kenii, która wspiera społeczności
wiejskie, aby były samowystarczalne ekonomicznie. Zauważa, że gdy ktoś ma przedmiot do
sprzedania - na przykład kurczaka, trochę jajek lub kawałek materiału - musi zapytać ludzi
osobiście lub tekstowo, czy są zainteresowani dokonaniem zakupu.
Jophus wpadł na pomysł stworzenia systemu, który pomoże ludziom w tych społecznościach
przesyłać teksty i zdjęcia z telefonów komórkowych na temat przedmiotów, które chcą
sprzedać. Elementy pojawią się na stronie internetowej zaprojektowanej do wyświetlania na
telefonie komórkowym z ograniczonymi funkcjami.
Jophus postanawia wykorzystać Creative Project Canvas jako narzędzie do zaangażowania
swoich współpracowników w nowy pomysł i zebrania informacji na temat tego, w jaki sposób
może być dostarczony.
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Zaczyna od opracowania wartości swojego projektu: "Strona internetowa dla nieformalnych
ogłoszeń sprzedaży w społecznościach wiejskich.
Rozdział 6 - Przydatne narzędzia
Ten rozdział będzie zawierał linki do filmów, kolejne teksty, dodatkowe zasoby itp.
Głównym źródłem OER jest European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL),
który jest elektronicznym, multimedialnym czasopismem o otwartym dostępie. Publikuje
sprawozdania z badań i prezentuje pracę naukową oraz solidne informacje na temat
technologii otwartego e-learningu w edukacji i szkoleniach podnoszących poziom technologii
w jej najbardziej kompleksowej definicji.http://www.eurodl.org/?p=special&sp=init2.
Wśród wielu innych zasobów dostępnych w dziedzinie edukacji, takich jak Pinterest
(https://it.pinterest.com/ecampusontario/open-education-resources/),
chcielibyśmy
podkreślić:
- 40 książek, które odblokują Twoją kreatywność i pomogą rozpocząć działania w
dziedzinie najlepszej pracy Twojego życia (https://www.canva.com/learn/40-booksunlock-creativity-start-lifes-best-work/)
Szkolenie
dla
przedsiębiorców
w
zakresie
kreatywności
i
innowacji
(https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090591011031755?mobileUi=0&jour
nalCode=jeit). Głównym celem tego artykułu jest podkreślenie znaczenia kształcenia
przedsiębiorców w zakresie kreatywności i innowacji. Ich znaczenie dla rozwoju potrzeb
biznesowych i szkoleniowych to pytania badawcze z ankiety przeprowadzonej w północnej
Grecji.
Rozdział 7 - Ocena modułu
Niniejszy rozdział zawiera test / quiz oceniający, który zawiera pytania z odpowiedziami
prawda / fałszy, pytania wielokrotnego wyboru itp. w celu przetestowania zdobytej wiedzy z
zakresu tematów i narzędzi zademonstrowanych w tym module.
Pytania prawda/fałsz
1) Kreatywność nie jest umiejętnością tworzenia z niczego.
Prawda ⃝
Fałsz ⃝
2) Kreatywność jest darem, którego nie można nauczyć się i poprawić.
Prawda ⃝
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Fałsz ⃝
3) Osoba kreatywna musi ciężko pracować i nieustannie ulepszać pomysły i rozwiązania,
wprowadzając stopniowe zmiany i udoskonalenia swoich prac.
True ⃝
False ⃝
4) Ramy Kompetencji w Zakresie Przedsiębiorczości proponują wspólną definicję
przedsiębiorczości jako kompetencji.
Prawda⃝
Fałsz ⃝
5) Przedsiębiorcy nie potrzebują kreatywności, aby rozwiązać problem
Prawda ⃝
Fałsz ⃝
6) Program Creative Project Canvas zapewnia ramy dla tworzenia wartości z nowych pomysłów.
Prawda ⃝
Fałsz ⃝

Pytanie
1
2
3
4
5
6

Rozwiązania
Prawda

Fałsz
x
x

x
x
x
x

Pytania wielokrotnego wyboru
1) Myślenie twórcze to sposób na:
A. patrzenie I rozwiązywanie problemów z innej perspektywy
B. używanie ortodoksyjnych rozwiązań do rozwiązania problemów
C. wykorzystywanie kreatywności do rozwiązywania problemów, które mogą rozwiązać
tylko utalentowani ludzie
2) Czy przedsiębiorcy muszą rozwijać, ulepszać i wykorzystywać kreatywność, aby rozpocząć /
prowadzić działalność?
A. Tak, ponieważ kreatywność pozwala znaleźć potencjalne rozwiązania, które są wyjątkowe i cenne
B. Nie, ponieważ potrzebują więcej technicznych umiejętności i wiedzy
C. Zależy to od rodzaju biznesu, który mają rozpocząć / w którym działają
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3) Kreatywne myślenie polega na _____________
A. analizie.
B. wymyślaniu subiektywnych odpowiedzi.
C. odkrywaniu różnych perspektyw i pomysłów powstałych w wyniku burzy mózgów.
D. myśleniu na głębszym poziomie.
4) Czy potrzebujesz kreatywności, aby zaplanować swój biznes?
A. Nie, ponieważ planowanie firmy wymaga jedynie wiedzy i doświadczenia
B. Tak, ponieważ pomaga postrzegać problemy jako możliwości dla innowacji
C. Nie wiem
5) Po co wykorzystywać Creative Project Canvas?
A. Aby uzyskać finansowanie
B. Aby znaleźć inwestorów
C. Aby określić jasne cele dla pomysłu / uruchomienia projektu
D. Aby upewnić się, że wiesz, co robisz
6) Creative Project Canvas składa się z __________ głównych elementów
A. 10
B. 11
C. 9
D. 12
Rozwiązania
Pytanie
Poprawna
odpowiedź
1
A
2
A
3
C
4
B
5
C
6
C
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Moduł 2 - Współpraca i praca w zespole
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1. Profil kompetencji
Współpracę i pracę w zespole można określić jako proces współpracy z grupą osób, aby
osiągnąć cel związany z pracą.
Grupa odnosi się do dwóch lub więcej osób pracujących nad wspólnym celem związanym z
pracą. Może to być formalny zespół, taki jak jednostka pracy lub sekcja lub nieformalny zespół,
taki jak wielodyscyplinarna grupa pracująca razem nad tymczasowym projektem. Może
obejmować osoby w różnych grupach zawodowych i na różnych poziomach. Najważniejsze
jest to, że ta kompetencja odnosi się do sytuacji, w których jeden jest równym członkiem
zespołu lub rówieśnikiem, nie ma większej władzy ani odpowiedzialności niż pozostali
członkowie w grupie. Praca zespołowa i współpraca wyklucza sytuacje, w których jeden jest
uznanym liderem grupy; w takich sytuacjach zapoznaj się z kompetencją Przywództwo.

Praca w zespole jest kluczową częścią biznesu, ponieważ często konieczne jest, aby
współpracownicy dobrze ze sobą współpracowali, starając się jak najlepiej w każdych
warunkach. Praca zespołowa oznacza, że ludzie będą próbować współpracować,
wykorzystując swoje indywidualne umiejętności i dostarczając konstruktywnych informacji
zwrotnych, niezależnie od osobistego konfliktu między jednostkami.
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Praca zespołowa nie jest czymś, co można szybko opracować lub wprowadzić w życie;
stworzenie prawdziwego zespołu wymaga czasu. Poświęć trochę czasu na poznanie działania
swojego zespołu, a znajdziesz sposób, aby lepiej wspierać pracę zespołową.

2.Cele nauczania
Celem współpracy i kompetencji pracy zespołowej jest zachęcanie partnerów i pracowników
do poszukiwania, wartościowania i wspierania wkładu każdego z partnerów w celu osiągnięcia
celów przedsiębiorstwa.

Aby promować pracę zespołową, musisz rozwiązać kilka poważnych problemów. Na początek
powinieneś otworzyć linie komunikacji w zespole; prowadzić z nimi odpowiedni dialog, aby
dowiedzieć się więcej na temat ich obaw. Być może usłyszysz kilka ważnych kwestii lub
dowiesz się o pomysłach, które będą korzystne dla wszystkich. Musisz także zaangażować ich
zainteresowanie i współpracę, pomagając im zrozumieć, jakie są ich role w ogólnym obrazie;
zbyt wielu pracowników odmawia pracy w zespole, ponieważ uważa, że ich obowiązki są
niewielkie i że są jedynie pionkami w działaniach firmy. Musi także istnieć otwarta
komunikacja między wszystkimi członkami zespołu, aby pomóc im lepiej nawiązywać relacje
między sobą, rozwijając w ten sposób zaufanie i współpracę, a także silną gotowość do
wspólnej pracy. Działania związane z budowaniem zespołu pomogą każdemu lepiej poznać się
poza miejscem pracy i nauczyć się, jak dobrze współpracować w wyniku wspólnego
doświadczenia.

3. Priorytety szkoleniowe
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W sensie ogólnym możemy zdefiniować pracę zespołową jako zdolność do integracji w
grupach roboczych w celu osiągnięcia wspólnych celów. W przybliżeniu można wskazać różne
umiejętności, które rozwiną te kompetencje:

● Zdolność integracji. Integracja musi polegać na zbieżności synergii rządzonej zasadą
skuteczności, ponieważ cele zespołu są czymś więcej niż prostą sumą indywidualnych
celów.
● Komunikacja interpersonalna. Osiągnięcie celów zespołu będzie uwarunkowane nie tylko
zdolnością do dzielenia się wiedzą, ale także predyspozycją do słuchania i
akceptowania innych punktów widzenia.
● Empatia. Zespoły robocze muszą osiągnąć optymalny poziom pewności i spójności dla
prawidłowego działania. W tym celu integracja nie jest wystarczająca dla mechaniki
jednostek, jednakże różne umiejętności osobiste powinny być kompatybilne.
● Zdolność do zdobywania wiedzy z zakresu kultury. Umiejętność korzystania z wiedzy i
indywidualnych

umiejętności

w

celu

wzmocnienia

wiedzy

grupowej

oraz

rozpoznawania celów grupowych.
● Odpowiedzialność i kompromis. Osoba musi wziąć odpowiedzialność za zadania powierzone
przez zespół i zobowiązać się do osiągnięcia wyniku pracy w grupie.
● Podejmowanie decyzji i zarządzanie czasem. Aby zespół mógł skutecznie działać, jego
komponenty muszą dominować w procesach decyzyjnych i czasie realizacji celów.
W bardziej konkretny sposób, osiągnięcie tych kompetencji jest zoptymalizowane z
następującymi umiejętnościami:
● Rozpoznanie ról. W każdym zespole roboczym łączone są różne role. Trzeba umieć je
rozpoznać i dostosować się do przypisanych ról.

38
Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

● Uznanie przywództwa. Często przywództwo jest jednym z wymogów gwarantujących
prawidłowe funkcjonowanie zespołu roboczego. Rzadko ta rola spadnie na nowego
członka. Oczekuje się, że wybrana osoba ją rozpozna i zaakceptuje.


Szanuj zespół. Na etapie inkorporacji ważne jest, aby absolwent wykazywał
szczególny szacunek w stosunku do pozostałych członków zespołu. Chociaż ta
funkcja może wydawać się oczywista, pracodawcy mają to na uwadze.

Biorąc pod uwagę powyższe, staramy się zrozumieć i wykorzystać różne perspektywy, aby
poprawić efektywność zespołu i wyniki jakości. Wszystkie te umiejętności obejmują
zachowania, takie jak:
● Praca z innymi
● Uczestniczenie i współpraca
● Wspieranie pracy zespołowej
● Zwiększenie efektywności zespołu
● Zapewnienie wyrównania
● Proaktywna pomoc i zaangażowanie innych
● Doradztwo i rozwiązywanie konfliktów
● Budowanie mostów między zespołam
● Aktywne umiejętności słuchania
● Zaawansowane planowanie wydarzeń
● Zapytanie ofertowe
● Asertywność i rozwiązywanie konfliktów
● Pisanie biznesowe dla uzuskania wpływu
● Komunikacja dla wyników
● Krytyczne rozmowy
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● Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów w celu efektywnego podejmowania decyzji
● Radzenie sobie z trudnymi ludźmi
● Umiejętności delegowania w miejscu pracy
● Efektywne planowanie spotkań i wydarzeń
● Praca i komunikacja jako część zespołu
● itp

4. Struktura modułu
Rozdział 1 Wstęp

Współpraca i praca zespołowa mogą być określane przez proces współpracy z grupą ludzi w
celu osiągnięcia celu. Praca w zespole jest kluczową częścią biznesu, ponieważ często
konieczne jest, aby współpracownicy dobrze ze sobą współpracowali, starając się jak najlepiej
w każdych warunkach. Praca zespołowa oznacza, że ludzie będą próbować współpracować,
wykorzystując swoje indywidualne umiejętności i dostarczając konstruktywnych informacji
zwrotnych, niezależnie od osobistego konfliktu między jednostkami.

Ten pierwszy rozdział, jako wprowadzenie do modułu "Współpraca i praca zespołowa", ma na
celu określenie, czym jest zespół, i dlaczego praca w zespole jest tak ważna dla każdej firmy.

Definicja zespołu:
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(źródło: BusinessDictionnary) Zespół to "Grupa ludzi z pełnym zestawem uzupełniających się
umiejętności wymaganych do wykonania zadania, pracy lub projektu. Członkowie zespołu (1)
działają z wysokim stopniem współzależności, (2) dzielą władzę i odpowiedzialność za
samorządność, (3) są odpowiedzialni za zbiorową wydajność i (4) pracują nad wspólnym celem
i dzielonymi nagrodami . Zespół staje się czymś więcej niż tylko zbiorem ludzi, gdy silne
poczucie wzajemnego zaangażowania tworzy synergię, generując w ten sposób wydajność
większą niż suma wyników poszczególnych członków."

Ta sekcja skupi się na definicji celu biznesowego i zbieżności członków zespołu wokół tego
celu, który wszyscy muszą rozumieć w podobny sposób. Wyjaśni również, jakie są zalety
solidnego zespołu w branży, w tym dobrobytu pracowników, wydajności i produktywności.

a) Po co tworzyć zespół w przedsiębiorstwie
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Zespoły są tworzone dla interakcji długoterminowych i krótkoterminowych. Zespół ds.
rozwoju produktu, zespół kierowniczy wykonawczy i zespół departamentów to długotrwałe
grupy planujące i operacyjne. Ich sposobem na wygraną jest kontynuowanie produkcji
wysokiej jakości i zapewnienie ciągłej wartości dla firmy.

Zespoły mogą osiągnąć swoją wartość poprzez silną sprzedaż (w przypadku zespołu sprzedaży)
lub poprzez redukcję kosztów (takich jak zespół HR, który pracuje w celu zmniejszenia
obrotów).

Zespoły mogą również wygrywać, gdy ich nowy produkt (dla zespołu opracowującego
produkty) przewyższa konkurencję. Kiedy myślisz o wygranej dla zespołu produkcyjnego,
wygrywa zestaw rekordów dotyczących liczby wyprodukowanych części.
Start-upy często mają zespoły, które nie są dedykowane do dostarczania produktu lub usługi
zewnętrznemu klientowi. Ich celem jest raczej stworzenie środowiska pracy, które przynosi
pracownikowi szczęście, zaangażowanie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Zwykle
zespoły ograniczają warunki swoich członków do roku, tak aby wielu pracowników miało
możliwość służenia i dostarczania świeżych pomysłów tym zespołom. Przykładami takich
zespołów są komitet ds. Wydarzeń pracowniczych, zespół ds. Bezpieczeństwa zdrowotnego,
zespół ds. Środowiska ekologicznego, komitet ds. Zdrowia pracowników oraz komitet ds.
Motywacji i morale dla pracowników.
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Krótkoterminowe zespoły mogą obejmować zespół utworzony w celu opracowania procesu
zatrudniania pracowników, zespół, który planuje doroczną imprezę firmową, zespół, który
wdraża system gromadzenia danych klienta w celu oceny jakości usług lub zespół
odpowiedzialny za reagowanie na konkretny problem klienta lub skargę. Te krótkoterminowe
zespoły wygrywają, osiągając swoje cele.

b) Korzyści z pracy zespołowej

Podsumowując, poniżej przedstawiono niektóre z najważniejszych zalet pracy zespołowej.
● Więcej motywacji. Sprzęt spełnia potrzeby wyższego rzędu. Członkowie zespołu
roboczego mają możliwość zastosowania swojej wiedzy i umiejętności, za co mogą
uzyskać uznanie, rozwijając poczucie własnej skuteczności i przynależności do grupy.
● Większe zaangażowanie. Udział w analizie i podejmowaniu decyzji dokonywany jest
z uwzględnieniem celów zespołu i celów organizacyjnych.
● Więcej pomysłów. Efekt synergiczny, który występuje, gdy ludzie pracują razem,
skutkuje produkcją większej liczby pomysłów, niż gdy dana osoba pracuje sama.
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● Większa elastyczność. Praca zespołowa może pomóc firmom być bardziej
elastycznym. Łącząc pracowników z różnych części projektu z zespołem, problemy lub
trudności mogą czasami zostać skorygowane łatwiej.
● Większa innowacyjność. Niektóre firmy używają sprzętu i pracy zespołowej, aby
stworzyć środowisko pracy, które wyróżnia się kreatywnością. Firmy te czasami
budują swoją strukturę korporacyjną na pracy zespołowej.
● Większa kreatywność. Kreatywność jest stymulowana połączeniem wysiłków
jednostek. Pomaga to wytworzyć nowe ścieżki do myślenia i refleksji nad
problemami, procesami i systemami.
● Poprawia komunikację. Dzielenie się pomysłami i punktami widzenia z innymi w
środowisku, które zachęca do otwartej i pozytywnej komunikacji; przyczynia się do
poprawy funkcjonowania organizacji.
● Najlepsze wyniki. Kiedy ludzie pracują jako zespół, bezsporne jest, że wyniki są lepsze.
Są to zalety pracy zespołowej.
Wartość pracy zespołowej rośnie. Od strategii motywacji i rozwiązywania problemów, po
umożliwienie podejmowania decyzji, planowanie i prowadzenie procesów. Faktem jest, że
typy zespołów roboczych rozwijają się, od najbardziej znanych kręgów jakości.

Obecnie mówi się nawet o "wdrożeniu procesu zespołowego" jako o sposobie uogólnienia, w
koordynacji, organizacji w ten sposób pracy. W rzeczywistości ta perspektywa wymaga
połączenia różnych istniejących typów, aby zaangażować całą organizację, od bazy operacyjnej
do ścisłego kierownictwa.

Rozdział 2 – Cele
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Pod koniec tego modułu uczestnicy będą mogli zrozumieć znaczenie dobrej współpracy i pracy
zespołowej dla prawidłowego zarządzania firmą. Moduł podniesie ich świadomość na temat
szerokiego spektrum zastosowań komunikacji i współpracy, które są wszechobecne i
niezbędne dla sukcesu biznesowego. Zapoznają się z niektórymi kluczowymi koncepcjami
związanymi z organizacyjną teorią biznesu, ulepszając wiedzę na temat kultury korporacyjnej
i środowiska pracy. Ponadto odkryją praktyczne narzędzia do wdrożenia w celu
zorganizowania współpracy, z technikami komunikacji i działaniami, które można zastosować
w codziennej pracy.

Tak więc, celami operacyjnymi tego modułu są:
- Zapoznnie się z kluczowymi koncepcjami związanymi ze współpracą i pracą zespołową
- Dowiedzenie się, jak ważne jest wybranie członków zespołu i poznanie zespołu.
- Zrozumienie znaczenia kultury organizacyjnej i nauczenie się wybierania i wdrażania
takiej, która pasuje do Twojego MŚP / Start-up’u
- Pozyskanie narzędzi do wdrożenia skutecznej komunikacji, w szczególności
komunikacji wewnętrznej w ramach zespołu.
- Stworzenie skutecznego schematu przepływów komunikacyjnych
- Nauczenie się organizowania i delegowania zadań do swojego zespołu, unikając
typowych błędów przywódczych.
- Podnoszenie świadomości na temat różnych form współpracy biznesowej, aby
rozwinąć start-up, w tym współpracy technologiczną i finansową.
- Wdrożyć różne praktyczne działania, aby bezpośrednio zapoznać się z koncepcjami
wyjaśnionymi w tym rozdziale i pomóc w ulepszeniu wdrażania pracy zespołowej.

Dzięki temu modułowi i nowej zdobytej wiedzy uczący się powinni być w stanie wdrożyć spójną
komunikację w ramach start-up’u i lepszą efektywność swojego zespołu. Oczekuje się, że moduł ten
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będzie miał pozytywny wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi w fazie start-up’u, jak również na
ogólny dobrobyt biznesowy.

Rozdział 3 - Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna lub kultura korporacyjna odnosi się do wspólnych wartości, standardów,
postaw, przekonań i zachowań, które przyczyniają się do wyjątkowego środowiska
społecznego i psychologicznego organizacji.

Kultura może być szczególnie ważna dla firm rozpoczynających działalność i MŚP. Zdrowa
kultura firmy zwiększy zaangażowanie i produktywność zespołu roboczego, a niezdrowa
kultura może zahamować wzrost organizacji lub nawet doprowadzić do upadku firmy.

Kultura organizacyjna obejmuje pisemne (formalne, np. statutowe) i niepisane reguły
(nieformalne, np. doświadczenie, przekonania), które zostały opracowane w czasie i są
uważane za ważne przez członków organizacji. Kultura ta wyraża się w celach organizacji, jej
strategii i strukturze, a także w jej filozofii, wizerunku i interakcji ze światem zewnętrznym
(dostawcy, klienci, społeczeństwo ...).
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Ściśle powiązane pojęcia to etyka korporacyjna (która formalnie określa wartości firmy) i
wizerunek firmy (co jest społecznym postrzeganiem kultury korporacyjnej).

3.1. Różne typy kultury organizacyjnej
Oto niektóre z głównych typów kultury organizacyjnej, które można znaleźć w organizacji:
Kultura siły: W organizacji o kulturze siły władzę sprawuje zaledwie kilka osób, których wpływ
rozprzestrzenia się w całej organizacji. Dotyczy to na przykład firm rodzinnych.

Kultura roli: Organizacje z kulturą roli oparte są na regułach. Pracownicy są wysoce
kontrolowani, a wszyscy w organizacji wiedzą, jakie są ich role i obowiązki. Moc w kulturze roli
zależy od pozycji (roli) osoby w strukturze organizacyjnej.
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Kultura zadania: Formy kultury zadaniowej występują, gdy w organizacji tworzone są zespoły
w celu rozwiązania konkretnych problemów lub projektów. Zadanie jest ważne, więc władza
w zespole często zmienia się w zależności od kombinacji członków zespołu i statusu problemu
lub projektu.

Kultura osobowa: W organizacjach z kulturami osób, jednostki postrzegają siebie jako
wyjątkowe i lepsze od organizacji.

Kultura adhokracji: Ta kultura opiera się na energii i kreatywności. Pracownicy są zachęcani
do podejmowania ryzyka, a liderzy są postrzegani jako innowatorzy lub przedsiębiorcy.

48
Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

Organizacja rozwija się poprzez eksperymenty, z naciskiem na indywidualną pomysłowość i
wolność.

Kultura rynku: Kultura ta opiera się na dynamice konkurencji i osiągnięciu konkretnych
rezultatów. Koncentrujemy się na celach, z liderami, którzy są twardzi i wymagający.

3.1. Wybranie i stworzenie kultury korporacyjnej
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Opisane powyżej rodzaje kultury organizacyjnej nie są wyczerpujące i mogą być mieszane i
zmieniane, dopóki każda organizacja nie stworzy własnej i niepowtarzalnej kultury. Ta
mieszanka będzie zależeć od koncentracji firmy na wewnętrznej strukturze i integracji w
stosunku do zewnętrznego skupienia i różnicowania, stabilności i kontroli w porównaniu z
elastycznością i dyskrecją, itp. Ponieważ każda firma jest inna, istnieje wiele sposobów na
rozwój kultury, która działa.

Wielu przedsiębiorców, kiedy po raz pierwszy rozpoczyna nowy biznes, z natury rzeczy ponosi
ogromną odpowiedzialność. W miarę jak firma rośnie i zatrudnia pracowników, autorytarny
styl zarządzania, z którego właściciel firmy korzystał z powodzeniem w bardzo małej firmie,
może stać się szkodliwy. W zdrowej kulturze zespół roboczy jest świadomy bycia częścią
zespołu i czerpie satysfakcję z ogólnego sukcesu organizacji. Kiedy zespół czuje, że przyczynia
się do pomyślnego wysiłku grupy, jego poziom zaangażowania i produktywności, a tym samym
jakość produktów lub usług firmy, prawdopodobnie ulegnie poprawie.
3.3 Tworzenie odpowiedniego środowiska pracy

Kultura organizacji kształtowana jest przez wiele namacalnych i niematerialnych składników,
które razem tworzą środowisko, które sprzyja lub nie sprzyja dobrej pracy. Oto niektóre z
głównych elementów składających się na środowisko pracy:
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Wartości. Kultura firmy, która ceni troskę, różni się od kultury wartości, powiedzmy,
kreatywności, szybkości lub precyzji. Jedna nie musi być lepsza od drugiej, po prostu wpłynie
to na typy zatrudnianych pracowników i na to, do czego dążą wszyscy.
Pracownicy. Każdy pracownik musi dopasować kulturę do wartości firmy. Organizacje o
najbardziej pożądanych kulturach korporacyjnych poświęcają wiele czasu na rekrutację.

Środowisko. Miejsce, w którym pracownicy muszą pracować, będzie miało duży wpływ na
kulturę organizacji. Zachowaj ostrożność w momencie podejmowania decyzji pomiędzy
otwartą przestrzenią, a zamkniętymi biurkami, stałym miejscem dla pracowników lub
mobilnością bez stałych miejsc, itp.

Działania. Czy Twoje działania są zgodne z wartościami i etyką, które głosisz? Spójność ma
znaczenie. Firmy, które stawiają zadowolenie klienta jako swój najwyższy priorytet, powinny
mieć procesy i procedury, które zapewnią klientom radość z kontaktów z firmą.

Możliwości łączenia. Firmy, które poświęcają czas poza pracą, aby nawiązywać kontakty
towarzyskie i wzajemnie się poznawać, stwarzają możliwości dla bardziej satysfakcjonujących
osobistych relacji. Można to zrobić za pomocą działań budowania zespołu, piątkowej godziny
happy hour itp.

3.4.

Zasady nagradzania

Nagrody dla pracowników są istotnym elementem skutecznych strategii zaangażowania
pracowników. Nagrody poprawią motywację i wydajność zespołu. Mogą być finansowe, ale
mają też inny charakter. Oto kilka przykładów:
- Premie pieniężne / premia za wynagrodzenie
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- Premie bezpieczeństwa
- Polityka akcji spółek / zasady podziału zysków
- Awans na nowej / wyższej pozycji w firmie
- Zapewnienie elastyczności pracy: zgodnie z harmonogramem, praca w domu itp
- Zapewnienie bezpłatnych wakacji
- Bilety do restauracji / na jedzenie
- Działania poza miejscem pracy
- Zabawa w pracy
- ...
- Mówienie dziękuję!
Ustalając zasady i procesy, należy wziąć pod uwagę, że:
- Nagroda powinna być dostosowana do wartości organizacyjnych (Jasno określ, co chcesz
nagrodzić, na przykład rzeczy takie jak wydajność indywidualna lub zespołowa, skuteczność
itd.)
- Nagroda powinna stać się częścią kultury organizacji (Zachęć kierowników i
wspólpracowników do mówienia, dziekuję, do nieformalnego uznania podczas spotkań,
formalnych programów uznawania itp.)
- Określ najbardziej efektywne rodzaje uznania i nagrody. (Rozpoznanie jest tak proste, jak
powiedzenie "dziękuję" lub tak wyszukane, jak formalna prezentacja na imprezie firmowej i
zapytanie pracowników o nagrody, które doceniliby (w granicach możliwego budżetu))
- Ustal, kto powinien podjąć decyzję o nagrodzie (wdrożenie procesu oceny)

3.5. Ćwiczenie praktyczne: przykłady działań związanych z budowaniem zespołu

52
Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

Dobrym sposobem na stworzenie odpowiedniego środowiska pracy i budowania kultury
organizacyjnej jest organizacja działań związanych z budowaniem zespołu, które zachęcą
zespół do lepszego poznania jego umiejętności i cech przekrojowych, wzmocnienia przepływu
komunikacji. Oto kilka przykładów, które można łatwo wdrożyć w pomieszczeniach lub na
zewnątrz:

Aktywność 1.

A. Magiczny dywan:
Podziel swój zespół na 2 grupy. Każdy stoi na "magicznym dywanie". Poproś, aby odwrócili
magiczny dywan, na którym stoją. Ale bądź ostrożny! Ponieważ zespoły latają po dywanie na
niebie, nie mogą opuścić dywanów, w przeciwnym razie upadłyby ... tylko współpraca pozwoli
im wykonać to wyzwanie!
Rozwiązanie:https://www.youtube.com/watch?v=mbsdg7TGzUk

Aktywność 2.

B. Okrągła lina:
Stwórz duże koło z liną i umieść wokół niego członków swojego zespołu. Każdy członek zespołu
bierze linę w swoje ręce z nakazem, aby jej nie upuścić. Następnie zakryj oczy członkom
zespołu i przestaw ich do środeka okręgu, wymieszaj osoby, aż utworzysz węzły za pomocą
liny, co spowoduje, że ludzie stracą orientację. Na koniec poproś ich, aby powrócili do swojego
pierwotnego miejsca i ponownie stworzyli doskonałe koło. Będą musieli się komunikować, aby
znaleźć miejsce z powrotem!

Aktywność 3.
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C. Wyzwanie Enterprise:
Podziel swój zespół na kilka grup i rzuć mu wyzwanie, aby zbudował wehikuł, które umożliwi
zrzucenie jaja z nieba na ziemię bez rozbicia go. Masz na stole różne bezużyteczne materiały,
które mogą kupić za dany budżet. Zmusić ich do kupowania obiektów, które uważają za
bardziej istotne dla zbudowania ich statku, i zobacz, czy są w stanie, w ramach swojego
budżetu, przezwyciężyć upadek jaja!

Rozdział 4 - Komunikacja w zespole

Komunikacja jest podstawą pracy zespołowej, a tutaj wskazujemy kilka powodów dotyczących
znaczenia komunikacji w firmie:

Możliwość dostosowania do zmian. Dobra komunikacja z partnerami i pracownikami
pozwala firmie poznać tendencje w branży, potrzeby klientów i własne potrzeby
personelu, aby nadal się rozwijać. Wszystko to pozwala firmie w zwinny sposób
dostosowywać się do zmian.
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Podejmowanie decyzji. Prawidłowy przepływ komunikacji w miejscu pracy pozwala na
szybsze

podejmowanie

decyzji,

w

przeciwieństwie

do

sztywnej

i

słabo

skomunikowanej struktury biznesowej, która wymaga wielu powolnych kontaktów w
celu podjęcia decyzji. I przy wielu okazjach czas to pieniądz, kiedy podejmujemy
decyzje

Motywacja. Informowanie zespołu o postępach firmy, podejmowanych decyzjach i
podjętej ścieżce pomaga zmotywować pracowników. Mało tego, komunikowanie
sukcesów i porażek z ich możliwymi rozwiązaniami (możesz poprosić swoich
pracowników o pomoc) pozwoli Ci zachować przejrzystość i utrzymać zmotywowany
zespół.

Zaangażowanie. Zgodnie z poprzednim punktem, informacje o działaniach firmy, jej
wynikach, sukcesach i porażkach, pozwalają Twoim pracownikom czuć się częścią firmy
i odczuwać silne zaangażowanie, a to zachęca do dalszej pracy.

Popraw wizerunek firmy. Z drugiej strony, nie mniej ważna, poprawna komunikacja
organizacyjna pozwala Twojej firmie poprawić wizerunek firmy w odniesieniu do jej
głównych interesariuszy, takich jak klienci i dostawcy. Przekazuj informacje dotyczące
ewolucji firmy, zespołu, który tworzy firmę, inicjatyw społecznych itp.

Zdolności do porozumiewania się
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Aby móc skutecznie komunikować się, trzeba nauczyć się słuchać innych z ich punktu
widzenia, a nie ze swojego. W tym celu musisz rozwinąć krytyczne myślenie, które stanie się
narzędziem do zrozumienia przesłania, które inni chcą przekazać, biorąc pod uwagę to, kim
są, i tym samym być w stanie analizować i oceniać to, co zostało powiedziane z innej
perspektywy.

Ważne jest zrozumienie, że zdrowe relacje międzyludzkie to te, w których istnieje dialog i
dyskusja z perspektywy, o której wspominamy w tym tekście. Oznacza to, że ważnym jest nie
narzucać się, ale zrozumieć i dążyć do porozumienia.

Poznanie dyscypliny pracy zespołowej oznacza dla każdej osoby możliwość przekształcenia
więzi kompetencyjnych poprzez powiązania kooperacyjne, które intensyfikują wartości takie
jak solidarność, towarzystwo, refleksja, dostępność, życzliwość, ale wszystkie z nich
wymagają przede wszystkim pokory. Posiadanie wspólnego adresu staje się nieodzownym
warunkiem pracy zespołowej. Ci, którzy wiedzą, dokąd zmierzają i co chcą osiągnąć, są w
stanie zharmonizować energie i unikać marnowania ich.

4.1. Zaprojektuj schemat przepływu komunikacji
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Komunikacja biznesowa jest wartością niematerialną; ale przynosi firmie jeden z najwyższych
wskaźników sukcesu, ponieważ pozwala organizacji "komunikować się" wewnętrznie i
zewnętrznie, aby rozwinąć swój "cel społeczny".

Sukces Komunikacji Biznesowej zależy od prawidłowego zrozumienia pomiędzy różnymi
stronami, generując osiągnięcie określonych celów; dlatego doskonałość w komunikacji
powinna być celem całej organizacji. Jednym z początkowych zadań w pracy zespołowej będzie
decyzja, który przepływ komunikacji najbardziej pasuje do Twojej kultury organizacyjnej. Oto
przykład diagramu przepływu komunikacji:

źródło:
channels/

http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-

Linie pokazują trzy kierunki, w których komunikacja może przebiegać w typowej organizacji
(Greenberg i Baron, 2008):
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- Przepływy w dół: od wyższych poziomów organizacyjnych (nadzorcy) do niższych poziomów
organizacyjnych (podwładni).
- Przepływy komunikacyjne w górę: od niższych do wyższych poziomów organizacyjnych.
- Boczne (lub horyzontalne) przepływy komunikacyjne: w całej organizacji, wśród personelu
na tym samym poziomie.

