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SŁOWNIK POJĘĆ 
 
 
OSOBA MŁODA – osoba w wieku 18-30 lat. 
 
BAZY DANYCH NT. BADAŃ RYNKOWYCH – (ang. Database – DB) narzędzia 
umożliwiające korzystanie ze zbioru danych statystycznych i raportów na temat rynku 
pracy, gospodarki.   
 
NARZĘDZIA DO TWORZENIA BIZNESPLANÓW – (ang. Business Plan Software – BPS) 
narzędzia pomagające w napisaniu poprawnego i kompletnego planu biznesowego, czyli 
dokumentu zawierającego ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. 
 
EDUKACYJNE SYMULATORY BIZNESU – (ang. Education Business Simulator – EBS) 
narzędzia umożliwiające rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej, pozwalające na zmierzenie się z różnymi problemami 
decyzyjnymi obejmującymi pełen zakres funkcjonowania firmy na rynku (w tym: 
rywalizacja z innymi przedsiębiorstwami, spadający zysk oraz rentowność, wzrost 
zadłużenia, planowanie produktów i ich polityki cenowej). 
 



                      

Strona 1 z 67 
 

1. WPROWADZENIE 
 
Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, zawartymi w Planie Działania 
„Przedsiębiorczość 2020”, państwa członkowskie powinny przyjąć nowe poglądy na 
temat przedsiębiorczości i jej znaczenia dla budowania europejskiego dobrobytu. 
Przedsiębiorczość jest bowiem potężnym czynnikiem wpływającym na wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy: przyczynia się do powstawania nowych 
przedsiębiorstw i miejsc pracy, otwiera nowe rynki, wspomaga rozwój nowych 
umiejętności i zdolności, a przy tym sprawia, że gospodarka jest bardziej konkurencyjna, 
innowacyjna i kluczowa dla realizacji celów szeregu europejskich polityk sektorowych.  
 
W efekcie, konieczne jest pobudzenie ducha przedsiębiorczości w Europie oraz 
stworzenie sprzyjającego otoczenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność, aby 
mogli prosperować i rozwijać się. Natychmiastowej interwencji wymagają zwłaszcza 
trzy obszary:  

- kształcenie i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości w celu wspierania wzrostu  
i tworzenia przedsiębiorstw, 

- umocnienie warunków ramowych dla przedsiębiorców dzięki zlikwidowaniu 
barier strukturalnych i wspieraniu ich na decydujących etapach cyklu życia 
przedsiębiorstwa, 

- zdynamizowanie kultury przedsiębiorczości w Europie: wychowanie nowego 
pokolenia przedsiębiorców. 

 
Projekt „TEEN” wspiera realizację Planu Działania „Przedsiębiorczość 2020” poprzez: 

- porównanie strategii stosowanych w krajach partnerskich w celu rozwoju 
kultury przedsiębiorczości, 

- przeprowadzenie badań i analiz na temat: podmiotów realizujących działania na 
rzecz szerzenia „ducha” przedsiębiorczości, aktualnego stopnia 
rozpowszechnienia kultury przedsiębiorczości wśród młodych osób, możliwości 
rozwoju umiejętności przedsiębiorczych młodych osób, 

- identyfikację narzędzi IT wspierających rozwój umiejętności przedsiębiorczych 
wśród osób młodych, zdefiniowanie cech owych narzędzi i zasugerowanie 
możliwych usprawnień. 

 
Niniejszy raport stanowi podsumowanie projektu „TEEN”. W pierwszym rozdziale 
omówiono wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu. Drugi rozdział 
koncentruje się na trzech grupach narzędzi IT najbardziej przydatnych podczas 
nabywania umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności 
gospodarczej. W trzecim rozdziale zidentyfikowano cechy idealnych narzędzi IT dla 
trzech grup omówionych w rozdziale drugim. Ostatnia część raportu jest poświęcona 
najlepszym, istniejącym narzędziom IT – z uwzględnieniem możliwości ich 
usprawnienia. 
 
 
  

1. 
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1.1. Podstawowe informacje o projekcie 
 
Nazwa projektu: „Technologies for Young Entrepreneurs” (TEEN) 
Czas trwania projektu: 01.08.2013 - 31.07.2015 
 
Cele projektu:  

- określenie i porównanie sposobów, strategii i narzędzi wykorzystywanych w celu 
rozprzestrzeniania kultury przedsiębiorczości wśród osób młodych przez 
organizacje z krajów partnerskich, 

- stymulowanie i wspieranie ducha przedsiębiorczości, kultury przedsiębiorczości  
i inicjatyw przedsiębiorczych w krajach partnerskich,  

- określenie możliwości rozwoju umiejętności osób młodych z zakresu 
przedsiębiorczości i/lub potrzebnych podczas zakładania własnej działalności 
gospodarczej, 

- poznanie narzędzi technologicznych wspierających nabywanie umiejętności  
z zakresu przedsiębiorczości i/lub potrzebnych podczas zakładania własnej 
działalności gospodarczej – identyfikacja „idealnych” narzędzi, określenie ich 
cech, i możliwości usprawnień. 

 
Partnerzy projektu: 

 

Provincia di Pesaro e Urbino (Włochy) - koordynator projektu -
 instytucja lokalnej administracji, która zarządza i wspiera rozwój 
terytorium, które jej podlega. Urząd opracowuje oraz stosuje strategie 
społecznego i ekonomicznego rozwoju, m.in. poprzez projekty 
współpracy międzynarodowej, porozumienia o współpracy z sektorem 
publicznym i prywatnym. Więcej informacji o Koordynatorze znajduje się 
na stronie: www.provincia.pu.it 

 

A.N.F.E. Delegazione Regionale Sicilia (Włochy) - organizacja zajmująca 
się szeroko pojętym wspieraniem integracji społecznej, kulturowej  
i zawodowej imigrantów, m.in: organizowaniem kursów, szkoleń  
i seminariów mających na celu wspieranie grup defaworyzowanych, 
prowadzeniem poradnictwa zawodowego w celu zmniejszenia 
bezrobocia, informowaniem i podnoszeniem świadomości społeczeństwa 
nt. niekorzystnej sytuacji społecznej bezrobotnych imigrantów. Więcej 
informacji o Partnerze znajduje się na stronie:  www.sicilia.anfe.it 

 

Confederacion de Asociaciones Empresariales de Burgos FAE 
(Hiszpania) - organizacja składająca się z firm, reprezentujących różne 
sektory gospodarcze (przemysł, handel, budownictwo, hotelarstwo, 
usługi), której celem jest wspólne koordynowanie, zarządzanie i ochrona 
interesów wszystkich firm zrzeszonych w ramach Konfederancji. Więcej 
informacji o Partnerze znajduje się na stronie: www.faeburgos.org 

1.1. 
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Incubadora D. Dinis – Associcao para a Promocao da Inovacao, 
Empreendedorism o e Novas Tecnologias (Portugalia) - organizacja 
typu non-profit, o strukturze zbliżonej do polskich inkubatorów 
przedsiębiorczości, której misją jest wspieranie przedsiębiorczości, 
innowacyjności i nowych technologii, przyczyniających się do tworzenia 
nowych projektów biznesowych. Więcej informacji o Partnerze znajduje 
się na stronie: www.incubadoraddinis.pt 

 

Mednarodna Fakulteta za druzbene in poslovne studije (Słowenia) - 
uczelnia wyższa oferująca studia na takich kierunkach, jak: ekonomia, 
zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo  
i jakość w edukacji. Więcej informacji o Partnerze znajduje się na stronie: 
www.mfdps.si 

 
Nevsehir Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi (Turcja) - uczelnia 
wyższa oferująca studia na takich kierunkach, jak: biologia, chemia,  
fizyka, matematyka, socjologia, archeologia, historia, historia sztuki, 
filologia. Więcej informacji o Partnerze znajduje się na stronie: 
www.fef.nevsehir.edu.tr 

 

Stichting Keniscentrum Pro Work (Holandia) - organizacja zajmująca 
się wspieraniem rozwoju zawodowego osób bezrobotnych poprzez 
coaching, szkolenia, doradztwo. Organizacja jest aktywna w różnych 
sektorach (m.in. ICT, ochrona środowiska, opieka zdrowotna), promując 
takie kwestie, jak: zrównoważony rozwój, integracja społeczna, 
przedsiębiorczość. Więcej informacji o Partnerze znajduje się na stronie: 
www.pro-work.nl 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska) – uczelnia wyższa oferująca 
prawie 72 kierunków studiów i ponad 229 specjalności, kształcąca blisko 
35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów  
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Więcej informacji o Partnerze 
znajduje się na stronie: www.us.edu.pl 

 

West Lothian College (Wielka Brytania: Szkocja) - uczelnia wyższa 
oferująca studia na kierunkach ścisłych, przyrodniczych, 
humanistycznych, społecznych i związanych ze zdrowiem. Więcej 
informacji o Partnerze znajduje się na stronie: www.west-lothian.ac.uk 

 
Spotkania zrealizowane w ramach projektu: 

- 10-11.11.2013 - Włochy (Pesaro) 
- 28-29.01.2014 - Turcja (Nevsehir) 
- 01-02.04.2014 - Portugaia (Leiria)  
- 19-20.06.2014 - Holandia (Burgh-Haamstede) 
- 30.09-01.10.2014 - Hiszpania (Burgos)  
- 16-17.12.2014 - Wielka Brytania (Livingston) 
- 18-19.03.2015 - Polska (Katowice) 
- 09-10.06.2015 - Słowenia (Celje)  
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2. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 
 
W niniejszym rozdziale znajduje się podsumowanie wyników badań przeprowadzonych  
w ramach projektu „TEEN”. 
 
 
2.1. Badanie „Dyfuzja kultury przedsiębiorczości i możliwości 

wspierania rozwoju przedsiębiorstw” 
 
 
Celem badania było zebranie danych i informacji na temat dyfuzji kultury 
przedsiębiorczości i możliwości wspierania samozatrudnienia oraz tworzenia nowych 
przedsiębiorstw przez osoby młode w krajach partnerskich. W efekcie dokonano opisu 
profili instytucji zajmujących się promowaniem i wspieraniem postaw 
przedsiębiorczych wśród młodych ludzi - wraz z opisem stosowanych przez nich 
strategii. 
 
Grupę badawczą stanowiły instytucje promujące i/lub wspierające działania oraz 
postawy przedsiębiorcze wśród osób młodych (w wieku 18-30 lat). Każdy z partnerów 
był zobowiązany do przebadania minimum trzech instytucji, po jednej z każdego 
sektora: administracji publicznej, edukacji, biznesu.  
 
W badaniu wzięło udział 66 instytucji z krajów partnerskich, przy czym podczas 
opracowywania wyników badań zastosowano ważenie korygujące dysproporcje 
pomiędzy udziałem instytucji z określonych państw. Próba obejmowała instytucje  
o różnej wielkości, działające w sektorach: administracji publicznej, edukacji, biznesu.  
 
Konkluzje dotyczące uwarunkowań struktury organizacyjnej grupy badawczej są 
następujące:  

- instytucje działają zazwyczaj w sieciach współpracy, 
- większość instytucji (74%) posiada wyspecjalizowane struktury służące 

wspieraniu i promowaniu przedsiębiorczości, przy czym struktury te liczą mniej 
niż pięciu pracowników (51%) i funkcjonują w organizacjach krócej niż 10 lat 
(55%), 

- instytucje (61%) prowadzą działalność zgodnie z opracowanym planem 
strategicznym i na bieżąco monitorują postępy w realizacji celów tych strategii 
(89% spośród instytucji posiadających plan strategiczny), 

- działalność instytucji jest finansowana ze środków publicznych (41%), 
- w ramach działalności instytucje zajmują się promowaniem działań 

przedsiębiorczych wśród osób młodych (w szczególności poprzez organizację  
i promowanie inspirujących spotkań z przedsiębiorcami), wspieraniem ich  
w tworzeniu koncepcji biznesowych (w szczególności poprzez organizację 
kreatywnych spotkań i analizę case studies) i modeli biznesowych  
(w szczególności poprzez zapewnienie mentora lub naukę tworzenia 
biznesplanów), oferowaniem im wsparcia finansowego podczas zakładania 
własnej działalności gospodarczej, 

- przedstawiciele instytucji uważają, że następujące narzędzia IT są ważne podczas 
wspierania rozwoju kompetencji przedsiębiorczych wśród osób młodych: bazy 

2. 

2.1. 
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danych nt. badań rynkowych, formularze ewaluacji, media społecznościowe, 
kursy e-learningowe, narzędzia do tworzenia biznesplanów, platformy nt. 
innowacji. Za nieco mniej ważne w omawianym kontekście uznali oni takie 
narzędzia IT, jak: edukacyjne symulatory biznesu, platformy umożliwiające 
uzyskanie finansowania w formie crowdfundingu, platformy wiedzy biznesowej, 
e-formularze oceny, e-booki, gry strategiczne, platformy naukowe, 

- w celu dotarcia do grup docelowych instytucje wykorzystują strony internetowe, 
media społecznościowe i media tradycyjne. 

