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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/


A w tym rozdziale 
poruszymy następujące 

tematy…
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Umiejętności i kompetencje

Po tym rozdziale 

będziesz…
● Wiedział czym jest niepewność i jak sobie z nią radzić

● Rozumiał różne poziomy niepewności występujące podczas 

podejmowania decyzji przez przedsiębiorcę

● Znał różnicę pomiędzy ryzykiem a niepewnością

● Rozumiał jak zarządzać niepewnością



1.Niepewność



Niepewność [5]

W erze dot-comów firmy 
inwestowały w drogie domeny, 
zanim zrozumiały ich wartość. 
Kiedy w końcu pękła bańka, 

część firm rozpadło się, 
a tysiące pracowników zostało 

zwolnionych.

• Niepewność związana jest z ludzką naturą i stanowi ważny powód do 
podejmowania działań gospodarczych [8].

• Nie można mierzyć niepewności, można tylko radzić sobie z niepewnością. 

• Szukamy pewności na tyle, na ile możemy: im bardziej pewne są przyszłe 
wydarzenia, tym lepiej firma może się przygotować.

• Ponieważ niepewne wydarzenia są wyjątkowe i trudne do zaplanowania, 
powodują jeszcze większe negatywne konsekwencje dla nieprzygotowanych 
firm.



Niepewność jest od 
wieków uważana za 

największe wyzwanie 
dla przedsiębiorców 
i menedżerów [1].

DEFINICJA

“Niepewność oznacza brak lub niedoskonałość wiedzy lub

informacji kluczowych dla podejmowania decyzji

dotyczących przeszłych, teraźniejszych lub przyszłych

zdarzeń lub uwarunkowań w i wokół obrębu systemu

organizacyjnego.

Z definicji tej wynika jasno, że niepewność zależy od

różnych czynników: np. otoczenia nowego

przedsięwzięcia, braku zasobów, specyfikacji technicznych

produktów i problemów organizacyjnych [1].



2. Różne poziomy 
niepewności 

w podejmowaniu decyzji 
przez przedsiębiorcę



Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie napotyka na 
trzy różne rodzaje niepewności [8]

1. Pewna sytuacja: kiedy wyniki i wszystkie możliwe czynniki, w tym ich wpływ na 
wyniki, są znane przed podjęciem decyzji;

2. Niepewna sytuacja: gdy wynik i możliwe czynniki wpływające na niego nie są
znane;

3. Sytuacja ryzykowna: gdy decydenci są w stanie jakoś zmierzyć niepewność. 
Mierzona niepewność odnosi się do prawdopodobieństwa „a priori” 
i prawdopodobieństwa statystycznego (z danych), które są związane 
z określonymi przyszłymi zdarzeniami i które są obliczane poprzez zbadanie 
istniejących informacji o wystąpieniu takich zdarzeń.



Różne poziomy niepewności związane z decyzjami gospodarczymi [8]



Działania ludzkie w warunkach niepewności [8]
Niepewność związana 

z rozpoczęciem 
i rozwojem działalności 

gospodarczej jest 
wyższa i różni się od 

niepewności związanej 
z grami hazardowymi 

[8]. 



Niepewność w zakładaniu i rozwijaniu biznesu 
a hazard [8] 

• Zakłada się, że większa niepewność wynika z tego, że towary i usługi muszą
być produkowane w celu uzyskania niezbędnych zasobów do konsumpcji. 

• Przedsiębiorcy mają do czynienia z sytuacjami, które ogólnie rzecz biorąc są
zbyt wyjątkowe, aby wszelkiego rodzaju tabulacje statystyczne miały 
jakąkolwiek wartość orientacyjną (tzn. nie można zastosować obiektywnie 
mierzalnego prawdopodobieństwa lub szansy).

• Prawie wszystkie decyzje przedsiębiorcy mają do czynienia z przypadkiem i 
absolutną niepewnością, która jest wyższa niż w przypadku hazardu (tzn. 
prawdopodobnie mniej ryzykowne jest granie na pieniądze w gry hazardowe 
niż inwestowanie ich w biznes lub na giełdzie). Przynajmniej w tej grze 
hazardowej (loterii) prawdopodobieństwa są mierzalne za pomocą
częstotliwości (prawdopodobieństwa klasowe).



3. Niepewność a ryzyko



Ryzyko oznacza 
prawdopodobieństwo osiągnięcia 
w przyszłości skutków, które są
"znane", natomiast niepewność

oznacza, że prawdopodobieństwa 
te są "niewiadome" [1].

