
 
 

   

Załącznik 6. Wzór Indywidualnego plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego 

 

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH 

 

Nazwa przedsiębiorstwa  

Adres przedsiębiorstwa  

Imię i nazwisko przedsiębiorcy  

 

Data diagnozy   

Podmiot odpowiedzialny za diagnozę  

Imię i nazwisko doradcy   

Etap I - Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa 

OBSZAR 1. Aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 

Forma prawna działalności  osoba fizyczna  spółka cywilna 

PKD działalności/branża  

Analiza przedsiębiorstwa pod kątem: 

a. dokumentacji dotyczącej prowadzenia 

działalności gospodarczej (wpis do CE-

IDG, umowy, pozwolenia, licencje, paten-

ty, dokumenty rejestracyjne ZUS, US, RE-

GON, PKD),  

b. okresu prowadzenia działalności gospo-

darczej, analiza ewentualnych zmian w 

dokumentach rejestrowych (CEIDG), 

c. terminowości składania odpowiednich 

deklaracji do ZUS i US,  

d. informacji nt. ewentualnych zaległości 

w zakresie składania niezbędnej doku-

mentacji i odprowadzaniu składek, wyni-

kających z prowadzenia działalności go-

spodarczej, 

e. korzystania w prowadzeniu działalności 

gospodarczej z dostępnych na ePUAP e-

usług, podpisu elektronicznego, profilu 

zaufanego ePUAP. 

 



 
 

   

 

OBSZAR 2. Marketing przedsiębiorstwa 

Analiza przedsiębiorstwa pod kątem: 

a. otoczenia konkurencyjnego przedsiębior-

stwa, 

b. polityki marketingowej przedsiębiorstwa, 

w tym strategii marketingowej, marketin-

gu mix: celów biznesowych działalności 

przedsiębiorstwa, tworzenia opisów pro-

duktów i usług, grup klientów, dostaw-

ców i rynków zbytu, sposobów dystrybu-

cji i promocji, cen i warunków płatności, 

c. analizy SWOT, oceny wpływu czynników 

zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję 

strategiczną firmy lub planowane przed-

sięwzięcie, w tym możliwości i skutki re-

alizacji przedsięwzięcia, oceny koniunk-

tury, sezonowości na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej, 

d. stopnia wykorzystywania technologii 

informatycznych, w tym Internetu 

w działalności gospodarczej (np. Facebo-

ok, Messenger i inne), 

e. budowania relacji z klientami podwyko-

nawcami, dostawcami, mediami, interesa-

riuszami przedsięwzięcia, 

f. narzędzi pozyskiwania klienta zagranicz-

nego, 

g. stopnia śledzenia zmian zachodzących na 

rynku i dostosowywania oferty firmy do 

tych zmian, 

h. podniesienia konkurencyjności firmy po-

przez innowacje marketingowe, 

i. strategii wejścia na rynek zagraniczny. 

 

 
  



 
 

   

OBSZAR 3. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem 

Analiza przedsiębiorstwa pod kątem: 

 rodzaju prowadzonej działalności, branży, 

obszaru geograficznego, 

 wielkości zatrudnienia, doboru personelu, 

podziału odpowiedzialności, zarządzanie 

czasem oraz planowania i organizacji pra-

cy, 

 systemu zarządzania przedsiębiorstwem, 

stosowanych metod zarządzania, syste-

mów wspomagających zarządzanie, sys-

temów finansowo-księgowych,  

 systemów zarządzania: ISO, HACCP, BHP. 

 

 

OBSZAR 4. Finanse przedsiębiorstwa 

Analiza przedsiębiorstwa pod kątem: 

 kosztów, przychodów i źródeł finansowa-

nia działalności przedsiębiorstwa, 

 systemu opodatkowania prowadzonej 

działalności gospodarczej, 

 narzędzi zarządzania finansami (progno-

zowania przepływów pieniężnych, pla-

nowania przepływów i kosztów, control-

lingu, metod utrzymania płynności finan-

sowej), 

 zarządzania kapitałem obrotowym przed-

siębiorstwa (utrzymywania bezpiecznego 

poziomu należności, zobowiązań, zapa-

sów i gotówki),  

 źródeł finansowania (porównanie źródeł 

pod kątem korzyści ekonomicznych), w 

tym: dotacji, kredytów, pożyczek, leasin-

gu, środków pieniężnych od inwestorów 

kapitałowych, podstawowe dokumenty 

wymagane przez instytucje finansowe, 

analizy umów pożyczkowych i kredyto-

wych. 

 

 
 



 
 

   

 
 

Etap II- Rekomendowane działania 

 
Rekomendowane działania planowane do realizacji w ramach usługi doradztwa wynika-
jące ze zdiagnozowanych potrzeb i problemów przedsiębiorcy w ramach poszczególnych 

OBSZARÓW tematycznych 
 

OBSZAR 1. 
Aspekty formalno-prawne dotyczące pro-
wadzenia działalności gospodarczej 

 

OBSZAR 2. 
Marketing przedsiębiorstwa 

 

OBSZAR 3. 
Organizacja i zarządzanie przedsiębior-
stwem 

 

OBSZAR 4. 
Finanse przedsiębiorstwa 

 

 

 
   

miejscowość i data  podpis doradcy 
 

  
   



 
 

   

  podpis przedsiębiorcy 
 
  



 
 

   

 

 
Przykładowe rekomendacje w poszczególnych obszarach tematycznych, w zależności od 

potrzeb przedsiębiorcy: 
   
1) OBSZAR 1. Wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: 

 wypełnienie dokumentów skierowanych do ZUS i Urzędu Skarbowego, 

 wypełnienie dokumentów do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, itp. 

(zgodnie z listą procedur określoną przez Ministerstwo Gospodarki w ramach programu UEPA -

upraszczanie i elektronizacja procedur administracyjnych), 

 konsultacje dotyczące umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, 

patentów, itp., 

 wypełnienie formularzy w bazie CEIDG, skorzystanie z e-usług dostępnych na ePUAP,  

 wykorzystanie podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP. 

 inne zidentyfikowane na etapie diagnozy. 

2) OBSZAR 2. Marketing przedsiębiorstwa: 

 opracowanie planu marketingowego, 

 opracowanie listy potencjalnych klientów, 

 określenie najlepszych kanałów dystrybucji, 

 określenie najlepszych kanałów promocji i opracowanie komunikatów promocyjnych, 

 zredagowanie opisów oferowanych produktów i usług, 

 zredagowanie materiałów promocyjnych, 

 analiza i wybór ofert najkorzystniejszych dostawców, 

 inne zidentyfikowane na etapie diagnozy. 

3) OBSZAR 3. Organizacja przedsiębiorstwa: 

 opracowanie strategii rozwoju firmy, 

 opracowanie schematu organizacyjnego i zakresu obowiązków pracowników, 

 opracowanie regulaminu pracy, 

 opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy, 

 przygotowanie procesu rekrutacji nowych pracowników, 

 inne zidentyfikowane na etapie diagnozy. 

4) OBSZAR 4. Finanse przedsiębiorstwa: 

 konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj: koszty, przychody i źródła finanso-

wania, 

 porównanie dostępnych źródeł finansowania pod względem korzyści ekonomicznych (dotacje, 

kredyty, pożyczki, leasing, inne) i wybór najkorzystniejszej formy finansowania, 

 porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty na rynku w zakresie wybranej formy finansowa-

nia, 

 przygotowanie wezwań do zapłaty wobec dłużników, 

 inne zidentyfikowane na etapie diagnozy. 

 