 
Raport z przeprowadzonych badań opublikowano w kwietniu 2014 roku na stronie: 
http://www.teenproject.it/fileadmin/grpmnt/1046/10-ProgettiEuropei/Teen_Project_1st_survey.pdf 
 
 
2.2. Badanie „Duch przedsiębiorczości i umiejętności 

przedsiębiorcze wśród młodych ludzi” 
 
Celem badania było określenie wiedzy młodych osób z zakresu przedsiębiorczości oraz 
identyfikacja najlepszych narzędzi IT stosowanych przez nich w celu zdobywania 
umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i/lub rozwoju pomysłów biznesowych. 
 
Grupę badawczą stanowili młodzi przedsiębiorcy (18-30 lat), którzy rozpoczęli własną 
działalność gospodarczą w okresie 3 ostatnich lat od daty przeprowadzenia badania lub 
planowali to uczynić. Każdy z partnerów był zobowiązany do przebadania 10-15 
młodych przedsiębiorców i 10-15 przyszłych młodych przedsiębiorców, którzy 
posiadali pomysł na biznes i napisali biznesplan. 
 
W badaniu wzięło udział 251 respondentów. Większość z nich stanowili mężczyźni 
(61%), posiadający wykształcenie wyższe (39%) – w tym: studenci (35%) i absolwenci 
(30%). Osoby te po raz pierwszy zetknęły się z ideą przedsiębiorczości w szkole i/lub  
w trakcie szkoleń (38%) lub była ona efektem ich własnych przemyśleń (25%). 
Większość z nich posiadała własny pomysł na biznes (63%). Osoby te: 

- korzystały z następujących narzędzi IT w celu zdobywania umiejętności  
z zakresu przedsiębiorczości i/lub rozwoju pomysłów biznesowych: media 
społecznościowe, kursy e-learningowe, edukacyjne symulatory biznesu, bazy 
danych nt. badań rynkowych, e-booki, 

- znały, ale nie korzystały z następujących narzędzi IT w celu zdobywania 
umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i/lub rozwoju pomysłów biznesowych: 
platformy umożliwiające uzyskanie finansowania w formie crowdfundingu, gry 
strategiczne, platformy naukowe, narzędzia do tworzenia biznesplanów, 
formularze ewaluacji, e-formularze oceny, 

- nie znały następujących narzędzi IT służących zdobywaniu umiejętności  
z zakresu przedsiębiorczości i/lub rozwoju pomysłów biznesowych: platform nt. 
innowacji, platform wiedzy biznesowej 

- uznały, że najważniejszymi cechami omawianych narzędzi IT powinny być: 
łatwość obsługi, dostępność, użyteczność.  

 
Raport z przeprowadzonych badań opublikowano w czerwcu 2014 roku na stronie: 
http://www.teenproject.it/fileadmin/grpmnt/1046/10-ProgettiEuropei/Teen_Project_2nd_survey.pdf 

2.2. 
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2.3. Badanie „Narzędzia cyfrowe wspierające umiejętności 
przedsiębiorcze” 

 
Celem badania było wskazanie najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych 
narzędzi IT w nauczaniu umiejętności z zakresu przedsiębiorczości – wraz z powodami 
ich wyboru.  
 
Grupę badawczą stanowili nauczyciele/wykładowcy, trenerzy, eksperci/doradcy, którzy 
polecają młodym osobom narzędzia IT w celu rozwijania ich umiejętności 
przedsiębiorczych. Każdy z partnerów był zobowiązany do przebadania pięciu 
nauczycieli/wykładowców/ trenerów/ekspertów/doradców prowadzących działalność 
szkoleniową z zakresu przedsiębiorczości oraz pięciu nauczycieli/wykładowców/ 
trenerów/ekspertów/doradców, którzy poza działalnością szkoleniową z zakresu 
przedsiębiorczości prowadzili własną działalność gospodarczą. 
 
W badaniu wzięło udział 90 respondentów. Większość z nich stanowili mężczyźni 
(62%), w wieku 35-44 lata. Osoby te: 

- korzystały z następujących narzędzi IT w celu nauczania umiejętności z zakresu 
przedsiębiorczości i/lub rozwoju pomysłów biznesowych: e-booki, kursy  
e-learningowe, formularze ewaluacji, bazy danych nt. badań rynkowych, media 
społecznościowe, narzędzia do tworzenia biznesplanów, 

- znały, ale nie korzystały lub nie znały następujących narzędzi IT służących 
nauczaniu umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i/lub rozwoju pomysłów 
biznesowych: platformy umożliwiające uzyskanie finansowania w formie 
crowdfundingu, platformy naukowe, edukacyjne symulatory biznesu,  
e-formularze oceny, gry strategiczne, platformy nt. innowacji, platformy wiedzy 
biznesowej, 

- uznały, że najbardziej użytecznymi narzędziami IT na etapie poszukiwania 
pomysłu biznesowego są: bazy danych nt. badań rynkowych, narzędzia do 
tworzenia biznesplanów, formularze ewaluacji, 

- uznały, że najbardziej użytecznymi narzędziami IT na etapie uzasadniania 
pomysłu biznesowego są: narzędzia do tworzenia biznesplanów, bazy danych nt. 
badań rynkowych, edukacyjne symulatory biznesu, 

- uznały, że najbardziej użytecznymi narzędziami IT na etapie realizacji pomysłu 
biznesowego są: narzędzia do tworzenia biznesplanów, bazy danych nt. badań 
rynkowych, edukacyjne symulatory biznesu. 

 
Raport z przeprowadzonych badań opublikowano na przełomie września i października 
2014 roku na stronie:  
http://www.teenproject.it/fileadmin/grpmnt/1046/10-ProgettiEuropei/Teen_Project_3rd_survey.pdf 
 
 
 
 

2.3. 
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3. ANALIZA NAJBARDZIEJ UŻYTECZNYCH NARZĘDZI CYFROWYCH 
WSPIERAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZE 

 
W niniejszym rozdziale znajdują się wnioski z raportów krajowych przedstawione  
w formie tabelarycznej. W kolejnych podrozdziałach zaprezentowano informacje na temat 
trzech grup narzędzi IT najbardziej przydatnych podczas nabywania umiejętności  
z zakresu przedsiębiorczości i/lub zakładania własnej działalności gospodarczej – wraz  
z listami narzędzi wykorzystywanymi przez kraje partnerskie. 
 
 
Na podstawie wyników wymienionych trzech badań partnerzy projektu TEEN dokonali 
wyboru trzech grup narzędzi IT najbardziej przydatnych podczas nabywania 
umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i/lub zakładania własnej działalności 
gospodarczej (na etapach: poszukiwania, uzasadniania i realizacji pomysłu 
biznesowego), do których należą: 

- bazy danych nt. badań rynkowych, 
- narzędzia służące do opracowywania biznesplanów, 
- edukacyjne symulatory biznesu. 

 
Następnie każdy z partnerów został zobowiązany do przeprowadzenia pięciu 
wywiadów z ekspertami, którzy brali udział w badaniu nr 3 – w celu wyodrębnienia 
najlepszych narzędzi IT dla trzech wskazanych powyżej kategorii. W efekcie, partnerzy 
przygotowali indywidualne raporty, które opublikowano w grudniu 2014 roku na 
stronie: http://www.teenproject.it/project-products/  
 

3. 
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3.1. Bazy danych nt. badań rynkowych 
 
Czym są bazy danych nt. badań rynkowych? 
Bazy danych nt. badań rynkowych to narzędzie umożliwiające korzystanie ze zbioru 
danych statystycznych i raportów na temat rynku pracy.  
 
Jakie dane można pozyskać z pomocą baz danych nt. badań rynkowych? 
W zależności od rodzaju bazy danych można uzyskać informacje nt. krajowego i/lub 
międzynarodowego rynku pracy, udziałów sektorów gospodarki w rynkach, 
wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, trendów rynkowych – i wiele, wiele 
innych. Dane te są dostępne dla danego regionu (16,6%), kraju (44%) lub całego świata 
(41,6%), przy czym połowa z nich jest dostępna w języku angielskim, a połowa  
w językach narodowych. Korzystanie z połowy baz danych nt. badań rynkowych 
wymaga dodatkowej opłaty. 
 
Jaki jest cel użycia baz danych nt. badań rynkowych? 
We wszystkich przeprowadzonych badaniach respondenci zwracali uwagę na 
konieczność korzystania z baz danych nt. badań rynkowych przez osoby młode, które 
chcą nabyć umiejętności przedsiębiorcze i/lub założyć własną działalność gospodarczą. 
Bazy danych umożliwiają bowiem uzyskanie informacji na temat rynku pracy i stanu 
ekonomicznego gospodarki, co z kolei pozwala na: 

- ustalenie obszaru własnej działalności gospodarczej na etapach poszukiwania  
i uzasadniania pomysłu biznesowego, 

- podejmowanie decyzji biznesowych i modyfikowanie strategii przedsiębiorstwa 
na etapie realizacji pomysłu biznesowego. 

 
 
 

3.1. 
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Tabela 1. Spis baz danych nt. badań rynkowych.  
 

Lp Baza danych Kraj Typ danych Zasięg Koszt Język Adres strony internetowej Dodatkowe 
informacje 

1 MS Access MySQL NL sektor biznesowy międzynarodowy opłata za 
dostęp angielski program instalacyjny = 

2 MKB NL przedsiębiorstwa krajowy bezpłatnie holenderski www.mkb.nl = 

3 MS Excel NL/SI ekonomiczny międzynarodowy opłata za 
dostęp wszystkie Microsoft, program instalacyjny = 

4 KVK NL przedsiębiorstwa krajowy bezpłatnie holenderski www.kvk.nl = 

5 Oracle NL trendy rynkowe międzynarodowy opłata za 
dostęp angielski Program instalacyjny = 

6 EINFORMA ES sektor biznesowy międzynarodowy opłata za 
dostęp hiszpański www.einforma.com/ 

5 bezpłatnych 
raportów 

biznesowych 

7 INE ES demograficzny krajowy bezpłatnie 
hiszpański, 
portugalski, 

angielski 

www.ine.es 
www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE

&xpgid=ine_main 

wymagana 
praktyczna wiedza 

8 SABI ES przedsiębiorstwa krajowy bezpłatnie hiszpański http://ubucat.ubu.es/ = 

9 CÁMARA DE 
COMERCIO ES przedsiębiorstwa lokalny opłata za 

dostęp hiszpański www.camaraburgos.com/contenido = 

10 AXESOR ES sektor biznesowy międzynarodowy opłata za 
dostęp hiszpański www.axesor.es 5 profili rynkowych 

bezpłatnie 
11 FBBVA ES sektor biznesowy międzynarodowy bezpłatnie hiszpański www.fbbva.es = 
12 Red Pyme ES sektor biznesowy krajowy bezpłatnie hiszpański www.redpymes.org.ar = 
13 BANCO DE ESPAÑA ES ekonomiczny krajowy bezpłatnie hiszpański www.bde.es/bde/es = 
14 Bolsa de Madrid ES udział w rynku krajowy bezpłatnie hiszpański www.bolsamadrid.es = 

15 Ministerios ES udział w rynku krajowy bezpłatnie hiszpański www.minetur.gob.es/es-
ES/Paginas/index.aspx = 

16 MS Access SI ekonomiczny międzynarodowy bezpłatnie wszystkie Microsoft = 

17 BIZI.SI SI sektor biznesowy krajowy opłata za 
dostęp 

angielski, 
niemiecki, 
francuski 

http://ec.europa.eu/eurostat  = 

18 Eurostat SI/PT sektor biznesowy międzynarodowy bezpłatnie 
angielski, 
niemiecki, 
francuski 

http://ec.europa.eu/eurostat = 

http://ec.europa.eu/eurostat
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Lp Baza danych Kraj Typ danych Zasięg Koszt Język Adres strony internetowej Dodatkowe 
informacje 

19 Internal DB SI sektor biznesowy lokalny bezpłatnie wszystkie = = 

20 IPIS SI udział w rynku krajowy opłata za 
dostęp słoweński www.ipis-mm.si = 

21 Oracle SI sektor biznesowy lokalny bezpłatnie wszystkie = = 

22 Računovodja/Accou
ntant SI sektor biznesowy lokalny opłata za 

dostęp słoweński www.racunovodja.com = 

23 SAP SI sektor biznesowy lokalny bezpłatnie wszystkie = = 

24 SPSS SI sektor biznesowy lokalny bezpłatnie angielski 
www-

01.ibm.com/software/si/analytics/sps
s/ 

= 

25 SURS/STAT.SI SI sektor biznesowy krajowy bezpłatnie słoweński, 
angielski 

www.stat.si 
www.stat.si/eng/index.asp = 

26 WIPO - Patents SI sektor biznesowy międzynarodowy bezpłatnie angielski www.wipo.int/portal/en/index.html = 

27 AJPES SI sektor biznesowy krajowy bezpłatnie 

słoweński, 
angielski, 

włoski, 
niemiecki 

www.ajpes.si 
www.ajpes.si/?language=english 
www.ajpes.si/?language=italian 

www.ajpes.si/?language=german 

 
dane finansowe za 

opłatą 

28 Cobiss SI sektor biznesowy międzynarodowy opłata za 
dostęp 

słoweński, 
angielski 

www.cobiss.si 
www.cobiss.si/cobiss_eng.html = 

29 GVIN SI sektor biznesowy krajowy opłata za 
dostęp słoweński www.gvin.com/index.php/storitve/gvi

n-paketi/ = 

30 Bancomail IT sektor biznesowy międzynarodowy opłata za 
dostęp włoski www.bancomail.it cena zależy od ilości 

adresów pocztowych 

31 lince cerved IT przedsiębiorstwa krajowy opłata za 
dostęp włoski www.cerved.com = 