Wykres pewności, ryzyka i niepewności 
[2].



Główne różnice między ryzykiem a niepewnością [3]

Niepewność jest 
nieodłącznym 

elementem każdego 
biznesu, którego nie da 

się uniknąć, 
a przedsiębiorca nie ma 
pojęcia o tym, co będzie 

dalej.

• Ryzyko definiowane jest jako sytuacja w której możemy wygrać
lub przegrać coś wartościowego. Niepewność to stan, w którym 
nie ma wiedzy na temat przyszłych wydarzeń.

• Ryzyko może być mierzone i kwantyfikowane za pomocą modeli 
teoretycznych. I odwrotnie, nie jest możliwe zmierzenie 
niepewności w kategoriach ilościowych, ponieważ przyszłe 
zdarzenia są nieprzewidywalne.

• W przypadku ryzyka potencjalne wyniki są znane, natomiast 
w przypadku niepewności, wyniki są nieznane.



Główne różnice między ryzykiem a niepewnością [3]

Niepewność jest 
nieodłącznym 

elementem każdego 
biznesu, którego nie da 

się uniknąć, 
a przedsiębiorca nie ma 
pojęcia o tym, co będzie 

dalej.

• Ryzyko może być monitorowane, jeśli zostaną podjęte 
odpowiednie środki w celu jego kontroli. Z drugiej strony, 
niepewność jest poza kontrolą osoby lub przedsiębiorstwa, 
ponieważ przyszłość jest niepewna..

• Minimalizacja ryzyka może być dokonana poprzez podjęcie 
niezbędnych środków ostrożności w przeciwieństwie do 
niepewności, której nie można zminimalizować.

• W przypadku ryzyka, prawdopodobieństwo jest przypisane do 
zbioru okoliczności, które nie są możliwe w przypadku 
niepewności.



Przykłady ryzyka i niepewności [5]

• Ryzyko występuje wtedy, gdy sklep internetowy z odzieżą
zdecyduje się sprzedać nową linię odzieży w oparciu 
o analizę klienta. Niepewność występuje wtedy, gdy ten 
sam sklep odzieżowy wprowadza bez badań nowy, 
niepowiązany produkt, np. nową linię mebli..

• Ryzyko występuje wtedy, gdy firma przenosi swoje 
procesy i dane do chmury. Niepewność występuje wtedy, 
gdy poważna awaria dotyka wielu serwerów w całym 
kraju.

• Ryzyko jest wtedy, gdy agencja reklamowa otwiera biuro 
w nowym kraju. Niepewność jest wtedy, gdy kraj wchodzi 
w recesję. 



PODSTAWA DO 

PORÓWNANIA

RYZYKO NIEPEWNOŚĆ

Znaczenie Prawdopodobieństwo wygrania 

lub utraty czegoś wartościowego 

jest znane jako ryzyko.

Niepewność oznacza sytuację, 

w której przyszłe zdarzenia nie są 

znane.

Mierzalność Można to zmierzyć Nie można tego zmierzyć

Rezultaty Znane są możliwe rezultaty Rezultaty są nie znane

Kontrola Możliwe do kontrolowania Nie możliwe do kontrolowania

Minimalizowanie Tak Nie

Prawdopodobień

stwo

Wyznaczalne Niewyznaczalne

Porównanie Ryzyka i Niepewności [3]



Porównanie Ryzyka i Niepewności [4].

Zobaczmy inne 
porównanie z 

z innego źródła. Te 
dwie tabele 

wyrażają podobne 
cechy. 



4. Niepewność co do 
praktycznych kwestii 

związanych 
z internacjonalizacją



Niepewność co do praktycznych kwestii związanych 
z internacjonalizacją

• Niepewność i ryzyko są ważne przy podejmowaniu decyzji na różnych 
poziomach działalności międzynarodowej. Bardziej szczegółowo w 
przypadkach, gdy firmy angażują się w nową działalność, w tym [9]:

1. Wejście na nowe rynki 
2. Korzystanie z różnych trybów pracy
3. Zmiana strategii międzynarodowych

"W sumie, nigdy nie można wyeliminować ryzyka. Podobnie jak mądrzy 
przedsiębiorcy, możesz jednak systematycznie zmniejszać ryzyko dla swojego 
przedsięwzięcia i pozwolić, by konkurencja była głupia. O wiele lepiej jest być
mądrym i nieco niechętnym do ryzyka niż być głupim i hazardzistą". [10]

"ograniczone 
informacje dotyczące 

lokalizacji/analizy 
rynków zagranicznych 

miały największy wpływ 
na zdolność firmy do 

inicjowania lub 
rozwijania eksportu [9]".



