
Nasza opinia o module. 

Przepraszamy za opóźnienie lecz strajk, święta i egzamin bardzo utrudniały naszą pracę. 

W tym module dowiedzieliśmy się wiele z stronie finansowej i firmy a także możliwości 
dofinansowania dla nowych firm. To bardzo istotne bo zapewne kiedyś będziemy musieli z takich 
ewentualności skorzystać. 

Wiemy już co to są koszty stałe i zmienne, z czego najważniejszymi i największymi  będą koszty stałe. 
Umiejętność zrobienia dobrego i przemyślanego biznesplanu i analizy finansowej to połowa sukcesu. 

Ten moduł bardzo nam się podobał i uważamy, że dzięki temu projektowi wiemy coraz więcej rzeczy, 
które kiedyś mogą nam naprawdę być przydatne. 

Komentarz naszego mentora p. Darii Żukowskiej 

Witajcie kochani! 

 Pomysł na firmę jest, strategia marketingowa i oferta gotowa, czas to wszystko sfinansować. Zadanie 
nie jest łatwe, bo trzeba przeanalizować kilkanaście elementów, które składają się na utrzymanie 
firmy. 

 Z Waszego budżetu wnioskuje, że takiej analizy właśnie dokonaliście. Pomyśleliście o podatkach, 
dodatkowych kursach czy promocji. Bardzo dobrze! Jeżeli chodzi o rachunki to z moich obliczeń 
wynika, że wszystkie wymienione przez Was kategorie wynoszą w sumie: 55 844 zł. Sprawdźcie czy w 
Waszych obliczeniach nic Wam nie umknęło. 

Cieszę się, że określiliście także, które wydatki zaliczane są do stałych, a które są okazjonalne. 

 Biznesplan – poziom wykonania przez Was tego zadania spowodował – po raz kolejny - że jestem 
zachwycona. Bardzo szczegółowy, bardzo przemyślany. Macie wszystko dopięte na ostatni guzik! Po 
przeczytaniu takiego biznesplanu nie zostawiacie wątpliwości co do wizji Waszego przedsięwzięcia. 
Dokładnie wiem na czym opieraliście swoje decyzje, jak podzieliliście rolę i kto czym będzie się 
zajmował. DOSKONALE! 

 Posiadacie rzetelną wiedzą dotyczącą możliwości wsparcia finansowego Waszego biznesu. 
Orientujecie się w dostępnych dotacjach i programach dla młodych przedsiębiorców. Warto z takiej 
oferty skorzystać, szczególnie właścicielom tak przemyślanej firmy. 

 Wybór konta nie był dla Was już żadną trudnością, szczególnie że mierzyliście się z takim zadaniem 
już w poprzednich modułach. Zwróciliście uwagę na istotne dla firmy kryteria i dokonaliście wyboru, 
opierając się dodatkowo na opiniach innych klientów. Nie bylibyście sobą, żeby nie wszystko było 
idealnie sprawdzone. Kolejna wizyta w banku, kolejne doświadczenia i zdobyta wiedza. Tak 
trzymajcie! Bądźcie ciekawi świata, sprawdzajcie, weryfikujcie to doskonała droga. 

 Dziękuję za Waszą opinię na koniec modułu. Wiem, że mieliście teraz pracowity czas, a i sytuacja w 
szkołach była trudna. Oficjalnie już wiemy, że zostaliście wytypowani na konferencję programu 
Młodzi Przedsiębiorczy, czego bardzo Wam gratuluję. Nie mogło Was tam zabraknąć i ogromnie się 
cieszę, że Wasza ciężka praca została doceniona. Mam nadzieje, że spotkamy się już w czerwcu! 
Trzymajcie się! 