32 creditreform IT ekonomiczny międzynarodowy opłata za 
dostęp 

włoski, 
angielski, 
francuski, 
niemiecki, 
hiszpański 

www.creditreform.it = 

33 Istat IT ekonomiczny krajowy opłata za 
dostęp 

włoski, 
angielski www.istat.it/it/prodotti = 

34 D&B IT przedsiębiorstwa, 
ekonomiczny międzynarodowy opłata za 

dostęp 
włoski, 

angielski 
www.dnb.it 

www.dnb.com 

szeroki zasięg 
dokładności, 
aktualność 
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Lp Baza danych Kraj Typ danych Zasięg Koszt Język Adres strony internetowej Dodatkowe 
informacje 

35 mergermarket IT przedsiębiorstwa międzynarodowy opłata za 
dostęp angielski www.mergermarket.com = 

36 Euromonitor IT/UK sektor biznesowy międzynarodowy opłata za 
dostęp angielski www.euromonitor.com  = 

37 aida IT przedsiębiorstwa krajowy bezpłatnie 
włoski, 

angielski, 
francuski 

www.agenziadoganemonopoli.gov.it = 

38 Turecka Organizacja 
Statystyczna TR ekonomiczny międzynarodowy bezpłatnie turecki www.tuik.gov.tr = 

39 
Portal Tureckiego 

Ministerstwa 
Turystyki 

TR sektor biznesowy międzynarodowy bezpłatnie turecki www.kultur.gov.tr = 

40 Proquest TR sektor biznesowy międzynarodowy opłata za 
dostęp angielski www.proquest.com = 

41 World Bank Doing 
Business TR ekonomiczny międzynarodowy bezpłatnie angielski www.doingbusiness.org = 

42 EEN IT trendy rynkowe międzynarodowy opłata za 
dostęp angielski http://een.ec.europa.eu = 

43 Espacenet IT ekonomiczny międzynarodowy bezpłatnie angielski www.epo.org/searching/free/espacen
et.html = 

44 Kompass IT przedsiębiorstwa krajowy opłata za 
dostęp włoski www.compass.it = 

45 Facebook IT udział w rynku międzynarodowy bezpłatnie wszystkie www.facebook.it = 
46 UIB IT przedsiębiorstwa krajowy bezpłatnie wszystkie www.uibm.gov.it = 

47 WIPO IT trendy rynkowe krajowy opłata za 
dostęp wszystkie www.wipo.int/portal/en/index.html = 

48 Atlante della 
competitività IT ekonomiczny lokalny bezpłatnie włoski www.unioncamere.gov.it/Atlante/ = 

49 Linkedin IT sektor biznesowy międzynarodowy bezpłatnie wszystkie www.linkedin.it = 

50 arca IT sektor biznesowy lokalny bezpłatnie włoski prywatna baza danych 

baza danych jest 
prywatną bazą 
Uniwersytetu  

w Palermo 

51 UIBM IT trendy rynkowe krajowy opłata za 
dostęp wszystkie www.uibm.gov.it = 

http://www.euromonitor.com/
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Lp Baza danych Kraj Typ danych Zasięg Koszt Język Adres strony internetowej Dodatkowe 
informacje 

52 REF IT ekonomiczny krajowy opłata za 
dostęp włoski www.ref.it  = 

53 Twitter IT udział w rynku międzynarodowy bezpłatnie wszystkie www.twitter.com = 

54 Small Business Act IT przedsiębiorstwa krajowy opłata za 
dostęp włoski www.pmi.it/tag/small-business-act = 

55 Consodata IT przedsiębiorstwa krajowy opłata za 
dostęp włoski www.consodata.it = 

56 Youtube IT udział w rynku międzynarodowy opłata za 
dostęp wszystkie www.youtube.it  = 

57 Economyup IT ekonomiczny krajowy bezpłatnie włoski www.economyup.it = 

58 Nielsen IT trendy rynkowe międzynarodowy opłata za 
dostęp włoski www.nielsen.com/it/it.html = 

59 Flickr IT udział w rynku międzynarodowy bezpłatnie wszystkie www.flicker.com = 

60 GUS - Główny Urząd 
Statystyczny PL ekonomiczny międzynarodowy bezpłatnie polski, 

angielski www.stat.gov.pl = 

61 

CEIDG - Centralna 
Ewidencja I 
Informacja 

O Działalności 
Gospodarczej 

PL ekonomiczny krajowy bezpłatnie polski, 
angielski www.ceidg.gov.pl = 

62 
NCBIR - Narodowe 
Centrum Badań i 

Rozwoju 
PL sektor biznesowy krajowy bezpłatnie polski, 

angielski www.ncbir.pl = 

63 
PARP - Polska 

Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

PL sektor biznesowy krajowy bezpłatnie polski, 
angielski www.parp.gov.pl = 

64 
ISAP - Internetowy 

System Aktów 
Prawnych 

PL sektor biznesowy krajowy bezpłatnie polski www.isap.sejm.gov.pl = 

65 Gildia Aniołów 
Biznesu PL sektor biznesowy krajowy bezpłatnie polski, 

angielski www.aniolybiznesu.org = 
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Lp Baza danych Kraj Typ danych Zasięg Koszt Język Adres strony internetowej Dodatkowe 
informacje 

66 COFACE PT ekonomiczny międzynarodowy opłata za 
dostęp portugalski www.coface.pt 

umiejętność 
ustanowienia  

i monitorowania 
relacji pomiędzy  

różnymi 
udziałowcami 

67 Steveblank.com PT trendy rynkowe międzynarodowy bezpłatnie angielski http://steveblank.com/  

analiza danych, 
przykłady 

zastosowania, studia 
przypadku, porady 

68 CIMT PT demograficzny lokalny bezpłatnie portugalski www.mediotejo.pt  wymagana wiedza 
praktyczna 

69 PORDATA PT 

ekonomiczny, 
sektor badania 

rynku, informacja 
o 

przedsiębiorstwie 

międzynarodowy bezpłatnie portugalski, 
angielski www.pordata.pt 

szeroki zasięg 
dokładności danych, 

łatwość ich uzyskania 

70 AEP PT 
ekonomiczny, 
makroanalizy 
badania rynku 

krajowy opłata za 
dostęp 

portugalski, 
angielski www.aeportugal.pt obszerne dane  

i szeroki zasięg 

71 AICEP PT 

ekonomiczny, 
sektor badania 

rynku,   informacja 
dla 

przedsiębiorstw 

międzynarodowy bezpłatnie 
portugalski, 

angielski, 
hiszpański 

www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/ 
Index.aspx 

bogata różnorodność  
i zakres danych, 

łatwość ich uzyskania 

72 informa D&B PT 
przedsiębiorstwa, 

makroanalizy 
badania rynku 

krajowy bezpłatnie portugalski www.informadb.pt/idbweb/ szeroki zasięg, 
obszerne dane 

73 B-on PT trendy rynkowe międzynarodowy opłata za 
dostęp 

portugalski, 
angielski www.b-on.pt/ = 

74 E-Informa PT przedsiębiorstwa krajowy bezpłatnie portugalski www.einforma.pt/ = 
75 ACAP PT sektor biznesowy krajowy bezpłatnie portugalski www.acap.pt/pt/home = 

76 White Pages PT przedsiębiorstwa krajowy bezpłatnie portugalski, 
angielski www.pbi.pai.pt/ = 

http://steveblank.com/
http://www.pordata.pt/
http://www.aeportugal.pt/
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Lp Baza danych Kraj Typ danych Zasięg Koszt Język Adres strony internetowej Dodatkowe 
informacje 

77 Venture navigator UK przedsiębiorstwa krajowy bezpłatnie angielski witryna zamknięta zamknięta  
w listopadzie 2014 

78 HE Academy MELT UK sektor biznesowy krajowy opłata za 
dostęp angielski dostępna tylko dla uniwersytetów w 

Anglii = 

79 CRM (wewnętrzny) UK przedsiębiorstwa lokalny opłata za 
dostęp angielski określona wewnętrzna baza danych 

firmy = 

80 TrustonTrack 
(wewnętrzny) UK przedsiębiorstwa krajowy opłata za 

dostęp angielski określona wewnętrzna baza danych 
firmy = 

81 West Lothian 
Council UK przedsiębiorstwa lokalny opłata za 

dostęp angielski dostępna tylko dla użytkowników 
lokalnej rady = 

82 FAME UK przedsiębiorstwa krajowy opłata za 
dostęp angielski https://fame.bvdinfo.com/version-

201525/Home.serv?product=fameneo = 

83 UK Dataservice UK przedsiębiorstwa krajowy opłata za 
dostęp angielski http://ukdataservice.ac.uk/ = 

84 SCOTBIS On line UK przedsiębiorstwa międzynarodowy bezpłatnie angielski http://scotbis.nls.uk/index.cfm = 
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3.2. Narzędzia do tworzenia biznesplanów 
 
Czym są narzędzia do tworzenia biznesplanów? 
Narzędzia do tworzenia biznesplanów pomagają w napisaniu poprawnego  
i kompletnego planu biznesowego, czyli dokumentu zawierającego ocenę opłacalności 
przedsięwzięcia gospodarczego. Biznesplan bywa sporządzany jako załącznik do 
wniosku kredytowego. 
 
Jaki jest cel użycia narzędzi do tworzenia biznesplanów? 
Respondenci zgodnie przyznali, że narzędzia do tworzenia biznesplanów służą ocenie 
rentowności pomysłów biznesowych poprzez dokonanie analizy finansowej, analizy 
rynku i analizy SWOT. Ponadto, narzędzia te ukazują rzeczywistą sytuację 
analizowanego podmiotu gospodarczego, przez co umożliwiają efektywne zarządzanie 
działalnością gospodarczą. 
 
Jaka jest struktura narzędzi do tworzenia biznesplanów? 
Niemal wszystkie znane respondentom narzędzia do tworzenia biznesplanów (99%) 
posiadają wskazówki i informacje umożliwiające ich efektywne wykorzystanie. Połowa  
z narzędzi jest dostępna w języku angielskim, a połowa w językach narodowych. 
Korzystanie z połowy narzędzi wymaga dodatkowej opłaty. 

3.2. 
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Tabela 2. Spis narzędzi do tworzenia biznesplanów. 
 
Lp BPS Kraj Wytyczne Koszt Język Adres strony internetowej Dodatkowe 

informacje 

1 MS Office NL/IT nie opłata za 
dostęp angielski program instalacyjny = 

2 Palo Alto NL/IT tak opłata za 
dostęp angielski program instalacyjny = 

3 
Rabobank 
Startproof 

Businessplan 
NL tak bezpłatnie holenderski www.rabobank.nl = 

4 Easy start NL tak opłata za 
dostęp holenderski www.easystart.nl = 

5 Firm Focus NL tak bezpłatnie holenderski www.firmfocus.nl = 
6 CEEI ES tak bezpłatnie hiszpański http://ceeiburgos.es/ = 
7 emprenderural.es ES tak bezpłatnie hiszpański www.emprenderural.es = 
8 DIGEPYME ES tak bezpłatnie hiszpański www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx = 
9 La caixa ES tak bezpłatnie hiszpański www.microbanklacaixa.com = 

10 Creatuplandenegoci
o ES tak opłata za 

dostęp hiszpański http://tuplandenegocio.es/ = 

11 Sodebur ES tak bezpłatnie hiszpański www.sodebur.es/es/burgos = 

12 plannegocio.com EN tak opłata za 
dostęp hiszpański www.plannegocio.com = 

13 Enisa EN tak bezpłatnie hiszpański www.enisa.es = 
14 infoautonomos.com EN tak bezpłatnie hiszpański www.infoautonomos.com = 

15 BP TP LJ SI tak bezpłatnie słoweński, 
angielski 

www.tp-lj.si 
www.tp-lj.si/en = 

16 Tovarna podjemov 
MB SI tak bezpłatnie słoweński www.tovarnapodjemov.org = 

17 Slovene Entreprise 
Fund (SPS) SI tak bezpłatnie słoweński, 

angielski 
www.podjetniskisklad.si 

www.podjetniskisklad.si/home.html = 

18 IRP SI tak bezpłatnie słoweński, 
chorwacki 

www.interino.org/?lang=sl; 
www.interino.org = 

19 Enloop IT tak opłata za 
dostęp angielski www.enloop.com = 

20 BP Plans IT tak bezpłatnie angielski www.bplans.com = 
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Lp BPS Kraj Wytyczne Koszt Język Adres strony internetowej Dodatkowe 
informacje 

21 Business plan Pro IT/TR tak opłata za 
dostęp angielski www.businessplanpro.com = 

22 Paramond IT tak opłata za 
dostęp włoski www.paramond.it = 

23 Planware IT tak opłata za 
dostęp angielski www.planware.org = 

24 Live Plan TR tak opłata za 
dostęp angielski www.liveplan.com = 

25 Plan Magic Business TR tak opłata za 
dostęp angielski www.planmagic.com = 

26 Cloud Finance IT tak opłata za 
dostęp angielski www.cloudfinance.com = 

27 Top Use IT tak opłata za 
dostęp angielski www1.salary.com/Top-Business-Development-Executive-salary.html = 

28 Getapp IT tak opłata za 
dostęp angielski www.getapp.com/?camp=adw_search&gclid=CjwKEAiA8_KlBRD9z_jl_fK = 

29 GTPlan PL tak opłata za 
dostęp polski www.gtplan.com = 

30 iBiznesPlan PL tak opłata za 
dostęp polski www.biznesplan.com.pl = 

31 iPlan3000 PL tak opłata za 
dostęp polski www.c-tech.com.pl = 

32 IPN PT tak bezpłatnie portugalski www.ipn-
incubadora.pt/si/incubadora/getDetalhesDocumento.do;jsessionid = 

33 IAPMEI PT tak bezpłatnie portugalski www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=108&msid=12 = 
34 Canvas PT tak bezpłatnie angielski www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc = 

35 NISI PT tak opłata za 
dostęp 

angielski, 
hiszpański www.nailthenscale.com = 

36 Business Gateway UK tak bezpłatnie angielski www.bgateway.com/business-guides/first-steps/business-plan-template = 

37 Princes Trust UK tak dostęp 
ograniczony angielski niedostępna - za wyjątkiem uczestników program Princes Trust = 
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3.3. Edukacyjne symulatory biznesu 
 
Czym są edukacyjne symulatory biznesu? 
Edukacyjne symulatory biznesu to narzędzia umożliwiające rozwijanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Symulatory pozwalają 
na zmierzenie się z różnymi problemami decyzyjnymi, obejmującymi pełen zakres 
funkcjonowania firmy na rynku (w tym: rywalizacja z innymi przedsiębiorstwami, 
spadający zysk oraz rentowność, wzrost zadłużenia, planowanie produktów i ich 
polityki cenowej). 
 