Zalety przepływów komunikacyjnych
Każdy z tych różnych przepływów kierunkowych ma swoje funkcje i zalety. Komunikacja w dół,
na przykład, jest odpowiednia do udzielania instrukcji lub wskazówek - mówienia ludziom, co
mają robić. (Nawiasem mówiąc, wydawanie poleceń nie jest tak jednostronne, jak mogłoby
się wydawać. Jedną z rzeczy, których pracownicy - odbiorcy - najbardziej chcą wiedzieć, jest:
co dokładnie ma miejsce w mojej pracy?) (Greenberg i Baron, 2002). Podobnie jak raport
sprzedaży, komunikacja w górę zazwyczaj dostarcza menedżerom informacji, których
potrzebują do podjęcia decyzji, ale jest to także narzędzie do nowych pomysłów, sugestii i
skarg. Komunikacja pozioma wspiera wysiłki zmierzające do koordynacji zadań i pomagania
innym w pracy.

Wady przepływów komunikacyjnych
Oczywiście, każdy rodzaj przepływu ma swoje wady. W miarę jak informacja przesuwa się w
dół, traci pierwotną klarowność i często staje się zniekształcona lub wręcz błędna. (Jest to
szczególnie

prawdziwe,

gdy

jest

dostarczane

ustnie.)

Ponadto

większość

osób

odpowiedzialnych za korzystanie z komunikacji w dół nie lubi dostarczania złych wiadomości
(takich jak "Jesteś zwolniony" lub, częściej, "Twoja praca nie będzie wykorzystana"); w
rezultacie złe wiadomości - w tym złe wiadomości, które są ważnymi wiadomościami - są
często ignorowane lub ukrywane. To samo może się stać, gdy złe wiadomości - powiedzmy
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negatywny raport o statusie - muszą zostać wysłane w górę. Wreszcie, podczas gdy przepływy
poziome są cenne dla promowania współpracy, mogą być również wykorzystywane do
angażowania się w konflikty - na przykład między dwoma działami konkurującymi o te same
zasoby organizacyjne. Problem jest szczególnie zły, gdy taka komunikacja horyzontalna
narusza oficjalne linie komunikacyjne w górę lub w dół, pomijając tym samym menedżerów,
którzy mogą być w stanie rozwiązać konflikt.

Utwórz przepływy komunikacyjne
Prawdopodobnie nie wiesz od czego zacząć, a Twoją pierwszą potrzebą jest wdrożenie serii
działań, które początkowo poprawiają komunikację w firmie ... Czy tak jest? Oto 10
podstawowych działań w celu stworzenia korporacyjnego planu komunikacji. Dodatkowo z
kilkoma wskazówkami, które odpowiadają na pytanie, jak poprawić komunikację w
organizacjach:
1. Przestudiuj aktualną komunikację
2. Przeanalizuj bariery komunikacyjne
3. Określ cele komunikacji w firmie
4. Poinformuj partnerów i pracowników, że istnieje plan komunikacji
5. Skonkretyzuj swój cel
6. Zdefiniuj typologie komunikacji i przypisz cele
7. Wyszukaj i wybierz najlepsze narzędzia komunikacyjne
8. Zaplanuj komunikację
9. Zaplanuj czas komunikacji
10. Stwórz odpowiedzialny zespół
(uwaga: zanim opracujesz swój plan komunikacji korporacyjnej, musisz znać budżet i zasoby,
które posiadasz).

Ponadto, tutaj masz kilka działań usprawniających komunikację w pracy:
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- Podziel się swoją wizją, misją i wartościami ze wszystkimi pracownikami
- Zapewnij szkolenia (warsztaty) dotyczące planu komunikacji
- Dostosuj komunikaty do odbiorców
- Nie generuj sprzecznych wiadomości
- Dbaj o komunikację wewnętrzną tak samo jak o zewnętrzną
- Używaj dobrych obrazów i wzorów
- Pokaż pasję w swoich wiadomościach
- Promuj pracę zespołową w ramach organizacji
(Uwaga: zobacz praktyczne działania dotyczące tworzenia wewnętrznego planu komunikacji)

4.2. Narzędzia komunikacyjne.
Komunikacja wewnętrzna jest dzielona przez ludzi na wszystkich poziomach w firmie i
obejmuje wszystko, od oficjalnej poczty e-mail i oficjalnych raportów po rozmowy twarzą w
twarz lub zwykłe rozmowy telefoniczne.

Oto niektóre z najbardziej wydajnych narzędzi komunikacji biznesowej. Możesz
zdecydować, które z nich będą najbardziej przydatne w Twojej firmie:
-Intranet społecznościowy
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Intranet jest prywatnym centrum, do którego dostęp mają wszyscy upoważnieni użytkownicy
w organizacji - służy głównie do prowadzenia komunikacji wewnętrznej i współpracy.
Nowoczesne intranety są często tworzone przy użyciu systemów zarządzania treścią,
ponieważ są łatwiejsze do zarządzania przez personel nietechniczny. Być może zainteresuje Cię
wdrożenie strategii intranetowej, jeśli:

- Ty i Twoi pracownicy nie jesteście na bieżąco z ogłoszeniami firmowymi lub nowościami
- Jeśli wydaje się, że istnieje podział komunikacji pomiędzy działami i pracownikami
- Ważne dokumenty zaginęły lub zaginęły w tysiącach e-maili
- Jest za dużo papierkowej roboty
- Brak jasnej lub standardowej polityki orientacyjnej dla nowych pracowników lub stażystów
- Trudno jest tworzyć zespoły funkcjonujące w różnych obszarach, by realizować projekty
związane z zasobami
- Czat i prywatne wiadomości
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Wspólne przestrzenie, które zapewniają prywatne / grupowe przesyłanie wiadomości i funkcje
czatu, są często postrzegane jako jedne z najlepszych narzędzi komunikacji biznesowej, aby
zespoły pracowały razem. To skuteczna forma komunikacji dla zapracowanych pracowników i
menedżerów. Wiadomości błyskawiczne znacznie ułatwiają aktualizację projektów i ogólną
dyskusję zespołową.

Działa to dobrze, gdy pracownicy lub członkowie zespołu są rozmieszczeni w różnych
lokalizacjach geograficznych i różnych strefach czasowych. Pliki mogą być udostępniane, a
rozmowy są dostępne w razie potrzeby. Pokoje rozmów i środowiska komunikatów
grupowych mogą wyglądać tak samo, ale interfejsy często są bardzo różne.
-

Fora dyskusyjne
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Chociaż fora dyskusyjne dla niektórych mogą wydawać się staromodne, nadal jest to jedno z
preferowanych narzędzi komunikacji, które jest dziś używane. Forum dyskusyjne może
połączyć zarządzanie i pracowników oraz umożliwia otwartą dyskusję na dowolny temat
(zwykle konfigurowane i monitorowane / moderowane). Może również pomóc w
rozpowszechnianiu wiedzy i zbliżyć siłę roboczą. Fora są również skuteczne w archiwizowaniu
wiedzy organizacyjnej, którą każdy może wykorzystać jako punkt odniesienia. Morale
pracowników można także zwiększyć, uczestnicząc w regularnych forach dyskusyjnych.

- Oprogramowanie do śledzenia i tworzenia scenariuszy
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Pomoc online z systemem śledzenia przypadków umożliwia pracownikom i klientom
przesłanie zgłoszenia sprawy lub zgłoszenia do pomocy technicznej. Pozwala to na przypisanie
go do właściwego pracownika i sprawdzenie go i rozwiązanie w odpowiednim czasie.

- Wewnętrzne blogi

Wewnętrzny blog to miejsce, w którym pracownicy mogą dzielić się pomysłami i
doświadczeniami w szybki i nieformalny sposób. Zalety wewnętrznego bloga mogą
obejmować:

- Transmisję i podkreślanie wiedzy pracownika na dany temat lub obszar
- Tworzenie przeszukiwalnego i stałego archiwum, wiedzy i doświadczenia.
- Utrzymanie personelu na bieżąco z ważnymi informacjami i aktualizacjami firmy

-

Grupa fokusowa
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Grupy fokusowe to jakościowa metoda gromadzenia danych. Oznacza to, że dane mają
charakter opisowy i zazwyczaj nie są liczone. Grupy fokusowe są często wykorzystywane jako
kontynuacja ankiety, aby uzyskać bardziej dogłębną reakcję lub zbadać tematy badań. Grupy
fokusowe mogą być również używane przed zaprojektowaniem i przeprowadzeniem ankiety,
aby pomóc zrozumieć konkretne problemy.
- Opowiadanie historii

Dzisiaj marki pobudzają emocje i dlatego wielokrotnie sięgają po opowiadanie historii, które
jest techniką budowania opowieści, z pewnymi etapami i akcentami, które pozwalają na
przechowywanie silniejszej koncepcji niż zwykły komunikat.
Ta technika narracyjna może być również wykorzystana w komunikacji wewnętrznej dla
zaangażowania i przynależności partnerów i pracowników. Historia międzynarodowa, marka
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wewnętrzna, duma z bycia częścią start-up’u lub zrozumienia nowego pakietu rekompensat i
korzyści.
- Ankieta

Ankieta to krótki wywiad lub dyskusja z osobami na temat konkretnego tematu. Przepytujesz
określoną grupę osób, zadając im zestaw pytań. Ankiety pomagają zrozumieć grupę i sytuację
przed, w trakcie i po uczestnictwie w usłudze lub projekcie. Na przykład ankieta dotycząca
programu wstępnego pozwala poznać cele, wiedzę i potrzeby pracowników. Przyjrzyj się im
ponownie po każdej sesji i na końcu, a dowiesz się, co się zmieniło. Badanie pokaże również,
jakie skutki mogły mieć wprowadzone zmiany.

-

Komunikacja niewerbalna

Istnieje wiele sposobów komunikacji między pracownikami, współpracownikami i
pracodawcami - zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie. Wszyscy wiemy, jak rozmawiać z
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ludźmi w miejscu pracy, ale co mówimy za pomocą naszej komunikacji niewerbalnej? Bardzo
ważne jest, aby zwracać baczną uwagę na niewerbalne sygnały komunikacyjne, które
wysyłane są do osób wokół, a także to, co inni mówią do nas.

4.3. Praktyczna aktywność

Aktywność 1.
A. Balon na gorące powietrze
Następująca sytuacja jest przedstawiana grupie:
"Meteoryt upada w oceanie tworząc gigantyczną falę, która zalewa wszystkie kontynenty.
Jednak Ty i pięć innych osób leciało balonem w Parku Narodowym Teide. Po kilku godzinach
balon zaczyna tracić powietrze, ale widzisz wyspę. Morze jest pełne głodnych rekinów, a
jedyny sposób na dotarcie balonu na wyspę to zastrzelenie jednego z pasażerów.
Należy podjąć debatę, aby zdecydować, kto opuszcza świat. Każdy z uczestników ma
przypisaną rolę: księdza, dziennikarza różowej prasy, pielęgniarki, doradcy politycznego,
nauczyciela szkoły podstawowej i personelu Narodowego Instytutu Statystyki.
Spełnione muszą być warunki, że: jedynymi, którzy przeżyli będą ci, którzy zapewnią
kontynuację gatunku; decyzja musi zostać podjęta nieanonimowo; żaden z uczestników nie
może dobrowolnie opuścić kuli ziemskiej i wszyscy muszą przedstawić swoje argumenty.
Dzięki temu testowi, rozwija się proces decyzyjny w grupie i procesy komunikacji, a także
analiza możliwości zastosowania pomocy w praktyce, równości. Może także inicjatywa i
przywództwo.

Aktywność 2.
B. Komunikator.
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Do sprawdzenia umiejętności komunikacyjnych potrzebny jest tylko papier i ołówek. Jedna
osoba w grupie tworzy rysunek ukryty dla innych (można go wykonać za pomocą figur
geometrycznych lub prostych linii). Następnie spróbuj pouczyć resztę, aby powieliły to na
swoich papierach (np. "Narysuj prostokąt po prawej stronie ..."). Po zakończeniu oryginał
porównuje się z wykonanymi reprodukcjami. Ogólnie różnice między różnymi wersjami są tak
duże, że pojawiają się refleksje dotyczące mówienia, słuchania i interpretacji. Trudność można
zwiększyć, wykonując czynność w innym języku, zabraniając pytań lub zastępując rysunek
konstrukcją z blokami, które są montowane w pudełkach po butach, aby nie były widoczne dla
innych.
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Rozdział 5 - Wdrażanie pracy w zespole

1.Proces
wstępny

Proces
zamykający

4. Proces
monitorowania
i kontroli

Proces
planowania

Proces
wykonania

Proces wdrażania efektywnej pracy w zespole wymaga organizacji i przywództwa. W
szczególności w małej firmie przedsiębiorcy będą odgrywać zasadniczą rolę w określaniu
różnych zadań do wykonania oraz dystrybucji pracy między zespołami. Ogólnie rzecz biorąc,
ważne jest, aby nauczyć się delegować, korzystając z umiejętności i wiedzy każdego z członków
zespołu.
Ten rozdział został podzielony na kilka części, aby pomóc Ci w organizacji i delegowaniu zadań
w ramach Twojego start-up’u / mikro-małego biznesu.

5.1. Jak delegować pracę
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Nauka delegowania jest kluczem do wparcia samego siebie i zwiększenia wartości Twojej
firmy. Delegowanie pozwala przejść od tego, co możesz zrobić osobiście, do tego, co możesz
zlecić.

Oto kilka głównych wskazówek, jak przekazywać odpowiednie zadania odpowiednim osobom:

Wybierz odpowiedniego współpracownika: wykorzystaj swoją wiedzę na temat swojego
zespołu, aby czerpać maksymalne korzyści z ich umiejętności i zdolności. Wybór odpowiedniej
osoby do wykonania zadania jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu. Dopasuj też swoje
wymagania do możliwości tej osoby, upewnij się, że Twój współpracownik jest w stanie
wykonać to, co chcesz.

Przypisuj zadania zgodnie z zaufaniem do współpracownika: na przykład zacznij zadawać
mniejsze zadania nowicjuszomi w swoim zespole, aby budować ich pewność siebie i
kompetencje.

Przekazuj całą pracę: Stuprocentowa odpowiedzialność za zadanie jest głównym czynnikiem
motywującym. Im częściej przypisujesz obowiązki właściwym ludziom, tym bardziej stają się
oni kompetentni.

Bądź jasny w swoich oczekiwanych rezultatach: Spraw, aby były mierzalne. Jeśli nie możesz
czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać. Wyjaśnij, co należy zrobić, w jaki sposób Twoim
zdaniem powinno to być zrobione, i powody, dla których warto wykonać tę pracę.

Zaproponuj uczestnictwo i dyskusję: Zaproś do zadawania pytań i bądź otwarty na sugestie.
Istnieje bezpośredni związek pomiędzy tym, ile osób jest zaproszonych do rozmowy o pracy,
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a tym, jak bardzo ją rozumieją, akceptują ją i angażują się w nią. Chodzi o to, aby delegować
pracę w taki sposób, w jaki ludzie czują się zaangażowani i odpowiedzialni za nią.

Autorytet delegatów: Przekazując zadanie współpracownikowi, przekaż mu władzę nad
personelem zasobów, który będzie mu potrzebny do wypełnienia obowiązków. Wyraźnie
przekaż czas jaki jest na wykonanie zadania, budżet, jeśli jest taka potrzeba oraz wskaż osoby,
do których mogą zadzwonić, aby poprosić i pomoc w wykonaniu pracy.
Delegowanie nie jest łatwym zadaniem. Kiedy dowiesz się, w jaki sposób skutecznie delegować
zadania dla kilku pracowników, wkrótce znajdziesz więcej osób, którym możesz delegować
pracę, oraz dodatkowe obowiązki wynikające z Twojej delegacji i umiejętności skutecznego
zarządzania.

5.2. Wymiana wiedzy i wyników
Dostęp do wiedzy i wyników w zespole znacznie zwiększy efektywność wykonywania zadań.
Współpracownicy powinni być w stanie znaleźć odpowiednie informacje podczas wypełniania
zadań, nie tylko polegając na innych, ale także dzięki dostępnemu zasobowi wiedzy dla
wszystkich. To będzie oszczędność czasu podczas wykonywania pracy i pomoże przezwyciężyć
nieobecność lub odejście członków zespołu.

Według Bukowitza i Williamsa (1999) udane dzielenie się wiedzą jest określone przez
następujące kryteria:
● Artykulacja: Zdolność użytkownika do zdefiniowania, czego potrzebuje.
● Świadomość: Świadomość dostępnej wiedzy.
● Dostęp: Dostęp do wiedzy.
● Wytyczne: Menedżerowie wiedzy są często uważani za klucz do budowy systemu dzielenia
się wiedzą. Ma to na celu uniknięcie przeciążenia informacji / wiedzy.
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● Kompletność: Dostęp do wiedzy zarządzanej centralnie i samodzielnie publikowanej. Z
drugiej strony publikowane przez siebie informacje mogą nie być wiarygodne.

W przypadku małych firm podstawowymi narzędziami do dzielenia się wiedzą / informacjami
mogą być:
- Wspólny serwer / Dropbox / Dysk / Chmura lub inne miejsce do współużytkowania plików,
pozwalające na pracę nad wspólnymi dokumentami, gdy zajdzie taka potrzeba. Wybierając
dostawcę usług w chmurze, powinieneś zadbać o poziom poufności, jaki on oferuje, w
zależności od wrażliwości informacji
- Bazy danych i systemy CRM w celu rejestracji kontaktów
- Doodle, na spotkania
- Spotkania
5.3. Jak organizować efektywne spotkania

Jednym z głównych sposobów organizowania dystrybucji zadań w ramach Twojego zespołu są
spotkania. Jednak spotkanie może być również zmarnowanym czasem, jeśli nie zostanie
odpowiednio przygotowane i zorganizowane. Jeśli niektóre z poniższych zaleceń mogą
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wydawać się podstawowymi, mają one również podstawowe znaczenie dla sprawnego i
skutecznego spotkania. Dowiesz się również, że spotkania są skutecznym narzędziem do
wykonania pracy.

Przygotuj pisemny porządek spotkania z wyprzedzeniem: Wyślij go do swoich
współpracowników i poproś ich o przygotowanie spotkania, dostarczając im odpowiednich
materiałów (podstawowe informacje). W porządku obrad powinna znaleźć się lista tematów
do omówienia. W przypadku częstych spotkań możesz utworzyć szablon.
Miej listę obecności: wybierz odpowiednich ludzi do wzięcia udziału w spotkaniu i upewnij się,
że kluczowy uczestnik potwierdza swój udział. W sytuacji, gdy brakuje kluczowej osoby, nie
można podjąć żadnej decyzji. Ponadto może być dobrze ograniczyć liczbę osób
uczestniczących w spotkaniu w celu poprawy jakości debat i wspierania uczestnictwa.
Zarządzaj spotkaniem według zegara: Pilnowanie czasu jest ważne podczas efektywnego
spotkania. Kiedy nikt nie zajmuje się zarządzaniem czasem, łatwo jest stać się nieostrożnym.
Pamiętaj - kiedy ludzie biorą udział w spotkaniu, nie mogą robić nic innego. Rozpoczęcie
spotkania na czas i zakończenie na czas (lub kilka minut wcześniej!) Zwiększy wydajność. Jeśli
prowadzisz duże lub skomplikowane spotkanie, rozważ poproszenie kolegi, aby przypominał
o czasie.
Przewiduj główne decyzje, które należy podjąć podczas spotkania: Od czasu do czasu
najważniejsze decyzje będą omawiane podczas spotkań. Może to być decyzja, które projekty
finansować lub które projekty anulować. W takich przypadkach dobrze byłoby porozmawiać z
niektórymi osobiście przed spotkaniem. Jest to czasochłonne podejście ale zwiększa Twoje
szanse na sukces.
Rób notatki: Wysyłanie raportu ze spotkania, nawet kilku akapitów lub punktów, jest
najlepszą praktyką i ułatwia wdrażanie decyzji podjętych na spotkaniu. Kluczowym powodem
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do robienia notatek na spotkaniu jest zapisywanie jakichkolwiek pytań lub zadań. Rób notatki
w papierowym notatniku, zamiast korzystać z komputera, tabletu lub innego urządzenia.
Nawet jeśli masz fantastyczne zdolności do skupienia się na spotkaniu, inne osoby mogą
zakładać, że "nadrabiasz zaległości" zamiast zwracać uwagę na spotkanie, jeśli robisz notatki
na komputerze.
Spotkanie uzupełniające: Sztuka i nauka obserwacji stanowią ważny nawyk zawodowy i mają
również znaczenie w kontekście spotkań. Jeśli chodzi o wskazówki dotyczące spotkań,
terminowe monitorowanie jest świetnym sposobem na monitorowanie decyzji podjętej
podczas spotkania. W przypadku bardzo ważnych spraw należy pamiętać o wybranym przez
siebie narzędziu do zarządzania kalendarzem lub zadaniami, aby kontynuować obserwowanie
aż do momentu rozwiązania problemu.

5.4. Praktyczna aktywność
"Parking" lub jak poradzić sobie z dyskusjami nie na temat"
Miejsce parkingowe" służy utrzymaniu spotkania aby było skoncentrowane na
Ustalonym porządku obrad i poruszaniu ważnych kwestii.
Ostrzeżenie: ta technika wymaga wysiłku sprawdzania, aby była skuteczna!!
Kilka kroków do użycia techniki “Parkingu” przez organizatora.
1. Na początku spotkania wyjaśnij, że oczekujesz, że wszyscy skupią swoje dyskusje na porządku
obrad. Co więcej, wyjaśnij, że ta zasada pomoże spotkaniu pozostać produktywnym i zakończyć
się na czas.
2. Zachowaj dokument agendy spotkania przed sobą jako przewodnik.
3. Przejrzyj każdy punkt programu
4. Monitoruj i przyczyniaj się do dyskusji
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5. Kiedy ktoś podnosi interesujący punkt, który nie jest związany z porządkiem obrad, powiedz:
"Dziękuję za to, Tim. Jednak narzędzia Microsoft Visual Studio wykraczają poza cel tego
spotkania. Pozwól mi zapisać to na maginesie (parking) i dołączyć go do notatki ze spotkania,
którą wyślę e-mailem, abyśmy mogli zbadać ten punkt we właściwym czasie. "
Rozdział 6 - Współpraca z innymi

Współpraca biznesowa jest jedną z najlepszych opcji strategicznych, pozwalających
przezwyciężyć ograniczenia. Dzięki współpracy firmy osiągają większy rozmiar operacyjny,
który jest często niezbędny do uzyskania dostępu do niektórych projektów, takich jak dostęp
do rynku zagranicznego. Znajomość różnych rodzajów współpracy, ich zalet i określenie
możliwości, jakie firma może mieć, aby poprawić swoją konkurencyjność, ma obecnie
ogromne znaczenie w opracowywaniu strategii biznesowej.
Współpraca biznesowa pozwala firmom, stowarzyszeniom i grupom na rozpowszechnianie
swoich produktów, usług i znaków towarowych wśród potencjalnych klientów i
konsumentów, umożliwiając im wejście na większy rynek poprzez niektóre działania
prowadzone w ciągu całego roku.
Wśród zalet współpracy są:
● Zwiększenie udziału w rynku, wywierając bezpośredni wpływ na docelowych
odbiorców
● Wzmocnienie wizerunku swojej marki
● Różnica w stosunku do konkurencji
● Nazwa handlowa powiązana z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu

6.1. Rodzaje współpracy.
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Współpraca znajduje wiele dziedzin zastosowania i może być praktycznie rozszerzona na
wszystkie obszary funkcjonalne firmy, chociaż najbardziej strategiczne to technologia i
produkcja, komercyjne i marketingowe oraz finansowe. Te dziedziny zastosowania nie są
wyłączne, częściej spotyka się umowy o współpracy obejmujące więcej niż jedną działalność
funkcjonalną.

Współpraca handlowa

Jednym z najczęściej powtarzających się aspektów przy zawieraniu umów o współpracy jest
próba uzyskania dostępu do nowych rynków, a dostęp do nich jest bardzo trudny i drogi, aby
rozpocząć je indywidualnie. Dzięki współpracy można osiągnąć cel w sposób zintegrowany lub
z konkretnymi umowami dla każdego z poniższych zagadnień:
• Informacje o rynkach, do których chcesz uzyskać dostęp.
• Zmniejszenie ryzyka związanego z "atakiem" na nowe rynki.
• Wnikanie na rynki zagraniczne poprzez wspólne działanie firm krajowych lub poprzez umowę
z firmą w danym kraju.
• Utworzenie sieci dystrybucyjnej lub skorzystanie z istniejącej.
Wśród głównych form współpracy handlowej możemy wyróżnić:
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• Grupowanie eksporterów
• Współpraca w zakresie tworzenia rezerw
• Współpraca marketingowa
• Umowy dystrybucyjne
• Konsorcjum firm do marketingu
• Franchising
• Wspólne zakupy
• Specjalne konsorcja: jako tymczasowe związki zawodowe (UTE) lub ekonomiczne grupy
interesów
• Inne: wspólne działania promocyjne, badania rynku, wspólne tworzenie sieci handlowych,
wymiana informacji handlowych, współpraca w zakresie obsługi posprzedażnej, ...
Współpraca finansowa

Trudność w dostępie do finansowania jest jednym z najczęstszych problemów wśród startupów, zwłaszcza w momentach bezpośrednio po ich utworzeniu lub w okresach gospodarczej
recesji. Współpraca jest jedną z opcji umożliwiających większy i lepszy dostęp do finansowania
poprzez:
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• Podział szeregu zasobów finansowych na realizację konkretnego projektu.
• Rozkład ryzyk w operacjach z wysoką niepewnością (badania, wprowadzanie nowych
produktów itp.).

Niektóre formy współpracy finansowej to:
• Wspólne przedsięwzięcia
• Venture Capital
• Wykup lewarowany (LBO)
• Firmy pośrednictwa finansowego

Współpraca technologiczna i produkcyjna

W wielu przypadkach zauważamy, że firmy postrzegają swój rozwój jako ograniczony ze
względu na ich niewielkie dostosowanie do wymagań rynku. Obecnie zależy to od
elastyczności i jakości, które można zaoferować jedynie poprzez zastosowanie nowych
technologii w procesach produkcyjnych.

Z drugiej strony, start-up’y często nie mogą wykonywać pewnych czynności, aby uciec przed
ich zasięgiem, zarówno pod względem wielkości, jak i potrzeby dominacji w niektórych
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aspektach, które nie są brane pod uwagę w firmie. Współpraca z innymi firmami pozwala
również, w tych przypadkach, poszerzyć spektrum możliwości start-up'ów, przyczyniając się
do dywersyfikacji ich produkcji lub przyczyniając się do zwiększenia ich zdolności
produkcyjnych, poprzez:
• Komplementarność w ramach procesu produktywnego, który pozwala pokryć go w całości
lub w dużej części.
• Udostępnianie zasobów lub "know-how" dla rozwoju procesu produkcyjnego.
• Podział zasobów i ryzyka w działaniach R & D.

Główne zasady współpracy w aspektach technologicznych są następujące:
• Badania i rozwój (R & D)
• Dostęp do technologii i know-how (lub know-how firmy)

W sferze ściśle produkcyjnej możemy podkreślić następujące zasady współpracy:
• Outsourcing
• Spin Off
• Licencje

6.2. Szukanie partnera

Jeśli stawiasz na współpracę pomiędzy firmami, musisz zadbać o specjalnego partnera,
którego wybierzesz.

Właściwy wybór jest ważny bo przyczyni się do sukcesu projektu. Błąd w procesie selekcji
partnera może zagrozić rozwojowi działania, które zamierzasz i generować konflikty, które
zawsze są nieprzyjemne dla obu stron.
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Najważniejsze aspekty, jeśli chodzi o wybór najbardziej odpowiedniego partnera są
następujące: profil firmy, z którą chcesz się połączyć, motywacje, które ta firma może mieć dla
połączenia, kompatybilność w przyszłej organizacji i kierunki rozwoju.

Jednak dobrze będzie, jeśli wcześniej będziesz widział, jaki jest Twój profil jako przedsiębiorcy,
gdyż wtedy możesz ocenić czy Twoja organizacja i filozofia są kompatybilne i pasują do
twojego przyszłego partnera.

Możesz znaleźć partnerów pomiędzy firmami, z którymi już masz jakiś związek. Wcześniejsza
współpraca jest istotna bo daje zwykle poczucie pewności, które ułatwi przyszłe
porozumienie. Ale są też organizacje wspierające, które mają szereg instrumentów (baz
danych, targów, sieci biur w innych krajach, spotkań biznesowych ...) specjalnie
przeznaczonych do wyszukiwania partnerów i okazji.

Na poziomie europejskim kluczową siecią, w której można znaleźć partnera biznesowego,
będzie Enterprise Europe Network (EEN), która pomaga firmom wprowadzać innowacje i
rozwijać się na skalę międzynarodową. Jest to największa na świecie sieć wsparcia dla małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o międzynarodowych ambicjach. Sieć działa w ponad 60
krajach na całym świecie. Więcej informacji na temat w sieci można znaleźć tutaj:
https://een.ec.europa.eu/about/about

Po zidentyfikowaniu potencjalnych partnerów należy rozpocząć proces selekcji składający się
zasadniczo z dwóch etapów:

Pierwszy z nich to analiza zgromadzonych danych na temat potencjalnych partnerów, ale nie
ma potrzeby nawiązywania bezpośredniego kontaktu z nimi. Jeśli chodzi o ustalanie kryteriów
filtrowania, należy wziąć pod uwagę:
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- Charakter możliwego partnera do działania, który musi być doskonale dostosowany do cech
projektu i nie wchodzić z nim w konkurencję.
- Wielkość firmy, która reprezentuje kapitał, obrót, personel, inwestycje w badania i rozwój
itp.
- Położenie geograficzne, które może nawet dać Ci szansę wejścia na inne rynki bardziej
opłacalnie.

Drugi etap pomoże Ci nawiązać bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wybrane
firmy i przeciwstawić dane, które już zdobyłeś na pierwszym etapie.

6.3. Ćwiczenie praktyczne
Aktywność 1

Koła planetarne
W podziale na pary, jeden z uczestników zostaje umieszczony wewnątrz kręgu, który możemy
zdefiniować za pomocą Hula-hoop. Gra polega na tym, że uczestnik znajdujący się poza
kręgiem musi rzucać mu małe kulki, które uczestnik znajdujący się wewnątrz obręczy będzie
musiał złapać. Para, która zdobędzie najwięcej piłek, będzie zwycięzcą wyzwania. Ta
aktywność motywująca jest dobra do poszukiwania nowych partnerów, ponieważ dzięki niej
zachodzi współudział i współpraca między nimi.

Działanie 2.
Grupy kolorów
Zanim zaczną współpracować w grupach, uczestnicy muszą zdobyć umiejętności skutecznego
tworzenia grup i łatwego podziału na podzbiory. W tej grze wszyscy uczestnicy są w kręgu,
zamykają oczy, a moderator umieszcza na ich czołach nalepkę koloru, tak aby każdy z nich
siedział obok partnera o innym kolorze.
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Bez mówienia i bez patrzenia na własny kolor, będą próbować grupować się z tymi, którzy
noszą ten sam kolor. Ułatwia to podział na grupy przez podobieństwa lub podobieństwa
spontanicznie.

Rozdział 7 - Przydatne narzędzia
https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-powerfully-successful-work-teams1918510
https://www.thebalancecareers.com/create-work-environment-for-employeeengagement-1917575
https://www.thebalancecareers.com/the-5-teams-that-every-organization-needs-1918507
https://www.thebalancecareers.com/form-a-green-team-to-improve-your-workenvironment-1917976
https://www.thebalancecareers.com/employee-onboarding-positive-new-employeeexperience-1918830
https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-a-teamwork-culture-1918509
http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-culture.html
https://www.inc.com/encyclopedia/corporate-culture.html
https://www.tutor2u.net/business/reference/models-of-organisational-culture-handy
https://www.shopify.com/encyclopedia/corporate-culture
http://www.rrgexec.com/rewarding-your-employees-15-examples-of-successfulincentives-in-the-corporate-world/
82
Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/#frankch08_s05_s03_f01
https://www.elcomcms.com/resources/blog/communication-tools-used-in-modern-daybusiness
https://www.elcomcms.com/solutions/intranets
https://www.elcomcms.com/resources/blog/is-your-intranet-driving-internalcommunications
https://www.elcomcms.com/resources/blog/how-to-choose-the-best-contentmanagement-system
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/focus-groups/
http://whatworks.org.nz/case-studies/
http://whatworks.org.nz/learn-share/
http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/most-significant-change/
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/case-studies/
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/photo-voice/
http://betterevaluation.org/evaluation-options/stories
https://explorable.com/population-sampling
http://www.workplace-communication.com/nonverbal-communication-article.html
http://projectmanagementhacks.com/meeting-tips/
http://career.managertools.com/2007/11/how-to-prewire-a-meeting

https://www.knowledge-management-tools.net/knowledge-sharing.html
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https://www.knowledge-management-tools.net/different-types-of-knowledge.html
https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/how-to-delegate-the-right-tasks-tothe-right-people-effective-management-skills-for-leadership-success/

http://www.youtube.com/watch?v=SibhtyuSh3M

http://www.businessdictionary.com/definition/cooperation.html
https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-economy.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/middleman.asp

Rozdział 8 - Ocena modułu
1. Zespół to "Grupa ludzi z pełnym zestawem uzupełniających się umiejętności
wymaganych do wykonania zadania, pracy lub projektu.
T
F

2.

a)
b)
c)
d)

Jakie są istotne zalety pracy zespołowej? (wielokrotny wybór)

Więcej motywacji.
Nieelastyczność
Więcej kreatywności.
Najgorsze wyniki.

