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NASTAWIENIE NA 
GLOBALNĄ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cześć! Jestem Tomek 

i będę Twoim 

przewodnikiem podczas 

tego kursu. 



wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", jest 

ogólnounijnym szkoleniem dotyczącym istotnych aspektów procesu 

internacjonalizacji.

Kurs wINGS składa się z  6 rozdziałów: Nastawienie na globalną przedsiębiorczość, 

Podstawowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, Zarządzanie 

niepewnością, Komunikacja międzykulturowa, Umiejętności marketingowe 

i biznesowe.

W trakcie stworzonej przez na Gry zaangażujesz się w realne sytuacje związane 

z przedsiębiorczością i zdobędziesz zestaw kompetencji, które przygotują Cię na 

przygodę z umiędzynarodowieniem… .

wINGS został utworzony przez stowarzyszenie sześciu organizacji specjalizujących 

się zarówno w edukacji jak i przedsiębiorczości. Jeśli chcesz uzyskać więcej 

informacji na temat projektu wINGS, odwiedź adres https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/
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W ramach tego rozdziału 
porozmawiamy na temat 

tych 7 tematów. 



Umiejętności i kompetencje

Po tym rozdziale 

będziesz… 

● Wiedział czym jest myślenie strategiczne i jak je rozwijać

● Świadomy znaczenia planowania biznesowego

● Znał etapy tworzenia biznesplanu 

● Wiedział jak rozwijać cechy przywódcze

● Umiał rozróżnić różne rodzaje przywództwa

● Wiedział jak określić misję, wizję i wartości Twojego biznesu

● Rozumiał, cały proces dotyczący tego jak przedsiębiorstwa 

rozwijają się na arenie międzynarodowej 

● Wiedział jakie są korzyści i ryzyka związane 

z internacjonalizacją przedsiębiorstwa



1.Myślenie strategiczne



Myślenie strategiczne 
pozwala wyznaczyć cel 
biznesowy, analizując 

zasoby, którymi dysponuje 
biznes, aby go osiągnąć

i zorganizować je do 
osiągnięcia celu.

DEFINICJA

Myślenie strategiczne określa przyszłą

perspektywę firmy, a jednocześnie stanowi 

podstawę do podejmowania wszelkich decyzji 

planistycznych. Koncentruje się na procesach, 

które prowadzą do rozwoju misji, wizji, zasad 

i wartości firmy oraz strategii. Innymi słowy, 

myślenie strategiczne to takie, które jest zdolne do 

przewidywania efektów działań, długoterminowej 

wizji, jest kreatywne i zorientowane na osiągnięcie 

konkretnych celów.



Myślenie strategiczne nie jest 
czymś teoretycznym, ale jest 

nabywane i wzmacniane przez 
praktykę.

Szachy są przykładem myślenia 
strategicznego w codziennym 
życiu.



● Znasz cel swoich działań. Musi istnieć jasno określony cel lub przeznaczenie. W 

przeciwnym razie, każda strategia jest bez znaczenia.

● Wiesz na czym stoisz. Konieczna jest umiejętność określenia, jaka jest obecna 

sytuacja i jak odległy jest cel.

● Wiesz jak zdefiniować ścieżkę, która będziesz podążał. Jest to centralny punkt 

strategii. Zakłada on zaprojektowanie sposobu dotarcia do tego, co chcemy 

osiągnąć.

● Potrafisz dokonać samooceny i skorygować błędy. Myślenie strategiczne 

wymaga elastyczności, aby stale monitorować obecny stan i móc na nowo 

zdefiniować kurs.

Myślisz strategicznie kiedy:



1. Zdolność do odrzucania modeli predykcyjnych. Nie 
można przyjąć jednego modelu działania i uparcie się go 
trzymać. Strategia powinna być stale odnawiana. Dlatego 
trzeba być otwartym, by kierować, stale przekierowywać
i radzić sobie z niepewnością.

2. Umiejętność stawiania pytań. W myśleniu strategicznym 
pytania są o wiele ważniejsze od odpowiedzi. Jeśli 
pytanie można zdefiniować, to większość drogi została 
już pokonana.