Jaki jest cel użycia edukacyjnych symulatorów biznesu? 
Respondenci potwierdzili, że celem edukacyjnych symulatorów biznesu jest nabywanie 
kompetencji przedsiębiorczych poprzez naukę teoretyczną i praktyczną. Narzędzia te 
umożliwiają bowiem uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej, a także uzyskanie doświadczenia podczas realizacji gotowych scenariuszy 
biznesowych. 
 
Jaka jest struktura edukacyjnych symulatorów biznesu? 
Istnieją dwa typy edukacyjnych symulatorów biznesu: kreatory biznesu i platformy 
umożliwiające zarządzanie przedsiębiorstwem (które stanowiły 50% narzędzi 
stosowanych przez respondentów) oraz gry symulacyjne (50%). Niemal wszystkie 
symulatory (poza włoskimi) posiadają wskazówki i informacje umożliwiające ich 
efektywne wykorzystanie. Połowa symulatorów jest dostępnych dla użytkowników 
indywidualnych, a połowa dla sieci instytucji. Niektóre symulatory nie są dostępne 
globalnie, lecz tylko na terenie jednego kraju, np. Emprenderural (Sp) i Scale2Skill (NL). 
Większość symulatorów jest dostępna w językach narodowych, przy czym połowa z nich 
uwzględnia również język angielski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. 
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Tabela 3.Spis edukacyjnych symulatorów biznesu. 
 

Lp EBS Kraj Typ Dostępność Koszt Język Adres strony internetowej Dodatkowe 
informacje 

1 Cesim NL symulator tworzenia i 
zarządzania biznesem 

edukacyjny 
tylko dla instytucji bezpłatnie angielski www.cesim.nl = 

2 Scale2Skill NL 

symulator tworzenia 
biznesu - narzędzie do 

mierzenia 
umiejętności 

przedsiębiorczych 
(przedsiębiorczości) 

instytucje edukacyjne  
i wybrane 

przedsiębiorstwa (nie 
jest szeroko dostępna) 

opłata za 
dostęp 

holenderski, 
angielski brak = 

3 Ikgastarten NL 

symulator tworzenia 
biznesu - edukacyjne 

narzędzie pomagające 
zaplanowanie  

i stworzenie biznesu 

indywidualny bezpłatnie holenderski www.ikgastarten.nl = 

4 Managementsit
e.nl NL symulator tworzenia i 

zarządzania biznesem indywidualny bezpłatnie holenderski www.managementsite.nl = 

5 

Entrepreneuria
l Simulation: 
The startup 

game 

NL symulator tworzenia 
biznesu indywidualny opłata za 

dostęp angielski brak = 

6 emprenderural
.es ES symulator tworzenia i 

zarządzanie biznesem indywidualny bezpłatnie hiszpański www.emprenderural.es/ 
evaluacion/test-del-emprendedor = 

7 Canvas SI tworzenie biznesu indywidualny bezpłatnie w większości 
angielski brak = 

8 The Startup 
Game IT-PU 

symulator tworzenia  
i zarządzania 

biznesem 
instytucje opłata za 

dostęp angielski https://cb.hbsp.harvard.edu = 

9 The Business 
Game IT-PU gra symulacyjna dot. 

zarządzania indywidualny opłata za 
dostęp włoski, angielski www.thebusinessgame.it/ = 

10 Webratio IT-PU symulator 
zarządzania indywidualny bezpłatnie włoski, angielski www.webratio.com = 

11 Live Plan IT-PU symulator 
zarządzania instytucje opłata za 

dostęp angielski www.liveplan.com = 
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Lp EBS Kraj Typ Dostępność Koszt Język Adres strony internetowej Dodatkowe 
informacje 

12 
Harvard 
Business 

Simulator 
TR gra symulacyjna dot. 

zarządzania instytucje 

bezpłatny, 
wymagana 

licencja, 
konieczna 

autoryzacja 

angielski http://hbsp.harvard.edu/ = 

13 Powersim TR symulator 
zarządzania instytucje opłata za 

dostęp angielski www.powersim.com/main/ 
business-simulation/ = 

14 Business Smart IT-
Sicily 

symulator tworzenia 
biznesu indywidualny opłata za 

dostęp włoski www.smartbusinesslab.com = 

15 Problem 
Setting 

IT-
Sicily 

symulator 
zarządzania instytucje opłata za 

dostęp włoski www.problemsetting.it/pages/ 
definizioni.htm = 

16 Jpconsulting IT-
Sicily 

symulator 
zarządzania instytucje opłata za 

dostęp włoski www.job-work.it = 

17 MarketPlace PL 
gra symulacyjna dot. 

tworzenia i 
zarządzania biznesem 

instytucje bezpłatnie polski www.marketplace.pl = 

18 

Symulator 
Biznesu-
Business 

Simulator 

PL 
gra symulacyjna dot. 

tworzenia i 
zarządzania biznesem 

indywidualne bezpłatnie polski www.symulator-biznesu.pl = 

19 ADONIS PL symulator tworzenia i 
zarządzania biznesem indywidualny opłata za 

dostęp polski www.boc-group.com/pl/ 
produkty/adonis/ = 

20 SIM Venture UK 
gra platformowa dot. 

tworzenia i 
zarządzania biznesem 

instytucje 
płatny, 

licencja za 
opłatą 

wszystkie http://simventure.co.uk/index.ph
p = 
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4. IDEALNE NARZĘDZIE IT 
 
W niniejszym rozdziale wskazane zostaną cechy idealnych narzędzi IT (spośród trzech 
wyznaczonych grup: baz danych nt. badań rynkowych, narzędzi służących do 
opracowywania biznesplanów, edukacyjnych symulatorów biznesu) wspierających 
nabywanie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności 
gospodarczej przez osoby młode. W efekcie powstaną opisy: „idealnej bazy danych nt. 
badań rynkowych”, „idealnego narzędzia do tworzenia biznesplanu” oraz „idealnego 
edukacyjnego symulatora biznesu”. 
 
 
Informacje na temat idealnych narzędzi IT zostały zebrane podczas wywiadów 
przeprowadzonych z nauczycielami/wykładowcami, trenerami, ekspertami/doradcami, 
którzy polecają młodym osobom narzędzia IT w celu rozwijania ich umiejętności 
przedsiębiorczych. Podane przez ekspertów cechy „idealnych” narzędzi IT zostały 
pogrupowane w kategorie, jeśli było to możliwe.   

4. 
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4.1. Idealna baza danych nt. badań rynkowych 
 
W oparciu o dane zebrane podczas wywiadów opracowano ranking cech, które 
sprawiają, że określoną bazę danych nt. badań rynkowych można uznać za „idealną”. 
Poszczególne charakterystyki zostały uporządkowane według częstości wskazań – od 
najczęściej wskazywanej do najrzadziej. Uwzględniono także dodatkowe uwagi  
i komentarze zgłaszane w ankietach. Wszystkie stwierdzenia dotyczące idealnej DB 
można podzielić na pięć głównych tematów, w rankingu od 1 do 5.  
 
 
Ranking Cecha Suma IT-P IT-S UK NL TR ES SL PL PT 

1 Przyjazna 
użytkownikowi 92 8 24 5 5 6 10 16 9 8 

Uwaga! Określenie „Przyjazny użytkownikowi” zawiera następujące odpowiedzi: łatwa w użyciu; łatwo 
dostępna; zapewnia wsparcie; łatwa aktualizacja; łatwa w obsłudze; łatwo udostępniać dane; zrozumiała; 
szybki dostęp do danych; łatwy wybór istotnych danych. 
 
Ranking Cecha Suma IT-P IT-S UK NL TR ES SL PL PT 

2 Niski koszt 75 6 9 3 0 2 1 12 5 0 
Uwaga! Określenie „Niski koszt” zawiera następujące odpowiedzi: niska cena lub obniżka kosztów dla 
ponownych użytkowników (50% odpowiedzi); bezpłatna (50% odpowiedzi). 
 
Ranking Cecha Suma IT-P IT-S UK NL TR ES SL PL PT 

3 Różne 
możliwości 65 6 8 3 0 2 13 11 10 12 

Uwaga! Określenie „Różne możliwości” uwzględnia również następujące stwierdzenia i cechy: możliwość 
transferu danych (w tym: dane mogę być eksportowane w różnym formacie; pewność/gwarancja danych 
(systematyczne i/lub wymagane uaktualnianie); zintegrowanie z innymi narzędziami IT i aplikacjami; 
możliwość ekstrapolacji; dzielenie danych z inną bazą danych) i różnorodność danych (w tym: dużo 
informacji; wszechstronność danych i szeroki zasięg; dane wysokiej jakości; różnorodność danych). 
 
Ranking Cecha Suma IT-P IT-S UK NL TR ES SL PL PT 

4 Atrakcyjny 
interfejs 23 0 14 2 3 0 0 3 2 0 

Uwaga! Określenie „Atrakcyjny interfejs” uwzględnia również następujące stwierdzenia: atrakcyjna; 
przejrzysta; transparentna. 
 

Ranking Cecha Suma IT-
P 

IT-
S UK NL TR ES SL PL PT 

5 Wielojęzykowa 9 0 3 1 0 0 0 5 0 0 
Uwaga! Określenie „Wielojęzykowa” uwzględnia również następujące stwierdzenia: główny język; kilka 
języków. 
 
 
Podsumowując, idealna baza danych nt. badań rynkowych powinna być przyjazna 
użytkownikowi i bezpłatna, a przy tym powinna umożliwiać transfer różnorodnych 
danych. Jednocześnie, idealna baza danych powinna mieć atrakcyjny interfejs i być 
dostępna w kilku językach.  
 

4.1. 
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4.2. Idealne narzędzie do tworzenia biznesplanu 
 
W oparciu o dane zebrane podczas wywiadów opracowano ranking cech, które 
sprawiają, że narzędzie do tworzenia biznesplanów można uznać za „idealne”. 
Poszczególne charakterystyki zostały uporządkowane według częstości wskazań – od 
najczęściej wskazywanej do najrzadziej. Uwzględniono także dodatkowe uwagi  
i komentarze zgłaszane w ankietach. Wszystkie stwierdzenia dotyczące idealnego BPS 
można podzielić na trzy główne tematy, w rankingu od 1 do 3.  
 
 
Ranking Cecha Suma IT-P IT-S UK NL TR ES SL PL PT 

1 Przyjazny 
użytkownikowi 24 6 0 0 3 3 7 4 0 1 

Uwaga! Określenie „Przyjazny użytkownikowi” uwzględnia również następujące stwierdzenia: łatwe w 
użyciu nawet na początkowym etapie tworzenia biznesu; łatwo dostępne; łatwe dodawanie danych; 
intuicyjne; obszerne; elastyczne; dostosowujące się. 
 
Ranking Cecha Suma IT-P IT-S UK NL TR ES SL PL PT 

2 Przewodnik 
przedsiębiorcy 11 1 2 0 2 0 3 0 0 3 

Uwaga! Określenie „Przewodnik przedsiębiorcy” uwzględnia również następujące stwierdzenia: 
wyjaśnienie, kto powinien napisać biznesplan; pozwala na upewnienie się, że ten pomysł spotka się z 
zapotrzebowaniem na rynku; wskazuje, która część pomysłu na biznes powinna być rozwijana; oferuje 
analizę rynku odpowiadającą koncepcji biznesu; pozwala na wygenerowanie raportów dla 
wspólników/partnerów; solidny; zintegrowany; zawiera „kamienie milowe”; zawiera szkice modeli 
biznesowych. 
 