3. Jaką kulturę organizacyjną ma Twoja firma? Dlaczego ją wybrałeś? Znając kulturę
organizacyjną innych firm, czy uważasz, że wybrałeś najbardziej odpowiednią dla
swojego przedsiębiorstwa? (swobodna wypowiedź)
4.

Sukces Komunikacji Biznesowej zależy od prawidłowego porozumienia pomiędzy
różnymi stronami, generując osiągnięcie określonych celów.
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T

F

5. Zaprojektuj własny przepływ komunikacji (swobodna wypowiedź)

6. Niektóre z najbardziej wydajnych narzędzi komunikacji biznesowej to: (wielokrotny
wybór)
a) Grupa fokusowa
b) Fora dyskusyjne
c) Wywiady dwustronne
d) Społeczny intranet
e) Nieosobowe wiadomości e-mail
7. Nie jest ważne, aby zwracać szczególną uwagę na niewerbalne sygnały komunikacyjne,
które wysyłasz.
T

F

8. Niektóre wskazówki dotyczące delegowania prac to: (wielokrotny wybór)
a) Wybierz odpowiedniego współpracownika
b) Wykonaj całą pracę samodzielnie
c) Nie deleguj uprawnień
d) Bądź jasny w swoich oczekiwanych rezultatach

9. Czy delegujesz z efektywnymi wynikami? (swobodna wypowiedź)
Jeśli nie, to co robisz źle?
Jeśli tak, jaka jest najlepsza porada, którą mógłbyś dać innym?
10. Jednym z głównych środków organizowania podziału zadań w ramach Twojego zespołu są
spotkania
T

F
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Moduł 3 Finansowa i ekonomiczna alfabetyzacja
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1. Profil kompetencji
Dobre zarządzanie finansami ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy. Jak efektywnie
firma pozyskuje środki po najniższych kosztach, kontrola kosztów kapitału i szybkości cyklu
konwersji gotówki wpłynie na ogólną rentowność firmy.
Istnieją trzy podstawowe elementy zarządzania finansami:
• Zarządzanie płynnością i zarządzanie przepływami pieniężnymi.
• Przejęcie aktywów - które kieruje długofalowym tokiem działalności.
• Kapitał obrotowy - finansowanie, struktura kapitałowa i koszt finansowania.
Planowanie finansowe powinno nakreślić planowany rozwój finansowy przy użyciu planu
płynności i rentowności (co miesiąc w pierwszym roku, raz na kwartał w drugim roku i raz w
roku od trzeciego roku). Należy również określić wymagania finansowe i koncepcję.
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2. Cele nauczania
Zarządzanie finansami jest jednym z najważniejszych obowiązków właścicieli i menedżerów
biznesowych. Działania każdego aspektu firmy mają wpływ na wyniki finansowe firmy i muszą
być oceniane i kontrolowane przez właściciela firmy. Dlatego właściciel muszą znać
podstawowe okoliczności i procesy w sektorze gospodarczym i finansowym.
Większość firm odnotowuje straty i ujemne przepływy pieniężne w okresie rozruchu.
Zarządzanie finansami jest niezwykle ważne. Menedżerowie muszą upewnić się, że mają
wystarczająco dużo gotówki, by płacić pracownikom i dostawcom, mimo że mają więcej
pieniędzy na sprzedaż niż w pierwszych miesiącach działalności. Oznacza to, że właściciel musi
przewidzieć projekcje finansowe tych ujemnych przepływów pieniężnych, aby mieć pojęcie,
ile kapitału będzie potrzebne, aby sfinansować działalność, dopóki nie stanie się rentowna i
nie będzie możliwe pozyskanie pieniędzy. W miarę jak biznes rośnie i dojrzewa, będzie
potrzebował więcej gotówki na sfinansowanie swojego wzrostu.
Planowanie i budżetowanie tych potrzeb finansowych ma kluczowe znaczenie.
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3. Priorytety szkoleniowe
Aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, niezbędnym jest aby mieć dobrze przemyślany
plan finansowy oparty na realistycznych założeniach.
Na podstawie planu sprzedaży przedsiębiorcy mogą oszacować, ile produktów zostanie
sprzedanych w określonych okresach.
Do opanowania tego zadania niezbędne jest rozróżnienie między dopływem i wypływem
środków pieniężnych, wydatkami i dochodami, a także kosztami i zarobkami. Do wszystkich
celów, napływ i wypływ środków pieniężnych jest faktycznym napływem i odpływem kapitału
(gotówką lub rachunkiem) w firmie w odpowiednim okresie. Wydatki i dochody obejmują
dodatkowo żądania zapłaty lub zobowiązania wynikające z zobowiązań umownych. Natomiast
koszty i zyski to wymiary związane z pewnym okresem, który wpływa na wyniki biznesowe, a
tym samym zmniejsza lub zwiększa zysk.
Innym ważnym aspektem jest nie tylko zwiększanie wiedzy o kwestiach finansowych, ale także
zachęcanie do odpowiedzialnego myślenia w kwestii finansów. Jest to szczególnie ważne przy
przekazywaniu pewnego rodzaju kredytów lub innych zobowiązań, co dotyczy niemal
wszystkich startupów.

Wymiar
Wiedza,
umiejętności

Umiejętności

Efekty uczenia się
• Oszczędzanie i wydatki - rozróżnianie potrzeb, wiedza, w jaki sposób
oszczędności mogą pomóc w osiąganiu celów, opcje oszczędzania,
bariery w oszczędzaniu i pokonywanie tych barier; reinwestowanie
pieniędzy
• Planowanie i budżetowanie - umiejętność opracowywania
biznesplanu.
• Model cyklu życia i wykorzystanie kapitału, etapy firmy
• Wybór właściwej formy prawnej dla organizacji
• Świadome podejmowanie decyzji - wymaga wiedzy, gdzie szukać
informacji i poznania konsekwencji działań.
• Zarabianie pieniędzy - planowanie finansowe, plan sprzedaży,
przejęcie.
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• Zarządzanie pieniędzmi - umiejętność oszczędzania i wydawania
pieniędzy, praktykowanie nawyku planowania i budżetowania oraz
realizacja tych planów znając podatki i inne okoliczności prawne.
• Inwestowanie pieniędzy - badanie możliwości inwestowania
pieniędzy
• Zrozumienie kosztu zaciągnięcia pożyczki - znajomość opcji
kredytowych i zrozumienie konsekwencji
Postawy

• Osiągnięcie długoterminowego celu lub spojrzenia w przyszłość odzwierciedlenie / rozważenie działań i wrażliwość na ryzyko
• Posiadanie poczucia odpowiedzialności wobec innych; poczucie
empatii i współczucia
• Pasja do projektów, w które się angażuje, a także pasja do
samorozwoju firm

Zachowanie

• Ustalanie nawyków oszczędzania, budżetowania i ustalania
priorytetów
• Wykazywanie zachowań przedsiębiorczych i etyki zawodowej podejmowanie odpowiedzialnych wyborów
• Wykazywanie chęci pomocy, empatii i współczucia
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4. Struktura modułu
Rozdział 1 WPROWADZENIE
Definicja umiejętności finansowych i ekonomicznych: (źródło: OECD) Umiejętność finansowa
to wiedza i zrozumienie pojęć i zagrożeń finansowych oraz umiejętności, motywacji i zaufania
do stosowania takiej wiedzy i zrozumienia w celu podejmowania skutecznych decyzji w
różnych kontekstach finansowych, w celu poprawy finansowego dobrobytu jednostek i
społeczeństwa oraz umożliwienia im uczestnictwa w życiu gospodarczym. (OECD)

Decydując się na założenie biznesu, przedsiębiorcy muszą opanować takie umiejętności.
Muszą zrozumieć każdy aspekt swojej działalności, muszą być w stanie wyjaśnić to
potencjalnym interesariuszom i muszą wyciągnąć właściwe wnioski na temat procesów i
struktur, jeśli coś w systemie ulegnie zmianie. Precyzyjne planowanie, kalkulacja ryzyka,
analiza rynku i odpowiedzialne podejście do spraw finansowych to fundament każdego
biznesu. Przedsiębiorca musi rozumieć podstawowe zasady ekonomiczne, aby podejmować
właściwe decyzje we właściwym czasie. Podsumowując, startup może być postrzegany jako
zamknięty system z własną dynamiką. Zrównoważony system biznesowy może z
powodzeniem wchodzić w interakcje z otaczającym środowiskiem gospodarczym za pomoca
odpowiednich procesów. Aby stworzyć te procesy, przedsiębiorcy muszą doskonale znać swój
system i otoczenie. Kwintesencja tych informacji jest podsumowana w planie biznesowym,
dlatego poniższe rozdziały są zorganizowane jako podstawowe kroki planu biznesowego.

4.2 Rozdział 2 CELE
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Opierając się na powyższych definicjach, możemy określić umiejętność finansową i
ekonomiczną jako połączenie wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań, które firmy muszą
podejmować w sposób racjonalny i odpowiedzialny i dostosowany do ich sytuacji. (GB).
Pod koniec tego modułu uczący się będą mogli:
• Używać podstawowych pojęć ekonomicznych i finansowych
• Rozumieć ważne koncepcje ekonomiczne i podstawowe strategie finansowe.
• Ocenić, w jaki sposób wykorzystać budżet firm (np. do tworzenia wartości)
• Oszacować proste i złożone potrzeby w zakresie przepływów pieniężnych i zaplanować
długoterminową stabilność.
• Zidentyfikować różne rodzaje dochodów, przedsiębiorstw (nastawione na zysk, non-profit
itp.) i rodzaje finansowania, określić najbardziej odpowiednie i ubiegać się o nie.
• Rozumieć znaczenie opodatkowania
• Oszacować wymogi podatkowe dla swojej działalności (również za granicą) i podejmować
trafne decyzje finansowe.

4.3 Rozdział 3 POTRZEBY KLIENTA, RYNEK I KONKURENCJA POTRZEBY KLIENTA
Dzięki swoim produktom firmy zaspokajają specyficzne potrzeby swoich klientów. W
kontekście innowacyjnych przedsięwzięć potrzeby często określa się jako problemy klientów
lub "zadania dla klientów". Aby oferta lub usługa mogła być oferowana, zawsze musi istnieć
zapotrzebowanie na rynku. Jeśli taka potrzeba nie istnieje, nawet ukryta, wówczas nie można
zaoferować żadnego produktu. Jest to opisane przez wyrażenie "rozwiązanie w poszukiwaniu
problemu". Zespoły ds. przedsiębiorczości powinny zawsze być w stanie zidentyfikować
podstawowy problem związany z ich produktem biznesowym. Przykładem tego jest
mobilność: w przypadku podstawowego problemu, w jaki sposób przemieścić się od punktu A
do punktu B, istnieje wiele alternatyw (pociąg, autobus, samolot itp.), które można połączyć
w ogólne rozwiązanie problemu. Podczas "konsumowania" rozwiązania problemu klient może
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napotkać na dodatkowe problemy, np. niski budżet, szybkość, dostępność retrospekcyjnego
środka transportu itd. Klient podejmie subiektywną decyzję na rzecz kombinacji najlepszych
rozwiązań. Tego typu badanie rynku jest znane jako analiza oddolna. W oparciu o dodatkowe
potrzeby wszystkich potencjalnych klientów, którzy mają istotny problem, rynek może być
podzielony na segmenty. Segmentacja docelowych klientów pozwala na większą efektywność
strategii marketingowych, dzięki czemu można zaspokoić indywidualne potrzeby w bardziej
efektywny sposób. Ponadto segmentacja jest niezbędna, aby jak najszybciej skoncentrować
się na biznesie, ponieważ firma nie będzie mogła od początku obsługiwać całego rynku.

RYNEK
Badanie rynku, które obejmuje cały rynek I dotyczy jego wielkości, potencjału i
przewidywanego wzrostu rynku w celu zidentyfikowania konkretnego klienta, nazywa się
analizą odgórną. Wszyscy klienci o podobnym problemie podstawowym reprezentują
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całkowity rynek firmy. W tym momencie wskazane jest również przyjrzenie się aktualnym
trendom w branży.
Dyfuzja innowacji na niektórych rynkach jest często dyskutowana w oparciu o krzywą
Innovation-Diffusion opracowaną przez Rogersa. Krzywa w kształcie dzwonu (patrz wykres)
ilustruje chęć wchłonięcia innowacji. W związku z tym tylko niewielka liczba osób jest
szczególnie otwarta na nowe produkty i dlatego promuje ustanowienie nowego produktu na
rynku. Ludzie ci są naśladowani przez coraz bardziej rosnącą liczbę wczesnych użytkowników,
którzy promują dyfuzję na rynku. Jeśli produktowi uda się przejść przez grupę pierwszych
użytkowników, zaczyna się penetracja rynku masowego. Jednak aby pokonać barierę na rynku
masowym, należy podjąć znaczne wysiłki, które można powiązać z obecnymi uczestnikami
rynku. Wreszcie ludzie, którzy blokują innowację, określani są jako maruderzy.
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.
Lista kontrolna
• Jaki problem / potrzeby klienta rozwiązuje proponowany produkt?
• Co składa się na poszczególne segmenty klientów?
• Czy klienci referencyjni zostali już zidentyfikowani?
• W jaki sposób definiuje się cały rynek?
• Jak duży jest obrót i udział w rynku?
• Czy brane są pod uwagę trendy branżowe?

KONKURENCI I WYJĄTKOWE STANOWISKO
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Analiza konkurencji jest stosowana jako porównanie z odpowiednimi konkurentami. Żadne
rozwiązanie nie jest wolne od konkurencyjnych alternatyw. Często sami klienci są
najtrudniejszymi konkurentami dla produktów i usług firmy, ponieważ jeśli nie mogą znaleźć
odpowiedniego rozwiązania na rynku, a potrzeba jest pilna, opracują własne rozwiązanie.
Porównanie przeprowadzone w ramach analizy konkurencji powinno koncentrować się na
czynnikach istotnych dla konkurencji na rynku. Aspekty takie jak wielkość firmy, obrót, udział
w rynku, wzrost, linie produktów, klienci docelowi i kanały sprzedaży są również bardzo
istotnymi czynnikami do analizy. Z subiektywnego punktu widzenia klienta, odnosząca sukcesy
firma generuje bardziej wydajne lub efektywne rozwiązanie w porównaniu z wcześniejszymi
rozwiązaniami. Produkt zapewnia klientowi określoną korzyść, która może na przykład
zaoszczędzić czas, obniżyć koszty, poprawić jakość lub być po prostu wyjątkowa. Konieczna
jest również analiza konkurencyjna, ponieważ dokumentuje mocne i słabe strony konkurencji
i wiąże je z własną koncepcją biznesową. Innowacja tkwiąca w produkcie jest konkurencyjną
przewagą firmy, jeśli produkt nie może lub może być powoli zastąpiony przez konkurencję.
Czytelnicy biznesplanu muszą być przekonani, że nowy produkt oferuje klientom wyjątkową
korzyść. W związku z tym analizę konkurencji należy wykorzystać do wyciągnięcia unikalnej
propozycji sprzedaży. Może to być na przykład poprawa jakości, niższa cena lub wzrost
wydajności ze względu na postęp technologiczny.
Lista kontrolna
• Kim są główni konkurenci?
• Jakie konkurencyjne produkty lub substytuty istnieją?
• Jakie są przyszłe oczekiwania dotyczące rynkowego sukcesu tych produktów (trendy
rynkowe)?
• Jakie mają mocne i słabe strony?
• Jakie słabości ma firma innowatora w porównaniu z jej głównym konkurentem?
• Jakie zalety oferuje proponowany produkt w porównaniu z istniejącymi produktami?
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Ćwiczenia praktyczne: wywiady z klientami
Dane są niezbędne do zdefiniowania potrzeb klientów. Jedną z najbardziej skutecznych
metod gromadzenia danych jest rozmowa z potencjalnymi klientami. Zdefiniuj przewodnik
wywiadu i wykorzystaj go do przeprowadzenia wywiadów ze znajomymi, a nawet lepiej, z
ludźmi na ulicy.Możesz zdecydować, co chcesz zdefiniować jako istotne dane. Porozmawiaj
o zebranych opiniach i danych oraz o tym, w jaki sposób chcesz utworzyć produkt, usługę
lub rozwiązanie.
Stwórz także dokument dotyczący najlepszych praktyk w zakresie właściwego
przeprowadzania rozmów z ludźmi.
4.4 Rozdział 4 FINANSOWANIE I FINANSE
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PLANOWANIE FINANSOWE

Aby przedsiębiorstwo odniosło sukces, niezbędne jest posiadanie dobrze przemyślanego
planu finansowego. Pomaga to określić wymogi kapitałowe, które opierają się na założeniach
dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestorzy wykorzystają informacje dotyczące
planowania finansowego, aby zdecydować, czy przedsiębiorstwo spełnia ich wymagania
finansowe. Im lepsza prezentacja zobowiązania inwestorom, tym łatwiej będzie ubiegać się o
kolejną rundę finansowania.
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W tym kontekście często niezbędny jest plan finansowy oparty na realistycznych założeniach.
Plan sprzedaży pomaga przedsiębiorcy oszacować, ile produktów zostanie sprzedanych w
określonym czasie. Następnie można sporządzić prognozę sprzedaży, w której sprzedana ilość
jest mnożona przez cenę ustaloną w miksie marketingowym: cena x ilość.
Prognoza sprzedaży jest podstawą planu produkcyjnego, która dotyczy operacji, czasu i ilości
związanych z wytwarzaniem produktu.
Plan zamówień jest wynikiem planów sprzedaży i produkcji. Określa rodzaj i ilość środków
trwałych i eksploatacyjnych potrzebnych do osiągnięcia planowanej sprzedaży.
W tym momencie należy wziąć pod uwagę strukturę organizacyjną, ponieważ obejmuje ona
alokację zasobów ludzkich oraz relacje z dostawcami. Te założenia i parametry oparte na
tworzeniu wartości są wykorzystywane w trzech następujących narzędziach planu
finansowania pieniężnego: przepływ środków pieniężnych (plan płynności), zestawienie
zysków (znane również jako rachunek zysków i strat) oraz bilans.
Należy pamiętać, że istnieją różne procedury ustalania liczb. Aby zrozumieć różne koncepcje,
istotne jest rozróżnienie między napływem i wypływem środków pieniężnych, wydatkami i
dochodami, a także kosztami i zarobkami. Dla wszystkich interesów i celów, napływ i wypływ
środków pieniężnych są faktycznym napływem i odpływem kapitału (gotówką lub przelewem)
w firmie w odpowiednim okresie. Wydatki i dochody obejmują dodatkowo żądania zapłaty lub
zobowiązania wynikające z zobowiązań umownych. Natomiast koszty i zyski to wymiary
związane z pewnym okresem, które wpływają na wyniki biznesowe, a tym samym zmniejszają
lub zwiększają zysk.
W oparciu o metodologię zaświadczenia o zarobkach, pośrednia metoda ustalenia
centralnego parametru we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa została przedstawiona
poniżej: skumulowany przepływ pieniężny.
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Lista kontrolna:
• Jakie założenia poczyniono w planie finansowym?
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• Jakiego kapitału potrzebuje firma, do momentu osiągnięcia progu rentowności i
przekroczenia go?
• Czy przeprowadzono planowanie finansowe w odniesieniu do różnych scenariuszy?
• Skąd pochodzi wymagany kapitał?
• Jakiego zwrotu mogą oczekiwać inwestorzy?

FINANSOWANIE I ETAPY START-UP’U
Kapitał rozwojowy jest potrzebny na różnych etapach uruchamianiastartu-up’u, aby móc
przejść od etapu pomysłu do firmy operacyjnej. W niniejszym rozdziale przedstawimy zatem
różne warianty finansowania i wyjaśnimy, kiedy są w przeważającej mierze stosowane.
Przydatne jest wykorzystanie modelu cyklu życia, aby zademonstrować punkty w czasie, w
których kapitał jest zwykle używany.

Model cyklu życia i wykorzystanie kapitału
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Na etapie Seed, firmy koncentrują się przede wszystkim na wykorzystaniu własnego kapitału
lub dotacji do generowania pieniędzy dla swoich startupów. Ma to tę zaletę, że pieniądze
mogą być generowane przez większość czasu bez konieczności oddawania udziałów
własnościowych. Proces wykorzystywania wyłącznie pieniędzy od rodziny i przyjaciół oraz
korzystania z dotacji jest powszechnie określany jako "bootstrapping". Bootstrapping to
popularny sposób na wypróbowanie pomysłu na biznes. Inne opcje generowania kapitału na
wczesnych etapach obejmują anioły biznesu lub fundusze. Chociaż obie te opcje oznaczają, że
akcje muszą zostać przekazane, mogą one również obejmować profesjonalny coaching i sieci
z funduszu lub anioła biznesu. W związku z tym korzystne może być posiadanie kogoś, kto ma
szeroki zakres kontaktów i doskonałą wiedzę na temat zarządzania. Istnieje kilka funduszy,
które specjalizują się w inwestowaniu w fazę zalążkową startupów. Jednak proces
pozyskiwania inwestycji funduszu w fazie zalążkowej jest zwykle obszerny.Zazwyczaj proces
aplikacyjny obejmuje przygotowanie planu biznesowego. Po wstępnej akceptacji, startup
będzie musiał spotkac się z reprezentantem funduszu, który podejmie decyzję, czy pomysł
nadal jest dla nich interesujący. Po pozytywnej recenzji start-up będzie mógł odbyć osobiste
spotkanie z funduszem, aby obie strony mogły się poznać. W kolejnym kroku fundusz prześle
arkusz terminarza dla przedsięwzięcia, które zawiera warunki funduszu dla inwestycji. Jak
tylko warunki zostaną zaakceptowane, rozpocznie się dokładna analiza prawna
proponowanego pomysłu inwestycyjnego. Podczas szczegółowej analizy założyciele muszą
przedstawić swój pomysł przed komitetem inwestycyjnym. Po zaakceptowaniu przez komisję
propozycji uczestnictwa, potwierdzenie zobowiązania inwestycyjnego zostanie niezwłocznie
wysłane.
W fasie Start-up, przedsięwzięcia są często finansowane z kapitału venture. Należy jednak
pamiętać, że przeciętny inwestor kapitału podwyższonego ryzyka oczekuje rocznej stopy
zwrotu wynoszącej około 30% od momentu uruchomienia inwestycji. Dlatego start-up musi
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wykazywać znaczną skalowalność, aby móc przyciągnąć kapitał wysokiego ryzyka. Podobnie
jak w fazie początkowej, kapitał i dopłaty są również regularnie wykorzystywane.

W fazie Rozbudowy i późniejszym etapie, kapitał jest często generowany poprzez poddanie
zwykłych akji inwestorom w zamian za kapitał. Co więcej, modele pożyczek i leasingu stają się
atrakcyjniejsze na tych etapach, ponieważ wiele start-upów zaczyna generować zyski, co daje
bankom motywację do oferowania lepszych ofert kredytowych.
Jednakże model cyklu życia jest jedynie uproszczonym modelem, który pokazuje różne opcje
kapitałowe i kiedy są one w przeważającej mierze wykorzystywane. W rzeczywistości żadne
takie uogólnienie nie jest możliwe, ponieważ każde przedsięwzięcie jest zróżnicowane. Z tego
powodu każde indywidualne przedsięwzięcie musi ocenić najlepszy możliwy czas na
pozyskanie kapitału i najbardziej odpowiednią do tego metodę.
MOŻLIWOŚCI I RYZYKO
Nowe projekty rozwoju biznesu - zwłaszcza nowe pomysły biznesowe o dużym potencjale
wzrostu - zawsze są narażone na ryzyko z powodu niepewnych elementów w rozwoju firmy.
Rzetelny i kompleksowy przegląd ryzyka w biznesplanie pokaże potencjalnym inwestorom, że
koncepcja biznesowa jest dobrze przemyślana. Jeśli pominie się ryzyko lub tylko niektóre z
nich zostaną wymienione, potencjalni inwestorzy będą zakładać, że pomysł na biznes lub
założenia firmy zostały przedstawione w zbyt optymistyczny sposób. Mimo że wszystkie ryzyka
muszą zostać ujawnione, nie powinny przeważać nad możliwościami omówionymi wcześniej
w biznesplanie: jest coś nie tak z pomysłem na biznes, jeśli wiąże się on z większym ryzykiem
niż szansami.
Zasadniczo szanse i zagrożenia istnieją w samej firmie i jej otoczeniu rynkowym. Wstępne
zestawienia planu biznesowego powinny wykazać potencjał idei biznesowej. Dlatego należy
unikać szczegółowej, zbędnej prezentacji możliwości. Zamiast tego należy opracować i
podsumować kluczowe możliwości oferowane przez model biznesowy, a następnie
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uwzględnić zagrożenia i możliwe środki zaradcze. Ryzyko może wystąpić w odniesieniu do
personelu, dostawców i partnerów, a także do rynków zbytu i popytu. Na przykład kluczowe
pozycje mogą nie zostać wypełnione, mogą wystąpić braki w dostawach lub poważny klient
może zbankrutować. Plan finansowy również wiąże się z ryzykiem. Weźmy na przykład
utrzymanie płynności, które powinno być szczególnie chronione przez firmę. Co więcej,
wykonalność koncepcji biznesowej wiąże się również z pewnym ryzykiem. Ocena ryzyka opiera
się na danych budżetowych i założeniach, a zatem powinna uwzględniać szereg scenariuszy.
Ponadto analizę ryzyka należy uzupełnić prawdopodobieństwami wystąpienia. Dynamiczna
implementacja koncepcji biznesowej oznacza, że ryzyko musi być nieustannie poddawane
ponownej ocenie i szybko identyfikowane nowe zagrożenia. Następnie należy ustanowić
ewentualne środki zaradcze w odniesieniu do wyżej wymienionych zagrożeń, zapewniając
rozwiązania potencjalnych problemów. W ten sposób czytelnicy biznesplanu zobaczą, że
temat "zarządzania ryzykiem" został włączony do rozwoju biznesu, co oznacza, że ryzyka będą
nie tylko identyfikowane, ale także kontrolowane.

Ćwiczenie praktyczne:
Podziel się wrażeniami z błędów finansowych i stwórz swoje 10 najlepszych za I przeciw
dotyczących decyzji finansowych i ekonomicznych w Twojej firmie.
10 Za

10 Przeciw

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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9

9

10

10

Lista kontrolna:
• Jakie są wyjątkowe perspektywy i możliwości biznesowe dla firmy?
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• Jakie są najważniejsze problemy, które mogą uniemożliwić pozytywny rozwój pomysłu na
biznes?
• Jakie środki zostaną podjęte w celu zabezpieczenia ryzyka?
• Jaki jest plan na najbliższe trzy lata gospodarcze w oparciu o różne scenariusze?
• Jakie będą konsekwencje dla wymogów kapitałowych i stopy zwrotu?
• Jakie są konsekwencje dla planowania biznesowego?
• Jakie są wrażliwości w odniesieniu do krytycznych czynników sukcesu?

4.5 Rozdział 5 RACHUNKOWOŚĆ I OPODATKOWANIE, PRAWNA, ETYKA
RACHUNKOWOŚĆ I OPODATKOWANIE
Zarządzanie płynnością jest kluczowe dla każdego przedsięwzięcia: nawet jeśli przedsięwzięcie
ma udany model biznesowy, będzie musiało ogłosić bankructwo, jeśli nie będzie w stanie
wywiązać się ze swoich zobowiązań. Dlatego ważne jest, aby każde przedsięwzięcie
dokonywało odpowiedniego księgowania, aby upewnić się, że przedsięwzięcie zna swoją
pozycję płynnościową. Rachunkowość jest również potrzebna do określenia podstawy zysku,
od której naliczane są podatki. W związku z tym ten rozdział będzie podstawowym
wprowadzeniem do tematu rachunkowość i podatki, aby pomóc przedsiębiorcom w realizacji
tych tematów. Jeśli chodzi o księgowość, ważne jest, aby zapoznać się z trzema różnymi
głównymi sprawozdaniami finansowymi:
1. Rachunek zysków i strat
2. Bilans
3. Rachunek przepływów pieniężnych
Ponieważ wprowadzenie do wszystkich trzech zestawień zostało już przedstawione na karcie
planowania finansowego, karta ta będzie przede wszystkim koncentrować się na wdrożeniu i
powiązanym z nim oprogramowaniu wspierającym proces księgowania.
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Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwie techniki wykonywania księgowości, które mogą być
wybrane. Może to być albo prowadzenie tak zwanego księgowania z jednym wejściem, albo
podwójnego księgowania. Podczas gdy księgowanie z jednym wejściem jest łatwiejsze w
użyciu, ponieważ wymienia wszystkie dochody i wydatki w jednej księdze głównej, szybko
staje się zbyt skomplikowane. W związku z tym większość wszystkich firm korzysta z tzw.
Systemu księgowania podwójnego zapisu. Podwójne księgowanie zapewnia, że każda
transakcja Twojego rozruchu wpływa na aktywa, a także na stronę zobowiązań. Oznacza to, że
każda transakcja wpływa dwukrotnie na odpowiednie konta, stąd nazwa podwójnego
księgowania.
Tak więc, kiedy Twoja firma zdecyduje się kupić nowy laptop za 1000 euro, zmniejszy to twoją
gotówkę w banku o 1000 euro. Z drugiej jednak strony twoje aktywa zwiększają się o 1000
euro, ponieważ posiadasz laptopa. Tak więc podwójna księgowość zapewnia, że Twoje konto
bankowe zmniejsza się o 1000 euro, podczas gdy twoje materiały biurowe zwiększają się o
dokładnie 1000 euro podczas zakupu.
Aby wykonać księgowanie z podwójnym wpisaniem, zaleca się skorzystanie z narzędzia
księgowego, które pomaga w prowadzeniu ksiąg. Podobnie jak na początkowych etapach
doświadczenie użytkowników w księgowości jest zwykle niskie, a opcje oceny narzędzia nie
muszą być wielorakie, zaleca się wdrożenie prostego narzędzia księgowego, które spełnia
podstawowe wymagania rachunkowości. Dzięki zastosowaniu narzędzia księgowego opartego
na oprogramowaniu można zwiększyć dokładność oraz szybkość księgowania. Dodatkową
pomoc mogą udzielić eksperci ds. Rachunkowości i podatków, którzy mogą pomóc we
wdrożeniu systemu księgowego, który jest szczególnie odpowiedni dla Twojego
przedsięwzięcia. Wykonywanie księgowości jest również wymagane przez prawo, ponieważ
podatek, który należy zapłacić, jest ustalany na podstawie rachunku zysków.
Tak więc rachunkowość i podatki są ze sobą ściśle powiązane. Ponadto, podobnie jak w
przypadku księgowości, opodatkowanie jest często tematem, z którego przedsiębiorcy nie są
zadowoleni, ponieważ istnieje wiele różnych podatków, które należy wziąć pod uwagę.
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Podatek dochodowy od osób prawnych musi być zapłacony przez wszystkie korporacje,
niezależnie od wysokości zysku. Jednak podatek handlowy różni się w zależności od lokalizacji
korporacji. Lokalizacja może zatem wpływać na wysokość podatków, które musi ponieść
korporacja, a zatem powinna być wybierana mądrze.
Oprócz lokalizacji przedsięwzięcia istotną rolę w określeniu kwoty podatku, która ma zostać
zapłacona, ma również struktura prawna przedsięwzięcia. W Polsce najczęstsze podmioty
prawne to Spółka z ograniczoną odpowidzialnością (z o.o.) i spółka Akcyjna.

Odpowiedzialność akcjonariuszy i opodatkowanie różnią się w zależności od wyboru osoby
prawnej. Główne różnice dotyczące opodatkowania pomiędzy poszczególnymi spółkami
i korporacjami przedstawiono w poniższej tabeli:
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W związku z tym na wysokość opodatkowania wpływa się już w momencie wyboru podmiotu
prawnego. Z tego powodu może być korzystne skonsultowanie się z firmą audytorską i
doradztwem podatkowym, aby zminimalizować podatki, z którymi zmierzy się Twoje
przedsięwzięcie.
PRAWO
Rozpoczynając start-up, założyciel musi stawić czoła wielu wyzwaniom prawnym, w których
prawdopodobnie nie ma dużego doświadczenia. Jednak aspekty prawne wpływają na sukces
start-upu od fazy formowania. Aby uniknąć nieporozumień między założycielami, zaleca się
sporządzenie umowy akcjonariuszy, która obejmuje prawa, obowiązki i przywileje
poszczególnych akcjonariuszy. Ponieważ start-upy na ogół muszą w pewnym momencie
ponosić finansowanie zewnętrzne, proces ten należy również rozważyć w umowie z
akcjonariuszem. Dlatego też umowa akcjonariusza powinna już określać ramy postępowania
w przypadku sprzedaży akcji akcjonariuszom biznesowym lub innym inwestorom. Często tak
zwane terminy "drag-along” lub "tag-along" są włączone do umowy akcjonariuszy, aby
zapewnić ochronę akcjonariuszom. Na przykład klauzula "drag-along" chroni posiadacza
większościowego przed posiadaniem mniejszości, którzy nie chcą sprzedawać swoich akcji w
przypadku oferty wyjścia. W takim przypadku klauzula “drag-along” zobowiązuje posiadacza
mniejszości do sprzedaży w tym samym momencie i na tych samych warunkach co posiadacz
większościowy.