3. Identyfikacja kluczowych punktów. Konieczne jest 
nauczenie się, jak oddzielić czynnik determinujący od 
losowego. Wiedza o tym, jakie są czynniki decydujące, 
ma fundamentalne znaczenie. Umożliwia to 
dokładniejsze śledzenie i w razie potrzeby reagowanie.

Na myślenie 
strategiczne wpływa 
wiele umiejętności. 
Istnieją jednak trzy, 
które są kluczowe:



Jak rozwijać myślenie strategiczne

➔ Zbadaj procesy i działania, które są opracowywane w firmie w celu dokonania 
odpowiednich modyfikacji dla większej wydajności.

➔ Ważne jest, aby mieć globalną wizję firmy i nie koncentrować się na 
konkretnym obszarze.

➔ Zwróć uwagę na to, co dzieje się na rynku lub na te czynniki, które mogą
zakłócać rozwój działalności.

➔ Zbierz wszystkie dane o swojej firmie oraz branży i naucz się je odczytywać. 
Należy tworzyć realistyczne prognozy, aby przewidywać przyszłość.

➔ Ponadto, rozwój strategicznego myślenia wdrożonego jako metodologia w wielu 
organizacjach jest stopniowo nabywany w miarę tworzenia biznesplanów.



Myślenie strategiczne nie jest tym samym, co

"planowanie strategiczne". Pierwsza z nich to umiejętność

intelektualna, która jest ukierunkowana. Druga to

zastosowanie tej umiejętności do konkretnego aspektu

lub sytuacji.

MYŚLENIE STRATEGICZNE VS. 
PLANOWANIE STRATEGICZNE

Uwaga!



2. Planowanie biznesowe



Biznesplan składa się
z dokumentu, który 
przedstawia zarówno 

wartości jakimi kieruje 
się firma, jak również jej 
możliwości biznesowe.

DEFINICJA

Biznesplan jest dokumentem, który opisuje 

i wyjaśnia działalność, która ma być

prowadzona, jak również różne aspekty z nią

związane, takie jak jej cele, strategie które mają

być stosowane do osiągnięcia tych celów, 

procesy produkcyjne, niezbędne inwestycje czy 

oczekiwaną rentowność.



1. Pozwala to na poznanie rentowności i opłacalności 

przedsiębiorstwa przed jego założeniem, a tym samym, na 

przykład, na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy w przypadku, 

gdy przedsiębiorstwo nie jest opłacalne lub rentowne.

2. Służy jako przewodnik przy zakładaniu firmy, a następnie 

prowadzeniu jej w ciągu pierwszych kilku miesięcy życia.

3. Pozwala na uzyskanie finansowania, ponieważ biznesplan 

pozwala nam wykazać stronom trzecim rentowność i 

atrakcyjność przedsiębiorstwa.

Istnieją trzy główne 
powody, dla których 

warto stworzyć
biznesplan:

Dlaczego ważne jest sporządzenie biznesplanu?



ETAPY TWORZENIA BIZNESPLANU

Plan ten określa każdy obszar działalności firmy i jednocześnie wyznacza strategie
niezbędne do osiągnięcia celów. Zaleca się jednak by zwrócić uwagę na różne
obszary i opracować każdy z kroków, których wymaga biznesplan.

1. Wstęp: W tej części biznes planu musimy ustalić potrzeby naszej firmy, 
zarówno w zakresie kapitału i finansowania, jak i zasobów materialnych 
i ludzkich, oraz cele, które chcemy osiągnąć: rynek, klienci, sprzedaż, zyski, 
potencjał ... . Dlatego też, mimo iż jest to pierwsza część biznesplanu, 
wskazane jest, aby utworzyć ją na końcu, po przeanalizowaniu 
i uzupełnieniu pozostałych części.

2. Opis działalności: Powinien on obejmować informacje dotyczącą tego, co 
robimy, opisy naszych produktów lub usług oraz obecny stan sektora, 
w tym prognozy na przyszłość.