5. Rodzaje niepewności, 
których doświadczają 

przedsiębiorcy



Rodzaje niepewności, których doświadczają przedsiębiorcy 
[10]

1. Niepewność rynku: Czy rzeczywiście za kilka lat wciąż będzie rynek 
dla Twoich produktów i usług, zwłaszcza jeśli jesteś
przedsiębiorstwem technologicznym? Nawet jeśli tak, to czy Twoje 
założenia dotyczące wielkości rynku są dokładne? 

2. Niepewność technologiczna: Przy tak wielu możliwościach, czy 
dokonałeś właściwego wyboru technologii, np. technologii do 
rozwoju, platform do wykorzystania dla swoich produktów i usług?

3. Niepewność organizacyjna: Czy twoje przywództwo i zespół działają
dobrze, abyście mogli realizować swoje plany. Czy ułatwiono 
elastyczność w przypadku konieczności zmian (np. różnych rodzajów 
umiejętności i sposobu myślenia).



Rodzaje niepewności, których doświadczają
przedsiębiorcy [10]

4. Niepewność konkurencyjna: Twoje założenia dotyczące rynku 
i technologii mogą być prawidłowe, ale czy jesteś w stanie 
rywalizować z konkurencją? Poza początkowym etapem 
wprowadzenia produktu/usługi na rynek, jest to walka 
konkurencyjna, która będzie potrzebna, aby przetrwać i wygrać.

5. Niepewność finansowa: Czy istnieją wystarczające pokłady 
kapitałowe, które pomogą Ci w osiągnięciu celów? Czy kapitał jest 
pozyskiwany od "właściwych" inwestorów i po "właściwych" kosztach?



6. Jak przedsiębiorcy radzą 
sobie z niepewnością



Jak zarządzać niepewnością i rozwojem [6]

"Nie ignoruj tego, 
co jest poza twoją

kontrolą, ale nigdy 
nie przestawaj być

skupionym na 
tym, co jest pod 

twoją kontrolą [6]".

"Zarządzanie 
niepewnością jest 

trudne, ale nie 
niemożliwe". 

Podejmując te kroki, 
przedsiębiorcy mogą

pomóc swoim 
przedsiębiorstwom 

[6]".



Jak zarządzać niepewnością i rozwojem [6]

• Przygotuj się na wiele wyników. Nie próbuj zgadywać, co będzie 
dalej. Spróbuj raczej rozważyć wiele czynników, które są pod twoją
kontrolą (np. jak klienci postrzegają twoją markę, jak motywujesz 
pracowników, gdzie możesz rozwijać się na niewykorzystanych 
rynkach, itp.)  Skoncentruj się na produktach lub ulepszeniach 
usług, które według ciebie będą potrzebne na rynku, wypróbuj 
nowe strategie marketingowe i ceny.

• Usprawnij swój biznesplan. Wracaj do swojego biznesplanu. W ten 
sposób możesz zmodyfikować swoją strategię tak, aby odpowiadała 
aktualnej sytuacji firmy, a tym samym zaktualizować swoją
propozycję wartości. Pomoże to zapewnić, że pozostaniesz na 
właściwej drodze do osiągnięcia swoich celów, unikając 
jednocześnie potencjalnych przeszkód na tej drodze (np. zacznij od 
rozmowy z klientami, zbadania konkurencji i przeprowadzenia 
analizy SWOT). 



Jak zarządzać niepewnością i rozwojem[6]

• Rozpoznawaj możliwości rozwoju. Szukaj sygnałów, które wskazują na 
rozwój biznesu. Mogą to być stali klienci, którzy wykazują
zapotrzebowanie na istniejące lub nowe usługi, rosnące zyski, trend 
wskazujący na ogólny wzrost całego segmentu, a nawet potrzebę
większego zespołu lub pomocy zewnętrznej. Aby wziąć pod uwagę takie 
sygnały, należy prowadzić stałą, ponowną ocenę wszystkich 
operacyjnych aspektów działalności.