Chroni

to

akcjonariusza

większościowego

przed

nieprzyjemnymi

przeszkodami, które mogłyby obniżyć cenę sprzedaży. Jak widać na karcie rachunkowości i
podatkowej w Polsce, istnieje szeroki wybór podmiotów prawnych, dla których można wybrać
start-up. Jednak wybór podmiotu prawnego nie tylko wpływa na podatki, które muszą zostać
zapłacone, ale także na osobistą odpowiedzialność każdego akcjonariusza. W tym przypadku
ważne jest, aby akcjonariusz wiedział, w jaki sposób wybór podmiotu prawnego wpływa na
jego osobistą odpowiedzialność. Odpowiedzialność osobista oznacza, że akcjonariusz
odpowiada za wszystkie długi spółki kapitałem własnym (dom, samochód itp.). Tak więc od
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pewnego momentu ważne jest, aby wybrać właściwą osobę prawną, aby uniknąć osobistej
odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań. Co więcej, zatrudnianie
początkowych pracowników obejmuje również wiele aspektów prawnych, które należy
uwzględnić przy tworzeniu firmy. Wielu początkujących nie wie, że przy zatrudnianiu
określonej liczby pracowników prawo może nie chronić pracowników. Wynika z tego, że
dopóki start-upy nie przekroczą danego progu, pracownicy mogą zostać zwolnieni bez
problem. Poza tym, należy wiedzieć jakie dane osobowe musza być chronione. Należy tu
wspomnieć, że nieprzestrzeganie przepisów dotyczących polityki prywatności może mieć duży
wpływ na przedsiębiorstwo. W związku z tym zaleca się skonsultowanie się z ekspertem
prawnym przy sporządzaniu polityki prywatnej dotyczącej firmy. Wreszcie, prawa własności
intelektualnej (IPR) odgrywają zasadniczą rolę w zapewnieniu autorowi, że tylko on jest w
stanie wykorzystać swoją innowację w określonym przedziale czasowym. Wynika to z tego, że
prawa własności intelektualnej zapewniają autorowi stopień ochrony, dzięki czemu jego
produkt nie może być łatwo kopiowany. Prawo polskie zapewnia wynalazcom wiele sposobów
ochrony ich innowacji przed imitacją. Należą do nich patenty, znaki towarowe, ochrona
wzorów użytkowych, ochrona odmian, prawa autorskie, topografia i zarejestrowane wzory. Ze
względu na różnorodność praw własności intelektualnej inwestorowi często trudno jest
wybrać właściwe prawa własności intelektualnej, aby chronić swoją innowacyjność. Poniższa
tabela pokazuje, jaka część innowacji może być chroniona przez wspomniane wyżej prawa
własności intelektualnej oraz maksymalny okres ochronny, w którym patent jest zwykle
przyznawany.
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Źródło: Gassmann & Bader (2006)

Jednak niektóre kryteria muszą zostać spełnione przed przyznaniem praw własności
intelektualnej. Na przykład innowacja musi wykazywać nowość, działalność wynalazczą, musi
być przydatna w zastosowaniach przemysłowych i musi mieć charakter techniczny. Patent
zostanie przyznany tylko wtedy, gdy wszystkie te kryteria zostaną spełnione. Jednak patent
jest przyznawany tylko dla regionu, w którym został zarejestrowany. Jeśli wynalazca chce
chronić swoją innowację w kilku krajach, może dodać kolejne kraje, całą UE (patent UE) lub
nawet ubiegać się o patent światowy (patent WO). Wynalazek jest chroniony przed imitacjami
tylko w krajach, dla których patent został przyznany. Niemniej jednak ważne jest, aby wziąć
pod uwagę, że przy zwiększonym zasięgu kraju zarówno proces składania wniosków
patentowych, jak i patent stają się droższe.
ETYKA EKONOMICZNA
(http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/2-2-the-individual-approach-to-ethics/)
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Przedsiębiorcy stoją przed dwoma rodzajami wyzwań etycznych: dylematami etycznymi i
decyzjami etycznymi. Dylemat etyczny jest sytuacją trudną moralnie, w której musisz wybrać
jedną lub dwie alternatywy, które nie są jednakowo akceptowalne dla różnych grup. Taki
dylemat często określa się jako decyzję "prawo-prawo" i zazwyczaj rozwiązuje się go w serii
pięciu kroków:

Decyzja etyczna wiąże się z decyzją "prawidłowa-nieprawidłowa" - taką, w której istnieje
właściwy (etyczny) wybór i zły (nieetyczny lub wręcz nielegalny) wybór. Kiedy podejmiesz
decyzję, która jest niewiarygodnie nieetyczna lub nielegalna, popełniłeś etyczny upadek. Jeśli
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przedstawiono Ci coś, co wydaje się być decyzją etyczną, zadając sobie następujące pytania,
poprawisz swoje szanse na wybór etyczny:

Jeśli odpowiesz "tak" na którekolwiek z tych pięciu pytań, prawdopodobnie podejmiesz
decyzję, by zrobić coś, czego nie powinieneś.

Podobnie jak w przypadku naszych pięciu pytań, niektóre problemy etyczne są dość proste.
Inne, niestety, są bardziej skomplikowane, ale pomocne bedzie pomyślenie o naszym
pięciokrotnym teście jako zestawie sygnałów, które ostrzegą, że stoisz przed szczególnie
trudną decyzją - że powinieneś dokładnie się nad tym zastanowić i może skonsultować się z
kimś jeszcze. Sytuacja ta jest jak zbliżanie się do sygnalizacji świetlnej. Czerwone i zielone
światła są łatwe; wiesz, co one oznaczają i co dokładnie robić. Żółte światła są trudniejsze.
Zanim zdecydujesz, który pedał uderzyć, spróbuj zadać sobie pięć pytań. Jeśli otrzymasz jedno
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"tak", będziesz o wiele lepszy od uderzenia w hamulec (Online Ethics Center for Engineering
and Science, 2006).

Ćwiczenie praktyczne 3
Tragedy of commons - Instrukcje do zarządzania grą
Scenariusz
Uczestnicy grają w zespole pięciu łodzi rybackich. Wszystkie łodzie łowią ryby z tego samego
stada. Rybołówstwo jest jedynym źródłem dochodu dla załóg. Wszystkie załogi chcą w dłuższej
perspektywie złapać jak najwięcej. Muszą jednak przestrzegać limitu; każda łódź może wyłowić
maksymalnie 15 procent zasobów.
Potrzebne materiały
- kopia instrukcji gry dla każdej grupy
- komputer / laptop lub kalkulator do wykonywania obliczeń procentowych
- tablica, plakat, smartboard lub komputer z projektorem do przedstawienia wyników

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wykonanie gry
Przygotowanie do gry
Przygotuj tablicę / plakat dla wyników (zakryj w razie potrzeby do rozpoczęcia gry)
Przygotuj komputer / laptop lub kalkulator do obliczeń
Scenariusz i zasady gry zostaną ogłoszone.
Każda grupa otrzyma podręcznik do gry.
Wyjaśnij pytania.
Drużyny są proszone o nazwanie łodzi.
Zapasy ryb są na początku ogłoszone: 100 ton (w razie potrzeby można je zmienić, np.
1.000 ton)
Rozpoczęcie rundy (sezon połowowy): załogi określają kwotę połowową. Okres
refleksji jest ograniczony (około jednej minuty).
Zarządzający grą prosi o wartości grup i oblicza wyniki (patrz tabela na końcu tego
rozdania). Zasoby rybne zwiększają się o 30 procent (mnożą się łącznie o 1,3).
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10. Wszystkie wartości są ogłaszane wszystkim grupom lub zapisywane w wyraźnie
widoczny sposób.
11. Rozpoczyna się kolejna runda.
Zarządzający grą decyduje po ilu rundach gra jest zatrzymana. Trwa to kilka rund, dopóki
rozwój zasobów rybnych nie jest możliwy do przewidzenia. Grę można zakończyć w
następujący sposób:
- Jeśli zapasy są wyładowywane bardzo szybko, należy rozegrać jedną lub dwie rundy, aby
wyjaśnić uczestnikom następujące konsekwencje: Nikt nie robi istotnych połowów, o których
warto wspomnieć.
- Jeśli cała grupa opracuje strategię gry, która zachowuje zasoby ryb w perspektywie
długoterminowej, grę można porzucić.
Ocena
Na koniec należy przeprowadzić wspólną ocenę. Omówione zostaną różne zachowania załóg
łodzi: Jakie strategie prowadzą poszczególne zespoły do sukcesu pojedynczej gry? Co miałoby
więcej sensu na dłuższą metę i dla wszystkich?

Częste progresje gry:
- Zwykle jedna lub dwie grupy zdecydują się wykonać duże połowy na samym początku gry.
Zmniejsza to zasoby ryb, dzięki czemu wszystkie zespoły uzyskują mniejszy plon.
- Jeżeli porozumienia są dozwolone, zwykle próbuje się uregulować połowy w taki sposób, aby
oszczędzać zapasy. Zwykle próby te kończą się niepowodzeniem - ponieważ poszczególne
zespoły nie przestrzegają ich lub grupa źle ocenia maksymalny możliwy połów.
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Ocena modułu
Prawdziwe / fałszywe pytania
1) Kalkulacja kosztów jest głównym źródłem informacji wewnętrznych
Prawda ⃝
Fałsz ⃝
2) Analiza odgórna jest analizą rynkową, biorąc pod uwagę wielkość rynku, a
także potencjał rynkowy i przewidywany wzrost rynku (t)
Prawda ⃝
Fałsz ⃝
3) Skumulowane przepływy pieniężne nie są oparte na metodologii rachunku
zysków i strat (f)
Prawda ⃝
Fałsz ⃝

4) Bilans jest jednym z narzędzi planu finansowania pieniężnego (t)
Prawda ⃝
Fałsz ⃝

Rozwiązania

Pytanie

Prawda

1

2

3

Fałsz

x

x

x

131

4

x

Wielokrotny wybór (możliwych jest wiele odpowiedzi):
1) Podstawowe elementy planowania finansowego to: (ABC)
A. Zarządzanie płynnością
B. Przejęcie aktywów
C. Kapitał obrotowy
2) Rozwój finansowy w pierwszym roku powinien być określony … . (A)
A. Miesięcznie
B. Kwartalnie
C. Co rok
3) Analiza krzywej dyfuzji innowacji opracowana przez Rogersa pokazuje ... (AB)
A. Wysoką gotowość do absorpcji innowacji
B. Otwartość na nowe produkty
C. Coraz większą liczbę pracowników zatrudnionych w niepełnym
wymiarze godzin
4) Inwestorzy oczekują, że roczny kapitał zwrotny start-up’u to stopa (B)
A. 15 %
B. 30 %
C. 45 %

Rozwiązania

Pytanie

Poprawna
odpowiedź

1

A,B,C
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2

A

3

A,B

4

B

MODUŁ 4: PRZYWÓDZTWO I INICJATYWA
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Profil kompetencji
Przywództwo można uznać za umiejętność, którą posiada dana osoba; niektórzy
ludzie rodzą się liderami, podczas gdy inni muszą ciężko pracować, aby zdobyć
niektóre z tych cech i umiejętności. Przywództwo jest czymś bardzo trudnym do
zdefiniowania, jednak czasami określa się je jako zdolność do motywowania innych
do doskonalenia, a także zdolność dostosowywania się do każdej sytuacji i
dostosowywania się.
Inicjatywa jest sformułowaniem używanym do opisu kogoś kto inicjuje działania i
zwykle używa się w biznesie do opisania kogoś, kto jest zdolny do podjęcia decyzji,
co zrobić, kiedy to zrobić, całkowicie niezależnie. Uważa się, że nie można być
liderem, jeśli nie masz inicjatywy.
Przywództwo i inicjatywa są niezwykle ważne i są stosowane w całym
przedsiębiorstwie. Przywództwo jest zwykle prowadzone przez "lidera" biznesu i
pomaga innym znaleźć sposób na znalezienie motywacji do ciężkiej pracy. Jednak
każdy w branży może wykazać cechy przywódcze. Takie działania, jak pomaganie
innym, a nawet motywowanie współpracownika do szybszej realizacji pracy, są na
swój sposób aktem przywództwa.
1. Cele nauczania
Główne cele edukacyjne dotyczące przywództwa i inicjatywy obejmują:
- Zdobywanie i rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia: aby skutecznie
poprowadzić lub przejąć inicjatywę, konieczne jest krytyczne spojrzenie na
sytuację, ponieważ pozwoli to na bardziej przemyślany wybór.
- Wykorzystaj proces podejmowania decyzji: kiedy jesteś odpowiedzialny za
innych ludzi jako lider, to nie wystarczy wybrać; musi istnieć logiczna
przyczyna wyborów, które podejmujesz. Z tego powodu nauka korzystania z
procesu decyzyjnego pozwoli ci na bardziej wykształcone wybory.
- Bądź świadomy wszystkich teorii przywództwa: nie ma jednej drogi dla liderów;
najlepszy sposób przywodzenia zależy od wielu zmiennych, to co jest optymalne dla
jednej organizacji może być katastrofalne dla innej; ponadto wraz z upływem czasu
sytuacja organizacji może wymusić użycie innego trybu przywództwa. Z tego
powodu ważne jest, aby znać główne teorie przywództwa.
- Zrozumieć znaczenie różnorodności i tego, jak mogą wpływać na decyzje
przywódcze i inicjatywy: różnorodność kultury, myślenia, moralności i wartości może
wpływać na sposób w jaki ludzie pod twoim przywództwem Cię widzą. Ważne jest,
aby uważać, że nikt nie jest taki sam i nie można oczekiwać, że wszyscy będą myśleć
tak samo jak Ty; nikt nie chce przywódcy, który nie jest w stanie zrozumieć różnych
punktów widzenia.
- Zrozumieć ważność posiadania pewności siebie: jeśli lider lub inicjator nie ma
zaufania do podejmowanych decyzji lub wyborów, jak ma się zachować reszta?
Posiadanie pewności siebie jest niezbędne, aby zjednać sobie zaufanie innych ludzi.
- Bycie liderem lub inicjatorem to nie tylko pozycja, to sposób zachowania i myślenia.
Jeśli nie masz „tego czegoś” - nie będziesz skutecznym liderem, a twoje inicjatywy
się nie utrzymają.
3. Priorytety szkoleniowe
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Zgodnie z badaniami pokazanymi w wielu artykułach, istnieje niejeden prawidłowy
sposób szkolenia ludzi do zdobywania wiedzy na temat przywództwa, ale jest on
zależny od sytuacji. W start-upach jednym ze sposobów, aby upewnić się, że osoby
rozwijają cechy przywódcze byłoby szkolenie pracowników. Jest to ważne, ponieważ
w początkowej fazie jest prawdopodobne, że pracownicy są nowymi absolwentami
z niewielkim doświadczeniem, dlatego ważne jest, aby mieli odpowiednie szkolenie.
Termin coaching w tej sytuacji odnosi się do mentoringu / pomagania pracownikom
zdobyć zaufanie, wiedzę i świadomość sytuacji w miejscu pracy. Kolejnym etapem
szkolenia może być wprowadzenie elementu odpowiedzialności. Może to być dobry
sposób na kształcenie pracowników, ponieważ sprawia on że pracują niezależnie i
wymyślają rozwiązania na swój sposób, co jest kluczowym elementem
przywództwa. Przykładem tego może być prezentacja nowych, wymagających
obowiązków, które mają większe znaczenie dla firmy w porównaniu z ich
normalnymi zadaniami (zależy to jednak od zaufania, jakim darzysz w daną osobę).
Opierając się na tej teorii, posiadanie nowych obowiązków pomaga rozwijać
umiejętności myślenia i zaufania w ludziach; ćwiczenie, które można rozwinąć,
obejmuje rotację stanowisk. Na przykład, dając pracownikom możliwość codziennej
zmiany obowiązków, aby mogli spróbować nowych ról i lepszego zrozumienia całej
organizacji, jak również interakcji z różnymi ludźmi, co pomaga zwiększyć ich
pewność siebie. W końcu rotacja stanowisk pracy pozwala ludziom zdobywać
doświadczenie w ich "strefie komfortu" i eksplorować wymagające terytoria, co
ponownie prowadzi do wzrostu zaufania, aby następnie rozwinąć cechy przywódcze.
Podsumowując, przywództwo jest czymś, co może być trudne do nauczenia,
ponieważ niektóre cechy przywódcze są zależne od charakteru. Tym niemniej,
zdolność myślenia obiektywnego, pewność siebie i umiejętności komunikacyjne są
elementami które można nabyć i poprawiać.
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4. Struktura modułu
Rozdział 1- Wstęp
Bez względu na to, jaki aspekt twojego życia analizujesz, jeśli w grę wchodzi grupa
ludzi, jest więcej niż prawdopodobne, że w domu jest lider. Przywództwo jest istotną
cechą w każdej części życia i oczywiście przekłada się to na świat biznesu w ogóle, a
zwłaszcza na start-upy.
Aby odnieść sukces jako start-up, nie wystarczy mieć świetne pomysły i świetny
zespół; musisz także być świetnym kapitanem zespołu; umiejętność przewodzenia i
podejmowania inicjatywy przy wyborze lub branży odróżnia świetne zespoły od
wielkich zespołów, które wyprzedzają innych o krok.
Podczas tego modułu będziemy patrzeć na znaczenie przywództwa i inicjatywy, oraz
jak rozwijać te kompetencje, aby zapewnić że dodadzą coś pozytywnego do twojego
start-upu i twojego zespołu. Nauczymy się nie tylko tego, czym są te pojęcia, ale
także głównych korzyści, jakie mogą one zapewnić jako osobie i jak można je
dostosować do każdego start-up’u i sytuacji, aby zapewnić pozytywny wynik.
Pod koniec tego modułu będziesz miał teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat
przywództwa i inicjatywy, z których możesz czerpać korzyści w życiu osobistym i
zawodowym.
ROZDZIAŁ 2- Cele
Głównym celem tego modułu jest zapewnienie uczniom jasnego zrozumienia
koncepcji przywództwa i inicjatywy oraz dostrzeżenia korelacji, jaką mają z
organizacją odnoszącą sukcesy. Z tego powodu cele tego modułu są zgodne z celami
uczenia się leżącymi u podstaw przywództwa i inicjatywy.
Na końcu tego modułu uczniowie będą mogli:
- Rozumieć główną koncepcję przywództwa i inicjatywy oraz jej znaczenie w
obszarze biznesowym, a także w życiu osobistym.
- Czytelne zrozumienie głównych teorii przywództwa, w tym najlepsze
scenariusze ich użycia i zalecenia dotyczące każdej teorii przywództwa.
- Rozumieć znaczenie krytycznego myślenia i jego znaczenie w podejmowaniu
wykształconych decyzji.
- Wiedz i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić krytyczne myślenie i
opanować przydatne umiejętności krytycznego myślenia.
- Bądź świadomy znaczenia pewności siebie dla lidera, ale także dla tych,
którzy zostaną poprowadzeni.
- Zrozum, jak budować pewność siebie i jak promować zaufanie wśród ludzi
pod naszym przywództwem.
- Bądź świadomy znaczenia podejmowania decyzji jako liderów i inicjatorów.
Zapoznaj się z zaletami podejmowania logicznego procesu decyzyjnego.
Rozdział 3- Teorie przywództwa
3.1. Czym jest przywództwo?
Przywództwo niekoniecznie wiąże się z autorytetem. Mimo że nie ma ugruntowanej
definicji pojęcia "przywództwa", istnieją pewne aspekty, które przywódca powinien
zebrać, które są ogólnie akceptowane. Możemy spróbować zdefiniować lidera jako
osobę, która wpływa i kieruje ludźmi, którzy dobrowolnie podążają za przywódcą, w
określony i specyficzny sposób, aby osiągnąć ustalone cele.
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Zwykle przywództwo uważa się za inny proces niż zarządzanie. Podczas gdy
zarządzanie jest procesem planowania, prowadzenia, kontrolowania i
organizowania zadań, przywództwo polega bardziej na inspiracji, motywacji i
komunikacji. Z tego powodu menedżerowie mogą przyjąć postać liderów, jeśli
zgromadzą wszystkie te funkcje.
Z drugiej strony, menedżerowie nie zawsze są liderami, ponieważ ich praca czasami
jest po prostu połączona z władzą, a ich praca ogranicza się do wydawania instrukcji,
które powinni podążać podwładni. Kolejną różnicą między kierownikiem a liderem
byłoby to, że liderzy nie muszą koniecznie zajmować kierowniczych stanowisk. W
rzeczywistości każdy może być liderem z odpowiednimi umiejętnościami i celami,
dobrym wsparciem i odpowiednimi narzędziami.
Postać menedżera jest zazwyczaj związana z organizacją, podczas gdy lider powinien
podążać nowatorskimi ścieżkami i powinien chcieć zmieniać się i ulepszać,
umożliwiając innym pracownikom wniesienie własnego wkładu. Kolejną cechą,
którą powinni mieć liderzy, jest bycie wyjątkowym. Podczas gdy menedżerowie
zazwyczaj kopiują ustaloną metodę zarządzania firmą, idealni liderzy tworzą swój
własny, unikalny, autentyczny i osobisty sposób kierowania ludźmi. Przywódcy
powinni łączyć się z ludźmi i nawiązywać z nimi relacje, aby podążać ich ścieżką,
podczas gdy menedżerowie częściej dążą do zbudowania dobrej struktury lub
systemu, aby osiągnąć cele.

DOBRZY
LIDERZY

DOBRZY
MENADŻEROWIE

Pomimo istnienia kilkudziesięciu stylów przywództwa i teorii, możemy pokazać
pewne umiejętności, które dana osoba powinna mieć, aby być dobrym liderem:
- Wizja: Dobry lider wie, na czym polega początek scenariusza, dokąd chce się udać
i jak zacząć, angażując cały zespół, aby osiągnąć listę celów.
-Zdolności komunikacyjne: liderzy powinni być autentyczni, wyjątkowi i tworzyć
silną więź z zespołem. Stanie się to wynikiem skutecznej, zwięzłej i bezpośredniej
komunikacji z zespołem. Powinni skutecznie informować swój zespół o tym, czego
oczekują, jakie są ich role i jaka jest sytuacja w każdym momencie (nawet jeśli jest
to trudna sytuacja).
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-Entuzjazm: Pozytywna energia jest niezbędna, zmotywuje zespół indywidualnie i
zbiorowo. Przywódcy powinni zachować optymistyczne podejście i oferować
pozytywną i optymistyczną energię dla zespołu.
-Inspiracja: Przywódcy powinni być inspiracją swoich pracowników (lub
przynajmniej częścią inspiracji). Z tego powodu powinni nauczyć się inspirować
każdego pracownika, motywować go do pracy i osiągać cele osobiste, zawodowe i
zespołowe oraz zachęcać ich do odkrywania.
-Możliwość wprowadzania innowacji i zmian: Przywódcy powinni być w stanie
rzucić wyzwanie tradycyjnemu status quo i spróbować innowacyjnych i
przełomowych narzędzi i metod, starając się ulepszać każdego dnia. Lider powinien
być w stanie określić, jakich cech powinno brakować i uczyć się ich.
- Umiejętności zbiorowe i delegowanie: lider musi zaufać zespołowi, w przeciwnym
razie uniemożliwiłby to jego działanie. Lider musi znać zespół, znać jego osobiste i
zawodowe umiejętności i możliwości, i w zależności od tego wypróbować różne
metody, aby zachęcić ich do osiągnięcia celów jako zespołu i zapewnić środowisko
pracy zespołowej. Ponadto przywódcy powinni sfinalizować swoją wizję.
-Dokładność, uczciwość i integralność: dobrzy przywódcy zawsze powinni
postępować etycznie i odpowiedzialnie, obiecując tylko to, co potrafią i zawsze
dotrzymując słowa. To sprawi, że liderzy zyskają zaufanie swoich zespołów. Nie
powinni składać obietnic, których nie mogą dotrzymać, i powinni wykazywać się
empatią.
3.2. Główne teorie dotyczące przywództwa
Odkąd istnieje koncepcja przywództwa, toczy się debata na temat tego jakie
umiejętności lub cechy sprawiają, że ktoś jest przywódcą. Zawsze istniała
dychotomia wśród urodzonych liderów i wyuczonych liderów, ale pomimo tego, że
niektórzy ludzie rodzą się z pewnymi umiejętnościami, które ułatwiają im stanie się
liderem, idea "urodzonego lidera" jest staromodna. Zasadniczo przyjmuje się, że
dobrym liderem jest ten, kto zbiera pewne umiejętności jako doświadczenie,
zaangażowanie, cierpliwość, jest chętny do słuchania i negocjowania, i który zawsze
chce doskonalić swoje umiejętności, wiedzę i metody.
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Naukowcy opracowali wiele różnych rodzajów przywództwa, wytypowano różne
cechy, które powinni posiadać liderzy. Jednak postać lidera musi zebrać pewne
umiejętności, które sprawiają,
że motywuje i inspiruje grupę
ludzi prowadzoną.
Biorąc pod uwagę idee
Naylor, które wyróżniają
lidera i menedżera, lider
powinien połączyć niektóre
umiejętności "z serca", jako
wizję, odwagę, wyobraźnię,
inicjatywę, pasję.
Zobaczmy główne teorie
dotyczące przywództwa, ich
różnic i zachowania lidera w
każdym z nich:

Teoria Wielkiego Człowieka
Powszechnie uważano, że przywództwo jest cechą wrodzoną, co oznaczałoby, że
przywódcy rodzą się, a nie są tworzeni, stanie się przywódcą jest efektywnie
niemożliwe. Teoria ta często uznawała przywódcę za idola. Niemniej jednak teoria
ta stała się przestarzała, ponieważ udowodniono, że można zdobyć umiejętności
przywódcze. W rzeczywistości prawdą jest, że niektórzy ludzie odziedziczyli więcej
zdolności przywódczych, ale to nie znaczy, że tylko oni mogą być liderami.
Teoria przywództwa The Trait
Teoria ta badała, jakie cechy indywidualne i szczególne dana osoba musi rozwijać,
aby stać się dobrym liderem. Innymi słowy, łączy pewne osobowości lub zachowania
z postacią lidera. Teoria wymagała dużej ilości niezbędnych cech, dlatego trudno
było ją przetestować. Teoria ta nie wyjaśnia również tych ludzi, którzy mają
określone cechy, ale decydują się nie zostać przywódcami.
Teoria umiejętności przywódczych
Teoria ta stwierdza, że przywódca jest tym, który gromadzi pewne cechy, ale zamiast
cech indywidualnych i odziedziczonych, przywódcy to ci, którzy wykorzystali ogólne
umiejętności lub cechy, których można się było nauczyć. Dlatego jeśli chcesz być
liderem i chcesz być naśladowany i motywować ludzi, potrzebujesz umiejętności
osobistych, koncepcyjnych i technicznych.
Sytuacyjna teoria przywództwa
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Biorąc pod uwagę tę teorię, doskonały lider nie istnieje. Z tego powodu idealnym
liderem byłby każdy, kto dostosowałby tryb przewodzenia w zależności od sytuacji i
potrzeb. W tym przypadku pewne działania lub umiejętności osobiste lidera lepiej
pasowałyby w jednej sytuacji niż w innych, w zależności od okoliczności.
Teoria kontyngencji
Aby znaleźć właściwego lidera w każdej sytuacji, będzie to zależało od warunków
otoczenia. Dlatego, zależnie od sytuacji, przywództwo będzie lepiej pasować do
jednej osoby lub innej, ale nigdy nie do tej samej, ponieważ każdy lider ma różne
atrybuty, umiejętności i radzi sobie w różnych sytuacjach.
Kierownictwo transakcyjne / zarządcze
Możemy wytłumaczyć ten rodzaj przywództwa na zasadzie wzajemności między
przywódcą a obserwatorem i ich zachowaniem. Lider przyjmuje rolę nadzoru i
organizacji, okresowo oceniając wyniki obserwatorów. Przywódca obserwuje to,
czego chcą zwolennicy i pomaga im, ale ustanawia system, który łączy kary i nagrody,
zawsze utrzymując status quo i dążąc do tego, by kierować. Ponadto podąża za
podstawową potrzebą poziomu piramidy Maslowa i utrzymuje ścisłe granice między
przywódcą a obserwatorem
Przywództwo transformacyjne / relacyjne
Przywództwo transformacyjne jest obecnie najbardziej poznaną i używaną strategią.
Model ten próbuje rozwijać podwładnych i zwolenników, motywując i zachęcając
ich różnymi sposobami. Jak sama nazwa wskazuje, dąży on do przekształcenia, aby
poprawić rozwój osobisty i zawodowy. Dlatego też liderzy uzyskują dobre wyniki w
przypadku proaktywnej poprawy środowiska i relacji, kultywowania społeczności i
utrzymywania motywacji i inspiracji, osiągania świetnych wyników i wychodzenia
poza nie. Ten typ przywódcy musi zbierać określone cechy:
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne
-Dobry w ocenie sytuacji.
- Potrafi przedłożyć potrzeby swojej grupy ponad własne
-Optymizm, zachęta, stymulacja innowacji i kreatywność są wzorem do podziwiania.
- słuchaj pomysłów i rozwiązań poddanych przez swoją grupę,
- przywództwo poprzez przykład
Teoria uczestnictwa
Teoria ta opiera się na zachęcającym uczestnictwie innych i angażuje wszystkich
możliwych ludzi, aby czuli się zmotywowani i współpracowali. To przywództwo
weźmie pod uwagę wszystkich, a dzięki temu naśladowcy poczują znaczenie, jakie
mają i skoncentrują się na sukcesie zespołu.
Teoria Przywódcy służebnego
Teoria Przywódcy Służebnego koncentruje się na identyfikacji
obserwatorów i tworzeniu środowiska wzajemnego zaufania i usług.

potrzeb
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3.3. Praktyczna aktywność
 Przewodnik:
Ta działalność chce pokazać, jak ważne jest posiadanie dobrego lidera, który
poprowadzi ludzi i wskaże trudności w podążaniu za kimś więcej niż przywódcą.
Powinny być dwie grupy, każda drużyna do 5 osób. Będziesz potrzebował dwóch
słoików (jednego pełnego wody i drugiego pustego), 5 filiżanek, 5 opasek na oczy
(mogą to być maski na oczy, szaliki, itp.) i 3 stoły. Po jednej stronie pokoju będą dwa
stoły (jeden będzie zawierał pełny słoik, a drugi kubki), a drugi stół po przeciwnej
stronie pokoju z pustym słojem. Grupa A będzie miała 1 lidera i 4 obserwujących.
Grupa B będzie miała 4 liderów i 1 obserwatora. Obserwatorzy będą mieli zakryte
oczy, a celem będzie wypełnienie pustego słoja wodą, używając kubków. Po
wykonując zadania przeprowadź dyskusję która grupa lepiej wykonała zadanie
•Okrąg:
Grupa musi trzymać się za ręce i stworzyć kółko. Powiedz im, żeby stworzyli różne
sylwetki: gwiazdę, dom, osobę, itp. Interesującą rzeczą w tej aktywności jest
ostateczna dyskusja, podczas której zespół spróbuje zidentyfikować lidera lub
liderów i jaki rodzaj przywództwa wykorzystali, czy zwolennicy czuli się OK znajdując
się w takim otoczeniu.
•Wieża
Będzie 2, 3 lub 4 drużyny (w zależności od ilości uczestników w warsztatach, ale
każdy zespół powinien mieć od 4 do 6 osób). Każda drużyna otrzyma długopis,
ołówek, dwa arkusze papieru, gumę, szklaną i samoprzylepną taśmę. W każdej
grupie będzie lider i zespoły będą musiały zbudować najwyższą wieżę, jaką będą
mogli w ciągu 10 - 15 minut, wykorzystując to, co mają. Po wykonaniu zadania
powinna pojawić się dyskusja jak czuli się podwładni, jak zachowywał się lider, czy
słuchał sugestii, czy pomagał w pracy zespołowej. Podobnie, członkowie zespołów
powinni się wypowiedzieć jak się im pracowało w grupie.
ROZDZIAŁ 4

- Krytyczne myślenie

4.1. Czym jest krytyczne myślenie?
W świecie, w którym w ciągu kilku godzin dostajemy więcej informacji niż w ciągu
roku sto lat temu, łatwo jest ulec dezinformacji i w konsekwencji – podjąć złą
decyzję. Aby tego uniknąć, musimy być przytomni i trzymać się z daleka od
dezinformacji i używać krytycznego myślenia, które jest świetnym narzędziem do
oceny.
Pomimo nazwy, krytyczne myślenie nie polega na krytyce. Chodzi o to, jak
przetwarzać informacje, jak badać i decydować, być kreatywnym, adaptowalnym i
refleksyjnym, a także podejmować lepsze decyzje. Nie chodzi tu o przyjmowanie lub
odrzucanie opinii, ale o analizowanie informacji i tworzenie własnych. Dlatego
wymaga aktywności, a nie pasywności i oceny wszystkich części informacji.
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Myślenie krytyczne to sposób myślenia, który przeciwstawia argumenty za i przeciw,
oceniając uzyskiwane informacje w celu uzyskania wniosków w sposób
autonomiczny. Innymi słowy, jest to umiejętność wykorzystywania informacji do
zdobywania nowej wiedzy, tworzenia własnego niezależnego punktu widzenia,
podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
W przeciwieństwie do tego, co niektórzy myślą, krytyczne myślenie nie dotyczyłoby
gromadzenia informacji lub zapamiętywania koncepcji. Krytyczny myśliciel nie musi
mieć najlepszej pamięci, chodzi o to, jak przetwarzać otrzymywane informacje, aby
tworzyć własne pomysły i opinie.
Rozwijanie krytycznego myślenia może przynieść nam korzyści z kilku różnych
powodów:
- Pomaga nam nie tylko w życiu akademickim, ale we wszystkich aspektach w
naszym życiu, ponieważ przyczynia się do poprawy zdolności myślenia w sposób
jasny i racjonalny
- Zdolność krytycznego myślenia pomaga nam się rozwijać kreatywność ponieważ
wymaga otwartego umysłu, rozwijania nowych pomysłów i "myślenia
nieszablonowego".
- Ponieważ mamy dobrze poinformowany punkt widzenia, podejmujemy lepsze
decyzje.
-Krytyczne myślenie jest doskonałym narzędziem do tworzenia autorefleksji, gdyż
pokazuje jasno nasze myśli, wartości i uczucia.
- Opracowanie krytycznego myślenia pomaga w tworzeniu rozsądnych i
oryginalnych argumentów.
-Zdolność do obiektywnej analizy sytuacji i do rozwiązywania złożonych
problemów.
Raport "Przyszłość miejsc pracy", wydany przez Światowe Forum Gospodarcze w
styczniu 2016 roku, umieścił myślenie krytyczne jako jedną z podstawowych
umiejętności, które będą wymagane w wielu branżach i firmach finansowych w 2020
roku.