Ranking Cecha Suma IT-P IT-S UK NL TR ES SL PL PT 

3 Bezpłatny 5 0 0 2 0 0 0 0 3 0 
Uwaga! Określenie „Bezpłatny” uwzględnia również następujące stwierdzenia: bezpłatny; darmowy. 
 
 
Podsumowując, idealne narzędzie do tworzenia biznesplanu powinno być przyjazne 
użytkownikowi. Ponadto, powinno w pełni oddawać realia zakładania własnej 
działalności gospodarczej – i być bezpłatne.   
 

4.2. 
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4.3. Idealny edukacyjny symulator biznesu 
 
W oparciu o dane zebrane podczas wywiadów opracowano ranking cech, które 
sprawiają, że edukacyjny symulator biznesu można uznać za „idealny”. Poszczególne 
charakterystyki zostały uporządkowane według częstości wskazań – od najczęściej 
wskazywanej do najrzadziej. Uwzględniono także dodatkowe uwagi i komentarze 
zgłaszane w ankietach. Wszystkie stwierdzenia dotyczące idealnego EBS można 
podzielić na trzy główne tematy, w rankingu od 1 do 3.  
 
 
Ranking Cecha Suma IT-P IT-S UK NL TR ES SL PL PT 

1 Związek z 
przedsiębiorczością 9 0 0 0 5 2 0 1 1 0 

Uwaga! „Związek z przedsiębiorczością” uwzględnia również następujące stwierdzenia: oddający 
rzeczywistość; przygotowuje użytkowników do otworzenia własnego biznesu; uwzględnia wszystkie 
funkcje biznesu; zawiera modelowe scenariusze; zawiera dokładne dane dotyczące rynku. 
 
Ranking Cecha Suma IT-P IT-S UK NL TR ES SL PL PT 

2 Przyjazny 
użytkownikowi 7 0 0 0 0 1 2 1 3 0 

Uwaga! „Przyjazny użytkownikowi” uwzględnia również następujące stwierdzenia: łatwy dostęp; łatwy  
w użyciu; zawiera opcję współpracy; zrozumiały; obszerny; elastyczny; łatwy w obsłudze. 

 
Ranking Cecha Suma IT-P IT-S UK NL TR ES SL PL PT 

3 Bezpłatny 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 
Uwaga! Określenie „Bezpłatny” uwzględnia również następujące stwierdzenia: bezpłatny; darmowy. 
 
 
Podsumowując, idealny symulator biznesu powinien w pełni oddawać realia 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, powinien być przyjazny użytkownikowi 
i bezpłatny. 
 

4.3. 
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4.4. Podsumowanie 
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że idealne narzędzie IT (DB, BPS oraz EBS) 
wspierające zdobywanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i/lub prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej powinno charakteryzować się następującymi cechami 
(od najważniejszej do najmniej ważnej): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warto nadmienić, że respondenci przekazali znacznie więcej pomysłów na temat 
struktury „idealnej bazy danych nt. badań rynkowych” (264 opinie) niż na temat 
„idealnego narzędzia do tworzenia biznesplanów” (40 opinii) i „idealnego edukacyjnego 
symulatora biznesu” (20 opinii). 
 
 
  

4.4. 

1. przyjazne użytkownikowi (ważne dla DB, BPS, EBS), 
2. bezpłatne lub niski koszt (ważne dla DB, BPS, EBS), 
3. związek z przedsiębiorczością (ważne dla EBS), 
4. możliwość transferu danych i ich różnorodność (ważne dla DB), 
5. przewodnik przedsiębiorcy (ważne dla BPS), 
6. atrakcyjny interfejs (ważne dla DB), 
7. wielojęzykowy (ważne dla DB). 
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5. W KIERUNKU NARZĘDZIA IDEALNEGO 
 
W niniejszym rozdziale zidentyfikowano najlepsze na rynku narzędzia IT (dla trzech 
wyodrębnionych kategorii: DB, BPS, EBS), a także dokonano porównania posiadanych 
przez nie cech w kontekście cech pożądanych („idealnych”). W efekcie każdy z partnerów 
wybrał po jednym narzędziu IT (dla trzech wyróżnionych kategorii), które znajduje się 
najbliżej „ideału”.   

5. 
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5.1. Najlepsze DB, BPS i EBS 
 
Zgodnie z wynikami badań, przedstawionymi w rozdziale 4, idealna baza danych nt 
badań rynkowych powinna charakteryzować się pięcioma cechami, mianowicie: 
przyjaznością dla użytkownika, niskim kosztem, możliwością transferu danych i ich 
różnorodnością, atrakcyjnym interfejsem oraz wielojęzykowością. Partnerzy projektu 
zidentyfikowali 85 baz danych i dokonali wyboru 21 spośród nich, uwzględniając 
kryterium „idealnego narzędzia DB”. Ich wybory przedstawiono w tabeli 4, podkreślając 
zarówno silne strony narzędzi (które czynią je bliskimi ideału), jak i słabe strony 
narzędzi (które należy usprawnić). 
 
Co się tyczy idealnego narzędzia do tworzenia biznesplanów, to powinno 
charakteryzować się ono trzema cechami, mianowicie: przyjaznością dla użytkownika, 
przewodnikiem dla przedsiębiorcy, bezpłatnością. Partnerzy projektu zidentyfikowali 
37 narzędzi i dokonali wyboru 16 spośród nich, uwzględniając kryterium „idealnego 
narzędzia BPS”. Ich wybory przedstawiono w tabeli 5, podkreślając zarówno silne strony 
narzędzi (które czynią je bliskimi ideału) i słabe strony narzędzi (które należy 
usprawnić). 
 
Z kolei idealny edukacyjny symulator biznesu powinien charakteryzować się trzema 
cechami, mianowicie: związkiem z przedsiębiorczością, przyjaznością dla użytkownika, 
bezpłatnością. Partnerzy projektu zidentyfikowali 20 symulatorów i dokonali wyboru 
11 spośród nich, uwzględniając kryterium „idealnego narzędzia EBS”. Ich wybory 
przedstawiono w tabeli 6, podkreślając zarówno silne strony narzędzi (które czynią je 
bliskimi ideału) i słabe strony narzędzi (które należy usprawnić). 

5.1. 
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Tabela 4. Tabela porównawcza identyfikująca mocne i słabe strony najlepszych baz danych nt. badań rynkowych. 
  

Lp Kraj Nazwa DB 

Zgodność z idealnym DB 

Słabe strony Przyjazny dla użytkownika Niski 
koszt 

Możliwość 
przenoszenia 
danych i ich 

różnorodność 

Atrakcyjn
y wygląd 

Możliwość 
wyboru 
spośród 

wielu 
języków 

1 IT-P CREDITREFORM łatwy w użytkowaniu nie aktualność danych = tak opłaty za użytkowanie, brak 
danych jakościowych 

2 IT-P D&B łatwy w użytkowaniu nie 
możliwość 

przenoszenia 
różnych danych 

= tak opłaty za użytkowanie, konieczna 
jest integracja z innymi źródłami 

3 IT-S UIB łatwy w użytkowaniu tak aktualność danych = tak = 

4 IT-S ISTAT łatwy w użytkowaniu tak 
możliwość 

przenoszenia 
różnych danych 

= tylko j. 
włoski brak możliwości wyboru języka 

5 TR WORLD BANK DOING 
BUSINESS 

łatwy w nawigowaniu i 
użytkowaniu tak 

możliwość 
przenoszenia 

różnych danych 
= tylko j. 

angielski brak możliwości wyboru języka 

6 TR Database of Ministry of 
Culture and Tourism 

łatwy w nawigowaniu i 
użytkowaniu tak aktualność danych, 

rzetelność = tylko j. 
turecki 

brak możliwości wyboru języka; 
dane zbyt mało szczegółowe; 

7 ES FBBVA łatwy w użytkowaniu tak 
możliwość 

przenoszenia 
różnych danych 

= tylko j. 
hiszpański 

brak możliwości wyboru języka; 
brak szczegółowych informacji na 

temat rynku 

8 ES SABI 

łatwy w użytkowaniu,  
nawigowaniu i 

udostępnianiu danych, 
zrozumiały, szybki dostęp do 

danych, prosty wybór 
odpowiednich danych. 

tak aktualność danych = tylko j. 
hiszpański 

brak możliwości wyboru języka 
ograniczona ilość danych, brak 

danych na temat banków; 
tygodniowy limit pobierania 

danych 

9 PT PORDATA łatwy w użytkowaniu tak 
możliwość 

przenoszenia 
różnych danych 

= tak mało danych na temat firm czy 
sektora 
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Lp Kraj Nazwa DB Przyjazny dla użytkownika Niski 
koszt 

Możliwość 
przenoszenia 
danych i ich 

różnorodność 

Atrakcyjn
y wygląd 

Możliwość 
wyboru 
spośród 

wielu 
języków 

Słabe strony 

10 PT AICEP łatwy w użytkowaniu tak 
możliwość 

przenoszenia 
różnych danych 

= tak = 

11 NL MKB łatwy w użytkowaniu tak aktualność danych = tylko j. 
holenderski 

brak możliwości wyboru języka; 
tylko do tworzenia pomysłów 

12 NL KvK 

łatwy w użytkowaniu, łatwy 
dostęp do programu i do 

danych, dane 
uporządkowane w logiczny 

sposób 

tak aktualność danych = tylko j. 
holenderski 

brak możliwości wyboru języka; 
mało atrakcyjny wygląd 

13 SI EUROSTAT łatwy w użytkowaniu tak 
możliwość 

przenoszenia 
różnych danych 

= tak = 

14 SI INTERNAL DB łatwy w użytkowaniu tak 
możliwość 

przenoszenia 
różnych danych 

= tak program lokalny, do użytku 
wewnętrznego 

15 SI AJPES łatwy w użytkowaniu tak aktualność danych = tak nie wszystkie dane są dostępne 
bezpłatnie 

16 PL GUS szybki dostęp do danych tak 
różnorodność 

danych, 
wiarygodność 

= tak 

dane mogą być niedostosowane 
do potrzeb użytkowników, duża 
ilość danych może powodować 
dezorientację, brak możliwości 
tworzenia tabel krzyżowych (z 

użyciem przynajmniej 2 
zmiennych) 

17 PL CEIDG łatwy w nawigowaniu tak 
możliwość 

przenoszenia 
różnych danych 

= tak 
baza powinna być połączona z 

innymi bazami (np. z bazą GUS), 
brak aplikacji mobilnej 

18 PL NCBIR łatwy w użytkowaniu tak 
różnorodność 

danych, 
wiarygodność 

= tak brak połączenia z innymi bazami, 
brak aplikacji mobilnej 
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Lp Kraj Nazwa DB Przyjazny dla użytkownika Niski 
koszt 

Możliwość 
przenoszenia 
danych i ich 

różnorodność 

Atrakcyjn
y wygląd 

Możliwość 
wyboru 
spośród 

wielu 
języków 

Słabe strony 

19 PL PARP łatwy w nawigowaniu; łatwy 
w użytkowaniu tak 

różnorodność 
danych, 

wiarygodność 
= tak brak aplikacji mobilnej 

20 PL Sieć Aniołów Biznesu łatwy w użytkowaniu tak wiarygodność = tak brak aplikacji mobilnej 

21 UK West Lothian Council łatwy w użytkowaniu tak różnorodność 
danych = tylko j. 

angielski 
płatny, brak możliwości wyboru 
języka, nie zawsze aktualne dane 

 



                      

Strona 31 z 67 
 

Tabela 5. Tabela porównawcza identyfikująca mocne i słabe strony najlepszych narzędzi do tworzenia biznesplanów. 
 