• Skup się na kontroli jakości. Kontrola jakości jest uważana za jeden z 
najważniejszych aspektów w biznesie. Musi ona pozostać pod kontrolą
przez cały czas, zwłaszcza w czasach niepewności i rozwoju. Pomimo 
tego, że różni się ona w zależności od firmy, istnieje kilka wspólnych 
podejść, które mogą być stosowane w celu zapewnienia stałej jakości 
produktów lub usług. Jednym z nich jest szkolenie pracowników. 



Jak zarządzać niepewnością i rozwojem [6]

• Skup się na kontroli jakości (ciąg dalszy). W związku z tym musisz w 
swojej działalności zdefiniować czym jest „wysoka jakość”. Ponadto 
pracownicy powinni mieć zapewnione informacje i narzędzia, których 
potrzebują, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Innym podejściem jest 
okresowe organizowanie spotkań zespołowych w celu oceny postępów 
i określenia obszarów poprawy. Zazwyczaj osoby, które są zaangażowane 
w codzienne zarządzanie, mają wiele sugestii.  Innym podejściem jest 
badanie niektórych trudnych liczb z zespołem kontroli jakości, takich jak 
Net Promotor Score, który pomaga zmierzyć satysfakcję klienta. Staraj się
mieć kontrolę, aby zbierać informacje zwrotne od klientów (np. wysyłać
ankiety do reprezentatywnej grupy klientów co pół roku). 



Jak zarządzać niepewnością i rozwojem [6]

• Znaj swoje liczny. Kluczowe dane liczbowe dotyczące 
finansów i inne kluczowe wskaźniki efektywności 
muszą być zrozumiałe i dobrze monitorowane. 
Pomaga to w szybkim wprowadzaniu odpowiednich 
zmian. Należy mieć świadomość danych liczbowych 
dotyczących kursu wymiany, transakcji, które zespół
przeprowadza w określonych ramach czasowych oraz 
średnią wielkość tych transakcji. Ponadto, należy 
codziennie komunikować się ze sprzedawcami, 
dbając o to, aby możliwe było określenie 
wskaźników "prowadzącego" i "opóźnionego" oraz 
znalezienie idealnej równowagi między nimi.



Jak zarządzać niepewnością i rozwojem [6]

• Dywersyfikuj swoje produkty i usługi. Niezależnie od tego, czy 
dostarczasz usługę, czy produkt, zastanów się, jak możesz 
zaoferować swoim klientom dodatkowe oferty, które 
uzupełniają to, co obecnie oferujesz. Przykładowe pytania, które 
pomogą w podjęciu decyzji, to między innymi: „jakie segmenty 
docelowe są obecnie zaniedbywane przez ciebie i twoją
konkurencję?”; „jaki model operacyjny najlepiej służyłby tym 
klientom, napędzając zysk?”; „czy zainwestowałbyś w strategię
upsell lub wprowadziłbyś drugą linię produktów?”. Porozmawiaj 
z klientami i zespołem, aby zidentyfikować i przetestować nowe 
możliwości. Jednocześnie należy pozostać wiernym przekazowi 
Twojej marki, spełniając jednocześnie inne potrzeby klientów, 
czyniąc z niej sytuację korzystną dla obu stron. 



Jak zarządzać niepewnością i rozwojem [6]

• Odzyskaj kontrolę nad swoim czasem. Aby pozostać skoncentrowanym na zadaniach, które 
mogą rozwijać Twój biznes, śledź jak Ty i Twój zespół spędzacie czas. To z kolei pozwoli Ci 
zachować kontrolę. Tak, tu chodzi o zarządzanie czasem! Co więcej, ciągłe przełączanie się
między zadaniami prowadzi do wykorzystania różnych części mózgu. Redukcja tych 
przełączników w mózgu pozwala na szybszą pracę. Jako przedsiębiorcy, powinniście 
zautomatyzować i delegować jak najwięcej. Zadania, które można zautomatyzować, to na 
przykład posty w mediach społecznościowych i powtarzające się rozliczenia. Zadania, które 
mogą być delegowane do pracowników lub nawet zlecane na zewnątrz, obejmują tworzenie 
treści lub obsługę klienta, co pozwala skupić się na ważniejszych zadaniach, takich jak 
zarządzanie niepewnością i rozwój firmy.