4.2. Kroki do krytycznego myślenia
Krytyczne myślenie nie jest czymś, z czym się rodzisz. W rzeczywistości jest to
możliwe do nauczenia, ale wymaga wysiłku, ponieważ jest to umiejętność meta
poznawcza. Met poznanie odnosi się do wiedzy i kontroli ludzi nad ich myśleniem,
jest znane jako "myślenie o myśleniu" i jest użyteczne bez względu na to, kim jesteś
i w jakim kontekście się znajdujesz.
Nie ma uniwersalnych kroków, aby nauczyć się rozwijać krytyczne myślenie, ale
możemy zebrać kilka punktów na start.
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Krytyczne myślenie zaczyna się od analizy informacji, obojętnie czy poszukiwanej czy
znalezionej przypadkiem, możemy wykonać kilka kroków, aby dobrze wykorzystać
te informacje:
 Sformułuj swoje pytanie: Przede wszystkim musisz wiedzieć, co chcesz
analizować i dlaczego.
 Przeanalizuj źródło i zadaj sobie pytania: Kto to powiedział? Kiedy? W jaki
sposób sfinansowano badania? Jakie były stosowane metody? Czy było to
obiektywne? Co zostało pominięte?
• Porównaj z innymi źródłami: im więcej informacji mamy, tym lepiej możemy
zrozumieć.
• Zbadaj inne punkty widzenia: cofnij się w sytuacji, widząc wszystkie aspekty z
każdej perspektywy.
• Zbierz swoje informacje.
• Rozdziel swoje własne uprzedzenia i założenia: Obiektywność to konieczność
mówiąc o krytycznym myśleniu.
• Rozważ co może się wydarzyć, widząc wszystkie możliwe konsekwencje.
• Podsumuj, składając razem wszystkie informacje które posiadasz i utwórz własną
opinię.
4.3.

Przydatne umiejętności do krytycznego myślenia

Kalifornijska inwentaryzacja krytycznego myślenia1 jest bardzo użytecznym testem,
ponieważ mierzy dyspozycyjne aspekty krytycznego myślenia za pomocą ankiet.
Obserwując czynniki, które chcemy zmierzyć, możemy zidentyfikować różne
umiejętności, które możemy poprawić, aby osiągnąć krytyczne myślenie:
- Poszukiwania prawdy: Poszukiwanie prawdy to chęć nieustannego poszukiwania
najlepszego zrozumienia lub rozwiązania w każdej sytuacji, z uwzględnieniem
wszystkich szczegółów. Aby być poszukiwaczem prawdy, musisz odłożyć na bok
swoje przyzwyczajenia, uprzedzenia i założenia i spróbować poszukać lepszego
bezstronnego wyjaśnienia.
- Otwartość umysłu: Otwartość umysłu koncentruje się na tolerowaniu punktu
widzenia innych ludzi, bez względu na to, czy im się to podoba, czy nie. Innymi słowy,
jest to nawyk pozwalania innym na wyrażanie opinii, z którymi się nie zgadzamy. Ta
umiejętność jest potrzebna w świecie międzykulturowym i mieszanym, jak nasza, i
jest niezbędna, aby zaakceptować inne perspektywy i punkty widzenia.
-Analiza: tendencja do przewidywania możliwych konsekwencji każdej sytuacji lub
planu, uwzględniając je przed podjęciem działań.

1

https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-AttributesTests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
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-Systematyzm: systematyczność to umiejętność, która wymaga zdolności
rozwiązywania problemów, zagadnień lub pytań w zorganizowany, zdyscyplinowany
i uporządkowany sposób.
- Pewność siebie w rozumowaniu: zwyczaj rozwiązywania problemów za pomocą
myślenia refleksyjnego, w sposób uważny, badany i "zrównoważony wady i zalety".
- Dociekliwość: Dociekliwość to tendencja do oddalania się od miejsca, w którym
powinniśmy być, chęć poznania więcej, innymi słowy, intelektualna ciekawość, która
sprawia, że zdobywamy nową wiedzę.
- Dojrzałość osądu: Dojrzałość wyroku to skłonność do refleksyjnego osądu, gdy
istnieje problem, który musi zostać rozwiązany lub decyzja, którą należy podjąć.
Innymi słowy, zdolność do zrozumienia, jak osądzić i jak działać w przypadku
problemu, pomimo jego złożoności.
Ponieważ "krytyczne myślenie" nie odnosi się do jednej koncepcji, ale wymaga wielu
różnych umiejętności, których należy się nauczyć, wymaga wiedzy i dużo praktyki.
Niemniej jednak nie byłoby to możliwe bez odpowiedniej motywacji i nastawienia,
ponieważ osoba staje się krytycznym myślicielem dlatego że chce, a nie
przypadkiem. Wszystko zaczyna się od dociekliwego umysłu, ale dodaje się
samokształcenie, podążając za niektórymi kluczami (na przykład: bądź otwarty na
debatę, ciągłe uczenie się, kroki opisane powyżej), będąc skłonnym do rozwijania tej
ciekawości i świadomego wysiłku, dopóki nie zapytasz o otaczający świat i
odpowiesz "krytycznie przemyślaną" odpowiedzią.
4.4. Aktywność praktyczna
• Test świadomego myślenia
Spróbuj odpowiedzieć na te pytania w ciągu 3 minut w grupach.
1. Kij baseballowy i piłka kosztują łącznie 1,10 $. Kij kosztuje 1,00 $ więcej niż piłka.
Ile kosztuje piłka?
2. Jeśli 5 urządzeń potrzebuje 5 minut, aby utworzyć 5 widżetów, ile czasu zajmie
100 maszynom stworzenie 100 widżetów?
3. Na jeziorze znajduje się plaster lilii. Każdego dnia plaster podwaja się pod
względem wielkości. Jeśli zajmie to 48 dni, aby plaster pokrył całe jezioro, ile czasu
zajmie zakrycie połowy jeziora?
Rozwiązania: https://philosophy.hku.hk/think/critical/CRT.php
Ciekawą rzeczą w tych ćwiczeniach jest to, że zwykle ludzie będą próbowali
rozwiązać ją przy pomocy pierwszego pomysłu, który przychodzi im do głowy, ale te
pytania wymagają trochę krytycznego myślenia, ponieważ nie są tak łatwe, jak mogą
wyglądać.
ROZDZIAŁ - Pewność siebie
5.1. Czym jest pewność siebie? Znaczenie pewności siebie
Pewność siebie jest umiejętnością polegania na własnych zdolnościach i
umiejętnościach, kontroli nad swoim życiem. Nie chodzi o szczególne uzdolnienia,
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ale o samopoczucie. Wymaga to poznania twoich mocnych i słabych stron, poczucia
akceptacji siebie. Pewność siebie nie jest nieodłącznym talentem danej osoby, ale w
zależności od okoliczności, warunków i doświadczeń, które dana osoba ma, może
przyczynić się do wysokiego poziomu pewności siebie lub niższego poziomu. Na
przykład, jeśli środowisko podczas dorastania jest głównie pozytywne, będziemy
bardziej skłonni do wiary w siebie, ponieważ zinternalizowalibyśmy pozytywne
przesłanie jako część nas samych. Jednak na szczęście pewność siebie jest
umiejętnością możliwą do wyuczenia i poprawienia.
Pojęcie pewności siebie można łączyć z pojęciem poczucia własnej wartości, ale
chociaż są to naprawdę podobne pojęcia, musimy je rozróżnić. Podczas gdy pewność
siebie odnosi się do percepcji, którą mamy o sobie, o naszych zdolnościach i
umiejętnościach, poczucie własnej wartości jest bardziej o poczuciu własnej
wartości, o tym, czy doceniamy i cenimy siebie, czy nie.
Istnieje kilka teorii na temat pewności siebie i poczucia własnej wartości. Jedną z
nich jest hierarchia potrzeb Maslowa, która koncentruje się na potrzebie
odczuwania przez człowieka podstawowych zhierarchizowanych potrzeb, zanim
będą chcieli zaspokajać bardziej złożone potrzeby, takie jak poczucie własnej
wartości lub pewność siebie. Rozróżnia także dwa rodzaje samooceny: niższy, który
pochodzi z zatwierdzania innych i wyższy, który pochodzi z wnętrza każdego z nich.
Inna teoria to teoria zarządzania terroryzmem, która podtrzymuje wiarę w siebie,
aby ludzie mogli przezwyciężyć świadomość śmiertelności i strachu przed śmiercią.
Pewność siebie jest jedną z najbardziej wartościowych i użytecznych umiejętności w
domu, w pracy lub w każdym środowisku.
Nie ma znaczenia, która teoria pewności siebie jest dokładniejsza lub nie, ponieważ
wszyscy zgadzają się, że jej brak może prowadzić do kilku problemów i trudności,
które mogą wpływać na nas w profesjonalnym, ale także osobistym aspekcie. Brak
pewności siebie może prowadzić do trudności komunikacyjnych, niepokoju
społecznego, braku asertywności, nieśmiałości. Z drugiej strony, wysoki poziom
pewności siebie prowadzi do skutecznego stawienia czoła codziennym wyzwaniom
(jak to zdefiniowano w słowniku psychologii online). Daje ci więcej szczęścia, daje
energię i motywuje Cię do sukcesów. Ponadto może dać poczucie własnej wartości i
samostanowienia, a także brak wątpliwości, obaw i stresu.
Bycie pewnym siebie nie tylko wzbogaca twoje życie osobiste, ale także twoje życie
zawodowe i biznesowe. W rzeczywistości pewność siebie jest koniecznością w
przedsiębiorczości. Wiara w siebie pomaga nam budować pomyślny biznes,
ponieważ zmniejsza wszelkie lęki związane z nim: strach przed porażką, strach przed
podejmowaniem złych decyzji, strach przed trudnymi wyzwaniami itd.
5.2. Sposoby budowania pewności siebie
Ponieważ pewność siebie jest umiejętnością wyuczalną, możemy podać pewne
kroki, aby ją ulepszyć, mając zawsze na uwadze, że kluczowe (jak przy każdej innej
umiejętności) jest powtarzalność i wytrwałość:
- Aby zidentyfikować swoje mocne strony i umiejętności, bądź świadomym tego,
które z nich można ulepszyć, a także zaakceptować te, które są niezmienne, w ten
sposób łatwo jest osiągnąć samoakceptację.
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- Aby zidentyfikować sytuacje, które zwiększają naszą pewność siebie i sytuacje,
które ją zmniejszają, należy pracować nad tymi sytuacjami.
- Skup się na pozytywnym myśleniu, ponieważ negatywne myśli mogą naprawdę
wpłynąć na sposób, w jaki postrzegamy świat.
- wyobraź sobie sukces, gdy zaczynasz zadanie, zachęci Cię do dalszej pracy nad nim.
- wyznaczaj osiągalne cele, starając się nie szukać doskonałości.
- nagradzaj się za osiągnięte cele, ale także za swoje starania.
- Wyraź swoje pomysły, uczucia i potrzeby w sposób asertywny i pełen szacunku.
- Nie skupiaj się na niepowodzeniach, ale na osiągnięciach. Porażki mogą być
przydatne do zdobywania wiedzy i nie muszą obniżać naszej pewności siebie.
- Szukaj pozytywnych ludzi wokół siebie.
- Zdrowy styl życia wiąże się z wysoką pewnością siebie (zdrowe odżywianie,
wystarczająca ilość snu, ćwiczenia fizyczne).
5.3. Jak przekazać wiarę w siebie jako przywódcę
Dlaczego ważne jest, aby być pewnym siebie, gdy jesteś liderem? Jak widzieliśmy,
inspiracja, motywacja i komunikacja są głównymi znamionami przywództwa. W
związku z tym nie wystarczy, że lider ma wiedzę, ale trzeba wiedzieć, jak
przekazywać te pomysły. Jeśli lider nie wydaje się pewny co do tego, co mówi,
podwładni nie uwierzą w to i nie odbiorą tej osoby jako postaci "lidera". Jeśli lider
wykazuje pewność siebie, inni zauważą to i wykażą większe zaufanie. Gdy lider
pokazuje pewność siebie, ludzie wokół wydają się bardziej godni uwagi i znaczący.
Jak lider może przekazywać pewność siebie?
- Język ciała jest wskaźnikiem stanu umysłu, więc musi być pewny siebie (kontakt
wzrokowy, celowy i niski ton głosu, gesty ciała).
Praca z poczuciem wiary w siebie i z poczuciem własnej wartości.
- Przykład wielkich przywódców, jak się wyrażają i jak pokazują swoje cechy, może
pomóc liderom w rozwijaniu ich własnego sposobu działania.
-Zwiększenie wiedzy na temat zagadnień nad którymi pracuje lider, zwiększy
pewność siebie i zostanie zauważone.
- Jasny i szczegółowy obraz potrzeb firmy i potrzeb pracowników.
- Nie należy bać się koordynacji grupy.

- Emanowanie pozytywną energią.
5.4. Praktyczna aktywność
 Dziennik samooceny:
Aby określić, jakie są nasze cechy i rozwinąć pozytywne nastawienie do samego
siebie, aby wypełnić dziennik poczucia własnej wartości i próbować robić to
okresowo.
Dziennik
samooceny
jest
dostępny
online:
https://www.theranest.com/assets/docs/self-esteem-resources/Self-EsteemJournal.pdf
ROZDZIAŁ 6 - Podejmowanie decyzji
6.1. Jak stworzyć proces decyzyjny
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Proces decyzyjny to zestaw kroków podjętych przez menedżerów lub liderów w
firmie, aby wybrać jedną z wielu alternatyw w danej sytuacji. Można go stosować
niezależnie od tego, czy decyzja jest podejmowana w drodze konsensusu
grupowego, czy indywidualnie. Istnieją różne procesy, którymi dana osoba może
podążać, aby wybrać najlepszą alternatywę dla rozwiązania sytuacji, biorąc pod
uwagę potrzeby i cechy każdej decyzji, ale ogólnie typowe kroki do wykonania to:
1) Zidentyfikuj cel lub problem wymagający decyzji: ten krok jest przydatny do
ustalenia i zindywidualizowania sytuacji, którą musimy rozwiązać - nie musi
to być problem koniecznie - i wszystkich konsekwencji, które może wywołać.
2) Szukaj informacji, zbierając wszystkie alternatywy i wybory: Drugim
krokiem będzie burza mózgów, jeśli jest to decyzja grupowa lub badanie
wykorzystujące wiarygodne źródła informacji, wymieniające wszystkie
możliwe rozwiązania, które mogą działać. Podczas podejmowania decyzji
biznesowej powinniśmy zawsze korzystać ze statystyk, danych
sprzedażowych, kosztów i wszystkich dostępnych danych
3) 3) Oceń wszystkie informacje i podejmij decyzję: Po zebraniu wszystkich
informacji, nadszedł czas, aby dokładnie ocenić wszystkie opcje i reperkusje,
aby ostatecznie wybrać najlepszą alternatywę. Jeśli wszystkie poprzednie
kroki byłyby odpowiednio przestrzegane, właściwa możliwość byłaby łatwo
widoczna.
4) Wprowadź swoją decyzję do działania: stwórz plan wdrożenia pomysłu.
5) Oceń sytuację i postępuj zgodnie z decyzją (zmień to, co konieczne): po wdrożeniu
powstałej idei, ostatnim krokiem będzie ocena jej skuteczności, dostrzeżenie zalet i
wad dotyczących sposobu działania decyzji, próby poprawy następnym razem.
6.2. Korzyści z tworzenia procesu decyzyjnego
- Dobre uzasadnienie i decyzje dobrej jakości.
- Możliwości rozwoju.
- Więcej alternatyw, które należy rozważyć.
- Zwiększenie wiedzy na temat tematu decyzji, ze względu na przeprowadzone
badania.
- Więcej umiejętności do badań.
- Możliwość wprowadzenia nowych działań i zasobów.
- Niższy wpływ impulsywności i reakcji emocjonalnych.
6.3. Przykład udanych procesów decyzyjnych
i. Określ cel lub problem, który wymaga decyzji: Nowy klient
firmy, która zamówiła dużą ilość towarów, żąda dużego
rabatu. Jeśli nie otrzyma rabatu, grozi anulowaniem
zamówienia sprzedaży. Polityka biznesu zapewnia, że tylko
stali klienci powinni skorzystać z tej zniżki. Aby zostać
uznanym za stałego klienta, powinien on mieć co najmniej 10
zamówień na koncie i być klientem od ponad roku. Problem
byłby więc następujący: czy firma powinna udzielić nowemu
klientowi upustu, którego żąda czy nie?
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2. Szukaj informacji, zbierając wszystkie alternatywy i wybory: firma musi
rozważyć wszystkie możliwe alternatywy, w tym przypadku:
1. Udziel nowemu klientowi rabatu pomimo polityki biznesowej, bez
konsultacji z dyrektorem.
2. Zachowuj lojalność wobec polityki biznesowej i tracisz zlecenie sprzedaży
nowego klienta, a więc klienta.
3. Negocjuj z dyrektorem firmy, aby uzyskać specjalną zniżkę, ponieważ
zamówienie jest duże i naprawdę chcą utrzymać tego klienta.
4. Negocjuj z nowym klientem, aby przekonać go do zaakceptowania
dozwolonej zniżki dla nowych klientów.
3. Oceń wszystkie informacje i podejmij decyzję: Teraz firma powinna rozważyć
każdą przeszukaną przez siebie informację. Powinny zrównoważyć wszystkie
alternatywy, a dobrym pomysłem na to jest zważenie lub rozważenie
alternatyw, nadając im liczbę od 1-10:
1. Nowy klient byłby zadowolony, a on utrzymałby
porządek, ale polityka biznesowa zostanie naruszona,
a to będzie zły przykład dla pracowników. Poza tym
reszta klientów również mogłaby go zażądać, a
dyrektor nie mógł tego zaakceptować: 3
2. Polityka biznesowa zostałaby wzmocniona, ale klient
byłby niezadowolony, zamówienie zostanie utracone,
a klient znajdzie inną firmę: 5

3. Klient byłby zadowolony, a zamówienie sprzedaży zostanie zakończone, a klient
chciałby współpracować z firmą. Prawdopodobnie klient stanie się stałym klientem,
realizując większe zamówienia: 9
4. Klient nie będzie usatysfakcjonowany, ponieważ nie dostanie upustu, jakiego
chciał, i potencjalnie to zapamięta.
Rozwiązanie: Firma, po ocenie wszystkich alternatyw, decyduje, że właściwym
rozwiązaniem będzie trzecie rozwiązanie, ponieważ zarówno klient, jak i firma są
zadowoleni, zamówienie zostaje złożone, a klient pozostanie w firmie, ponieważ
został potraktowany w szczególny sposób.
4) Wprowadź swoją decyzję do działania: stwórz plan wdrożenia pomysłu. Po
podjęciu decyzji firma powinna zdecydować, jaką zniżkę powinni zastosować
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wobec nowego klienta, aby zadowolić klienta, ale mając na uwadze, że nie
może stracić pieniędzy. Powinni także uważać na nowego klienta, aby
sprawdzić, czy chce rozwinąć swoją obecność w biznesie.
5) Ocena sytuacji i śledzenie wpływu decyzji: Ostateczna ocena klienta,
zamówienie, sprzedaż i wpływ ekonomiczny. Jeśli wszystko zadziałało
poprawnie, to rozwiązanie może być w przyszłości podobne.
Źródło:
http://www.academia.edu/8495828/EJEMPLO_PROCESO_TOMA_DE_DECISIONES

5.2. Ćwiczenie praktyczne:
Samolot:
Grupy 5 osób, siedząc w kole. Znajdują się na bezludnej wyspie, a samolot, którym
podróżowali, eksploduje w ciągu 10 minut. Na tym poziomie znajduje się 15
obiektów, ale mogą one wyjąć tylko 3 z nich i mają 10 minut na podjęcie decyzji.
Obiekty zostaną zapisane w formie papierowej i będą to: pudełko zapałek, zestaw
pierwszej pomocy, piwo, 12 butelek wody, 5 ciepłych swetrów, radio tranzystorowe,
siekiera, pistolet z dwudziestoma kulami, torba z 25 magazynami, nadmuchiwana
łódź ratunkowa dla 4 osób, zestaw do szycia, spray przeciw owadom, kompas,
latarka i torba z 5 dużymi kocami. Zespół musi jednogłośnie zdecydować, które 3
przedmioty mogą zabrać w ciągu tych dziesięciu minut. Kiedy zdecydują, powinni
wyjaśnić, dlaczego wybrali 3 opcje i opisać proces wyboru.
Potem gra trwa dalej, 5 osób przeżyło 2 tygodnie na wyspie, aż zostali uratowani
przez samolot. Kiedy znajdą się w samolocie, następuje wyciek paliwa i może
przetrwać tylko 2 osoby, powinni zdecydować, kto przeżyje a kto wyskoczy z
samolotu. Mają 10 minut na podjęcie decyzji, będą mieli dokumenty opisujące kim
są (kobieta w ciąży, lekarz, 12-letni chłopiec, słynny artysta fortepianowy i 64-letnia
kobieta). Kiedy już zdecydują, powinni wyjaśnić ponownie, dlaczego zdecydowali tak
jak zdecydowali. Głównym celem tego działania jest próba zrozumienia, dlaczego
ważne jest, aby wiedzieć, jak podejmować trudne decyzje pod presją.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A
Biznes:
Ta aktywność może uczyć korzyści z procesów decyzyjnych, zachęcając uczestników
do korzystania z nich, gdy muszą zmierzyć się z problemem, czy osiągnąć zamierzony
cel.
Uczniowie dostają następujący problem:
"Prowadzisz firmę, która sprzedaje plastikowe butelki z wodą. Firma rozwija się i
otwierasz nowe sklepy i fabryki. Jednak wspólnotowe przepisy dotyczące ochrony
środowiska coraz częściej zaczynają utrudniać handel tworzywami sztucznymi, aby
powstrzymać problem z odpadami. Wiesz, że prędzej czy później wpłynie to na twoją
firmę i nie będziesz mógł sprzedawać plastikowych butelek, więc musisz znaleźć
rozwiązanie ".
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Po wcześniejszej dyskusji na temat podejmowania decyzji oraz strategii i procesów,
uczestnicy muszą zobaczyć arkusz działań "Podejmowanie decyzji 2 ". Następnie
powinni decydować w grupach po 5 osób, starając się postępować zgodnie z
procesem decyzyjnym podanym powyżej:
1) Określ cel lub problem, który wymaga decyzji.
2) Szukaj informacji, zbierając wszystkie alternatywy i wybory.
3) Oceń wszystkie informacje i podejmij decyzję:
4) Wprowadź swoją decyzję do działania: stwórz plan wdrożenia pomysłu.
5) Ocena sytuacji i śledzenie wpływu decyzji.
Na koniec każda osoba z grupy przedstawi pozostałym osobom jeden z podanych
kroków wyjaśniających, co zdecydowali się zrobić, dlaczego i jak to planują. Będą
mieli 20 minut na przygotowanie prezentacji.
ROZDZIAŁ 7 - Użyteczne narzędzia
PRZYWÓDZTWO
https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY
https://www.youtube.com/watch?v=UwWJl_U7hP4
https://www.youtube.com/watch?v=18UVXW-x2_8
KRYTYCZNE MYŚLENIE:
https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=FMt_RIR_JHo
https://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4
https://www.youtube.com/watch?v=GzV1pNQUX5s
https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-criticalthinking-skills.pdf
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/CriticalThinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
PEWNOŚĆ SIEBIE
http://enlightenmentportal.com/wp-content/uploads/2015/01/High-vs-Low-SelfEsteem-Final.jpg
PODEJMOWANIE DECYZJI
http://www.strategyperspective.com/PDFs/Other/successful_decision_making.pdf

ROZDZIAŁ 8 - Ocena modułu
1. Postać lidera i postać menedżera są z konieczności zjednoczone w osobie. P F
2. Styl zarządzania jest najlepszy, gdy lider chce utrzymać status quo
a. Teoria kontyngencji przywództwa

2

https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/thinking_wisely__decision_making_wheel_0.pdf
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b. Transformacyjna teoria przywództwa
c. Transakcyjna teoria przywództwa.
d. Dobra teoria zarządzania.
3. Impulsywność jest wspaniałym narzędziem, które pomaga nam w podejmowaniu
decyzji. P F
4. Przywódcy, którzy podążają za teorią Transformacji, stawiają potrzeby swoich
zwolenników ponad własnymi. P F
5. Proces decyzyjny jest przydatny w rozwiązywaniu problemów, ale nie w osiąganiu
celów. P F
6. Które działanie nie pomaga przywódcom wykazać zaufania?
a. Mówienie w sposób asertywny.
b. Rozmawianie, patrząc na oczy swoich słuchaczy.
c. Mowienie wysokim tonem głosu.
d. Nauczenie się, jak korzystać z komunikacji niewerbalnej.
7. Umiejętność syntetyzowania jest koniecznością w krytycznym myśleniu. P F
8. Poczucie własnej wartości i pewność siebie to to samo, tylko inaczej wyrażone. P
F
9. Kiedy zaczynasz zadanie, motywacja dotycząca twojego potencjalnego sukcesu
nie jest tak ważna jak inne rzeczy, np wsparcie finansowe.P F
10. Po podjęciu decyzji dobrze jest śledzić wpływ decyzji, aby sprawdzić, czy jest to
najlepsza opcja do wyboru i czy powinieneś wybrać to samo w przyszłości.P F
ŹRÓDŁA
http://www.openuniversity.edu/sites/www.openuniversity.edu/files/brochures/Cr
itical-thinking-Open-University.pdf
https://www.dcu.ie/sites/default/files/students/studentlearning/creativeandcritic
al.pdf
http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-criticalthinking-skills.pdf
https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
https://www.entrepreneur.com/article/309425
http://www.advancingwomen.com/entrepreneurialism/8777.php
https://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2014/01/23/how-to-increase-selfesteem-and-success-in-business/#5589408e5607
https://www.blogtrepreneur.com/what-self-confidence-can-mean-to-yourbusiness/
https://www.uq.edu.au/student-services/counselling/self-confidence
136
Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

https://positivepsychologyprogram.com/self-confidence/#Importance-selfconfidence
http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html
https://www.thebalancecareers.com/decision-making-skills-with-examples2063748
https://www.nature.com/articles/s41583-018-0045-9
https://online.csp.edu/blog/business/decision-making-process
https://www.lucidchart.com/blog/decision-making-process-steps
https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/decision-makingprocess
https://www.universalclass.com/articles/business/the-basics-of-the-decisionmaking-process.htm
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/CriticalThinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html#Sec3
https://www.simplilearn.com/leadership-vs-management-difference-article
https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/11/15/9-differences-betweenbeing-a-leader-and-a-manager/#75cddb324609
https://www.rasmussen.edu/student-life/blogs/college-life/critical-thinking-skillsto-master-now/

Moduł 5 Własność intelektualna
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1. Profil kompetencji
Własność intelektualna (lub "IP") to kategoria własności, która obejmuje niematerialne
twory ludzkiego intelektu i przede wszystkim prawa autorskie, patenty i znaki handlowe.
Obejmuje również inne rodzaje praw, takie jak tajemnice handlowe, prawa do reklamy,
prawa moralne i prawa przeciwko nieuczciwej konkurencji. Dzieła artystyczne, takie jak
muzyka i literatura, a także niektóre odkrycia, wynalazki, słowa, zwroty, symbole i projekty
mogą być chronione jako własność intelektualna.
Wartość własności intelektualnej (IP) często nie jest odpowiednio doceniana, a jej potencjał
do zapewniania szans na przyszłe zyski jest powszechnie niedoceniany przez MŚP. Jednakże,
gdy IP jest prawnie chronione, istnieje popyt na produkty i usługi chronione na rynku, IP
może stać się wartościowym zasobem biznesowym.


IP może generować dochód dla Twojego MŚP poprzez licencjonowanie,
sprzedaż lub komercjalizację produktów lub usług chronionych prawami
własności intelektualnej, które mogą znacząco poprawić udział w rynku
przedsiębiorstw lub zwiększyć marże zysku.



Prawa własności intelektualnej mogą podnieść wartość Twojego MŚP w
oczach inwestorów i instytucji finansowych.



W przypadku sprzedaży, fuzji lub przejęcia aktywa IP mogą znacznie podnieść
wartość przedsiębiorstwa, a czasami mogą być podstawowym lub jedynym
prawdziwym zasobem wartości.
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Główne ustawowe prawa własności intelektualnej obejmują dwa główne obszary:
własność przemysłową, dotyczącą patentów na wynalazki, znaki towarowe i wzory
przemysłowe oraz prawa autorskie.
Patenty dotyczą wynalazków dających wynik techniczny - nowych i ulepszonych
produktów, procesów i zastosowań, które mogą znaleźć zastosowanie przemysłowe.
Znaki towarowe dotyczą tożsamości marki - głównie towarów i usług, mogą to być
wyróżniające się słowa, znaki lub inne cechy, których celem jest rozróżnienie
pomiędzy różnymi produktami i usługami.

2. Cele nauczania
Własność intelektualna jako koncepcja "została pierwotnie zaprojektowana w celu objęcia
własności dzieł literackich i artystycznych, wynalazków (patentów) i znaków towarowych".
To, co jest chronione w własności intelektualnej, to forma pracy, wynalazek, związek między
symbolem a biznesem. Jednak pojęcie własności intelektualnej obejmuje obecnie patenty,
znaki towarowe, dzieła literackie i artystyczne, projekty i modele, nazwy handlowe, prawa
pokrewne, prawa do produkcji roślin, topografie produktów półprzewodnikowych, bazy
danych, gdy chronione są prawem sui generis, nieuczciwa konkurencja , oznaczenia
geograficzne, tajemnice handlowe itp. Właściwe inwestycje mają kluczowe znaczenie dla
zwiększenia wartości rynkowej MŚP. Inwestowanie w sprzęt, nieruchomości, rozwój
produktów, marketing i badania mogą znacznie poprawić sytuację finansową Twojej firmy,
zwiększając jej bazę aktywów i zwiększając przyszłą wydajność. Pozyskanie własności
intelektualnej może mieć podobny skutek. Rynki będą cenić Twoją firmę na podstawie jej
aktywów, bieżącej działalności i oczekiwań dotyczących przyszłych zysków. Oczekiwania
dotyczące przyszłego zysku mogą być w znacznym stopniu uzależnione od nabycia
kluczowych patentów.

Własność intelektualna obejmuje prawa związane z:
1) Pracami literackimi, artystycznymi i naukowymi;
2) Występami wykonawców, fonogramów i programów;
3) Wynalazkami we wszystkich dziedzinach ludzkiego zachowania;
4) Odkryciami naukowymi;
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5) Wzorami przemysłowymi;
6) Znakami towarowymi, znakami usługowymi oraz handlowymi nazwami i
oznaczeniami;
7) Ochroną przed nieuczciwą konkurencją i wszystkimi innymi prawami
wynikającymi z aktywności intelektualnej w przemysłowych dziedzinach
naukowych, literackich lub artystycznych ".
MŚP będą w stanie zrozumieć podstawy czterech podstawowych form praw
własności intelektualnej. MŚP będą w stanie porównać i przeciwstawić różne formy
ochrony własności intelektualnej pod względem ich kluczowych różnic i
podobieństw, a także będą w stanie ocenić i skrytykować pewne podstawowe
teoretyczne uzasadnienia dla każdej formy ochrony własności intelektualnej.
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3. Priorytety szkoleniowe
Celem programu jest stworzenie grupy trenerów w kraju, która ma podstawową
wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby zapewnić wstępną pomoc prawną
przedsiębiorcom

MŚP

oraz

mikroprzedsiębiorstwom,

małym

i

średnim

przedsiębiorstwom (MŚP) w zakresie skutecznej własności intelektualnej (IP)
zarządzanie aktywami w celu zwiększenia konkurencyjności i trwałości MŚP na rynku
krajowym i międzynarodowym. Taka wstępna pomoc IP, świadczona przez osoby
przeszkolone w ramach programu, zawierałaby porady lub pomoc techniczną w
zakresie rozpoznawania, wykorzystywania i zarządzania aktywami własności
intelektualnej, posiadanymi przez przedsiębiorcę lub MŚP, na podstawie licencji
udzielonej przez nie / inny podmiot lub utworzony w partnerstwie z innym
podmiotem.
Obecne szkolenia stacjonarne i internetowe dostępne dla MŚP są tworzone w
pośpiechu, a ich ilość jest ograniczona.
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4. Struktura modułu
ROZDZIAŁ 1- Wprowadzenie

Własność intelektualna (IPR) jest obecna w większości produktów i usług, z których
korzystamy w codziennym życiu. Poprawa ram polityki i otoczenia biznesowego, w
celu ułatwienia MŚP korzystania z systemu IP – to poprawa konkurencyjności MŚP
poprzez umożliwienie im pełnego wykorzystania innowacyjnego i kreatywnego
potencjału poprzez efektywne korzystanie z systemu IP.
DLACZEGO?
Promowanie innowacyjności poprzez zachęcanie do inwencji i kreatywności, a przez
to na korzyść społeczeństwa.
JAK?
Państwo przyznaje ograniczony monopol w zamian za swobodne udostępnienie
szczegółów nowego pomysłu.
KTO ODNOSI KORZYŚCI?
Państwo czerpie korzyści, unikając tajności, stymulując w ten sposób dalsze
innowacje, a tym samym wzbogacając społeczeństwo. Twórca odnosi korzyści
zapobiegając nieautoryzowanemu użyciu przez innych, chyba że dojdzie z nimi do
do porozumienia. Partnerzy komercyjni korzystają z ograniczonego monopolu i
dlatego inwestują w dalszy rozwój produktu, aby wprowadzić go na rynek.
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ROZDZIAŁ 2 - Cele

Znaczenie strategii IP:
• Ustanowienie wizji
• Cele w adresowaniu
• Potrzeby i priorytety IP na poziomie krajowym i przygotowanie do poziomu
międzynarodowego
IP jest powszechnie postrzegane jako kluczowe narzędzie polityczne służące promowaniu
interesu publicznego, innowacji i postępu technicznego. IP jest bardzo ważne dla wszystkich
krajów w tworzeniu pozytywnego środowiska dla rozwoju społecznego, gospodarczego i
kulturalnego.
Celem strategii IP jest tworzenie, posiadanie i zarządzanie aktywami IP w celu zaspokojenia
potrzeb krajowych i zwiększenia wzrostu gospodarczego.