3. Badania rynku: musimy określić rynek docelowy i przeanalizować inne 
przedsiębiorstwa w branży, aby zrozumieć naszą pozycję oraz to czym się
wyróżniamy. Badanie musi obejmować również strategie rynkowe, które 
będziemy musieli przeprowadzić, aby dotrzeć do naszych docelowych 
odbiorców.

4. Analiza konkurencji: określenie mocnych i słabych stron naszych głównych 
konkurentów w celu opracowania korzystnych strategii dla naszej 
działalności oraz wykrycia słabych stron, które mogą stać się przeszkodą do 
pokonania.

5. Strategia sprzedaży i marketingu: zdefiniowanie działań promocyjnych 
będzie miało kluczowe znaczenie dla zwiększenia wpływu zakresu naszych 
produktów i dotarcia do potencjalnych klientów. Jeśli chcemy sprzedawać, 
muszą nas znać. W tym celu konieczne będzie przełożenie wszystkich tych 
decyzji na plan marketingowy, aby osiągnąć wyznaczone cele.



6. Finansowanie przedsiębiorstwa: ostatnia 
części biznesplanu, ale niezwykle 
istotna dla przetrwania firmy. W tej 
części musimy uwzględnić od kosztów 
początkowych i stałych, do kosztów 
produkcji, jak również przybliżony 
szacunek przychodów zgodnie z ceną
produktu lub usługi oraz ustalonym 
celem wielkości sprzedaży. Musimy 
również zadać sobie pytanie, czy 
potrzebujemy zewnętrznego 
finansowania, co będzie oznaczało 
konieczność przekonania inwestorów 
i opracowania strategii, które pozwolą
nam to osiągnąć.



Potrzebujemy biznes planu, 
gdy...

Biznesplan musi być:

● Sugestywny. Zarówno w projekcie 
zewnętrznym (schludna okładka, wysokiej 
jakości papier, atrakcyjny design...), jak i 
wewnętrznym (wstęp, część właściwa i 
załączniki).

● Interesujący. Napisany w taki sposób, by 
zachęcić czytelnika do rozważenia 
możliwości wejścia do biznesu.

● Pomysłowy i dynamiczny. Musi być
kreatywny, ale z umiarem.

● Precyzyjny i konkretny. Musi zawierać
wszystkie ważne informacje.



Biznesplan



3. Przywództwo



Przywództwo definiuje się jako "zestaw umiejętności 

kierowniczych lub menedżerskich, które dana osoba 

musi posiadać by móc wpływać pracowników 

organizacji, sprawiając, że zespół pracuje 

z entuzjazmem, aby osiągnąć cele i zadania.” 

Dlatego właśnie przywództwo w dzisiejszych czasach 

jest jedną z najbardziej wymagających kompetencji dla 

menedżerów. Niezbędna jest świadomość, że strategie 

przywództwa nie działają z dnia na dzień, ale wiążą się

z pracą i wysiłkiem w dłuższej perspektywie czasu. 

Dlatego doświadczenie jest kluczowym elementem 

w szkoleniu dobrych liderów biznesu.

Menedżerowie, którzy są
odpowiedzialni za to by 

organizacja osiągała sukces, muszą
posiadać umiejętność kierowania 

firmą oraz być zdolni do 
wykrywania błędów i szukania 

rozwiązań.

Czym jest przywództwo w biznesie i dlaczego 
jest ono ważne?



Umiejętności menedżerskie to umiejętności i wiedza, które każdy lider musi posiadać, 

aby skutecznie przyczyniać się do rozwoju firmy, wysiłku swojego zespołu i spełniania 

potrzeby ciągłego doskonalenia. Wyróżnia się dwa rodzaje umiejętności:

● Kompetencje twarde lub umiejętności techniczne, jak sama nazwa wskazuje, 

opierają się na wiedzy i doświadczeniu zawodowym w zakresie określonych 

funkcji lub procesów wewnętrznych firmy.

● Kompetencje miękkie lub umiejętności przywódcze, to bardziej przekrojowe 

zdolności, które sprawią, że lider odniesie większy lub mniejszy sukces. Są one 

bardziej związane z komunikacją werbalną i niewerbalną, charyzmą, zdolnością

do negocjacji i przekonywania. To właśnie te umiejętności składają się na różne 

style przywództwa.