Lp Kraj  Nazwa  BPS 
Zgodność z idealnym BPS 

Słabe strony Przyjazny dla 
użytkownika Przewodnik dla przedsiębiorcy Brak opłat 

1 IT- PU bpplans = 
Rozwijanie pomysłów, kompilowanie i 

konsultowanie; sekcja techniczna, finansowa, 
rynek  

tak niezbyt łatwy w obsłudze, 
zbytnia standaryzacja 

2 IT-P 31nternec plan pro = 

Rozwijanie pomysłów, planowanie finansów, 
dostosowane do potrzeb różnych interesariuszy, 

możliwa zmiana założeń w celu uzyskania 
różnych scenariuszy 

nie 

niezbyt łatwy w obsłudze; 
opłaty za użytkowanie, brak 
bazy danych zintegrowanej z 

bazą o rynku i bazą finansową 

3 IT-S cloudfinance = 
Rozwijanie pomysłów; zawiera tylko sekcję 
finansów, informacja kompletna i gotowa do 
udostępnienia wszystkim interesariuszom 

nie niezbyt łatwy w obsłudze; 
opłaty za użytkowanie 

4 IT-S getapp = 
Rozwijanie pomysłów; zawiera tylko sekcję 
finansów, informacja kompletna i gotowa do 
udostępnienia wszystkim interesariuszom 

nie niezbyt łatwy w obsłudze; 
opłaty za użytkowanie 

5 TR Businness plan pro 
Łatwy w 
użyciu, 

zrozumiały 

Tylko do nauczania, zawiera sekcję naukową, 
własności intelektualnej, prognoz finansowych; 

użyteczne w celu przygotowania profesjonalnego 
biznesplanu, zawiera 500 wzorów biznesplanu  

nie opłaty za użytkowanie 

6 ES emprenderural.es = 
Nauczanie i rozwijanie pomysłów, zawiera 

sekcje: rynek, strategia, organizacja, finanse, 
techniczną  

tak niezbyt łatwy w obsłudze 

7 PT IAPMEI = Przewodnik dotyczący rozwoju modelu 
biznesowego i korzystania z narzędzia  tak 

konieczna wiedza finansowa, 
trudne tworzenie wielu 

scenariuszy 

8 PT Canvas = W 31nternecie dostępne są informacje dotyczące 
narzędzia i rozwoju modelu biznesowego tak trudne tworzenie wielu 

scenariuszy 

9 NL Rabobank Startproof 
Businessplan 

Szybkie, łatwe 
w użyciu 

Doskonałe dla rozpoczynających działalność 
gospodarczą, możliwość pisania biznesplanu on-

line, bardzo szybkie 
tak konieczna jest pewna wiedza na 

temat przedsiębiorczości 

10 NL Firm focus Łatwy w uzyciu 
Możliwość pobrania różnych wzorów 

biznesplanu, wszystkie informacje dostępne na 
stronie www 

tak 
brak możliwości kontaktu z 

innymi użytkownikami, tylko w 
j. holenderskim 
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Lp Kraj Nazwa BPS Przyjazny dla 
użytkownika Przewodnik dla przedsiębiorcy Brak opłat Słabe strony 

11 SI 
entrepreneur Incubator 

Ljubljana 
 

Łatwy w 
użyciu, 

elastyczny, 
kompatybilny z 

innymi 
narzędziami IT, 

łatwy do 
udostępniania 

Nauczanie, tworzenie biznesplanu na wszystkich 
etapach, rozwijanie i ewaluacja pomysłów, 

tworzy się biznesplan gotowy do złożenia w 
banku 

tak ograniczony dostęp – trzeba być 
członkiem inkubatora 

12 SI Tovarna podjemov MB 
Łatwy w 

użyciu, łatwość 
udostępniania 

Nauczanie, tworzenie biznesplanu na wszystkich 
etapach, rozwijanie i ewaluacja pomysłów, 

tworzy się biznesplan gotowy do złożenia w 
banku 

tak ograniczony dostęp – trzeba być 
członkiem; tylko j. słoweński 

13 SI SPS Łatwy w użyciu 
Zaakceptowane przez banki i wszystkich 

potencjalnych inwestorów, zawiera wszystkie 
wymagane aspekty przygotowania biznesplanu 

tak konieczna jest poprawa 
techniczna narzędzia 

14 PL iBiznesPlan 

Eksport 
raportów, 

łatwy w użyciu, 
łatwy w 

nawigowaniu  

Nauczanie i rozwijanie pomysłów, informacja o 
kosztach; aktywa i pasywa, własność, 

finansowanie, finansowanie zewnętrzne, analiza 
ekonomiczna i finansowa, ocena inwestycji,  

możliwość stworzenia planu 16-letniego, 
dostępne opcje standardowe, możliwość zakupu 

kompatybilnych programów służących 
tworzeniu planów długoterminowych i analizy 

strategicznej.  

nie płatny 

15 PL iPlan3000 

Format 
dostosowany 
do wymagań 

interesariuszy, 
eksport 

raportów 

Nauczanie i rozwijanie pomysłów, możłiwość 
planowania i budżetowania, modelowanie 

finansowe 
nie płatny, trudny w użyciu 

16 UK Business Gateway Łatwy w użyciu 
Rozwijanie pomysłów I przygotowanie do 

aplikowania o środki finansowe, zawiera sekcję: 
strategia i finance.  

tak 
raporty finansowe są 

podstawowe i niełatwo je 
zmienić 
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Tabela 6. Tabela porównawcza identyfikująca mocne i słabe strony najlepszych edukacyjnych symulatorów biznesu. 
 

Lp Kraj  Nazwa EBS 
Zgodność z idealnym EBS 

Słabe strony 
Powiązanie z przedsiębiorczością Przyjazny dla 

użytkownika Brak opłat 

1 IT-P the start up game 

Symulacja tworzenia przedsiębiorstw, 
optyka biznesu; rozumienie rynku i 
konkurencji rynkowej, rozumienie  

dynamiki podejmowania decyzji 
strategicznych 

Bardzo łatwy, intuicyjny, 
dobry sposób na pokazanie 

na poziomie szkolnym 
spojrzenia biznesowego  

nie 

płatny, nie bierze pod 
uwagę wszystkich 

czynników, które w 
rzeczywistości wpływają 
na proces podejmowania 

decyzji 

2 IT-P "the business game" 

Gra biznesowa, która symuluje konkurencję 
na rynku B2B, drużyny współzawodniczą ze 

sobą definiując i implementując 
strategiczne i operacyjne decyzje, symulacja 

realistyczna 

Łatwy dostęp, zapewnione 
wsparcie, interakcje 

między różnymi grupami, 
symulacja realistyczna, 

platforma uporządkowana 

nie 

płatne, nie zawsze łatwo 
zrozumieć związki między 

wieloma czynnikami, 
które wpływają na decyzję 

3 IT-S Business Smart Scenariusze do nauczania i modelowania łatwy nie płatny  

4 TR Harvard business 
simulator 

Modelowanie scenariuszy dla nauczania, 
testowanie kosztu zasobów, modelowanie 

finansowe, marketing, negocjacje, sprzedaż, 
ocena 

Intuicyjny, ale nie łatwo 
dostępny nie płatny, trudno dostępny 

5 ES EMPRENDERURAL.E
S 

Nauczanie, testowanie pomysłów, 
testowanie planu marketingowego 

Łatwy w użyciu i 
nawigowaniu tak = 

6 NL Cesim Wszystkie najważniejsze elementy 
prowadzenia małej firmy 

Łatwy w użytkowaniu, 
możliwe użytkowanie w 

połączeniu z innymi 
narzędziami i programami, 

skoncentrowany na 
doświadczeniu typowych 

umiejętności 
przedsiębiorczych 

tak tylko dla szkół 
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Lp Kraj  Nazwa EBS Powiązanie z przedsiębiorczością Przyjazny dla 
użytkownika Brak opłat Słabe strony 

7 NL Scale2Skill Użyteczne dla kształtowania umiejętności 
przedsiębiorczych 

Narzędzie do mierzenia 
umiejętności 

przedsiębiorczych i 
menadżerskich; użyteczny 

w szkołach, firmach i 
innych organizacjach, 

zawiera wszystkie 
umiejętności niezbędne do 

prowadzenia firmy, 
możliwość tworzenia 
różnych scenariuszy 

tak tylko j. holenderski, brak 
wersji on-line 

8 SI Canvas Modelowanie scenariuszy Bardzo łatwy tak = 

9 PL MarketPlace 

Analiza opłacalności, zaawansowane 
narzędzie marketingowe, księgowość, 
finanse, produkcja, analiza finansowa, 

zarządzanie kadrami, zaawansowane opcje 
produkcyjne 

Łatwy w nawigowaniu tak 

z programu mogą 
korzystać tylko drużyny, 

program nie generuje 
wniosków jako raportu 

10 PL Symulator Biznesu- 
Business Simulator 

3 typy symulacji biznesowej, możliwość 
rozwijania umiejętności z zakresu 

zarządzania strategicznego, marketingu, 
sprzedaży, finansów 

Łatwy w użyciu tak = 

11 UK SIM Venture Tworzenie różnorodnych scenariuszy intuicyjny nie 
płatny, musi być 
zainstalowany na 

komputerze 
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5.2. Najlepsze narzędzia IT według partnerów 
 
  

5.2. 
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5.2.1. WŁOCHY (PROWICJA PESARO I URBINO) 
 
 
Najlepsza Baza Danych: Dun&Bradstreet (D&B) 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
D&B to główny dostawca informacji biznesowej w skali globalnej. Zgromadzone 
informacje dotyczą 214 państw, 181 systemów monetarnych i blisko 75 milionów firm 
na całym świecie. Dane można wykorzystać w celach statystycznych, rynkowych, 
kredytowych, zakupowych i marketingowych, a także by zweryfikować rzetelność 
ewentualnych partnerów biznesowych. Produkty i usługi Dun&Bradstreet dotyczą 
trzech kategorii:  

- rozwiązań finansowych (kredyty i zarządzanie ryzykiem), 
- rozwiązań operacyjnych (zarządzanie łańcuchem dostaw), 
- rozwiązań dotyczących sprzedaży i marketingu. 

 
W szczególności rozwiązania dotyczące sprzedaży i marketingu – takie jak: DUNS Market 
Identifier Database, Optimizer, D&B 360 i D&B Professional Contacts – dostarczają 
specjalistom danych biznesowych przydatnych w działaniach z zakresu Customer 
Relationship Management (CRM - jest to strategia zarządzania relacjami i interakcjami 
firmy z aktualnymi i potencjalnymi klientami). 
 
Mocne strony narzędzia:  
Za mocne strony Dun&Bradstreet należy uznać: wielojęzykowość (dane dostępne w 95 
językach), wiarygodność, różnorodność i mnogość danych nt. produktów, rynków  
i krajów, możliwość udostępniania informacji, łatwość obsługi. Narzędzie to może być 
używane na każdym etapie tworzenia przedsiębiorstwa, chociaż czasami wymaga 
zintegrowania z innymi źródłami (np. narzędziami do tworzenia biznesplanów). 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Słabością narzędzia jest jego koszt – trzeba uiścić opłatę za dostęp do danych. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
http://dbitaly.dnb.com/Italian 
 

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_management
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Najlepsze narzędzie do tworzenia biznesplanów:  
Business Plan Pro 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia: 
Business Plan Pro jest uznawany za lidera wśród tego typu narzędzi, ponieważ 
umożliwia nie tylko tworzenie różnorodnych biznesplanów, ale także przygotowanie 
planów finansowych i inwestycyjnych czy studium wykonalności dla weryfikacji nowego 
produktu/usługi. Program ten jest częścią większego pakietu, w który wlicza się m.in. 
dostęp do aktualnej bazy statystycznej i publikacji biznesowych, wsparcie eksperckie 
(FAQ, czat, wparcie telefoniczne, e-mail). 
 
Mocne strony narzędzia:  
Do mocnych stron narzędzia należą: łatwość w użyciu (program jest intuicyjny, a przy 
tym posiada opisowy samouczek „krok po kroku” i video-tutorial), możliwość 
udostępniania danych innym użytkownikom, bogactwo opcji. Narzędzie jest zazwyczaj 
używane do tworzenia biznesplanów (w tym: tworzenia planów dla start-upów i planów 
inwestycyjnych), ale może zostać użyty na każdym etapie tworzenia i prowadzenia 
przedsiębiorstwa – zgodnie z potrzebami interesariuszy. Zaletą Business Plan Pro jest 
możliwość zmiany założeń i otrzymania innego scenariusza. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Słabą stroną narzędzia jest koszt i brak integracji z innymi narzędziami IT. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.businessplanpro.com 
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Najlepszy Edukacyjny Symulator Biznesu: 
The Business Game 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia: 
The Business Management Game to zaawansowana symulacja menadżerska  
umiejscowiona na konkurencyjnym rynku. Zadaniem zespołu graczy jest zarządzanie 
firmą rozumiane jako podejmowanie strategicznych decyzji, które bazują na 
symulowanym rynku oraz zdefiniowanym, realistycznym modelu ekonomicznym. 
Zespoły muszą zidentyfikować i zaimplementować najlepsze strategie, aby  
w maksymalnym stopniu osiągnąć cel efektywności i wydajności firmy, a w efekcie 
wygrać z konkurencyjnymi firmami na wirtualnym rynku. Zaproponowany model 
ekonomiczny pozwala na elastyczność konfiguracji. Istnieją 2 wskaźniki, których używa 
się w grze, aby ocenić wyniki osiągane przez firmy: udział w rynku (który określa wynik 
firmy w kategorii konkurencyjności) i zyskowność (który określa wynik firmy  
w kategoriach ekonomicznych i finansowych). Produkt został zaprojektowany w taki 
sposób, aby połączyć ścieżkę nauczania (nauczanie bezpośrednie, e-learning, blended 
learning) z kontekstem zarządzania.Program ten umożliwia rozwinięcie umiejętności 
zarządzania i podejmowania decyzji, pewności siebie pewność siebie w sytuacjach 
ryzyka i niepewności, kompetencji „miękkich”, pracy zespołowej. W efekcie możliwa 
staje się integracja różnych funkcji biznesowych. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Do mocnych stron narzędzia należą: wysoka użyteczność i praktyczność, realizm, 
łatwość użytkowania, możliwość współpracy i udostępniania informacji innym 
użytkownikom, możliwość współzawodnictwa, łatwy dostęp (chociaż program nie jest 
bezpłatny).  
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Słabą stroną symulacji jest jej koszt. Dodatkowo, relacje pomiędzy różnymi zmiennymi, 
którymi należy zarządzać nie zawsze są zrozumiałe. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.thebusinessgame.it 
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5.2.2. WŁOCHY (SYCYLIA) 
 
 
Najlepsza Baza Danych:  
ISTAT 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
ISTAT (Instytut Statystyk Urzędowych) to baza danych zawierająca informacje 
statystyczno-gospodarcze dla Włoch. Corocznie ISTAT przeprowadza ponad 200 badań 
dotyczących kwestii społecznych i gospodarczych, po czym udostępnia je w podziale dla 
15 grup (np. „Handel zagraniczny”, „Kupno i sprzedaż towarów z krajów UE”, „Praca”). 
 