Kroki podjęte w trakcie opracowywania strategii
•

przygotowanie
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•

istotne badania

•

opinia publiczna i komentarze

•

ocena i zatwierdzenie

Zasady przewodnie
o Popieraj innowacje
o Efektywnie wykorzystuj IP
o Chroń IP zgodnie z prawem

144
Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 3 – Prawa własności intelektualnej MŚP

3.1. Znaczenie IP dla MŚP i ramy prawne
3.2. Przyczyny biznesowe umów licencyjnych
3.3. Finansowanie projektu licencjonowania IP
3.4. Koszt IPR
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3.1 Znaczenie IP dla MŚP i ramy prawne

Znaczenie IP dla MŚP jest niezaprzeczalne; Prawa własności intelektualnej stanowią
kluczową kwestię dla codziennych decyzji biznesowych MŚP. Wchodzi ona w grę we
wszystkich częściach nowych produktów, wzorów lub marek MŚP. Są też inne korzyści z IP.
Ochronę własności intelektualnej można również uznać za czynnik motywujący dla MŚP do
tworzenia i dalszego rozwoju nowych produktów w sposób, w który pomysły nie zostaną
naruszone lub sfałszowane bez upomnień. "Uważa się, że ochrona praw własności
intelektualnej (IPR) jest główną motywacją wynalazców do tworzenia nowych wynalazków.
Zachęca do komercjalizacji, transferu technologii i promuje handel międzynarodowy."3
Innym ważnym powodem, dla którego MŚP chronią swoje IP jest to, że "jeśli wynalazek
pozostanie bez ochrony, może on zostać przejęty przez większych konkurentów, którzy są
w lepszej pozycji do komercjalizacji produktu lub usługi po bardziej przystępnej cenie,
pozostawiając oryginalnego wynalazcę lub twórcę bez żadnych korzyści finansowych i
nagród. Odpowiednia ochrona IP firmy jest kluczowym krokiem w kierunku odstraszania
potencjalnych naruszeń i przekształcania pomysłów w aktywa biznesowe o rzeczywistej
wartości rynkowej."4
Ramy prawne dotyczące praw własności intelektualnej i ochrony praw własności
intelektualnej wchodzą w zakres dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów, która już
istnieje w UE, aby zapobiec naruszeniu praw własności intelektualnej. Jednak aby zwiększyć
efektywność praw własności intelektualnej, Komisja Europejska "dąży do ściślejszej
współpracy między władzami na wszystkich szczeblach w walce z naruszaniem praw

3

Sukarmijan S., and Sapong O. (2013), “The importance of intellectual property for SMEs; Challenges
and moving forward”, UMK Procedia, 2013/074-075, Elsevier.
4

Sukarmijan S., and Sapong O. (2013), “The importance of intellectual property for SMEs; Challenges
and moving forward”, UMK Procedia, 2013/075, Elsevier.
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własności intelektualnej i pracuje nad tym, aby działalność naruszająca prawo nie
zaszkodziła wzrostowi i zrównoważonemu zatrudnieniu w UE"5.

3.2 Przyczyny biznesowe umów licencyjnych

Istnieje wiele powodów biznesowych dla MŚP, aby zgodzić się na umowy licencyjne.
Dla MŚP, które przyznają licencję (stają się licencjodawcą). Najbardziej oczywistym
powodem jest to, że licencjodawca generuje dochody z opłat licencyjnych i
gwarancyjnych; istnieje jednak równie ważny powód:
• Wsparcie marketingowe dla podstawowej działalności. W przypadku
programu telewizyjnego, filmu, książki dla dzieci lub franszyzy sportowej,
ekspozycja detaliczna i rozpowszechnianie licencjonowanych produktów nie
tylko generuje sprzedaż produktów, ale także promuje główną łasność.
Szereg zabawek lub ubrań powiązanych z filmem, znajdując się na półce
sklepowej, pomaga również promować sam film. Fan sportu nosi bluzę z logo
swojej ulubionej drużyny, przez co wyraża swój entuzjazm wobec zespołu,
ale także subtelnie promuje sport, ligę i drużynę każdemu, kto przejdzie obok
na ulicy. To samo dotyczy marki piwa. Widok sklepu ze szkłem noszącym
znane logo piwa lub wchodzenie do domu sąsiada i oglądanie szklanek z logo
wzmacnia wizerunek, wspierając ogólne działania marketingowe marki.


Rozszerzenie marki korporacyjnej na nowe kategorie, obszary sklepu lub
ogólnie na nowe sklepy. Licencjonowanie stanowi sposób na przeniesienie
marki do nowych firm bez dokonywania znacznych inwestycji w nowe
procesy produkcyjne, maszyny lub urządzenia. W dobrze zarządzanym
programie licencyjnym właściciel nieruchomości zachowuje kontrolę nad
wizerunkiem marki i sposobem jej przedstawiania (poprzez proces
zatwierdzania i inne ograniczenia umowne), ale ostatecznie czerpie korzyści

5

European Commission paper “Enforcement of intellectual property rights”
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z dodatkowego dochodu (tantiemy), ale także z ekspozycji w nowym kanale
lub przejściu sklepowym. Przykłady:


Znana marka narzędzi budowlanych, licencjonowanych w
takich obszarach, jak rękawice robocze lub buty robocze;



Marka produktów kosmetycznych rozszerzyła się o nową
linię witamin, która promuje wygląd skóry.



Popularna sieć restauracji, która udziela licencji
producentowi mrożonek, aby wprowadzić na rynek linię
przekąsek pod swoją marką.



Dobrze znana marka odzieżowa, która nadaje swoją azwę
takim naturalnym dodatkom jak skórzane akcesoria, buty,
perfumy lub tekstylia domowe.



Testowanie potencjalnych nowych firm lub rynków geograficznych przy
stosunkowo niewielkim ryzyku wstępnym. Poprzez licencjonowanie swojej
marki na rzecz niezależnego producenta, właściciel może wypróbować nowe
firmy lub przenieść się do nowych krajów z mniejszą inwestycją początkową
niż poprzez budowanie i obsadzanie własnych operacji.

• Zachowanie kontroli nad oryginalnym dziełem. Licencjonowanie to
sposób, w jaki artyści i projektanci mogą czerpać korzyści z twórczych
wysiłków, zachowując przy tym kontrolę nad sposobem ich używania. Dla
właścicieli marek (szczególnie tych prowadzących działalność na rynku
globalnym) licencjonowanie i rejestrowanie marek na wielu rynkach jest
sposobem na ochronę marki przed wykorzystywaniem przez inne osoby bez
zezwolenia."6
MŚP mają również możliwość zostania licencjobiorcą produktu. Oznacza to, że
doprowadziły one do praw do własności w celu włączenia jej do towarów, ale

6

LIMA – the International Licensing Industry Merchandisers’ Association, “Why License?”
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tradycyjnie nie współdzielą tej własności. Powody, dla których MSP dołącza do
umowy licencyjnej jako licencjobiorca, są również liczne.


Zdobywanie świadomości konsumenckiej i korzyści marketingowych znanej
marki, postaci, logo, projektu itp. Najbardziej oczywistą korzyścią dla
producenta lub usługodawcy jest licencja na markę, charakter, projekt lub inną
część własności intelektualnej. Jest to siła marketingowa, jaką wnosi do
produktu. Może to kosztować setki tysięcy lub miliony, aby zbudować markę od
zera, a licencjonowanie to sposób, w jaki producent może wykorzystać wszystkie
marki i budowanie wizerunku, które miały miejsce wcześniej. Dziecko w sklepie
z zabawkami nie szuka "figurki". Zazwyczaj szuka określonej postaci, którą lubi.
W obliczu wyboru kilku środków czyszczących, klient może zostać zdecydować
się na markę z wizerunkiem znanej osoby, a nie bardziej ogólną etykietę.
Podejmując decyzję o tym, czy przyjąć licencję, producent często rozważa
potencjalne opłaty licencyjne w stosunku do kosztu budowy marki we własnym
zakresie.

• Przeniesienie do nowych kanałów dystrybucji. Nabycie licencji może pomóc
producentowi, którego markę wprowadzono do obrotu, na przykład w masowych
punktach sprzedaży, aby sprzedawać bardziej ekskluzywną linię o wysokiej jakości w
specjalistycznych sklepach lub domach towarowych, które nie mają produktów
niższego poziomu.
• Zmniejszenie kosztów wewnętrznych. Producent, który licencjonuje dzieła sztuki
lub projekty, które mają być zastosowane do tkanin, tekstyliów, artykułów
gospodarstwa domowego lub odzieży, ma mniejszą zależność od personelu
artystycznego, który w innym przypadku musiałby zostać utrzymany.
• Zwiększenie autentyczności i wiarygodności. Wydawca gry z udziałem
samochodów

wyścigowych

może

licencjonować

wiele

znanych

marek

samochodowych i modeli samochodów, aby zapewnić legalność i autentyczność gry.
Podobnie producent części samochodowych lub akcesoriów będzie licencjonował
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markę samochodu, aby ustalić w umyśle konsumenta, że jego produkty będą
bezproblemowo współpracować z samochodami marki macierzystej."7
3.3 Finansowanie – zwiększanie finansowania i wycena IP

Jeśli chodzi o MŚP używające własności intelektualnej do pozyskania finansowania,
muszą one najpierw uzyskać wycenę IP. Zaleca się, aby najlepsze praktyki w zakresie
wyceny IP były wykonywane przez instytucje finansowe zapewniające kapitał, w
szczególności MŚP. W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badań Grupy
Ekspertów dotyczących tego, w jaki sposób instytucje finansowe stosują
finansowanie oparte na IP i czy wycena IP jest faktycznie przeprowadzana w ramach
procesu finansowania.
Ta sekcja omawia:


Istniejące praktyki w pozyskiwaniu finansowania przy wykorzystaniu
zasobów IP,



Wykorzystanie wyceny IP jako narzędzia wspierającego finansowanie,



Istniejące przeszkody w pozyskiwaniu finansowania z wykorzystaniem
zasobów IP.

For the valuation of IP in relation to raising finance a value-in-exchange for the IP
asset is required. In certain cases such as when valuing collateral for loans a lower
liquidation value may be required as the assets may need to be disposed of within a
set amount of time.”8
Ogólnie istnieje szereg opcji finansowania dla MŚP. "Rola wartości niematerialnych
i własności intelektualnej w procesie finansowania jest częściej pośrednia, z tym, że

7

LIMA – the International Licensing Industry Merchandisers’ Association, “Why License?”

8

European Commission - Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation
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ochrona prawna odgrywa rolę wspierającą w szerszym kontekście udzielania
pożyczek i inwestycji kapitałowych.”9
Jeśli chodzi o inwestorów kapitałowych, inwestują oni zwykle w spółkę, w tym
aktywa IP spółki. Oznacza to, że inwestycja w akcje wykorzystuje pośrednio aktywa
IP przedsiębiorstwa, tj. w zamian za swoje inwestycje, inwestor otrzymuje udział
kapitałowy spółki z IP i zamierza go wykorzystać.
“Mówiąc bardziej ogólnie, aktywa IP są w coraz większym stopniu zapisywane w
umowach dotyczących szerokich pożyczek zabezpieczonych aktywami. O ile
wartości niematerialne i prawne zawsze były uwzględniane w całościowym zastawie
na wszystkich aktywach, coraz powszechniejsze staje się, aby wierzyciele skupiali się
bardziej bezpośrednio na wartościach niematerialnych, albo jako osobny składnik
aktywów, albo jako integralna część wartości całego przedsiębiorstwa.
Poza niezależną pożyczką niematerialnych aktywów trwałych (IABL), większe firmy
również zorganizowały finansowanie za pomocą dedykowanej kwoty zadłużenia
zabezpieczonego IA o szerszej strukturze, często pożyczki konsorcjalnej z wieloma
instytucjami finansowymi. Te kredyty wykorzystują IP jako ogólne zabezpieczenie.”10
Innym sposobem, w jaki firmy mogą wykorzystywać IP do pozyskania kapitału, jest
stosowanie "modelu leasingu zwrotnego ze sprzedaży". Metoda ta pozwala firmom
zabezpieczyć krótkoterminowe finansowanie poprzez sprzedaż portfela praw
własności intelektualnej firmie, a także zgodę na otrzymanie licencji na IP w celu
kontynuowania komercjalizacji i operacji biznesowych. Zasadniczo oznacza to, że
firma otrzymuje natychmiastowe fundusze na ponowne zainwestowanie, a
jednocześnie zabezpieczając umowę licencyjną w ramach umowy, pozwala to firmie
na dalsze przekazywanie środków pieniężnych z aktywów.

9

Ibid

10

Ibid
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Biorąc pod uwagę wszystkie te opcje, ważne jest, aby wiedzieć, że stosowanie
wyceny IP jako narzędzia do pozyskiwania kapitału może być ograniczone, ponieważ
"kredytodawcy uważają, że trudno jest uzyskać obiektywną wartość dla takich
aktywów. W związku z tym dostępność informacji na temat IP będących w
posiadaniu pożyczkodawcy i kredytobiorcy jest niekompletna i asymetryczna. Ten
brak informacji może utrudniać informowanie finansisty o wartości własności
intelektualnej.”11

11

Ibid
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3.4 Koszt IPR

Koszt praw własności intelektualnej jest różny w zależności od rodzaju
poszukiwanego IP, tzn. koszt patentu byłby różny w porównaniu do
ogólnoeuropejskiego znaku towarowego. Ponieważ IP jest tak ważną i integralną
częścią każdej firmy, ważne jest, aby MŚP inwestowały w ochronę IP, która jest
najbardziej odpowiednia dla ich potrzeb. MŚP powinny patrzeć na koszty ochrony
własności intelektualnej w tym samym świetle, w jakim widzą inne koszty, takie jak
rozwój produktu lub marketing.
Koszt praw własności intelektualnej jest zwykle wyceniany na poziomie krajowym z
różnymi kosztami dla międzynarodowych praw własności intelektualnej. Należy
pamiętać, że obrona IP (przed stronami naruszającymi prawo) może również wiązać
się z dodatkowymi kosztami, jeżeli naruszenie wymaga dodatkowego postępowania
sądowego.

4.1. Znaki towarowe

Czym są znaki towarowe?
Znaki towarowe są sposobem, dzięki któremu firmy identyfikują swoje własne
towary lub usługi i umożliwiają konsumentom i klientom odróżnianie towarów i
usług swoich firm od innych firm. Stowarzyszenie Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej definiuje znak towarowy jako "znak umożliwiający odróżnienie
towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw.
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Znaki towarowe są chronione prawami własności intelektualnej."12 Jest to zgodne z
definicją opisaną w irlandzkiej ustawie o znakach towarowych z 1996 r.
Irlandzka Ustawa o Znakach Towarowych z 1996 r. definiuje znak towarowy jako
"dowolne oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej, zdolne do
odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług
innych przedsiębiorstw"13.
Podczas prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Unii Europejskiej
zaleca się zarejestrowanie europejskiego znaku towarowego. Możesz zarejestrować
europejski znak towarowy w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej), co oznacza, że po rejestracji w EUIPO twój znak towarowy jest
uznawany i chroniony w całej UE.
Dlaczego znak towarowy?
Znaki towarowe są ważną częścią każdej firmy, nie tylko chronią przed oszustwami i
podrabianiem. Są sposobem na określenie wartości firmy. Znaki towarowe mogą być
sprzedawane, licencjonowane i czasami używane jako zabezpieczenie przyszłych
planów. Rejestracja EUTM jest drogą do monetyzacji własności intelektualnej i
ochrony inwestycji firmy.
4.2. Licencjonowanie IP

Czym jest licencjonowanie IP?
"Umowa licencyjna to umowa partnerska między właścicielem praw do własności
intelektualnej (licencjodawcą) a innym, który jest uprawniony do korzystania z takich praw

12

World Intellectual Property Organization

13

Irish Trade Mark Act 1996
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(licencjobiorca) w zamian za uzgodnioną płatność (opłata lub honorarium). Dostępnych jest
wiele takich umów licencyjnych, które można ogólnie podzielić na następujące kategorie:
• Umowa licencyjna na technologię
• Umowa licencyjna dotycząca znaków towarowych i umowa franchising
• Umowa licencyjna dotycząca praw autorskich "
W praktyce wszystkie lub niektóre z tych umów często stanowią część pojedynczej umowy,
ponieważ w przypadku transferów tego rodzaju wiele praw jest zaangażowanych, a nie tylko
jeden rodzaj praw własności intelektualnej. Możesz również spotkać się z umowami
licencyjnymi w innych okolicznościach, na przykład podczas fuzji lub przejęcia lub w trakcie
negocjacji wspólnego przedsięwzięcia"14.

Po co licencjonować IP?
Licencjonowanie IP sprawia, że MŚP staje się licencjodawcą lub licencjobiorcą. "Jako
właściciel własności intelektualnej i licencjodawca, Twoje MŚP może rozszerzyć swoją
działalność do granic działalności Twoich partnerów i zapewniać ciągły dodatkowy dochód.
Jako licencjobiorca, Twoje małe i średnie przedsiębiorstwo może produkować, sprzedawać,
importować, eksportować, dystrybuować i sprzedawać różne towary lub usługi, którym
można zapobiec w inny sposób.
W kontekście międzynarodowym formalna umowa licencyjna jest możliwa tylko wtedy, gdy
prawo własności intelektualnej, które chcesz licencjonować, jest również chronione w
innym kraju lub krajach, które Cię interesują. Jeśli Twoja własność intelektualna nie jest
chroniona w innym kraju lub krajach nie tylko nie można jej licencjonować ale nie ma
żadnego prawa do nakładania ograniczeń na używanie przez kogokolwiek innego.15"

14

World Intellectual Property Organization

15

World Intellectual Property Organization
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4.3. Prawo autorskie

Co to są prawa autorskie?
"Prawo autorskie to prawo własności intelektualnej (IPR), które zapewnia autorom,
artystom i innym twórcom ochronę ich dzieł literackich, artystycznych i naukowych, ogólnie
określanych jako" dzieła".
Nadanie autorom, artystom i innym twórcom bodźców w postaci uznania i potencjalnej
uczciwej nagrody ekonomicznej pozwala im skoncentrować się na twórczej części ich
działalności - twórczości literackiej i artystycznej. To z kolei pomaga zwiększyć dostęp do
kultury, wiedzy i rozrywki na całym świecie i zwiększyć ich zadowolenie"16.
Niektóre przykłady dzieł chronionych prawem autorskim obejmują książki, filmy i muzyczne
składanki. Należy jednak pamiętać, że prawa autorskie mogą również pomóc w ochronie
witryny internetowej firmy, broszur, filmów firmowych, gazet, czasopism, drukowania
reklamy, transmisji radiowych i telewizyjnych, nagrań dźwiękowych, utworów muzycznych
i audiowizualnych, filmów i oprogramowania komputerowego.

muszą istnieć w jakiejś formie
“Aby prace mogly być chronione przes prawo autorskie
muszą być oryginalne

Prawo autorskie nie jest w pełni zharmonizowane na poziomie unijnym i
międzynarodowym, w związku z czym obowiązują przepisy krajowe kraju, w którym
autor domaga się ochrony. Na poziomie międzynarodowym, minimalne standardy
ochrony zostały określone w Konwencji berneńskiej,w traktacie opartym na trzech
podstawowych zasadach:

16
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Traktowanie narodowe: utwory mają taką samą ochronę w każdym kraju, jak kraj przyznaje pracom
swoich obywateli.
Automatyczna ochrona: nie wymaga żadnych formalności.

Niezależność ochrony: dzieła otrzymują ochronę, nawet jeśli nie mogą uzyskać takiej ochrony
w swoim kraju pochodzenia.

UE przyjęła kilka instrumentów prawnych w dziedzinie prawa autorskiego. Jednak w
przeciwieństwie do innych dziedzin prawa własności intelektualnej, każde z 28
państw członkowskich ma własne prawo autorskie i politykę. Jednak pewna forma
harmonizacji została osiągnięta poprzez rózne dyrektywy EU”17.

Prawa autorskie i MŚP
"Większość firm posiada aspekty swojej pracy chronione prawem autorskim i jest autorem
lub właścicielem praw autorskich. Firma jest jednak użytkownikiem praw autorskich, jeśli
korzysta z materiałów chronionych prawami autorskimi. Wykorzystywanie materiałów
chronionych prawami autorskimi może być również codzienną działalnością firmy, tak jak
ma to miejsce w przypadku stacji radiowych, wydawnictw, bibliotek lub sklepów, lub
okazjonalnego narzędzia do zwiększania obecności na rynku i rozwijania działalności
biznesowej. Z drugiej strony, gdy działalność firmy obejmuje tworzenie korporacyjnych
publikacji, broszur, działań marketingowych itp. lub gdy bierze udział w tak zwanych
branżach kreatywnych, firma jest właścicielem praw autorskich. Czasami jednak autor dzieła
nie jest właścicielem praw autorskich, tak jak w przypadku wspólnych prac zbiorowych i prac
wykonywanych dla pracodawcy. W zależności od rodzaju pracy obowiązuje18:

17

European IPR Helpdesk – Fact Sheet “Copyright Essentials”
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Krytyk tabelaryczny Europejskiego Punktu Kontaktowego ds. IPR - Arkusz informacyjny "Copyright Essentials"
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4.4 Wzornictwo przemysłowe

Czym jest wzornictwo przemysłowe?
Wzornictwo przemysłowe to proces projektowania stosowany do produktów, które mają
być wytwarzane za pomocą technik masowej produkcji. Wzornictwo przemysłowe skupia
się nie tylko na wyglądzie produktu, ale także na funkcjonalności, procesie produkcyjnym, a
ostatecznie na wartości i doświadczeniu, jakie zapewnia jako produkt.
"W sensie prawnym wzór przemysłowy stanowi ozdobną lub estetyczną stronę artykułu.
Industralny projekt ma cechy trójwymiarowe, takie jak kształt artykułu lub cechy
dwuwymiarowe, takie jak wzory, linie lub kolory"19.

19

World Intellectual Property Organization
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4.5. Patenty

Czym są patenty?
"Patent jest prawem wyłącznym przyznanym na wynalazek - produkt lub proces,
który zapewnia nowy sposób robienia czegoś lub oferuje nowe techniczne
rozwiązanie problemu. Patent zapewnia właścicielom patentów ochronę ich
wynalazków. Ochrona jest przyznawana na czas określony, zwykle na 20 lat"20.

Dlaczego patent?
Istnieje wiele powodów, dla których dana osoba powinna opatentować swoje wynalazki.
Jednym z głównych powodów używania patentów jest to, że patenty są sposobem, w
którym można chronić swój wynalazek za pomocą "wyłącznego prawa do zapobiegania lub
powstrzymywania innych przed komercyjnym wykorzystaniem wynalazku"21.
Patenty są również rodzajem "przemysłowej własności". Oznacza to, że może być
przypisany, przeniesiony, licencjonowany lub wykorzystywany przez właściciela w celu
generowania dochodu dla wynalazcy lub firmy.
Należy zauważyć, że patenty są na ogół terytorialne, tj. wynalazek opatentowany w Irlandii
jest ważny tylko w Irlandii.

20
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4.6. Tajemnice handlowe

Czym są tajemnice handlowe?
Ogólna definicja tajemnic handlowych to wszelkie poufne informacje biznesowe, które
zapewniły firmie przewagę konkurencyjną, którą można uznać za tajemnicę handlową.
Tajemnice handlowe obejmują tajemnice produkcyjne, przemysłowe i handlowe.
"Tematyka tajemnic handlowych jest zwykle definiowana w szerokim zakresie i obejmuje
metody sprzedaży, metody dystrybucji, profile konsumentów, strategie reklamowe, listy
dostawców i klientów oraz procesy produkcyjne. O ile ostateczne ustalenie, które
informacje stanowią tajemnicę handlową, zależy od okoliczności każdego indywidualnego
przypadku, wyraźnie nieuczciwe praktyki w odniesieniu do tajnych informacji obejmują
szpiegostwo przemysłowe lub handlowe, naruszenie umowy i naruszenie zaufania.”22
Należy zauważyć, że tajemnice handlowe są chronione bez żadnej formalnej procedury;
dlatego nie ma dla nich określonego ograniczenia czasowego. To powiedziawszy, istnieją
pewne szczególne warunki, aby informacje mogły zostać uznane za tajemnicę handlową.
"Chociaż warunki te różnią się w zależności od kraju, istnieją pewne ogólne standardy, o
których mowa w art. 39 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności
intelektualnej (porozumienie TRIPS):


Informacje muszą być tajne (tj. nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla kręgów,
które zwykle dotyczą danego rodzaju informacji)



Musi mieć wartość komercyjną, ponieważ jest to tajemnica



Musi podlegać uzasadnionym działaniom prawowitego posiadacza informacji, aby
zachować go w tajemnicy (np. poprzez umowy o zachowaniu poufności).”23

22

World Intellectual Property Organization”

23
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4.7. E commerce

E commerce i IP
"Jest kilka powodów, dla których własność intelektualna jest ważna dla handlu
elektronicznego, a handel elektroniczny jest ważny dla własności intelektualnej. Ecommerce, bardziej niż inne systemy biznesowe, często wiąże się ze sprzedażą produktów i
usług opartych na IP i licencjonowaniu. Muzyka, zdjęcia, oprogramowanie, projekty, moduły
szkoleniowe, systemy itp. mogą być sprzedawane za pośrednictwem E-commerce, w takim
przypadku IP jest głównym składnikiem wartości transakcji. IP jest ważny, ponieważ rzeczy
wartościowe, którymi handluje się w Internecie, muszą być chronione przy użyciu
technologicznych systemów bezpieczeństwa i praw własności intelektualnej, albo mogą
zostać skradzione lub spiracone, a całe firmy mogą zostać zniszczone.
Ponadto IP angażuje się w działania związane z handlem elektronicznym. Systemy, które
umożliwiają działanie Internetu - oprogramowanie, sieci, układy, routery i przełączniki,
interfejsy użytkownika itd. - są formami IP i często chronione prawami IP. Znaki towarowe
są istotną częścią handlu elektronicznego, ponieważ branding, uznanie klientów i dobra
wola, podstawowe elementy biznesu internetowego, są chronione znakami towarowymi i
nieuczciwym prawem konkurencji.
Firmy e-commerce i firmy powiązane z Internetem są oparte na licencjach na produkty lub
patenty. Wynika to z faktu, że tak wiele różnych technologii jest potrzebnych do stworzenia
produktu, że często firmy zlecają na zewnątrz rozwój niektórych składników produktów lub
dzielą się technologiami za pomocą umów licencyjnych. Gdyby każda firma musiała rozwijać
i produkować wszystkie aspekty technologiczne każdego produktu niezależnie, rozwój
produktów o wysokiej technologii byłby niemożliwy. Ekonomika handlu elektronicznego
zależy od firm, które chcą dzielić się licencjami, możliwościami i ryzykiem biznesowym.
Wiele z tych firm to MŚP.
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Wreszcie, przedsiębiorstwa oparte na handlu elektronicznym mają zwykle dużą wartość w
zakresie własności intelektualnej; więc na ocenę twojego biznesu e-commerce wpłynie to,
czy chroniłeś swój adres IP. Wiele firm handlu elektronicznego, podobnie jak inne firmy
technologiczne, posiada portfele patentowe i znaki towarowe, które zwiększają wartość ich
działalności."24

24
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4.8. Praktyczna aktywność

Ważne jest, aby pamiętać, że istnieją różne sposoby ochrony IP oraz że kiedy chronisz swoje
IP poprzez prawa autorskie, znaki towarowe itp. masz szereg praw. Istotne jest również, aby
MŚP posiadały pełne informacje na temat najlepszego dla nich rodzaju ochrony własności
intelektualnej. Zobacz tabelę poniżej:
Przyznane
prawa
 Znak towarowy jest prawem wyłącznym w stosunku do używania oznaczenia w
odniesieniu do towarów i usług, dla których jest zarejestrowany. To wyłączne
prawo zasadniczo pozwala właścicielowi na uniemożliwienie innym używania
tych samych lub podobnych znaków dla identycznych lub powiązanych towarów
i / lub usług, jak te chronione przez znak towarowy, bez uprzedniej zgody
właściciela. Znaki towarowe są prawami terytorialnymi, co oznacza, że
powodują jedynie skutki na terytorium, na którym są zarejestrowane.

Znaki
towaro
we

 Patent jest prawem wyłącznym przyznanym w celu ochrony wynalazku
(produktu lub procesu). Właściciel patentu ma na ogół wyłączne prawo do
uniemożliwiania stronom trzecim komercyjnej eksploatacji ich wynalazku, czyli
wytwarzania, sprzedaży lub używania. Nie obejmuje to automatycznie prawa
do korzystania z opatentowanego wynalazku, który może podlegać
ograniczeniom z powodów takich, jak bezpieczeństwo lub zdrowie publiczne.
Patenty są prawami terytorialnymi, co oznacza, że powodują skutki tylko na
terytorium, na którym są zarejestrowane.

Patenty

Wzory
przemysłowe

Prawo
autorskie

 Wzór przemysłowy jest prawem wyłącznym przyznawanym za ochronę wyglądu
zewnętrznego całości lub części produktu wynikającego z cech i / lub ozdoby
produktu. Posiadacz zarejestrowanego wzoru ma na ogół wyłączne prawo do
korzystania z niego i uniemożliwienia stronom trzecim komercyjnego
wykorzystania go bez uprzedniej zgody właściciela. W UE specjalny system
dotyczący niezarejestrowanych wzorów zapewnia ochronę ich właścicielom tylko
w przypadku umyślnego kopiowania, to znaczy prawa do uniemożliwienia
stronom trzecim komercyjnego wykorzystania ich projektu, jeśli zostało ono
skopiowane, ale nie wtedy, gdy osoby trzecie utworzyły podobne lub identyczny
projekt niezależnie. Wzory przemysłowe są prawami terytorialnymi, co oznacza,
że powodują skutki jedynie na terytorium, na którym są zarejestrowane.
 Prawo autorskie to termin używany do opisania praw, które twórcy mają nad
swoimi utworami literackimi, naukowymi i artystycznymi. Prawa wynikające z
prawa autorskiego można podzielić na dwie kategorie: prawa ekonomiczne i
prawa moralne. Prawa ekonomiczne zazwyczaj przyznają posiadaczom praw
autorskich prawo do zezwalania lub zabraniania tworzenia i rozpowszechniania
kopii, a także publicznego udostępniania. Prawa moralne zazwyczaj przyznają
autorom prawo do żądania autorstwa, jak również prawo do sprzeciwu wobec
zniekształcenia lub okaleczenia ich pracy, co negatywnie wpłynęłoby na ich
honor lub reputację. Prawa autorskie są prawami terytorialnymi, co oznacza, że
powodują skutki tylko na terytorium, na którym są zarejestrowane.

Tabela udostępniona przez Europejskie Centrum Informacyjne IPR - Arkusz informacyjny "Egzekwowanie własności
intelektualnej: dochodzenie swoich praw"
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Oczywiście różne rodzaje ochrony IP mają swoje zalety i wady, a krótki przewodnik
po nich znajduje się w tabeli poniżej:
Zale
ty

Prawo
autorskie






Automatyczna ochrona
Brak kosztów rejestracji
Prawa moralne mogą być wieczne
Długoterminowa ochrona praw
ekonomicznych
 Oprogramowanie i bazy danych
mogą być również chronione
prawem autorskim

Wad
y
 Wymóg zakwalifikowania się jako praca
 Bez priorytetu
 20 lat ochrony praw pokrewnych /
powiązanych
 W niektórych krajach mogą
obowiązywać dodatkowe wymagania
dotyczące wzorów chronionych prawem
autorskim
 Kosztowne i długie procedury

Patenty

Wzory
przemysłowe

Bazy danych

Znaki
towar
owe

 Wyłączne prawa
 Priorytet 12 miesięcy
 Silniejsza ochrona

 3 lata ochrony dla
niezarejestrowanych projektów
 Priorytet 6 miesięcy
 Harmonizacja na poziomie UE

 Ochrona na 20 lat
 Wymóg ujawniania informacji
 Dodatkowe wymaganie, aby
oprogramowanie otrzymało europejską
ochronę patentową
 Maksymalna nieodnawialna ochrona
25 lat dla zarejestrowanych wzorów
wspólnotowych

 Pewna harmonizacja na poziomie
międzynarodowym

 Brak odnawialnej ochrony
niezarejestrowanych wzorów
wspólnotowych

 Wyłączne prawa
 Bezpieczna ochrona

 Nie ma priorytetu
 Tylko prawo EU
 15 lat ochrony

 Odnawialny na czas nieokreślony
przez okres 10 lat
 Priorytet 6 miesięcy

 Zobowiązanie do używania

 Harmonizacja na poziomie UE
 Pewna harmonizacja na poziomie
międzynarodowym

Tabela udostępniona przez Europejski Punkt Informacyjny IPR - Arkusz informacyjny "Copyright Essentials"

ROZDZIAŁ 5 – IP jako zasób firmy
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5.1. Wartość zasobu IP
5.2. Audyt twojego IP
5.3. Praktyczna aktywność
5.4. Opłaty SME - podsumowanie wielkich problemów
5.1. Wartość zasobu IP

Wartość zasobu IP nie może być zaniżona, "Wycena praw własności intelektualnej
jest częścią dobrego zarządzania własnością intelektualną w organizacji. Istotnie,
znajomość wartości ekonomicznej i znaczenia praw własności intelektualnej, które
tworzysz i rozwijasz pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących
aktywów, ale także ułatwia komercjalizację i transakcje dotyczące praw własności
intelektualnej"25.
Istnieje wiele powodów, dla których MŚP powinno mieć IP, istnieje również wiele
sytuacji biznesowych, w których istotna jest wycena IP.
a) Wycena spółki na potrzeby fuzji, przejęcia, joint venture lub bankructwa.
Firmy w coraz większym stopniu opierają się na wartościach niematerialnych i
inwestycjach w wiedzę. Rzeczywiście, według badań, wydatki na wiedzę, poprzez
inwestycje w badania i rozwój lub oprogramowanie, wzrosły w tempie wyższym niż
wydatki na środki materialne26. Ta zmiana w inwestycjach konsekwentnie przekłada
się na duże znaczenie wartości niematerialnych w przedsiębiorstwach. Dlatego, aby
poznać wartość firmy, niezbędne jest poznanie wartości ich własności intelektualnej.