Jakie są umiejętności zarządzania?



● Dobre umiejętności 

komunikacyjne

● Umiejętność motywowania 

zespołu

● Charyzma

● Entuzjazm

● Zdolność do rozwiązywania 

problemów

● Organizacja i zdolność do 

zarządzania zasobami

● Wizja przyszłości

CECHY PRZYWÓDCZE

● Umiejętność negocjacji

● Kreatywność

● Dyscyplina

● Aktywne słuchanie

● Uczciwość

● Strategia

● Zdolność do podejmowania 

decyzji

● Good image

Jednakże, w zależności 
od profilu firmy, 

niektóre cechy lub 
umiejętności mogą

mieć większe 
znaczenie od innych.



Style przywództwa

Styl liberalny → Ten styl charakteryzuje się wysokimi umiejętności 
komunikacyjnymi co pobudza entuzjazm i emocje, którego każdy projekt 
potrzebuje. 

Styl autokratyczny → Oznacza posiadanie czegoś w rodzaju władzy absolutnej 
w grupie i w związku z projektem.  Jest to bardzo restrykcyjne przywództwo 
biznesowe, które zazwyczaj nie działa zbyt dobrze, gdy mamy przed sobą zespoły 
robocze, których członkowie mają wysokie kwalifikacje… .

Styl demokratyczny → Chociaż lider jest nadal tym, który ma ostatnie słowo lub 
decyzję, to opinia wszystkich członków zespołu jest brana pod uwagę, co generuje 
motywację pracowników, zwiększając ich zadowolenie i wydajność.



Styl "Laissez-faire" → Nie zaniedbując kontroli i monitoringu członków projektu, 
lider przenosi na pracowników odpowiedzialność i zdolność do swobodnego 
i niezależnego podejmowania decyzji.

Styl naturalny→ Ten rodzaj przywództwa wydaje się wrodzony i jest obserwowany 
u tych osób, które w ten czy inny sposób pracownicy traktują jako liderów, jako 
przykład do naśladowania.

Styl transformacyjny → Z pewnością jest to jeden z najbardziej kompletnych styli 
przywództwa, jakie istnieją. Jest demokratyczny, jeśli mówimy o podejmowaniu 
decyzji, rozumiemy autonomię jako kluczowy czynnik rozwoju zawodowego 
pracowników, kontrolujemy, czy wszystko odbywa się prawidłowo i w odniesieniu 
do strategii, celów i zadań wyznaczonych przez organizację oraz emanuje 
naturalnością, uczciwością, zaufaniem i charyzmą, czyli podstawowymi cechami 
lidera. 



4. Misja, wizja 
i wartości



Odgrywają one bardzo 
ważną rolę, ponieważ są

strategicznymi, 
organizacyjnymi 

i psychologicznymi 
czynnikami Twojej 
strategii biznesowej 

w perspektywie 
długoterminowej.

Jaka jest misja, wizja i wartości przedsiębiorstwa?

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest precyzyjne  

określenie jaka jest misja, wizja i jakimi wartości kieruje się

Twoja firma.

Te trzy pojęcia zawsze łączą się w jednym celu: sprawią, że 

osiągniesz swój cel.

Ważne jest, aby Twoja firma określiła misję, wizję i wartości 

w formie pisemnej i publicznej, tak aby wszyscy członkowie 

Twojej firmy wiedzieli doskonale:

- Czym jest firma;

- Czym chce być w przyszłości;

- Wartości, na których się opiera aby je osiągnąć.



MISJA twojej firmy jest odpowiedzią na pytania dlaczego istnieje.

● Dlaczego stworzyłeś swoją firmę?
● Jakie są przesłanki jej istnienia?

Misja to droga, którą będzie podążać Twoja firma, aby urzeczywistnić swoją wizję, to 
znaczy, że misja umiejscawia Cię w teraźniejszości, a wizja będzie rzutować na Twoją
przyszłość.