Mocne strony narzędzia:  
Zaletami omawianego narzędzia są przede wszystkim: różnorodność i mnogość 
dostępnych danych, możliwość dostępu do wszystkich danych poprzez ich pobranie  
w formacie *.CVS, bezpłatność. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Wadą narzędzia jest fakt, iż jest ono dostępne jedynie w języku włoskim. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.istat.it/it 
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Najlepsze narzędzie do tworzenia biznesplanów:  
Cloudfinance 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia: 
Cloudfinance to zestaw programów, które pomagają zarządzać wszystkimi aspektami 
finansowymi firmy – od relacji z bankami, po planowanie wewnętrznych przepływów 
finansowych i raportowanie.  
 
Mocne strony narzędzia:  
Do mocnych stron narzędzia należy: łatwość w użyciu (jasny interface), możliwość 
integracji z bazami danych księgowych, innowacyjność. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Wadą narzędzia jest fakt, iż jest ono dostępne jedynie w języku włoskim. Dodatkowo, 
ulepszenia wymaga grafika raportowania. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.cloudfinance.com  
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Najlepszy Edukacyjny Symulator Biznesu: 
Business Smart International  
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia: 
Business Smart International to portal, który umożliwia przeprowadzanie symulacji 
różnych scenariuszy biznesowych oraz ich konsekwencji. 
 
Mocne strony narzędzia:  
W trakcie badania nie uzyskano informacji na temat mocnych stron narzędzia. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Do słabych stron narzędzia należą: koszt zakupu i dostępność tylko w języku angielskim. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.smartbusinesslab.com  
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5.2.3. TURCJA 
 
 
Najlepsza Baza Danych:  
Database of Ministry of Culture and Tourism 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
Baza danych Ministerstwa Kultury i Turystyki dostarcza informacji statystycznych na temat 
tureckiej gospodarki. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Do mocnych stron narzędzia należą: solidność i wiarygodność informacji, łatwość obsługi, 
dostępność i darmowość. Respondenci uznali również, że zaletą narzędzia jest fakt, iż jest 
dostępna w języku narodowym. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Narzędzie nie posiada dużych wad. Warto byłoby natomiast poprawić funkcję pomocy/ 
wsparcia oraz bardziej uszczegółowić udostępniane dane. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.kultur.gov.tr 
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Najlepsze narzędzie do tworzenia biznesplanów:  
Business Plan Pro 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia: 
Żadne z narzędzi BPS wybranych przez respondentów z Turcji nie zostało uznane za „idealne”. 
Jednakże, za najbliższe ideałowi uznano program Business Plan Pro. Narzędzie to zawiera wiele 
cennych wskazówek dla osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Za zaletę tego narzędzia uznano jego wszechstronność – program umożliwia bowiem uzyskanie 
informacji na temat każdego etapu planowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Za wadę narzędzia uznano fakt, że jest płatne i dostępne jedynie w języku angielskim. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.businessplanpro.com 
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Najlepszy Edukacyjny Symulator Biznesu: 
Harvard Business Simulator 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia: 
Harvard Business Simulator to najlepszy edukacyjny symulator biznesu według respondentów  
z Turcji. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Do zalet narzędzia należą: rzetelność, aktualność, realizm i przydatność podczas rozpoczynania 
własnej działalności gospodarczej.  
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Słabością narzędzia są jego ograniczone możliwości językowe. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.hbsp.harvard.edu 
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5.2.4. HISZPANIA 
 
 
Najlepsza Baza Danych:  
SABI 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
SABI to zaawansowane narzędzie do tworzenia biznesplanów, zawierające obszerne 
informacje na temat miliona hiszpańskich i 400 tys. portugalskich firm. Na stronie 
dostępne są m.in. następujące informacje: branże firm, finanse i wskaźniki siły 
finansowej, raporty z audytów, badania rynku, fuzje, analizy i mapy kartograficzne. 
Narzędzie może być wykorzystane do sprawdzenia informacji o konkretnej firmie, 
poszukiwania firmy o określonym profilu (wśród kryteriów wyszukiwania znajdują się, 
m.in.: nazwa firmy, NIP, lokalizacja, działalność, dane finansowe, zbiory danych, 
lokalizacja kartograficzna itp.), dokonania analiz statystycznych i stworzenia 
poglądowych bilansów zysków oraz strat firm. W efekcie, możliwe staje się poznanie 
pozycji firmy wobec konkurencji i zidentyfikowanie szans rozwojowych. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Do mocnych stron narzędzia należą: łatwość obsługi i selekcji informacji, możliwość 
szybkiego skorzystania z różnorodnych danych, możliwość udostępniania danych, 
aktualność. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Do słabych stron należą: wprowadzenie tygodniowego limitu transferu danych  
i ograniczenie bazy do Hiszpanii oraz Portugalii. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
http://ubucat.ubu.es/  
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Najlepsze narzędzie do tworzenia biznesplanów:  
Emprenderural.es 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia: 
Strona Emprenderural.es świadczy usługi cyfrowe zorientowane na tworzenie, rozwój  
i konsolidację biznesową MŚP. Z jej pomocą przedsiębiorcy mają dostęp do 
wyspecjalizowanych usług wspierających zakładanie przedsiębiorstw, w tym do 
narzędzia pomocnego w trakcie oceny zasadności realizacji pomysłu biznesowego  
i rozwoju przedsiębiorstwa. Narzędzie do tworzenia biznesplanów jest wyposażone w 
modele biznesplanów,  analizy finansowe, schematy wystąpień, a także w tutoriale, 
przewodniki po najlepszych praktykach i doświadczeniach przedsiębiorców. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Zaletami strony są: łatwość w użyciu, integralność i dostosowanie do potrzeb 
interesariuszy.  
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Wadą narzędzia są zbyt uproszczone formaty dostępnych dokumentów. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
http://www.emprenderural.es/  
 

 
 
* Hiszpański partner wybrał to samo narzędzie jako najlepsze w kategorii BPS  
i EBS  
 
 
  



                      

Strona 47 z 67 
 

5.2.5. PORTUGALIA 
 
 
Najlepsza Baza Danych:  
PORDATA 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
PORDATA to jest bezpłatny portal internetowy, który posiada ponad 1150 tabel 
statystycznych na temat Portugalii zgrupowanych w 17 kategorii (np. „Ekonomia”, 
„Edukacja”, „Zatrudnienie”). Baza posiada także 597 tabel na temat Europy.  
 
Mocne strony narzędzia:  
Narzędzie spełnia wymagania pięciu kryteriów idealnej bazy danych: dane są aktualne, 
dostęp jest bezpłatny, sposób nawigacji i użycia jest bardzo przyjazny, dane mogą być 
przekazywane i udostępnione innym, a przy tym są różnorodne. Dodatkowo, dane są 
dostępne w dwóch językach – portugalskim i angielskim.  
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Narzędzie można by ulepszyć poprzez wprowadzenie pogłębionych danych (np.  
o firmach i sektorach) z innych regionów Europy. Warto byłoby wprowadzić dodatkowe 
języki.  
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.pordata.pt 
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Najlepsze narzędzie do tworzenia biznesplanów:  
CANVAS 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
CANVAS to arkusz umożliwiający stworzenie planu działania firmy, nieco bardziej 
elastycznego niż standardowy biznesplan. Typowy biznesplan jest bowiem 
drobiazgową, ale dość schematyczną i rzadko uaktualnianą analizą procesów 
biznesowych zachodzących w firmie. Natomiast kanwa stanowi schemat organizmu, 
jakim jest każde przedsiębiorstwo – objaśniający, w jaki sposób ono funkcjonuje i gdzie 
należy wprowadzać zmiany. Narzędzie posiada dodatkowo finansowy arkusz, który 
stanowić może dopełnienie podczas podejmowania decyzji strategicznych. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Do mocnych stron narzędzia należą: intuicyjność i łatwość użytkowania, niski koszt, 
duży potencjał.  
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Słabością narzędzia jest fakt, iż na jednej „kartce” trudno stworzyć złożone scenariusze.  
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc 
 

 
 
* Portugalski partner wybrał to samo narzędzie jako najlepsze w kategorii BPS  
i EBS  
 
 
 
  

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc


                      

Strona 49 z 67 
 

5.2.6. HOLANDIA 
 
 
Najlepsza Baza Danych:  
KvK Database (Kamer van Koophandel) – Izba Handlowa 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
Baza KvK w wysokim stopniu skupia się na rozwijaniu przedsiębiorczości wśród osób 
młodych. Służy ona do wyszukiwania firm z danego obszaru lub sektora, dzięki czemu 
możliwe staje się określenie, czy dany biznes będzie rentowny. Pozostałe osoby mogą 
skorzystać z tego narzędzia, by zwiększyć wiedzę na temat przedsiębiorstw działających 
w Holandii. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Narzędzie spełnia wymagane cechy „idealnego narzędzia DB”, czyli: jest przyjazne dla 
użytkownika (bardzo łatwe w użyciu, łatwy dostęp, łatwe do znalezienia i logicznie 
uporządkowane informacje), bezpłatne i umożliwia transfer danych do różnych 
formatów. Atrakcyjność interfejsu jest warunkiem spełnionym w mniejszym stopniu – 
więcej uwagi poświęcono jakości wyszukiwanych informacji niż atrakcyjnemu 
wyglądowi. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Wadą narzędzia jest brak innych wersji językowych poza językiem holenderskim. 
Możliwy jest jednak kontakt z pracownikami KvK, w wybranych językach, w celu 
uzyskania pomocy. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.kvk.nl  
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Najlepsze narzędzie do tworzenia biznesplanów:  
Rabobank Startproof Business Plan Software 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
Rabobank Startproof Businessplan Software w wysokim stopniu koncentruje się na 
temacie zakładania własnego biznesu w Holandii – począwszy od informacji na temat 
możliwości zdobycia funduszy dzięki bankom (Rabobank jest jednym z największych 
holenderskich banków), poprzez możliwość stworzenia biznesplanu, a na możliwości 
założenia własnej działalności przez Internet zakończywszy. Po wczytaniu biznesplanu 
za pomocą oprogramowania Rabobank jest się w kontakcie z jednym z bankowych 
doradców, z którym można bezpośrednio rozmawiać o ewentualnych możliwościach 
finansowania przedsiębiorstwa. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Narzędzie spełnia kryterium „idealnego narzędzia BPS”, czyli: jest przyjazne 
użytkownikowi (bardzo łatwe w użyciu, łatwo dostępne, ma szeroki zakres), stanowi 
przydatny przewodnik dla przedsiębiorcy (znaleźć w nim można szczegółowe 
wyjaśnienia, jak napisać biznesplan, zawiera zarys modeli biznesowych) i jest darmowy. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Wadą narzędzia jest brak innych wersji językowych poza językiem holenderskim. 
Możliwy jest jednak kontakt z pracownikami Rabobank, w wybranych językach, w celu 
uzyskania pomocy. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.rabobankstartproof.nl 
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Najlepszy Edukacyjny Symulator Biznesu:  
Scale2Skill 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
Scale2Skill to narzędzie opracowane dla ludzi, którzy pragną zostać przedsiębiorcami. 
Pomaga ono nabyć lub rozwinąć umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Narzędzie spełnia kryterium „idealnego narzędzia EBS”, czyli: jest całkowicie związane  
z przedsiębiorczością i uwzględnia umiejętności składające się na nią (a przy tym jest 
związane z kompetencjami kierowniczymi, których każdy przedsiębiorca potrzebuje, 
aby odnieść sukces), jest przyjazne użytkownikowi (narzędzie jest łatwe w użyciu, 
dostępne są pomoce w formie video-tutoriali i podręcznika dostępnego off-line), jest 
bezpłatne. 
 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Wadą narzędzia jest brak innych wersji językowych poza językiem holenderskim. 
Ponadto narzędzie nie jest dostępne w trybie on-line – konieczne jest zwrócenie się do 
firmy z prośbą o darmowe przesłanie narzędzia do użytku prywatnego. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
brak dostępu on-line 
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5.2.7. SŁOWENIA 
 
 
Najlepsza Baza Danych:  
AJPES 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
AJPES to baza zawierająca najważniejsze dane na temat przedsiębiorstw prowadzonych 
w Słowenii. Baza pozwala na uzyskanie informacji nt. firm, przygotowanie statystyk, 
rozwój pomysłów biznesowych i określenie ich wykonalności. W wersji darmowej 
możliwe jest wyszukiwanie podstawowych informacji na temat firm prowadzonych  
w Słowenii (np. dane właścicieli, kapitał podstawowy, informacje dotyczące rejestracji, 
raporty roczne, wydajność w ciągu ostatnich 3 lat, zmiany w działalności, itp.), natomiast 
w wersji płatnej możliwe jest otrzymanie dokładnej analizy sytuacji danej firmy  
w porównaniu z jej konkurencją.  
 