26

Creating Value from Intellectual Assets, Policy Brief, Organisation for Economic Co-Operation and
Development (OECD), 2007.
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b) Negocjacje dotyczące sprzedaży lub licencji praw własności intelektualnej.
Podobnie jak w przypadku innych transakcji biznesowych, organizacje negocjujące
umowy sprzedaży lub licencjonowania praw własności intelektualnej zwykle muszą
uzgodnić cenę. Znajomość wartości prawa własności intelektualnej jest niezbędna
aby osiągnąć takie porozumienie, ale także upewnić się, że strony angażują się w
dobry interes.
c) Wsparcie w sytuacjach konfliktowych, takich jak postępowanie sądowe lub
alternatywne mechanizmy rozstrzygania sporów (np. arbitraż).
W scenariuszach konfliktu kwantyfikacja szkód jest często niezbędnym etapem tego
procesu. Właściwa wycena przedmiotowego prawa własności intelektualnej jest
zatem niezbędna, aby zagwarantować sprawiedliwe odzyskanie odszkodowania.
d) Pozyskiwanie funduszy poprzez pożyczki bankowe lub kapitał podwyższonego
ryzyka.
Niezbędna jest wycena własności intelektualnej, która ma być wykorzystana jako
zabezpieczenie kredytów bankowych lub przyciągnięcia kapitału podwyższonego
ryzyka i inwestorów. Rzeczywiście, kilka badań ujawnia, że w szczególności
posiadanie patentów i właściwe zarządzanie własnością intelektualną odgrywają
kluczową rolę w podejmowaniu decyzji przez inwestorów wysokiego ryzyka27.
e) Wspomaganie wewnętrznego podejmowania decyzji.
Wycena odgrywa również rolę w decyzjach dotyczących strategii patentowych i
selekcji krajów pod kątem rejestracji praw własności intelektualnej lub może pomóc
organizacjom zidentyfikować słabe strony, takie jak niepewność własności, które

27

Kamiyama, S., J. Sheehan and C. Martinez (2006), “Valuation and Exploitation of Intellectual
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mają wpływ na wartość praw własności intelektualnej i decyzje dotyczące
eksploatacji. takich aktywów.
f) Do celów rachunkowych i podatkowych.
Organizacje są zobowiązane do zgłaszania swoich aktywów, w tym wartości
niematerialnych. Wycena jest zatem niezbędnym krokiem także w sytuacjach
planowania podatkowego z udziałem własności intelektualnej"28.

28
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5.2. Audyt IP

"Wycena własności intelektualnej może być wykonywana wewnętrznie lub na
zasadzie outsourcingu do profesjonalnego podmiotu. Jeśli wykonują ją
wewnętrznie, organizacje muszą zdawać sobie sprawę, że powinien to być wysiłek
zespołowy, angażujący kilku pracowników o wiedzy prawnej, technicznej,
finansowej, marketingowej i strategicznej.
Aby pomóc MŚP, wykonującym podstawowe wyceny we własnym zakresie, kilka
krajowych urzędów zajmujących się własnością intelektualną w Unii Europejskiej i
innych organizacjach publicznych stworzyło bezpłatne narzędzia, takie jak:
 IPscore
IPscore to unikalne narzędzie oceny Europejskiego Urzędu Patentowego
(EPO) opracowane w celu zapewnienia kompleksowej oceny patentów i
projektów rozwoju technologicznego. Jest to proste, przyjazne dla
użytkownika narzędzie, z którego mogą korzystać wszystkie firmy
posiadające pakiet patentów i projektów rozwojowych.

Zapewnia:
• podstawę do określenia warunków, które tworzą wartość dla patentu lub
projektu

rozwojowego.

Silny

profil

oceny,

z

wypróbowanymi

i

przetestowanymi współczynnikami oceny i nowymi raportami, zapewnia
kompleksową ocenę różnych warunków określających wartość patentu lub
projektu rozwojowego.
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• podstawę do oceny i wyceny patentu lub projektu rozwojowego. Ilościowy
moduł finansowy opracowuje prognozę finansową, a tym samym określa
finansowy rząd wielkości w ogólnej ocenie jakościowej.

 Tradeportal IP
Duński Urząd Patentów i Znaków Towarowych opracował portal, którego
celem jest pomoc przedsiębiorstwom w lepszym wykorzystaniu ich wiedzy
poprzez handel prawami własności intelektualnej. Na stronie portalu
znajduje się zestaw narzędzi do praw handlu, w tym wyceny.

•

IP Healthcheck
W ramach serii IP Healthcheck brytyjskie Biuro Własności Intelektualnej
opublikowało broszurę zatytułowaną "Uzgodnienie ceny za prawa własności
intelektualnej, aby pomóc firmom w wycenie ich własności intelektualnej w
kontekście transakcji biznesowych"29.

Istnieją dwa główne podejścia do kontroli własności intelektualnej, które są ogólnie
klasyfikowane jako wycena ilościowa i wycena jakościowa.

29
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Tabela udostępniona przez Europejski Punkt Informacyjny IPR - Arkusz informacyjny "Wycena własności intelektualnej"

"Podczas gdy podejście ilościowe opiera się na danych liczbowych i mierzalnych w
celu obliczenia wartości ekonomicznej własności intelektualnej, podejście
jakościowe koncentruje się na analizie cech (takich jak moc prawna patentu) i
zastosowaniach intelektualnych własności. W podejściu ilościowym stosuje się kilka
metodologii, ale ogólnie można je pogrupować na cztery metody:
1. Metoda oparta na kosztach - metoda ta oparta jest na zasadzie, że istnieje
bezpośredni związek między wydatkami poniesionymi na rozwój własności
intelektualnej a jej wartością ekonomiczną.

2. Metoda rynkowa - rynkowa metoda wyceny opiera się na oszacowaniu
wartości na podstawie podobnych transakcji rynkowych (np. podobnych
umów licencyjnych) o porównywalnych prawach własności intelektualnej.
Biorąc pod uwagę, że często wyceniany składnik aktywów jest unikalny,
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porównanie

przeprowadza

się

pod

kątem

użyteczności,

specyfiki

technologicznej i własności, uwzględniając także postrzeganie aktywów
przez rynek.

3. Metoda oparta na dochodach - metoda ta oparta jest na zasadzie, że wartość
składnika aktywów jest nieodłącznie związana z (spodziewanymi)
przepływami dochodów, które generuje. Po oszacowaniu dochodu wynik
zostaje zdyskontowany przez odpowiedni czynnik dyskontowy w celu
dostosowania go do obecnych okoliczności, a tym samym do ustalenia
aktualnej wartości własności intelektualnej.

4. Metoda oparta na opcjach - w odróżnieniu od innych metod, metodologia
opcyjna uwzględnia opcje i możliwości związane z inwestycją. Opiera się na
modelach wyceny opcji (np. Blacka-Scholesa) w odniesieniu do opcji na akcje
w celu uzyskania wyceny danego składnika własności intelektualnej"30.
Podejście jakościowe jest raczej oceną, która "nie opiera się na danych
analitycznych. W rzeczywistości wycena w tej metodzie jest dokonywana poprzez
analizę różnych wskaźników w celu oceny prawa własności intelektualnej, tj.
określenia jej znaczenia"31.

30
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Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, która metoda jest najlepsza, jeśli chodzi o wybór
najlepszej formy kontroli swojego IP. Każda metoda audytu ma zalety i wady.
Poniższa tabela zawiera prosty podział.

Tabela udostępniona przez Europejski Punkt Informacyjny IPR - Arkusz informacyjny "Wycena własności intelektualnej"
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5.3.Praktyczna aktywność

Jak już wspomniano w dokumencie, znaczenie ochrony własności intelektualnej MŚP
nie może być zaniżone. Prawa własności intelektualnej odgrywają istotną rolę, jeśli
chodzi o generowanie zachęt do innowacji poprzez przyznanie właścicielom prawa
do monopolu własności. Prawa te pozwalają również firmom zachować
konkurencyjność i swoje miejsce na rynku.
Należy pamiętać, że nawet jeśli jako MŚP zarejestrowałeś projekt lub znak
towarowy, sama rejestracja nie przeszkodzi innym w próbie skopiowania Twojego
produktu.
Rozumie się, że jednym z najlepszych sposobów na pokazanie swoich produktów
przez MŚP jest uczestnictwo w targach. Targi targowe są doskonałym narzędziem
przy zakładaniu działalności gospodarczej i prezentowaniu produktów. Niezwykle
ważne jest poznanie praw własności intelektualnej przed rozpoczęciem targów.
"Pierwszym niezbędnym krokiem jest zidentyfikowanie przedmiotu związanego z
technologią, produktem lub usługą oraz wszelkich materiałów, które zamierzasz
pokazać na targach. Analiza ta pozwoli Ci zidentyfikować formy ochrony potencjalnie
dostępne dla każdego rodzaju przedmiotu, ponieważ często może istnieć więcej niż
jedna forma ochrony.

Tabela udostępniona przez Europejskie Centrum Informacyjne IPR - Arkusz informacyjny "Zarządzanie własnością
intelektualną na targach"
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Jeśli nie jesteś już objęty ochroną, powinieneś starać się o ochronę w kraju, w którym
odbywają się targi. Najlepiej jest składać wnioski o rejestrację patentów, wzorów
użytkowych i zarejestrowanych wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak
szybko, jak to możliwe przed targami.
Po przyznaniu ochrony ważne jest dołączenie powiadomień, że Twoje produkty i
materiały są chronione prawami własności intelektualnej. Mimo że dołączanie takich
powiadomień nie jest obowiązkowe w większości krajów, ani nie zapewniają one
ochrony, mogą być bardzo korzystne. Rzeczywiście, jest to łatwy sposób
poinformowania klientów i konkurencji, że produkt został zarejestrowany, co
pomaga w zapobieganiu naruszeniom."32
5.4.Opłaty MŚP - podsumowanie dużych problemów

Jest wiele kwestii dotyczących MŚP i praw własności intelektualnej, ale ważne jest,
aby pamiętać, że IP może pomagać MŚP w prawie każdym aspekcie ich rozwoju i
strategii konkurencyjnej: od rozwoju produktu i projektowania, poprzez
dostarczanie usług i marketing, po zasoby finansowe, rozszerzając działalność MŚP
na arenie międzynarodowej poprzez licencjonowanie i franchising.
We wszystkich przypadkach MŚP powinny zastanowić się, w jaki sposób najlepiej
wykorzystać swoje IP do własnych korzyści. Równie ważne jest, aby MŚP
"systematycznie rozważały kroki niezbędne do ich ochrony, zarządzania i
egzekwowania, aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki komercyjne z tytułu
własności. Jeśli korzystasz z własności intelektualnej należącej do innych osób, to
powinieneś rozważyć zakup lub nabycie praw do korzystania z niej przez nabycie
licencji, aby uniknąć sporów i związanych z tym kosztownych spraw sądowych.
Prawie każde MŚP ma nazwę handlową lub jeden lub więcej znaków towarowych i
powinno rozważyć ich ochronę. Większość MŚP posiada cenne poufne informacje

32
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biznesowe, od list klientów po taktyki sprzedaży, które mogą chcieć chronić. Wiele
opracowało kreatywne oryginalne projekty. Niektóre osoby mogły wyprodukować
lub pomóc w publikacji, rozpowszechnianiu lub sprzedaży detalicznej dzieł
chronionych prawem autorskim. Niektórzy mogą wymyślić lub ulepszyć produkt lub
usługę.

33

" Wszystko to może być chronione za pomocą IPR. Dlatego też

najważniejsze jest, aby wszystkie MŚP znały swoje prawa i chroniły swoją własność
intelektualną we właściwej formie.
Jeśli nie masz pewności, zapoznaj się z poniższą tabelą, zawierającą bardzo krótkie
streszczenie.

Tabela udostępniona przez Europejskie Centrum Informacyjne IPR - Arkusz informacyjny "Zarządzanie własnością
intelektualną na targach"

Ważne jest również, aby MŚP pamiętały, że prawa własności intelektualnej mają
charakter terytorialny. Prawa własności intelektualnej są skuteczne tylko w kraju lub
regionie, w którym złożono wniosek o ochronę i udzielono tej ochrony. Jeśli
długoterminowy plan MŚP zakłada umiędzynarodowie, zaleca się aby MŚP złożyły
wnioski w krajach, w których chcą się rozwijać.

33

World Intellectual Property Organization

176
Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

"Naruszenie praw własności intelektualnej jest ogólnie definiowane jako bezprawne
i nieuzasadnione korzystanie z intelektualnych aktywów chronionych prawami
własności intelektualnej. Określenie, czy dana czynność stanowi naruszenie, zależy
od kilku czynników, w szczególności od rodzaju praw własności intelektualnej, które
rzeczywiście przyznają posiadaczom praw o określonych prerogatywach.
Dlatego organizacje muszą znać zasady dotyczące własności intelektualnej mające
zastosowanie do przedmiotowego majątku IP i sprawdzić, w jakim stopniu mogą
egzekwować swoje prawa."34
Jeśli Twoje prawa zostały naruszone, ważne jest, aby podjąć odpowiednie kroki.
Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że kwestionujesz właściwą osobę. "Kiedy
organizacje dowiedzą się o naruszeniu swoich praw, muszą dokładnie
zidentyfikować domniemanych sprawców naruszenia w celu ostatecznego
zakończenia działalności naruszającej prawo.
W związku z tym ważne jest ustalenie, kto jest osobą lub organizacją dokonującą
aktów naruszenia, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Ponadto w tym ostatnim
przypadku należy ustalić, czy domniemany współsprawca spowodował jedynie
nakłonienie kogoś innego do popełnienia czynu oskarżającego, czy też przyczynił się
do powstania czynu poprzez postępowanie zmierzające do dopuszczenia
naruszenia, a mianowicie odpowiedzialności wspólnej."35

Następnym krokiem jest wysłanie listu zaniechania. "List zaniechania, znany również
jako list o ustaniu, jest powszechnie stosowany w celu zbliżenia się do osoby, która
rzekomo

narusza

prawa

własności

intelektualnej.

Pismo

poinformuje

domniemanego sprawcę naruszenia, że może zostać podjęte działanie sądowe, jeżeli
działania naruszające prawo nie kończą się w określonym czasie. W tym stanowczym
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zamiarze list powinien zawierać specyfikację dotyczącą naruszonych praw własności
intelektualnej i rzekomych działań naruszających prawo.”36

Innym działaniem, które można podjąć w celu egzekwowania praw własności
intelektualnej, jest postępowanie celne. “Właściciele praw autorskich mogą w
rzeczywistości zwrócić się do organów celnych z zawiadomieniem o wstrzymaniu
wysyłek towarów naruszających prawo bezpośrednio na granicy UE. Wniosek o
interwencję wymaga kontroli ewentualnych towarów naruszających prawo
przywożonych lub wywożonych do państw trzecich, a w przypadku gdy organy celne
znajdują uzasadnienie dla informacji o przypadkach naruszenia, konsekwencją są
konfiskaty."37

Jeżeli sprawca nie zaprzestanie bezprawnej działalności, to do MŚP należy decyzja,
jakie dalsze działania należy podjąć. "W uproszczonym scenariuszu możliwe są dwie
opcje: ugoda lub proces.

Podsumowując, istnieją następujące możliwości:



Powództwo prywatne, związane zarówno z czynami karnymi, jak i niezgodnymi
z prawem (przypadkowe i umyślne naruszenia)



Powództwo publiczne, które dotyczy tylko spraw karnych (i zazwyczaj wymaga
umyślnego naruszenia



Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR), najczęściej stosowane w
przypadku czynów niezgodnych z prawem.
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Jeżeli organizacje wybiorą jedną z tych dróg, konieczne jest zasięgnięcie porady
prawnej i pomocy ze strony specjalisty ds. własności intelektualnej przed podjęciem
jakichkolwiek działań.”38

ROZDZIAŁ 6 – Użyteczne narzędzia

W niniejszym rozdziale znajdują się przydatne linki do filmów, dalsze teksty,
dodatkowe zasoby itp.

•

Głównym źródłem jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
http://www.wipo.int/sme/en/, która jest elektroniczną, multimedialną,
otwartą platformą internetową zawierającą wszystkie informacje. Artykuły
WIPO Magazine dla MŚP.

•

Wiele innych zasobów dostępnych w dziedzinie edukacji, takich jak: Krajowe
biura ochrony własności intelektualnej, np. Patents Office Ireland:
https://www.patentsoffice.ie/en/About-Us/IP-for-Business/

•

Aby zarejestrować ogólnoeuropejski znak towarowy, można to zrobić za
pośrednictwem

strony

internetowej

EUIPO:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en

•

Europejskie centrum informacyjne IPR: https://www.iprhelpdesk.eu/

•

WIPO jest globalną bazą danych, która zapewnia bezpłatny dostęp do
informacji prawnych dotyczących własności intelektualnej (IP), takich jak

38
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traktaty zarządzane przez WIPO, inne traktaty związane z własnością
intelektualną oraz przepisy ustawowe i wykonawcze państw członkowskich
WIPO,

ONZ

i

Światowej

Organizacji

Handlu:

http://www.wipo.int/wipolex/en/

•

Katalog

urzędów

własności

intelektualnej:

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

•

Biuro patentów europejskich: https://www.epo.org/index.html

•

Sprostowanie do dyrektywy 2004/48 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności
intelektualnej:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R%2801%29

•

Aby obliczyć średni koszt ochrony IP - znaki handlowe, patenty w krajach
europejskich: http://innovaccess.eu/costs/calculator

•

Lean

Business

Ireland,

Innovation

Health

check:

https://www.leanbusinessireland.ie/about-us/are-you-an-enterpriseireland-client/innovation-health-check/

•

EU IPR Healthdesk, IP dla sieci Enterprise Europe Network, narzędzie do
mapowania: https://iprhelpdesk.eu/ip4een/index.html

•

Departament Biznesu, Przedsiębiorczości i Innowacji - Dokument na temat
własności intelektualnej: https://dbei.gov.ie/en/What-W-Do/InnovationResearch-Development/Intellectual-Property/
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•

Entreprise

Ireland,

Badabia

i

Rozwój:

https://www.enterprise-

ireland.com/en/Research-Innovation/Companies/Source-licence-newtechnologies/Enterprise-Europe-Network-EEN-.html

•

Irish Trade Mark Act 1996:
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/6/enacted/en/html

ROZDZIAŁ 7 – Ocena modułu

Ten rozdział będzie zawierał test / quiz oceniający, w tym pytania typu prawda /
fałsz, pytania wielokrotnego wyboru, itp., które są pomocne w przetestowaniu
zrozumienia tematów i narzędzi przedstawionych w tym module. Ocena odgrywa
ważną rolę w uczeniu się i motywacji do uczenia się.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni być w stanie odpowiedzieć na
następujące główne pytania:


Czym jest własność intelektualna (IP)?



Jakie są prawa własności intelektualnej (IPR)?



Dlaczego powinienem zajmować się kwestiami IP / IPR? Dlaczego IP
powinien być integralną częścią mojej strategii biznesowej?



Jakie narzędzia ochrony IP istnieją / czy mogę z nich korzystać (np. znaki
towarowe, patenty itp.)?



W jaki sposób można egzekwować prawa własności intelektualnej?



Jakie są podstawowe mechanizmy zarabiania na IP?



Co oznacza zarządzanie IP?

181
Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

BIBLIOGRAFIA



Komisja Europejska, WZROST, Rynek wewnętrzny, przemysł,
przedsiębiorczość i MŚP, "Egzekwowanie praw własności intelektualnej" https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectualproperty/enforcement_en



Europejski biuletyn informacyjny IPR, "Copyright Essentials" https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FactSheet-copyright_essentials.pdf



Europejski biuletyn informacyjny IPR, "Obrona i egzekwowanie praw
własności intelektualnej" https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FactSheet-Defending-and-Enforcing-IP.pdf



Europejski Informator o Środowisku Wsparcia IPR, "Egzekwowanie
własności intelektualnej: dochodzenie swoich praw" https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FactSheet-IP-Enforcement.pdf



Europejski Informacyjny Punkt Informacyjny IPR, "Zarządzanie własnością
intelektualną na targach" https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FactSheet-IP-management-trade-fairs.pdf



Europejski serwis informacyjny IPR, "Wycena własności intelektualnej" https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FactSheet-IP-Valuation.pdf

182
Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej



Ustawa o irlandzkim znaku towarowym z 1996 r., Część II, Zarejestruj znaki
towarowe, 6 .- (1) http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/6/enacted/en/print#sec6



Kamiyama, S., J. Sheehan i C. Martinez (2006), "Wycena i wykorzystywanie
własności intelektualnej", dokumenty robocze OECD ds. Nauki, technologii i
przemysłu, 2006/085, wydawnictwo OECD.



LIMA - Stowarzyszenie Merchandiserów Międzynarodowego
Stowarzyszenia Licencjonowania, "Dlaczego licencja?" https://www.licensing.org/education/intro-to-licensing/why-license/



Sukarmijan S. i Sapong O. (2013), "Znaczenie własności intelektualnej dla
MŚP; Wyzwania i postępy ", UMK Procedia, 2013/075, Elsevier –
https://ac.els-cdn.com/S2214011514000113/1-s2.0-S2214011514000113main.pdf?_tid=3593b29a-f14a-435f-a614 -00433ca11ceb i acdnat =
1540212675_555a3c091fe837e58982a3eb3e287364



Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, "Co to jest własność
intelektualna?", Publikacja WIPO nr 450 (E) –
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.p
df

183
Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

Moduł 6 – Zarządzanie projektami
i planowanie
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1. Profil kompetencji
Planowanie strategiczne to ukierunkowany wysiłek mający na celu ustalenie i realizację
celów pośrednich przedsiębiorstwa. Generuje podstawowe decyzje i działania, które
kształtują i ukierunkowują to, czym jest organizacja, co robi i dlaczego. Koncentrując się na
przyszłości, skuteczne planowanie strategiczne określa również, w jaki sposób organizacja
będzie wiedzieć, czy odniesie sukces. Skuteczny plan strategiczny określa priorytety,
koncentruje energię i zasoby, wzmacnia operacje i zapewnia, że pracownicy i inne
zainteresowane strony dążą do osiągnięcia wspólnych celów. Planowanie strategiczne
odpowiada na trzy kluczowe pytania:




Gdzie jesteśmy?
Gdzie idziemy?
Jak się tam dostaniemy?

Proces planowania strategicznego jest tworzony poprzez:






Misję firmy
Wizję firmy
Priorytety roku obrotowego
Plany działań
Comiesięczne monitorowanie i spotkania zarządzające

Po zdefiniowaniu misji i wizji, celem jest określenie priorytetów roku obrotowego dla
danych okresów. Cele "SMART", które są proste, wymierne, osiągalne, nastawione na wyniki
i zależne od czasu, są zalecane, a cele, które są "zbyt łatwe" lub nie zwiększają wydajności,
należy unikać. Można rozważyć następujące kategorie celów:









Finansowe
Obsługa klienta
Oparte na pracownikach
Wewnętrzny proces biznesowy
Obraz
Reputacja
Stosunki ze społecznościami i filantropia
Sprzedaż i marketing

Dzięki planowaniu operacyjnemu, strategicznie pożądane cele są realizowane poprzez
planowanie oraz kontrolowane dzięki monitorowaniu. Dlatego w planowaniu operacyjnym
wszystkie plany pośrednie są podzielone na plany krótkoterminowe, aby zrealizować
pomiary planistyczne dla osiągnięcia celów firmy. Tym samym planowanie operacyjne
składa się z różnych obszarów, takich jak planowanie operacyjne, koszty i obliczanie
wydajności lub sterowanie.
Planowanie strategiczne i operacyjne zazwyczaj przyjmuje postać biznesplanu, tj. formalne
przedstawienie celów biznesowych, powodów, dla których są one osiągalne, oraz plany ich
osiągnięcia. Mogą również zawierać podstawowe informacje o organizacji lub zespole
próbującym osiągnąć te cele.
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2. Cele nauczania
Główne cele nauczania w zakresie zarządzania projektami i planowania obejmują:


umożliwienie słuchaczom zrozumienie podstawowego znaczenia planowania
strategicznego i operacyjnego oraz zarządzania projektem, zrozumienia relacji
między nimi;
 dostarczanie wytycznych dotyczących projektowania skutecznych strategii
biznesowych, które w pełni wykorzystują dostępne zasoby;
 prezentowanie wysoko rozwiniętych umiejętności osobistych i kompetencji
działania potrzebnych do planowania strategicznego i operacyjnego, a także
zarządzania projektami;
 umożliwienie uczniom zidentyfikowania obszarów priorytetowych wymagających
poprawy i zharmonizowania ich ze strategią biznesową;
 uczynienie słuchaczy bardziej konstruktywnymi w planowaniu i wdrażaniu
określonych ulepszeń;
 umożliwienie uczestnikom dostosowania projektów do celów korporacyjnych;
 pomoc słuchaczom w uzyskaniu dogłębnej wiedzy na temat zarządzania projektami,
tj. umiejętności prowadzenia, planowania, organizowania i nadzorowania złożonych
projektów, nawet wielu projektów naraz, jeśli to konieczne, w ramach ich
przedsiębiorstwa, aby móc osiągnąć określone cele w kategoriach wyników i
wydajności; jak również wymyślać, oceniać, wybierać, planować, kontrolować i
zarządzać projektami;
 pomoc słuchaczom w lepszym zrozumieniu możliwości i wyzwań wynikających z
elastycznego zarządzania projektami;
 pomoc słuchaczom w rozwijaniu umiejętności badania, planowania i zarządzania
małym i średnim projektem do jego pomyślnego zakończenia;
 umożliwienie uczestnikom modułu wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu
zarządzania projektami do bieżących projektów operacyjnych, a także do projektów
doraźnych;
 zapewnienie praktycznej pomocy w zakresie szacowania kosztów projektu,
zarządzania ryzykiem i harmonogramowania, uruchamiania, zarządzania
postępami, kontroli zmian i audytu projektu;
 rozwijanie krytycznej świadomości i myślenia w kwestiach zarządzania projektem i
ich wpływu na sukces projektu;
 dostosowanie bieżących potrzeb startupów i małych firm do zarządzania
projektami z edukacją w zakresie najlepszych praktyk rynkowych;
 sprawianie, aby słuchacze bardziej zaufali własnym rozwiązaniom i byli w stanie
uzasadnić i wdrożyć je przy mniejszym wysiłku dzięki nowo zdobytej wiedzy
teoretycznej i praktycznej oraz doświadczeniu;
• rozwijanie umiejętności współpracy i pracy zespołowej słuchaczy poprzez zachęcanie
do pracy w grupach.
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3. Priorytety szkoleniowe
W 2006 r. Unia Europejska zaproponowała 8 kluczowych kompetencji w zakresie
uczenia się przez całe życie, z których jednym było "poczucie inicjatywy i
przedsiębiorczości", niezbędne dla wszystkich członków społeczeństwa opartego na
wiedzy. Ponadto w propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zalecenia Rady w
sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie z 17.1.2018
kreatywność oraz umiejętność planowania i zarządzania procesami są podkreślane
jako podstawowe wymiary przedsiębiorczego sposobu myślenia. Ramy kompetencji
w zakresie przedsiębiorczości składają się z 15 kompetencji, z których jednym jest
planowanie i zarządzanie, jak pokazano na rysunku poniżej:

Ludzie sukcesu to często osoby które nie tylko dostosowują się do zmieniających się
okoliczności, ale także przewidują kierunek zmian i potrafią dobrze się rozwijać w
dynamicznym środowisku.
Projekty, ze względu na ich tymczasowy charakter, są narzędziami umożliwiającymi
przedsiębiorcom radzenie sobie w złożonych i burzliwych środowiskach.
Ogólnym priorytetem tego modułu jest wskazanie i zapewnienie edukacji
początkującym i małym przedsiębiorstwom na temat tego, dlaczego i w jaki sposób
realizowane jest zarządzanie projektem oraz jakie są czynniki sukcesu skutecznego
zarządzania projektem:
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1. Dostosowanie do długoterminowych celów przedsiębiorstwa
Realizacja projektów o dużym znaczeniu i wysokiej widoczności, które są zgodne z
długofalowymi celami firm. Jeśli czas spędzany jest na wykonywaniu mniejszych
izolowanych projektów, które nie mają wartości dodanej, zasoby firmy są nie tylko
marnowane, ale możliwe także jest że omija się możliwości rozwoju i zysku.
Kierownik projektu powinien dokładnie zrozumieć bezpośrednią linię od projektu do
kierunku strategicznego.
Każdy projekt powinien przynieść zmiany w firmie w sposób, który wpłynie na
kulturę organizacji. Poprawa kultury organizacji powinna być wymogiem dla
wszystkich projektów, które umożliwią przedsiębiorstwu osiągnięcie większej
sprawności, usprawnienia i elastyczności. Biznes porusza się z szybkością myśli,
projekty muszą nadążać, jednocześnie spełniając te trzy krytyczne wymagania.
Kierownik projektu powinien pozostać w stanie ciągłego doskonalenia. Konieczne
jest ciągłe przeglądanie procesów, zasobów wewnętrznych, technologii, kultury itp.,
aby upewnić się, że potrzeby interesariuszy i cele strategiczne są realizowane. To, co
działa dzisiaj, niekoniecznie będzie działać jutro. Menedżerowie projektów muszą
nieustannie ewoluować, aby dotrzymać kroku.
2. Wymagane umiejętności zgodnie z głównymi cechami projektów
Jakich umiejętności potrzebują świetni menedżerowie projektu? Prawdę mówiąc,
potrzebują wielu umiejętności, z których niektóre są oczywiste, a inne mniej.
Kluczem jest oczywiście możliwość zarządzania projektem w czasie i budżecie,
poprzez zdobycie zaufania wszystkich interesariuszy i doprowadzenie wysoce
zmotywowanego zespołu do pomyślnego wyniku.
Jednym z pierwszych zadań kierownika projektu jest upewnienie się, że budżet jest
realistyczny i może zaspokoić potrzeby finansowe projektu oraz, aby kontrolować te
koszty poprzez realizację projektu. Większość projektów ma ograniczenia finansowe
i bardzo napięty budżet. Potrzeba wielu umiejętności, aby dowiedzieć się, jak
wycisnąć każdy grosz z tych ograniczonych funduszy.
Każdy projekt jest wyjątkowy i złożony. Zdolność do trzeźwego myślenia i
rozwiązywania problemów to klucze do sukcesu każdego lidera projektu. Zasoby
mogą zostać ograniczone, kluczowe aspekty projektu opóźnione z różnych
powodów, ale kierownik projektu musi znaleźć rozwiązanie. Niezależnie od sytuacji,
kierownik projektu zawsze zachowuje spokój i potrafi krytycznie myśleć. Planowanie
dużego lub małego projektu zawsze wiąże się z ryzykiem. Częścią pracy jest
zauważenie ryzyka wystąpienia problemu zanim stanie się dużym problemem.
Dobre przywództwo jest potrzebne od początku do końca, zapewniając wszystkim
interesariuszom prowadzenie briefingu, a zespół jest w pełni zaangażowany i
zmotywowany. Kierownik projektu musi mieć zespół za sobą i musi stale pracować
nad budowaniem ducha zespołu. Skuteczny menedżer projektu doskonale sprawdzi
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się w budowaniu zaufania. Delegowanie pracy i odpowiedzialność mówi, że
członkowie zespołu mogą być zaufani, aby wziąć odpowiedzialność za kluczowe
zadania. I wreszcie, poczucie humoru pomaga nam mieć inną perspektywę, pozwala
nam inaczej widzieć problem.
Projekty są zorientowane na cel. Liderzy projektu muszą przekazywać swoje wizje w
sposób jasny i zrozumiały dla każdego. Muszą również być w stanie zapewnić
regularną konstruktywną informację zwrotną dla zespołu projektowego. Regularna
komunikacja pozwala zespołowi wiedzieć, że kierownik projektu w pełni kontroluje
i ostrzega o wszelkich problemach. Menedżerowie projektów pozostają w kontakcie
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a jeśli pojawią się problemy, wiedzą, jak
przekazywać zmiany. Narzędzia komunikacyjne obejmują pocztę e-mail, smartfon
lub spotkania na żywo, a menedżerowie projektów mają umiejętność posługiwania
się nimi, aby pozostać w kontakcie ze swoim zespołem. Bycie dobrym w
negocjacjach jest pewnego rodzaju podzbiorem komunikacji. Prowadzenie projektu
oznacza ciągłe negocjacje.
Jedynym sposobem na osiągnięcie celów projektu w ustalonym terminie jest
podział tego celu na zadania na osi czasu. To jest planowanie i to jest sedno tego, co
robi kierownik projektu: ustalanie realistycznego harmonogramu, a następnie
zarządzanie zasobami, aby być na bieżąco, aby projekt mógł być z powodzeniem
zakończony na czas. Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w tym procesie, w
tym główny wykres online Gantta, który zapewnia wizualizację harmonogramu
zadań, czasu trwania tych zadań, zależności i kamieni milowych.
3. Kluczowe wskaźniki wydajności, które należy zastosować
Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) odgrywają ważną rolę w identyfikowaniu
wymaganych i uzgodnionych celów strategicznych oraz mierzeniu postępów.
Niezależnie od tego, czy stosowane są ilościowe czy jakościowe wskaźniki KPI,
powinny one stanowić podstawę regularnego sprawozdania z postępów. Wskaźniki
KPI
powinny
pokazywać
bieżącą
wydajność
projektu
z
dużym
prawdopodobieństwem.
Liderzy projektu muszą na początku każdego projektu usiąść ze sponsorami
projektu, dyrektorami, zainteresowanymi stronami i zespołami, a także ustalić
dokładne informacje na temat wskaźników KPI i bieżących analiz projektów. Jeśli jest
to od początku coś niejasnego, w jaki sposób menedżer projektu może określić
rodzaje danych, które muszą przesiać, aby zebrać przydatną, aktualną i odpowiednią
analizę biznesową. Zbyt wiele informacji może być tak samo złe, jak brak informacji.
Upewnij się, że dostępne są odpowiednie narzędzia do zaoferowania każdemu
obszarowi odpowiednich, gotowych do użycia pulpitów nawigacyjnych, które
zapewnią natychmiastowy wgląd w niezbędne dane. Kierownik projektu powinien
dążyć do poszukiwania i wykorzystywania narzędzi, które pomogą im uchwycić
istotne dane w czasie rzeczywistym z wielu źródeł i wyświetlać je wizualnie, aby
zespoły mogły w szybki i łatwy sposób uzyskiwać dostęp do wskaźników KPI. To
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pomaga zespołom i zainteresowanym stronom w natychmiastowym zrozumieniu, w
jaki sposób działają i gdzie są one powiązane z celami projektu.
Jednym z najbardziej widocznych współczesnych trendów w zarządzaniu ogólnym
(zarządzanie strategiczne i operacyjne) jest coraz częstsza organizacja pracy w
projektach zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Zarządzanie projektem
w XXI wieku wiąże się z wdrażaniem zmian w organizacjach, zapewniających
ekonomiczne korzyści płynące z rezultatów projektu oraz pozytywny wpływ
społeczny i środowiskowy na obecne i przyszłe pokolenia.