Przykłady:
- Ikea: tworzenie wyjątkowej wartości dla Klienta poprzez rozwój mocy 

produkcyjnych, będących naszą unikalną przewagą konkurencyjną. Razem –
wnosimy wkład w cały łańcuch wartości, zapewniając wiedzę o produkcji i będąc 
dobrym przykładem we wszystkich aspektach biznesu.

- Coca cola: Chcemy dawać światu orzeźwienie. Chcemy inspirować i wywoływać
uśmiech szczęścia. Chcemy się wyróżniać poprzez budowanie trwałych wartości.



WIZJA jest twoją wizualizacją przyszłości, gdzie widzisz swoją firmę w przyszłości.
Dzięki niej opiszesz dokąd zmierzasz.

● Jak będzie wyglądać Twoja firma w przyszłości?
● Gdzie widzisz swoją firmę za kilka lat?

Wizja musi być realistyczna, ale także ambitna i marzycielska, jej zadaniem jest 
prowadzenie i motywowanie całego zespołu.

Przykłady: 

- Ikea: tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi.

- Coca Cola: Osiągnie maksymalnie zrównoważonego rozwoju, jakość i wzrost 
w różnych obszarach: ludzie, partnerzy, planety, zysku, wydajności i napojów.



WARTOŚCI firmy polegają na ustaleniu priorytetów, zasad, ograniczeń oraz 
kryteriów etycznych i moralnych, które będą regulować Twoją codzienną pracę. 
Stanowią one zbiór zasad, które regulują kodeks postępowania w Twojej firmie i 
określają, co jesteś gotów zrobić, a czego nie jesteś gotów zrobić, aby osiągnąć swoje 
cele.

Przykłady:

● Ikea: Poczucie wspólnoty, Troska o ludzi i planetę, Świadomość kosztów, 
Prostota.

● Coca Cola: Wiarygodność , Doskonałość , Nauka i rozwój, Troska o naszych 
ludzi, Wspólne działanie, Wspólny sukces z klientami.



5. Motywacja do 
rozwoju biznesu na 

skalę 
międzynarodową



Jest to proces, 
w ramach którego 
przedsiębiorstwo 

prowadzi część swojej 
działalności w kraju 
innym niż własny.

Internacjonalizacja biznesu

● Jest to długotrwały proces, który nie jest statyczny. Nie składa się z 

pojedynczego kroku w konkretnym momencie, ale ewoluuje 

w różnych etapach.

● Ma ona istotny wpływ na działalność organizacji biznesowej. 

Wyjście na zewnątrz ma w konsekwencji szereg zmian 

w funkcjonowaniu, strukturze i sposobie prowadzenia działalności.

● Wiąże się to z koniecznością prowadzenia działań poza krajem 

macierzystym firmy. Umiędzynarodowienie oznacza wyjście poza 

granice i wykonywanie szeregu różnego rodzaju czynności, takich 

jak zakup materiałów, inwestowanie, nabywanie produktów, na 

innych rynkach.



Etapy procesu internacjonalizacji

1. Okazjonalny eksport. Firma sporadycznie eksportuje 
produkcję, ponieważ otrzymywała zamówienia z zagranicy, 
zazwyczaj bez ich poszukiwania. Spółka często korzysta z 
usług lokalnych pośredników i nie ma kontroli nad 
wprowadzaniem zmian marketingowych na rynku 
zagranicznym.

2. Eksperymentalny eksport. Firmy decydują się na 
rozpoczęcie procesu internacjonalizacji poszukując rynków 
zbytu, nie uzależniając się od okazjonalnych zamówień.  
Firma sprzedaje swoje produkty lub usługi importerom na 
rynku zagranicznym, na który chce się skierować, ale bez 
kontroli ostatecznej ceny sprzedaży.

Podczas gdy eksport polega na 
punktualnej lub regularnej 
sprzedaży produktów lub 

usług poza granicami kraju, 
internacjonalizacja jest 

szerszym, długoterminowym 
procesem, który obejmuje 

bezpośrednie działania 
w innych krajach.