Jak zarządzać niepewnością i rozwojem [6]

• To wideo na Youtube [7] pokazuje, jak znajomość Twoich danych 
liczbowych może pomóc w radzeniu sobie z niepewnością. Prowadzący 
omawia również swoją strategię bezpieczeństwa finansowego, która 
pomaga mu radzić sobie z niepewnością: 
https://www.youtube.com/watch?v=VATw0RIgPJo. 



7. Najlepsze praktyki 
zmniejszające niepewność



Najlepsze praktyki zmniejszające niepewność [10]

1. Wybierz okazję z asymetrycznymi barierami wejścia na rynek. Nie 
należy podążać za większością, ponieważ wydaje się to być oczywiście 
dobrą okazją dla wszystkich. Szukaj możliwości z niskimi barierami 
wejścia dla siebie, ale wysokimi dla innych:

• Możesz mieć wyjątkowy i wczesny wgląd w możliwości rynkowe (np. 
Facebook).

• Możesz mieć unikalne możliwości technologiczne (np. Google).
• Być może posiadasz przewagę w zakresie wczesnego reagowania, 

pozwalającą na szybsze wejście na rynek niż ci, którzy wchodzą na 
rynek po tobie (np. Amazon).



Najlepsze praktyki zmniejszające niepewność [10]

2. We wczesnej fazie, minimalizuj złożoność. Skoncentruj się na 
starannie wybranej niszy i zachowaj prosty model biznesowy na 
wczesnym etapie. Brak zasobów i przepustowości menedżerskiej to 
częste doświadczenia w czasie zakładania firmy. Unikaj w tym 
momencie zbyt skomplikowanego modelu biznesowego: 

• Jeff Bezos powiedział, że imię „Amazon" jest preferowane, ponieważ w 
końcu chciał sprzedać wszystko i wszystkim. Jednak na początku skupił
się tylko na sprzedaży książek; wybrał najmniej skomplikowany model 
biznesowy w eHandlu. 



Najlepsze praktyki zmniejszające niepewność [10]

3. Nigdy nie ignoruj analizy ekonomicznej swojego modelu 
biznesowego. Od samego początku powinna istnieć pewna 
przejrzystość na drodze do rentowności. Czynniki, które determinują
ceny, strukturę kosztów i zwrot z inwestycji to tylko kilka z nich: 

• Podczas wywiadu dyrektor generalny firmy produkującej 
mikroprocesory w Dolinie Krzemowej zauważył, że aby zacząć
generować zyski, potrzebuje jedynie 10% udziału w rynku w swoim 
docelowym segmencie. Nie zauważył jednak, że jego konkurenci z 30-
60% udziałem w rynku będą mieli większą skalę i strukturę kosztów 
niż jego firma. W biznesie kierowanym na taką skalę, szanse firmy 
z 10% udziałem w rynku na przetrwanie w sposób opłacalny są zerowe. 
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4. Miej tendencje do przeprowadzania wielu tanich eksperymentów. 
Przeprowadzanie wielu tanich eksperymentów, najlepiej równolegle, 
jest jedną z najszybszych dróg do uzyskania większej przejrzystości:

• Bazę klientów można podzielić na segmenty geograficzne (lub z uwagi 
na inną cechę).

• Dla każdego segmentu można eksperymentować z różnymi cechami 
produktów/usług, różnymi strukturami cenowymi, itp.

• Takie eksperymentowanie jest zgodne z podstawową ideą leżącą
u podstaw koncepcji „zwinnych startupów": 
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5. Zmniejsz zużycie gotówki bez spowalniania działalności. Zawsze 
szukasz ofert, które pozwolą ci zaoszczędzić pieniądze:

• "Nigdy nie kupuj nowych, jeśli możesz kupić używane, dotyczy to 
wszystkiego - od komputerów po meble. 

• Nigdy nie kupuj, jeśli możesz brać w leasing. 
• Nigdy nie podpisuj długoterminowej umowy leasingowej, jeśli możesz 

wynajmować na krótszy okres. 
• Nigdy nie wynajmuj, jeśli możesz pożyczyć. 
• Czy większa firma może mieć dodatkową powierzchnię, którą może 

być skłonna wynająć, przynajmniej na krótki okres czasu? 
• A co z inkubatorami lub parkami naukowymi? 
• I oczywiście, nigdy nie pożyczaj, jeśli możesz zdobyć. Czy jakaś inna 

firma próbuje pozbyć się nadmiaru rzeczy?" 
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6. Przeliczaj koszty stałe na koszty zmienne. Twoim celem powinno być
zachowanie elastyczności w przypadku trudności finansowych lub 
konieczności zmiany modelu biznesowego. Koszty zmienne 
pozwalają na szybsze obracanie się niż koszty stałe:

• Lepiej jest polegać na podwykonawstwie produkcji, niż na budowie 
własnego zakładu, dopóki nie będziesz miał pewności i większego 
zaufania do swojego modelu biznesowego. 