4. Struktura modułu
Rozdział 1- Wprowadzenie

W nowoczesnej formie zarządzanie projektami datuje się na początek lat 50 XX
wieku, choć jego korzenie sięgają jeszcze ostatnich lat XIX wieku. W miarę, jak firmy
zaczęły dostrzegać korzyści związane z organizowaniem pracy wokół projektów,
pojawiła się zdefiniowana metoda zarządzania projektami.
Dzięki zastosowaniu zarządzania projektem firma może skuteczniej spełniać
oczekiwania klientów, dzięki czemu może osiągnąć lepsze wyniki i poprawić ogólną
wydajność.
Nawet jeśli ktoś jest doświadczonym menedżerem, przegląd krytycznych - i
najbardziej podstawowych - elementów zarządzania projektami może informować i
poprawiać efektywność realizacji projektów od koncepcji do konkretnego planu i do
jego zakończenia.
Rola kierownika projektu to ogromna odpowiedzialność. Zadaniem kierownika
projektu jest kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie projektu od początku do
końca. Kierownicy projektów nie powinni wykonywać prac projektowych wystarczające jest zarządzanie projektem: zdefiniowanie projektu i jego
ostatecznego celu, zredukowanie go do zestawu możliwych do wykonania zadań,
uzyskanie odpowiednich zasobów, zbudowanie i zmotywowanie zespołu do
terminowej pracy, informowanie wszystkich stronom zainteresowanym na bieżąco,
oceniając i monitorując, a także łagodząc ryzyko dla projektu.
Żaden projekt nie przebiega zgodnie z planem. Menedżerowie projektów muszą się
nauczyć dostosowywać i zarządzać zmianami. Kierownicy projektów potrzebują
zestawu umiejętności, aby odnieść sukces: przywództwo, zarządzanie ludźmi
(klienci, dostawcy, menedżerowie funkcyjni i zespół projektowy), efektywna
komunikacja (ustna i pisemna), wpływanie, negocjacje, zarządzanie konfliktem,
planowanie, zarządzanie umowami, szacowanie, rozwiązywanie problemów,
kreatywne myślenie, zarządzanie czasem itp. Psychologicznie muszą być
ukierunkowani na wyniki, z wysoką tolerancją na niejednoznaczność, ponieważ
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niewiele jest miejsca na jednoznaczność w dzisiejszym burzliwym środowisku
biznesowym.
ROZDZIAŁ 2 – Cele

Pod koniec tego modułu, startupy i właściciele małych firm będą przeszkoleni, aby
efektywnie prowadzić, planować, organizować i nadzorować złożone projekty.
Słuchacze będą także uczyć się kierować zespołami w oparciu o rozwój umiejętności
wykonawczych i wymaganych technik. Krótko mówiąc, uczestnicy projektu będą
mogli zminimalizować ryzyko, stworzyć nowe możliwości i osiągnąć cele, które
zostały ustalone dla ich działalności.
Moduł wprowadza koncepcję projektów, zarządzania projektami oraz narzędzi i
technik wykorzystywanych do zarządzania projektami.
W tym module uczestnicy omówią wady i zalety stosowania formalnych metod
zarządzania projektami w celu ukończenia pracy nad projektem. Przeanalizujemy
grupy procesów zarządzania projektami (inicjowanie, planowanie, wykonywanie,
monitorowanie i kontrolowanie, zamykanie).
Na koniec przeanalizujemy niektóre z typowych narzędzi i technik zarządzania
projektami, które uczestnicy mogą napotkać w swojej pracy.
ROZDZIAŁ 3 – Dlaczego potrzebujemy zarządzania projektami?

Projekt jest planowaną zmianą lub rozwojem, mającą miejsce w każdej dziedzinie
naszego życia, w tym również w naszym przedsiębiorstwie, jeśli takie mamy. Z
drugiej strony, rutynowe zadania wykonywane podczas naszej codziennej pracy nie
kwalifikują się jako projekty.
Praktycznie każdy przedsiębiorca prowadzi projekty mające na celu rozwój czegoś
nowego w branży - formalnie lub nieformalnie. W przedsiębiorstwach mogą
wystąpić następujące rodzaje projektów:
•
•
•

Inwestycje (np. założenie lokalu)
Restrukturyzacja organizacyjna (np. wprowadzenie norm ISO)
Program lub wydarzenie (np. udział w wystawie)

W adekwatnej literaturze projekty zgrupowano również na wiele innych sposobów.
Na przykład projekty dotyczące technologii informacyjnych lub projekty badawczorozwojowe można określić jako oddzielne rodzaje projektów.
Zadaniem kierownictwa jest planowanie, organizowanie, kierowanie lub
kierowanie, koordynowanie, motywowanie i kontrolowanie przedsiębiorstwa w celu
osiągnięcia wyznaczonych celów oraz osiągnięcia rozwoju przedsiębiorstwa poprzez
szereg planowanych procesów zwanych zarządzaniem projektami.
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Zarządzanie projektem (cyklem) jest uznaną podstawową kompetencją biznesową,
obejmującą:
•
•
•
•
•
•

inicjacja lub pomysł na project
planowanie i rozwój
zatwierdzenie lub decyzja
pozyskiwanie zasobów
wykonanie i monitorowanie oraz
wreszcie ocena.

Podczas zarządzania projektami musimy pamiętać, że projekty są zawsze
charakterystyczne, złożone, zorientowane na cel i mają ścisłe ramy czasowe z
ograniczonymi zasobami i ograniczeniami budżetowymi.
3.1.Planowanie strategiczne

Każda firma prowadzi planowanie strategiczne w celu określenia działań
przedsiębiorstwa, które należy podjąć, aby osiągnąć długoterminowy lub ogólny cel,
chociaż stopień sformalizowania tego procesu różni się znacznie w zależności od
firmy. Planowanie strategiczne może stać się nieuniknione dla przedsiębiorcy w
następujących przypadkach:
• nieosiągnięcie pożądanych celów;
• utrata kierunku po fuzji lub restrukturyzacji;
• konieczne jest zbudowanie nowego zespołu skupionego na wspólnej wizji;
• liderzy zespołów w skrajnym stresie;
• praca straciła swój ekscytujący lub inspirujący charakter;
• kultura biznesowa w przedsiębiorstwie staje się mniej ukierunkowana na wyniki;
• zespoły w przedsiębiorstwie nie współpracują w najlepszym interesie
organizacji;
• potrzeba zmiany paradygmatu lub kultury biznesowej;
• brak strategicznego kierunku wśród liderów zespołów;
• zespoły wymagają nowych możliwości.
Strategia, którą zamierza osiągnąć przedsiębiorca, może bardzo różnić się od
strategii, która faktycznie się realizuje. Bez ustalania połączenia z realizacją strategia
jest po prostu luźnymi słowami, bez znaczenia dla codziennych operacji
przedsiębiorstwa. Rozdzwięk zdarza się w wielu miejscach - pracownicy nie
rozumieją strategii, menedżerowie nie mają korzyści związanych ze strategią,
wystarczający czas nie jest poświęcany na przeglądanie, dopasowanie i
udoskonalanie strategii w ciągu roku, a budżety nie są powiązane z strategią.
Co więcej, nie wszystkie dobre pomysły strategiczne pochodzą od kierownictwa.
Prawdziwie zrównoważona organizacja obejmuje pętlę sprzężenia zwrotnego,
umożliwiającą przepływ koncepcji strategicznych również w górę. Jest to
zarządzanie projektem (cyklem), aby zapewnić, że planowanie strategiczne jest
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utrzymywane w zgodzie z planowaniem operacyjnym, a także wdrażanie w celu
osiągnięcia poprawy wydajności.
3.2. Planowanie operacyjne

Szczególnie ważne jest, aby nowo utworzone lub uruchomione przedsiębiorstwo
działało poprzez zmiany generowane przez nieodłączne wymagania lub na żądanie
klienta. Wszystkie zmiany należy określić na podstawie badań rynkowych lub analizy
porównawczej. Następnie następuje ocena sytuacji, na przykład analiza SWOT,
opisująca punkt wyjścia do osiągnięcia celów biznesowych.
Planowanie operacyjne zazwyczaj obejmuje także zbieranie możliwych rozwiązań
alternatywnych, różne rozwiązania, które mogą doprowadzić nas do pożądanego
rezultatu, zmiany w przedsiębiorstwie.
Obowiązkiem kierownika projektu jest decyzja, jakie alternatywne rozwiązanie
zastosować. W przypadku szczególnie złożonych projektów konieczne może być
przygotowanie nawet studiów wykonalności w celu zapewnienia właściwie
uzasadnionych decyzji. Takie studium wykonalności wiąże się z badaniem:








ryzyko techniczne lub technologiczne
różnice między alternatywami w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju
ryzyko finansowe
opłacalność
aspekt public relations
ryzyko społeczno-gospodarcze
w jaki sposób te alternatywne rozwiązania mogą być organizowane lub
zarządzane.

Potrzebny jest szczegółowy plan, aby móc pozyskać zwolenników, inwestorów i inne
środki finansowe.
3.3.Biznesplan

Konieczne jest, aby wszyscy przedsiębiorcy przygotowali możliwie jak
najdokładniejszy plan biznesowy, jeśli chcą założyć nowy biznes, połączyć się z
istniejącym przedsiębiorstwem, albo go nabyć, ewentualnie rozszerzyć działalność.
Szeroki biznesplan nie jest przywilejem dużych międzynarodowych firm! Według
statystyk połowa młodych przedsiębiorstw zawodzi w ciągu pierwszych trzech lat
działalności. Powodem tego przerażającego faktu jest brak opracowanego
biznesplanu. Dzięki planowaniu biznesowemu przedsiębiorstwo może uniknąć
błędów, które mogą nawet doprowadzić do niepowodzenia biznesowego i
wykorzystać możliwości wcześniej nieznane. Dlatego warto poświęcić wystarczająco
dużo czasu na wypracowanie dobrego biznesplanu.
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Biznesplany mają trzy cele: planowanie, ocena i pozyskiwanie finansów. W procesie
planowania przedsiębiorca jest zmuszony do ponownego rozważenia wszystkich
aspektów i szczegółów. Sukces przedsiębiorstwa mierzy się stopniem, w jakim cele
określone w biznesplanie zostały osiągnięte. Podczas oceny sprawdzamy, które
narzędzia i strategie są skuteczne, a które czynniki zewnętrzne wpłynęły na naszą
działalność. Wszystkie te informacje mogą zostać wykorzystane w następnym
okresie planowania, aby uczynić go bardziej realistycznym, a tym samym
wykonalnym.
Biznesplany zazwyczaj zapewniają dostęp do świata kredytów i inwestorów.W
trakcie planowania biznesowego najpierw musimy opracować ideę biznesową, która
w efekcie stanie się opłacalna i wykonalna na podstawie uzyskanych informacji o
czynnikach zewnętrznych. Zanim dojdziemy do końca procesu planowania
biznesowego, kilka razy musieliśmy dokonać przeglądu naszych poprzednich
koncepcji, ponieważ pojawiają się nowe dane i informacje.
Forma biznesplanu jest dość ustalona, co ułatwia uporządkowanie naszych myśli i
uniemożliwia nam pozostawienie czegoś ważnego. Wskazane jest, aby osoba pisząca
biznesplan miała jak najgłębszy wgląd i najwięcej informacji o problemie oraz kto
najprawdopodobniej będzie zarządzał biznesem na co dzień. Osoba ta może
oczywiście skonsultować się z zewnętrznymi ekspertami w niektórych punktach
procesu planowania biznesowego (np. księgowy, który pomaga w planie
finansowym), ale nawet w takich przypadkach osoba odpowiedzialna za biznesplan
musi być w pełni świadoma, rozumieć i zatwierdzać cały plan.
Biznesplany są zwykle przygotowywane na okres 12 miesięcy, ale często obowiązują
również dłuższe, 2-4-letnie plany. Dobry plan biznesowy obejmuje co najmniej
następujące elementy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spis treści
streszczenie wykonawcze
analiza rynku
opis koncepcji biznesowej
cele biznesowe
plan marketingowy
plan organizacyjny
plan operacyjny
plan zasobów ludzkich
ocena ryzyka
plan finansowy
załączniki

Typowa struktura biznesplanu na rozpoczęcie działalności:




strona tytułowa i spis treści
streszczenie wykonawcze
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deklaracja misji
opis działalności
analiza otoczenia biznesu
analiza SWOT
zaplecze przemysłowe
analiza konkurencji
analiza rynku
plan marketingowy
plan operacyjny
podsumowanie zarządzania
plan finansowy
załączniki i kamienie milowe.

W procesie planowania biznesowego musimy wziąć pod uwagę związane z tym
ryzyko:




oczekiwana reakcja konkurencji (możemy zminimalizować to ryzyko, jeśli
nasza firma ma silną przewagę konkurencyjną lub bardzo pozytywny /
unikalny czynnik różnicujący)
czynniki zewnętrzne (możemy zabezpieczyć naszą działalność przed tymi
zagrożeniami poprzez podjęcie środków ostrożności, np. ubezpieczenie)
czynniki wewnętrzne (możliwe są różne scenariusze w celu uniknięcia tych
zagrożeń)

Wszystkie materiały, dokumenty leżące u podstaw naszego procesu planowania lub
koncepcji (tj. wyniki badań, oświadczenie woli właściciela o dzierżawie pomieszczeń,
życiorys kierownictwa itp.) Muszą być dołączone do biznesplanu. Również inne
szczegółowe informacje o dużej objętości i które nie powinny być zawarte w
głównym tekście biznesplanu (zdjęcia produktów, projekty reklam, opisy technologii
itp.) Powinny być załączone w załącznikach. Zaleca się numerowanie załączników i
odniesienie do nich w głównym tekście, dzięki czemu nasz biznesplan jest przejrzysty
i łatwy w zarządzaniu.
3.4. Praktyczna aktywność

W trakcie kariery menedżera musieliście z pewnością radzić sobie z planami
strategicznymi i operacyjnymi, np. planowaniem biznesowym.
W grupie 3 lub 4 osób omawiaj powiązane ze sobą doświadczenia. Powiedz krótko o
misji, którą chcesz wypełnić. Jakie były mocne, słabe strony, możliwości i zagrożenia?
Kim byli twoi konkurenci? Kim byli Twoi klienci? Jakiego rodzaju narzędzi
marketingowych i kanałów, zasobów ludzkich i finansowych planujesz użyć?
Jednym z najważniejszych zadań w planowaniu biznesowym jest dokładne
przemyślenie swoich planów na przyszłość. Dzięki planowaniu będziesz zmuszony
195
Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

skonfrontować swoje pomysły z rzeczywistością. Proces planowania może często
prowadzić do odkrycia nowej przewagi konkurencyjnej lub szansy rynkowej, ale
może również ujawnić błędy twojego pomysłu.
Celem biznesplanu jest udowodnienie, że właściciel firmy dokładnie przemyślał
swoją przedsiębiorczość - zaprojektował sposób uruchomienia i prowadzenia
działalności.
Biznesplan jest podsumowaniem tego, co chcesz osiągnąć w swojej firmie i jak
chcesz wykorzystać różne zasoby do tego celu. Musi być odpowiedni do przekonania
osoby (osób) zapewniających wsparcie finansowe dla twojego projektu, że
zapewniony jest zwrot z inwestycji.
Dziel się z członkami grupy najlepszą praktyką, sukcesem lub porażką w związku z
planowaniem biznesowym. Udało ci się skutecznie zaangażować partnerów
strategicznych? Jeśli nie, jakie wyciągnięto wnioski?
ROZDZIAŁ 1 - Jak zarządzamy projektami?
A. Zarządzanie budżetem

Wszystkie nasze plany i działania powinny być wspierane ze strony finansowej.
Źródłem naszych finansów może być kapitał własny właściciela, pieniądze od rodziny
i przyjaciół, inne dotacje lub pożyczka. Musimy sporządzić listę wszystkich urządzeń,
maszyn i zasobów ludzkich potrzebnych do nowego projektu, wycenionych i
dodanych do kosztów operacyjnych (opłaty za wynajem, wynagrodzenia i
wynagrodzenia, koszty użytkowania, zapasy itd.) W ten sposób otrzymamy sumę
kapitału wymaganego przez nasz projekt. Planując budżet projektu, musimy napisać
zapytanie ofertowe.
Zainwestowane i bieżące aktywa potrzebne do realizacji projektu należy uwzględnić
w bilansie otwarcia. Druga strona bilansu zawiera możliwości i zobowiązania, które
stanowią źródło finansowania projektu.
Musimy również opracować tzw. plan przepływów pieniężnych, który zaleca się
przygotować w arkuszu Excel z chronologicznym (miesięcznym) podziałem
dochodów (kapitał własny, dotacje, dotacje itp.) oraz wydatki (materiały, płaca i
wynagrodzenie, podatki i wkłady oraz inne koszty). Podsumowanie dochodów i
wydatków może być przydatne przy innych obliczeniach finansowych, np.
oczekiwany zysk lub punkt progu rentowności. Relacja dochodów i wydatków jest
bardzo ważna, ponieważ wskazuje na wskaźnik rentowności. Punkt progu
rentowności wskazuje, że dochody są równe wydatkom. Celem wszystkich
przedsiębiorstw zorientowanych na zysk jest uzyskiwanie większych dochodów niż
wydatków w długim okresie.
Większość projektów nie może zostać zrealizowana bez zewnętrznego
finansowania. Zarządzanie zarówno wkładem własnym, jak i funduszami
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zewnętrznymi, które często muszą być tymczasowo zasilane przez przedsiębiorstwo
(czasami poprzez zaciągnięcie pożyczki) w celu zapewnienia finansowego projektu,
jest dość trudne.
4.2. Zarządzanie zadaniami

Działania projektu muszą być dokładnie zaplanowane i wdrożone w odpowiedni
sposób. Musimy myśleć o wszystkich zadaniach, które pojawią się w projekcie.
Następnie musimy sprawdzić, które zadania mogą być wykonywane jednocześnie, a
które zależą od innych zadań. Musimy być w stanie wyraźnie zobaczyć, w jaki sposób
różne działania opierają się na sobie nawzajem i musimy również wykorzystywać
równoległe działania, aby zmaksymalizować efektywność wdrażania projektu.
Po przygotowaniu naszej struktury działań musimy ocenić, czy posiadamy
wystarczające zasoby ludzkie, sprzęt, technologie itp., które można przydzielić do
każdego działania. Należy określić konkretną liczbę personelu i ilości sprzętu. Jeśli
można przewidzieć, że w którymś momencie naszego projektu nie będziemy
dysponować wymaganą ilością zasobów, musimy zdecydować o zakupie, nabyciu lub
restrukturyzacji naszego projektu. Nazywa się to zarządzaniem zasobami.
4.3 Zarządzanie zakresem

Jedną z najważniejszych części projektu jest cel, jaki chcemy osiągnąć przy jego
pomocy w okresie krótko- i długoterminowym. Z góry określone cele stanowią ramy
codziennych zadań do wykonania w projekcie. Cel predefiniuje wynik projektu. Jeśli
chcemy realizować udane projekty, musimy wyznaczyć jasno określone, osiągalne i
motywujące cele, które można monitorować i oceniać.
Nasze krótkoterminowe cele muszą być zawsze ustalane liczbowo i na piśmie.
Musimy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby konkretne cele nie były ze sobą
sprzeczne. Konieczne jest, aby cel został określony w możliwym do zrealizowania
terminie.
Plan marketingowy obejmuje badania rynku, strategię marketingową, plan
sprzedaży, ceny i reklamę.
Na samym początku projektu musimy przeprowadzić analizę rynku. Oznacza to, że
badamy powiązany sektor, a także rynki produktu, który ma być wykonany, lub
usługę, która ma zostać dostarczona w wyniku projektu. Raczej ryzykowne jest
wejście na rynek lub sekcję bez posiadania odpowiednich informacji na ten temat.
Dość łatwo jest zebrać charakterystyki danego rynku (wielkość, ekspansja lub
kurczenie się, inne tendencje itp.). Ponieważ cena badania rynkowego
przeprowadzonego przez wyspecjalizowaną firmę konsultingową jest zwykle zbyt
wysoka dla małego przedsiębiorstwa, warto przeszukać odpowiednie dane wśród
oficjalnych statystyk, mediów i internetu, a nawet przeprowadzić ankietę wśród
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przyjaciół i w rodzinie. Aby móc ocenić, czy nasz projekt zakończy się sukcesem,
musimy dowiedzieć się:




czy rynek się rozwija (istnieje rosnące zapotrzebowanie na nasz produkt /
usługę)
jaka jest dokładna wielkość rynku (wielkość naszego produktu / usługi
sprzedanej w regionie w danym okresie czasu)
jaki może być nasz potencjalny udział w tym rynku.

Musimy również ocenić naszą przyszłą konkurencję i naszą przewagę konkurencyjną.
Konkurentami są firmy dostarczające produkty lub usługi podobne lub zastępujące
nasze. Czy potrafimy zidentyfikować mocne i słabe strony zarówno konkurencji, jak
i naszych produktów / usług (pod względem obsługi, wyboru, pozycjonowania,
wizerunku, wielkości firmy itp.)? Nie trzeba dodawać, że naszym celem jest ciągłe
zwiększanie liczby naszych mocnych stron i zmniejszanie liczby naszych słabości w
porównaniu z naszymi rywalami.
Oprócz analizy rynku musimy również określić produkt / usługę, którą planujemy
dostarczyć, lub zmianę, którą chcemy wprowadzić w wyniku projektu. Musimy
również dokładnie określić grupę docelową naszego projektu. Grupa docelowa
powinna charakteryzować się danymi demograficznymi (wiek, płeć, status rodzinny,
kwalifikacje, miejsce zamieszkania) i nawykami. Kluczem skutecznego planu
marketingowego, ale także innych procesów planowania biznesowego i zarządzania
projektami jest ścisły opis grupy docelowej. Absolutną gwarancją naszego sukcesu
biznesowego jest identyfikacja niszy rynkowej, czyli bardzo wąskiego segmentu
rynku, który nie był jeszcze celem żadnego innego przedsiębiorstwa. Musimy
również wziąć pod uwagę pozycję przedsiębiorstwa (charakterystykę lokalizacji, jego
otoczenie, podobne przedsiębiorstwa lub te z dodatkowymi produktami / usługami,
w pobliżu, jak często jest odwiedzana przez grupę docelową itp.).
Dobra strategia marketingowa ma na celu wzbudzenie podświadomego
zapotrzebowania grupy docelowej. Kiedy już ustalimy unikalny element działalności
jako zakres naszej strategii marketingowej, wybór narzędzi marketingowych, dzięki
którym dotrzemy do naszej grupy docelowej, jest bardzo trudny. Musimy określić
kanały sprzedaży (tradycyjny sklep, sklep internetowy, agenci sprzedaży itp.) i
różnice, które zapewniamy w zakresie usług w porównaniu do naszych rywali.
Ceny są raczej ograniczone w zależności od produktu / usługi i grupy docelowej.
Rozsądnie jest dopasować nasze ceny do konkurentów, ponieważ mają oni
doświadczenie potrzebne do ustalania cen. To, czy nasze ceny były skuteczne, będzie
jasne po obliczeniu progu rentowności i salda.
4.4. Zarządzanie czasem

Na naszej liście zadań ze wskazanymi zasobami, należy również dodać ramy
czasowe, abyśmy mogli zobaczyć, kiedy każde działanie ma zostać zaplanowane, a
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także kiedy pojawią się powiązane finanse. Nazywa się to planowaniem czasu. Jeśli
okaże się, że nie możemy zapłacić za jakąś działalność w danym momencie,
konieczna będzie ponowna restrukturyzacja. Pamiętaj, że jeśli nie planujesz pozycji
budżetowej, nie oznacza to, że nie powstanie ona na etapie wdrażania projektu, a
to może nawet spowodować poważne problemy z płynnością przedsiębiorstwa.
4.5. Praktyczna aktywność

Nasze życie to seria procesów zarządzania projektami.
Pomyśl o sytuacji z życia osobistego (przeprowadzka do nowego domu, oczekiwanie
na dziecko, choroba, podróż, zakup samochodu, prace domowe, niespodziewane
wydarzenie, świętowanie itp.). Pracując w grupie 3 lub 4, omów krótko specyficzny
problem / trudność / wyzwanie, z którym się mierzyłeś i sposób, w jaki wdrożyłeś
"projekt", aby go rozwiązać. Upewnij się, że wspomniałeś o głównych aspektach
swojego projektu: zakres, budżet i ramy czasowe. Jak szczegółowe zadania były
zarządzane?
ROZDZIAŁ 5 - Jakie są skutki zarządzania projektem?

Należy podkreślić, że realizacja projektu powinna być ściśle monitorowana. Podczas
monitorowania kierownik projektu stara się być informowany o wszelkich
problemach, różnicach powstających w projekcie w porównaniu do harmonogramu.
Równoczesność monitorowania wraz z wdrożeniem umożliwia kierownikowi
projektu interwencję i korygowanie błędów rozpoznanych w czasie, a tym samym
ratowanie projektu przed awarią.
Pod koniec projektu należy ocenić efektywność procesu. Podczas oceny możemy
podsumować cenne doświadczenia i wykorzystać je w przyszłych projektach. Zawsze
zaleca się sporządzenie oceny na piśmie, ponieważ w ten sposób można jej użyć
podczas przygotowywania analizy popytu na kolejny projekt. Ocena może przybrać
postać artykułu, studium przypadku, konferencji wewnętrznej lub publicznej (w
przypadku większych przedsiębiorstw). W interesie każdego menedżera leży
formułowanie doświadczeń projektowych i integracja ich w kolektywnej wiedzy
przedsiębiorstwa. Im więcej pracowników jest świadomych szczegółowych wyników
projektów, tym bardziej kierownictwo może zmniejszyć przyszłe ryzyka.

5.1.Ilościowe wskaźniki wydajności

Nie jest tak proste stwierdzenie, czy projekt zakończył się sukcesem, czy też nie.
Powodem tego jest fakt, że wiele osób bierze udział w projekcie, a ich oczekiwania
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dotyczące projektu deweloperskiego mogą się znacznie różnić. To dlatego w ciągu
ostatnich 30 lat kilku uznanych badaczy przeprowadziło badania związane z
czynnikami sukcesu projektu.
Przed 1980 r. skuteczność projektu mierzono jedynie kryteriami finansowymi, takimi
jak zysk, zwrot z inwestycji i tempo produktywności itd. Dopiero po poważnych
badaniach przyczyn niepowodzeń ekonomiści zaczęli stosować kombinację kosztów,
czasu i jakości, nazwaną przez Rogera Atkinsona "Żelaznym Trójkątem" lub przez
innych jako "Złoty Trójkąt".
5.2 Jakościowe wskaźniki wydajności

To podejście spełniło wszystkie aspekty zarządzania projektami, jednak nie było w
stanie zapewnić odpowiedniego rezultatu, jak w przypadku oceny przydatności
projektu. Zgodnie z tym modelem projekt jest pomyślny, jeżeli dostarcza wynik
odpowiadający parametrom ilościowym określonym w zaplanowanym terminie oraz
w ramach ustalonego budżetu.
Jeszcze później, w 1999 roku, Baccarini odkrył, że sukces projektu jest wynikiem
dwóch niezależnych czynników: kiedy zarządzanie projektem osiąga pożądane
sukcesy i równolegle, gdy produkcja zakończy się sukcesem. Wcześniejszy czynnik
sukcesu odnosi się do udanego wdrożenia procesu (w ramach złotego trójkąta),
podczas gdy drugi czynnik sukcesu określa, w jaki sposób można efektywnie
wykorzystać rezultat (produkt / usługę) projektu. W 2003 roku Pinkerton opracował
teorię wraz z Baccarini i stwierdzili, że chociaż dwa czynniki sukcesu są od siebie
niezależne, cały projekt jest pomyślny tylko wtedy, gdy spełnione są oba kryteria.
5.3 Praktyczna aktywność

Pracując w grupie 3 lub 4, zapoznaj się z osobistymi projektami omawianymi w
praktycznej działalności poprzedniego rozdziału w punkcie 4.5. Staraj się nauczyć jak
najwięcej o projektach innych, aby poznać wszystkie aspekty, które mogły wpłynąć
na te projekty. Po uzyskaniu wglądu w potencjalne kluczowe wskaźniki każdego
projektu, spróbuj zdefiniować najbardziej udany projekt w grupie. Przekazujcie sobie
wzajemnie opinie na temat wykonalności i efektywności projektów, a w przyszłości
możecie nawet zalecić ulepszenia dla podobnych projektów.
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ROZDZIAŁ 6 - Użyteczne narzędzia

Linki do filmów, dalsze teksty, dodatkowe zasoby, itp.
• "Przegląd procesu planowania strategicznego" autorstwa Erica Olsen
https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/
• "Planowanie strategiczne i wyznaczanie celów" przez BGW / CPA
https://www.trustbgw.com/wp-content/uploads/2017/05/sec-2.Strategiczne- Planowanie-Goal-Setting-2.pdf
• "Jak stworzyć plan działania, aby osiągnąć swoje cele" Leslie Truex
https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-an-action-plan-toachieve-your-goals-1794129
• "The Ultimate Guide to Small Business Goal Setting" autorstwa Alyssy
Gregory
https://www.thebalancesmb.com/the-ultimate-guide-to-smallbusiness-goal-setting-2951416
•"Tworzenie strategicznych obszarów zainteresowania" CASCADE
https://www.executestrategy.net/blog/creating-strategic-focus-areas/
•"Ustalanie celów i planowanie działań", Fundacja Zdrowia
http://personcentredcare.health.org.uk/sites/default/files/pdp_handout_2
_goal_setting_and_action_planningfinal.docx
• "Ustalanie celów - osiąganie marzeń" - warsztaty szkoleniowe w zakresie
nauczania online prowadzone przez Centrum edukacyjne Uniwersytetu
Louisiana-Lafayette
https://studentsuccess.louisiana.edu/sites/studentsuccess/files/Goal%20Se
tting%20Training.ppsx
• "Planowanie przywództwa i wyznaczanie celów", Dale Carnegie Training
https://www.youtube.com/watch?v=QgVuTwy0beY"
Utwórz
plan
strategiczny"
autorstwa
FormSwift
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plantemplate?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983
&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&
u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unkn
own&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_
template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_ad
position=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf7087
05cb7afd03
•Bezpłatne
przykładowe
plany
biznesowe
"w
Bplans
https://www.bplans.com/sample_business_plans.php
• "Zasady zarządzania" w OER University of South Carolina
http://www.oercommons.org/courses/principles-of-management-3/view
Venturing: Innovation and Business Planning for Entrepreneurs" autorstwa
Marc
H.
Meyer
i
Frederick
G.
Crane
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https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253
&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGC
JATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVA
KHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
•
Zarządzanie
projektem
autorstwa
Adrienne
Watt
https://opentextbc.ca/projectmanagement/
•
Zarządzanie
projektami
Matt
H.
Evans
https://www.oercommons.org/courses/managing-projects
• Podstawowe wprowadzenie do zarządzania cyklem projektu przy użyciu
logicznego podejścia ramowego
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ethiopia/documents/eu_
ethiopia/ressources/pcmmanualen.pdf
ROZDZIAŁ 7- Ocena modułu

Ten rozdział zawiera test oceny, aby upewnić się, że uczestnicy zrozumieli główne
tematy. Ocena odgrywa ważną rolę w uczeniu się uczestników i ich motywacji do
uczenia się oraz tego, jak pracują nauczyciele, pomagając uczestnikom w procesie
uczenia się.
Pytania prawda/fałsz

7) Planowanie strategiczne to zdyscyplinowany wysiłek zmierzający do
określenia i realizacji krótkoterminowych celów przedsiębiorstwa.
Prawda ⃝
Fałsz ⃝
8) Dzięki planowaniu operacyjnemu poszukiwane strategicznie realizowane
jest poprzez plany działań, a także kontrolowane poprzez monitorowanie.
Prawda⃝
Fałsz ⃝
9) Żaden projekt nie przebiega zgodnie z planem.
Prawda⃝
Fałsz ⃝
10) Używamy zarządzania projektami wyłącznie w życiu biznesowym.
Prawda⃝
Fałsz ⃝
11) Biznesplan nie ma ustalonej formy.
Prawda⃝
Fałsz ⃝
12) Większość projektów nie może zostać zrealizowana bez zewnętrznego
finansowania.
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Prawda ⃝
Fałsz ⃝

Pytanie
1
2
3
4
5
6

Rozwiązania
PRAWDA FAŁSZ
x
x
x
x
x
x

Pytania wielokrotnego wyboru

1) Biznesplan
A. jest wykonywany dla inwestorów.
B. podsumowanie naszych pomysłów i możliwości.
C. formalne przedstawienie celów biznesowych, powodów, dla
których są one osiągalne, oraz plany osiągnięcia ich.
2)Przepływy pieniężne obejmują
A. dochody i wydatki.
B. aktywa i pasywa.
C. źródła i zasoby.
3) Plan marketingowy obejmuje badania rynku, strategię marketingową, ceny,
reklamę i _____________.
A. szczegółowe cele.
B. plan sprzedaży.
C. nabywanie.
4) Kiedy należy monitorować projekty shoud?
A. Przynajmniej raz podczas realizacji.
B. Równocześnie z realizacją.
C. Tylko pod koniec realizacji.
5) Kiedy musimy przygotować biznesplany?
A. Tylko przy rozpoczynaniu nowej działalności.
B. Jest to niezbędne, albo chcemy założyć nowy biznes, połączyć się z istniejącym
przedsiębiorstwem, albo go rozwinąć, lub rozszerzyć naszą działalność.
C. Biznesplany są wykorzystywane w codziennej działalności przedsiębiorstwa.
6) Projekty są zawsze __________, złożone, zorientowane na cel, mają ścisłe ramy
czasowe z ograniczonymi zasobami i ograniczeniami budżetowymi.
A. strategiczne
B. formalne
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C. charakterystyczne
Rozwiązania
Pytanie
Poprawna
odpowiedź
1
C
2
A
3
B
4
B
5
B
6
C
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