3. Zwykły eksport. Firmy mają już stabilną grupę klientów i zazwyczaj współpracują z 
agentami na różnych rynkach. Ponadto, zazwyczaj tworzą działy eksportu i otwierają
biura kontaktowe na rynku zagranicznym, kontrolując zmienne marketingowe i 
cenowe.

4. Tworzenie spółek zależnych zajmujących się sprzedażą. Firmy konsolidują rynek 
eksportowy. Ten krok stanowi wielką inwestycję w zasoby materialne i ludzkie.  
Ponadto, firmy przejmują funkcje handlowe operowane wcześniej przez strony trzecie. 

5. Utworzenie filii produkcyjnych. Jest to ostatni etap umiędzynarodowienia, a więc 
początek działalności międzynarodowej firmy. Firmy zazwyczaj podejmują ten krok, 
gdy istnieje potencjalny rynek; taryfy lub inne ograniczenia utrudniające eksport; gdy 
samorząd lokalny oferuje zachęty do inwestowania w kraju; lub gdy w obcym kraju 
istnieją zasoby produkcyjne, które sprawiają, że inwestycja jest opłacalna, takie jak 
niskie koszty pracy.



Korzyści z internacjonalizacji

Wzrost obrotów firmy: Poprzez ukierunkowanie na inne rynki, portfolio 
klientów będzie się powiększał, przyczyniając się do wzrostu sprzedaży.

Ekonomia skali: W związku ze wzrostem popytu, wzrośnie również produkcja, 
co będzie oznaczało spadek kosztu jednostkowego wytworzonego artykułu.

Dywersyfikacja ryzyka: Zmniejsza zależność od rynku krajowego.

Nowe możliwości biznesowe: Potrzeby różnią się w zależności od kraju. Dlatego 
schyłkowy produkt w jednym kraju może zaspokoić potrzeby innego rynku 
i z powrotem wejść w fazę wzrostu.

Reputacja marki: Internacjonalizacja zapewni firmie lepszy wizerunek 
zewnętrzny na świecie.



Ryzyko internacjonalizacji

Skomplikowany proces: nie jest łatwo dokonać takiego korku, więc warto polegać na 
profesjonalistach.

Brak wcześniejszej wiedzy: Przed wejściem do innego kraju konieczne jest poznanie 
szeregu kluczowych elementów, takich jak sposoby pracy, procedury i podatki, 
których przedsiębiorstwo musi przestrzegać.

Różnice kulturowe i językowe: muszą być brane pod uwagę. Możliwe jest, że niektóre 
produkty, które odnoszą sukces na jednym rynku, mogą nie mieć takiej samej 
akceptacji na innych rynkach.

Odległości mogą być problemem: jeśli chodzi o dystrybucję produktu, jak również
o zwiększenie kosztów transportu.



Ćwiczenia 
praktyczne



1. Zidentyfikuj, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe:

__ Myślenie strategiczne określa przyszłą perspektywę firmy, a jednocześnie stanowi 
podstawę do podejmowania wszelkich decyzji planistycznych.

__ Przy sporządzaniu biznesplanu wskazane jest, aby na początku napisać wstęp, ponieważ
jest to jego pierwsza część. 

__ Umiejętności miękkie opierają się na wiedzy i doświadczeniu zawodowym w zakresie 
określonych funkcji firmy.

__ Misją firmy jest wizerunek firmy w dłuższej perspektywie czasowej.

__ Chociaż mogą być one powiązane, to jednak internacjonalizacja i eksport to różne 
sposoby podejścia do rynków zagranicznych.



2. Uzupełnij poniższe zdania:

a) _________ nie jest czymś teoretycznym, ale jest nauczony i poparty praktyką.

a) _________ pozwala poznać opłacalność i rentowność przedsiębiorstwa przed jego 
rozpoczęciem.

a) Chociaż lider jest nadal tym, który ma ostatnie słowo lub decyzję, opinia wszystkich 
członków zespołu jest brana pod uwagę w stylu _________.

a) Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w swojej firmie, jest określenie w bardzo 

jasny sposób, jaka jest jej ______________________________.

a) Na etapie ___________ firmy mają już stabilną grupę klientów.



Scenariusz gry
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