• Zamiast tworzyć własne oddziały sprzedaży, rozsądniej jest polegać
na niezależnych przedstawicielach handlowych. 
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7. Zbuduj zrównoważony zespół wzajemnie uzupełniających się ludzi. 
Różne i komplementarne umiejętności są pożądane w Twoim zespole 
kierowniczym. „osoba od wszystkiego" będzie miał trudności 
z wyróżnieniem się we wszystkich ważnych i różnorodnych zadaniach. 
Jeśli jest wiele osób, które wyróżniają się w tym samym zadaniu, 
w innych słabo zarządzanych obszarach pojawią się ślepe zaułki.

• Np. w przypadku przedsięwzięć technologicznych, często obejmują
one 

a) rozwój technologii
b) Prowadzenie działalności
c) marketing i sprzedaż
d) finanse i rachunkowość
e) zarządzanie ludźmi. 
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8. Dźwignia finansowa dla wybranych klientów, dostawców 
i uzupełniających. Pojawi się szerszy ekosystem, w którym będzie 
osadzona Twoja firma. Poznaj go dobrze: 

• "Czy potrafisz określić, którzy klienci, którzy dostawcy, którzy 
partnerzy technologiczni, którzy partnerzy dystrybucyjni i tym 
podobni skorzystają z sukcesu Twojego przedsięwzięcia?

• Podobnie jak w przypadku pracowników, którzy posiadają udziały, 
firmy te mają udział w tym, aby pomóc Ci osiągnąć sukces. To czyni 
z nich dziś Twoich "naturalnych" partnerów. Pomyśl o tym, jak możesz 
je wykorzystać, aby uzyskać wczesne informacje zwrotne na temat 
różnych aspektów Twojego modelu biznesowego, udzielić wsparcia, 
zmniejszyć strukturę kosztów i ograniczyć tracenie pieniędzy".
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9. Szukaj " sprytnych" pieniędzy, a nie tylko pieniędzy (lub, co gorsza, 
"głupich" pieniędzy). W pozyskiwaniu kapitału, nie bądź ani zbyt 
skąpym ani zbyt chciwym. 

• Rezultatem zbyt wczesnego pozyskania kapitału może być zwiększenie 
skali przedsięwzięcia, zanim zostaną rozwiązane kluczowe wątpliwości 
w modelu biznesowym lub utworzone kluczowe możliwości. 

• Na podstawie badań stwierdzono, że przedwczesne skalowanie jest 
jednym z największych czynników powodujących niepowodzenie 
przedsięwzięć technologicznych. 

• Staraj się unikać "głupich" pieniędzy, na ile to możliwe, tzn. 
finansowania przez inwestorów, którzy będą zbytnio się wtrącać
i dawać złe rady przy uruchamianiu systemu.



ĆWICZENIA 
PRAKTYCZNE



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

• Rezultaty i możliwe czynniki wpływające nie są znane w niepewnych sytuacjach.

• Przykładem niepewności jest sytuacja, gdy poważna awaria dotyczy wielu serwerów 
w całym kraju.

• Brak zasobów jest przykładem jednego z aspektów, który może prowadzić do 
niepewności. 

• Niepewność jest związana z ludzką naturą i jest najważniejszym powodem do 
działań społecznych. 



2. Uzupełnij poniższe zdania:

a) Ryzyko oznacza prawdopodobieństwo przyszłych wyników, które są --------------
podczas gdy niepewność oznacza, że te prawdopodobieństwa są ---------------.

b) ---------- jest wtedy, gdy agencja reklamowa otwiera biuro w nowym kraju. ----------- jest, 
gdy kraj wchodzi w recesję. 

c) ------------ jest uważany za jeden z najważniejszych aspektów w biznesie. 

d) Ryzyko może być ----------- i określone ilościowo, poprzez modele teoretyczne.
______________________________

e) Prawie wszyscy przedsiębiorczy mają do czynienia z i absolutną niepewnością, czyli -
---------. 



Scenariusz gry
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