Mocne strony narzędzia:  
Do zalet narzędzia należą: łatwość użytkowania, rzetelność i wiarygodność, dostęp  
w języku słoweńskim i trzech innych językach świata. Podstawowe informacje są 
dostępne bezpłatnie. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Do Was narzędzia należą: problemy z eksportowaniem danych (powolny transfer). 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.ajpes.si 
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Najlepsze narzędzie do tworzenia biznesplanów:  
SPS 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
SPS to narzędzie umożliwiające stworzenie biznesplanu, czyli dokumentu, który 
powinien być integralną częścią każdego przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia. Struktura 
SPS umożliwia stworzenie biznesplanu zawierającego wszystkie najważniejsze części  
i rozdziały – zachowując nadrzędny cel, jakim jest jasne wskazanie i ekonomiczne 
usankcjonowanie inwestycji poprzez zademonstrowanie możliwości zwrotu  
z inwestycji.  
 
Mocne strony narzędzia:  
Narzędzie posiada następujące zalety: jest łatwe w użyciu i przyjazne użytkownikowi,  
a także praktyczne. Stworzone z jego pomocą biznesplany są zgodne z wymaganiami  
i kryteriami banków/potencjalnych inwestorów. BPS jest dostępny jako dokument *.doc, 
a część finansowa jako arkusz *.xlsx. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Słabą stroną narzędzia jest jego dostępność jedynie w języku słoweńskim. Narzędzie 
można by udoskonalić poprzez wprowadzenie pomocy on-line. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.podjetniskisklad.si 
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Najlepszy Edukacyjny Symulator Biznesu:  
Harvard Business Simulator* 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
Harward Business Simulator to program umożliwiający symulację biznesową w trybie 
multi-player. Pozwala on użytkownikom wcielić się w różne role (inwestorów, 
założycieli, pracowników), dzięki którym mogą poznawać charakterystyczne odczucie 
„chaosu” i ekscytacji, towarzyszące zakładaniu nowego przedsiębiorstwa. W trakcie 
symulacji muszą oni radzić sobie z wieloma skomplikowanymi negocjacjami 
biznesowymi, np. z wymyślaniem i podejmowaniem decyzji strategicznych, 
budowaniem relacji biznesowych, znalezieniem odpowiednich pracowników. W efekcie, 
nabywają oni umiejętności potrzebne do prowadzenia przedsiębiorstwa. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Do najważniejszych zalet narzędzia należą: praktyczność i realność. Narzędzie pozwala 
na eksplorację strategii przedsiębiorczych, ilustruje dynamikę zawiłości startup’ów  
i cechy, które oddzielają sukces od porażki, a przy tym zawiera ćwiczenia dotyczące 
planowania strategicznego, zatrudniania ludzi, rozwijania umiejętności menedżerskich, 
kreatywnego  rozwiązywania problemów, umiejętności analitycznych i taktyk 
negocjacyjnych w konkurencyjnym środowisku 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Podstawową słabością narzędzia jest brak informacji nt. realnej kondycji rynku.  
W trakcie gry – w zależności od decyzji podejmowanych przez użytkowników –
uaktywniają się różne scenariusze, nie zawsze prawdziwe w kontekście aktualnego 
stanu gospodarki. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/product/WH0001-HTM-ENG 
 

 
 
* Słoweńscy eksperci uznali, że najlepszym edukacyjnym symulatorem biznesu jest 
program CANVAS. Jednakże – jako, że narzędzie to nie jest symulatorem – słoweński 
partner  wybrał inny EBS, który w tej sytuacji można uznać za najlepszy.  
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5.2.8. POLSKA 
 
 
Najlepsza Baza Danych: Główny Urząd Statystyczny 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
Strona Głównego Urzędu Statystycznego umożliwia informacji i statystyki z zakresu, 
m.in. handlu, edukacji, gospodarki, ludności, przemysłu. Dotyczą one nie tylko do 
wybranych regionów Polski czy całej Polski, ale też innych krajów. Serwis został 
zaprojektowany tak, aby był dostępny dla jak najszerszej grupy użytkowników – 
niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub ograniczeń wynikających  
z niepełnosprawności. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Zaletami narzędzia są: mnogość i możliwość udostępniania danych, przyjazność 
użytkowania, bezpłatność, wielojęzyczność.  
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Wadami narzędzia są: brak atrakcyjnego interfejsu, brak możliwości tworzenia tabel 
krzyżowych, czasem trudność w obsłudze (z powodu zbyt dużego zróżnicowania 
danych).  
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.stat.gov.pl 
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Najlepsze narzędzie do tworzenia biznesplanów:  
iBiznesplan 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia: 
Program iBiznesplan umożliwia napisanie efektywnego i kompletnego biznesplanu  
w sposób prosty i szybki. Do stworzenia biznesplanu konieczna jest jedynie idea (wiedza 
o przedsięwzięciu), natomiast wskazówki zawarte w programie pomagają 
użytkownikowi opracować pozostałe zagadnienia.  
 
Mocne strony narzędzia:  
Mocne strony narzędzia to: przyjazdy interfejs i łatwość użytkowania (wsparcie 
techniczne, darmowe konsultacje telefoniczne, liczne wskazówki). Narzędzie umożliwia 
skorzystanie z gotowych schematów biznesplanów lub wprowadzanie własnych danych, 
a także skorzystanie z (odpłatnych) rozszerzeń umożliwiających tworzenie wieloletnich 
planów działania, planów inwestycyjnych i analiz strategicznych. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Słabą stroną narzędzia jest jego cena. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.biznesplan.com.pl 
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Najlepszy Edukacyjny Symulator Biznesu: 
MarketPlace 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia: 
MarketPlace to program, który naśladuje konkurencyjny i zmienny rynek IT. Symulacja 
ma charakter opisowy – jest to pewien rodzaj powieści biznesowej, w której 
użytkownicy wcielają się w określone role. Dzięki wskazówkom „krok po kroku” 
użytkownicy przeprowadzani są w logicznym porządku przez cały proces 
podejmowania decyzji biznesowych w firmie, w tym przez: analizę rynku, analizę 
finansową, analizę rentowności, formułowanie strategii i zarządzanie strategią, 
zarządzanie zasobami ludzkimi negocjowanie z partnerami biznesowymi, itd. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Do mocnych stron narzędzia należą: łatwość użytkowania, praktyczność, możliwość 
wyboru poziomu trudności.  
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Do słabych stron narzędzia należą: nieatrakcyjny interfejs i ograniczony dostęp. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.marketplace.pl  
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5.2.9. WIELKA BRYTANIA 
 
 
Najlepsza Baza Danych:  
West Lothian Council 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia:  
West Lothian Council zawiera dane na temat lokalnej Izby Handlowej i 4500 
przedsiębiorstw w regionie West Lothian w Szkocji. Dane te są dostępne dla studentów  
i lokalnych przedsiębiorców. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Za zalety narzędzia można uznać: atrakcyjny interfejs, łatwość obsługi, możliwość 
udostępniania i przenoszenia danych.  
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Za wady narzędzia można uznać: ograniczony dostęp, odpłatność i dostępność jedynie  
w języku angielskim. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.westlothian.com/Home/search_for_a_business 
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Najlepsze narzędzie do tworzenia biznesplanów:  
Business Gateway (Scottish governmental business start-up support agency) 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia: 
Business Gateway to narzędzie służące do tworzenia biznesplanów w formacie *.doc. 
Pomaga ono w szybkim opracowaniu biznesplanu o wysokiej jakości, akceptowanym 
przez przedsiębiorców i instytucje oferujące wsparcie finansowe podczas zakładania 
własnej działalności gospodarczej.  
 
Mocne strony narzędzia:  
Do mocnych stron narzędzia należą: łatwość użytkowania (narzędzie ma przyjazdy 
interfejs, jest proste w obsłudze i nawigacji), praktyczność i bezpłatność. 
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Do słabych stron narzędzia należą: konieczność posiadania programu MS Word, niska 
szczegółowość sprawozdań finansowych. 
 
Strona internetowa narzędzia:  
www.bgateway.com 
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Najlepszy Edukacyjny Symulator Biznesu: 
SIM VENTURE 
 
Krótki opis i główne cechy narzędzia: 
SIM VENTURE to symulator ukazujący w przystępny i ciekawy sposób wszystkie aspekty 
prowadzenia małej firmy. Narzędzie umożliwia przeprowadzenie wielu scenariuszy  
w tym samym czasie. Z powodu swojej skuteczności jest ono powszechnie stosowane  
w wielu instytucjach edukacyjnych w Szkocji, np. kolegiach pomaturalnych, uczelniach 
wyższych. 
 
Mocne strony narzędzia:  
Zaletami narzędzia są: przyjazny interfejs, łatwość użytkowania, praktyczność.   
 
Słabe strony i możliwości ulepszenia narzędzia:  
Wadami narzędzia są: koszt (około 50€ za osobę rocznie) oraz konieczność posiadania 
minimalnej wiedzy biznesowej (brak wiedzy uniemożliwia efektowe korzystanie  
z narzędzia).  
 
Strona internetowa narzędzia:  
http://simventure.co.uk/index.php 
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6. PODSUMOWANIE 
 
 
W ramach projektu osiągnięto wszystkie zamierzone cele, mianowicie: 

- opisano i porównano sposoby, strategie i narzędzia wykorzystywane w celu 
rozprzestrzeniania ducha i kultury przedsiębiorczości wśród osób młodych przez 
organizacje z krajów partnerskich, 

- określono możliwości rozwoju umiejętności osób młodych z zakresu 
przedsiębiorczości i/lub potrzebnych podczas zakładania własnej działalności 
gospodarczej, 

- zidentyfikowano narzędzia IT wspierające nabywanie umiejętności z zakresu 
przedsiębiorczości i/lub potrzebne podczas zakładania własnej działalności 
gospodarczej – wyróżniono „idealne” narzędzia, określono ich cechy i możliwości 
usprawnień. 

 
W toku przeprowadzonych badań partnerzy dokonali opisu instytucji zajmujących się 
zagadnieniem przedsiębiorczości w ich krajach i strategii wykorzystywanych podczas 
promowania owego zagadnienia, a także opisu cech młodych ludzi, którzy stawiają czoła 
wyzwaniu, jakim jest założenie własnej działalności gospodarczej.  
 
Partnerzy ustalili, że osoby młode i przedsiębiorcze chętnie korzystają z narzędzi IT 
podczas nabywania umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i/lub potrzebnych 
podczas zakładania własnej działalności gospodarczej. Najchętniej korzystają oni  
z narzędzi społecznościowych, chociaż nie są one najbardziej użyteczne w omawianym 
kontekście. Dlatego też konieczne jest szerzenie wiedzy na temat istniejących 
narzędzi IT, które eksperci, trenerzy i nauczycieli uznali za najbardziej użyteczne. 
Należą do nich: 

- bazy danych nt. badań rynkowych, 
- narzędzia do tworzenia biznesplanów, 
- edukacyjne symulatory biznesu. 

 
Wykorzystanie tych trzech narzędzi umożliwia przejście przez wszystkie etapy 
zakładania własnej działalności gospodarczej: 

- etap poszukiwania pomysłu biznesowego (bazy danych nt. badań rynkowych), 
- etap uzasadniania pomysłu biznesowego (narzędzia do tworzenia 

biznesplanów), 
- etap realizacji pomysłu biznesowego (edukacyjne symulatory biznesu). 

 
W niniejszym raporcie zidentyfikowano 141 narzędzi wspierających nabywanie 
umiejętności przedsiębiorczych, w tym: 84 bazy danych nt. badań rynkowych, 37 
narzędzi do tworzenia biznesplanów oraz 20 edukacyjnych symulatorów biznesu. 
Jednocześnie, dla każdej grupy narzędzi udało się określić cechy, które powinny 
posiadać, aby móc uznać je za „idealne”. 
 
Wytyczne wobec „idealnej bazy danych” to: 

1. łatwa w użyciu, 
2. bezpłatna, 
3. oferująca różne możliwości. 

 

6. 
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Wytyczne wobec „idealnego narzędzia do tworzenia biznesplanu” to: 
1. łatwa w użyciu, 
2. praktyczna (przewodnik przedsiębiorcy),; 
3. bezpłatna. 

 
Wytyczne wobec idealnego edukacyjnego symulatora biznesu to: 

1. praktyczna (jasne połączenie z przedsiębiorczością), 
2. łatwa w użyciu, 
3. bezpłatna. 

 
W efekcie, partnerzy wyodrębnili również cechy „idealnego narzędzia IT” wspierającego 
nabywanie umiejętności przedsiębiorczych. Takie narzędzie powinno być: 

- bezpłatne lub wymagające niewielkich nakładów finansowych, 
- przyjazne użytkownikowi, 
- połączone z innymi narzędziami IT, 
- kompletne i reprezentujące adekwatne dane, pozwalające na określenie obszaru 

biznesowego, w który warto zainwestować.  
 
Partnerzy projektu zdecydowali się wnioskować do krajowych agencji 
narodowych o możliwość realizacji drugiej edycji projektu TEEN, którego celem 
byłoby utworzenie „mapy przedsiębiorcy”, która „krok po kroku” przeprowadzi 
młodego przedsiębiorcę przez wszystkie fazy tworzenia przedsiębiorstwa. 
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