najlepsze praktyki biznesowe
ekspertów do wykorzystania
na zajęciach z uczniami

praktyczne zajęcia p
ktyczne zajęcia przes
przedsiębiorczości

Oddajemy w Twoje ręce e-book pełen najnowszych inspiracji na zajęcia przedsiębiorczości.
Najfajniejsze w nim jest to, że zagadnienia są dostosowane do podstawy programowej!
Do jego stworzenia zaangażowaliśmy ekspertów z różnych dziedzin biznesu.
Każdy z nich podzielił się z nami swoimi najlepszymi zawodowymi praktykami.
Wiedzę tę wzbogaciliśmy o porady nauczycieli przedsiębiorczości
i… musimy (może trochę nieskromnie) przyznać, że wyszło z tego połączenie idealne. :)
Całość jest podzielona na sekcje tematyczne i każda z nich dotyka innego obszaru.
W każdej z sekcji znajdziesz notatkę od prelegenta, zadanie w formie case study
do wykorzystania podczas pracy z uczniami, oraz dobre praktyki nauczycieli
– umieszczone w żółtych dymkach.

Wszystkie materiały zostały przygotowane w ramach
II edycji projektu Akademia Przedsiębiorczości i są uzupełnieniem
webinariów organizowanych co miesiąc dla nauczycieli.
Linki do nagrań znajdziesz klikając w baner „Zobacz nagranie z webinaru”.
Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie? Wejdź na stronę fundacja.revas.pl/akademia
Mamy nadzieję, że wykorzystasz zgromadzone przez nas materiały w swojej pracy
i będziesz z nami w III edycji Akademii Przedsiębiorczości,
która najprawdopodobniej wystartuje już w następnym roku szkolnym!

Do zobaczenia!
Zespół Fundacji Przedsiębiorczości Revas

SPIS TREŚCI
Kliknij w interesujący Cię temat, by przejść do sekcji.

SAMOPRZYWÓDZTWO

Samoprzywództwo, jako kompetencja
przedsiębiorczego ucznia
Od dawien dawna wiemy, iż w biznesie liczy się rezultat, efekt. Ale
też doskonale zdajemy sobie sprawę, że ten rezultat tworzony jest
przez ludzi. Im bardziej zaangażowanych ludzi mamy tym lepsze
wyniki osiągamy. Co zrobić aby mieć zaangażowanych ludzi, którzy
będą chcieli z satysfakcją pracować na wspólny cel?

Sabina Kamińska
Właściciel firmy Przestrzeń
Rozwoju - Trening, Coaching,
Doradztwo. Trener Biznesu
i Profesjonalny Coach ICF,
Coach Zespołowy (International Coach Federation) korzysta
z ponad 19-letniego doświadczenia biznesowego zdobytego
w międzynarodowych korporacjach.

Tutaj przychodzi nam z pomocą narzędzie psychometryczne DISC
D3 Assesment, które m.in. diagnozuje role zespołowe i wewnętrzne motywacje, które to czynniki mają bezpośredni związek z tym,
w jakich działaniach poszczególne osoby będą się czuć jak ryba
w wodzie, czyli będą działać efektywnie i z satysfakcją a które działania będą wyzwalać dreszczyk negatywnych emocji... Na poziom
efektywności w zespole duży wpływ ma właściwe rozłożenie zadań,
w maksymalnej spójności z preferowaną rolą zespołową. Chodzi tu
o preferencje – czyli w jakich zadaniach dana osoba czuje się najlepiej, wiedząc, że kiedy robimy to co naprawdę lubimy robić, wówczas mamy szansę być maksymalnie efektywni i zadowoleni.
Kolejna kwestia to tzw. wewnętrzne motywacje, czyli inaczej mówiąc: „co sprawia, że nam się chce rano z łóżka wstać i podejmować
działania?” „Jakie warunki musi spełniać organizacja, w której pracujemy, działamy aby nam się chciało?” Behavioral Attitude Index
(BAI), mierzy siłę 6 postaw – wewnętrznych motywacji, które przekładają się bezpośrednio na osiągane wyniki. Ważnym jest, iż nie
ma tutaj złych motywacji. Widząc wyniki możemy lepiej rozumieć
podejście do działań danej osoby, styl komunikacji, sposób współpracy z innymi, co się dla tej osoby liczy teraz w życiu oraz czego
może potrzebować by być bardziej aktywną i zaangażowaną.
Poznanie przez uczniów wyżej wymienionych postaw pozwoli im na
autorefleksje. Co może być dla nich wewnętrzną motywacją? W jakich zadaniach/rolach oni czują się jak ryba w wodzie? Drugą istotną kwestią jest wywołanie refleksji; wywoła to refleksję jak to jest z
zaangażowaniem w życiu, w biznesie, w każdej działalności. Że jako
być może przyszli liderzy, prowadzący różnego rodzaju działania –
należy zwracać szczególną uwagę na ludzi, z którymi się współdziała, na ich naturalne predyspozycje i potrzeby…
Poniżej znajdziecie Państwo opis ról zespołowych i wewnętrznych
motywacji sporządzony na bazie certyfikowanej, międzynarodowej
metodologii DISC D3 Assesment.
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Badanie TEAMS
(role zespołowe)
Mierzy poziom 5-ciu ról zespołowych, wskazując
te, które badany preferuje pełnić w zespole (kreator, realizator, analityk, koordynator, strateg).
Kreator: znajduje kreatywne rozwiązania problemów. Myśli nieszablonowo. Członek zespołu,
który tworzy pomysły, modele i hipotezy. Bardzo
skuteczny w burzy mózgów.
Realizator: wykonuje zdania zgodnie z planem.
Ceniony za to, że jest skoncentrowany, zorganizowany i niezawodny. Członek zespołu, który wdraża idee, rozwiązania opracowane przez zespół.
Lubi pracować zgodnie z planem.
Analityk: dokładny, dbający o jakość, analityczny.
Ustanawia wysokie standardy, dokonywanie np.
analizy SWOT – przychodzi mu z łatwością. Jest
członkiem zespołu, który zawsze ma na względzie jakość i doskonalenie procesu.
Koordynator: dyplomatyczny. Umie spojrzeć na
projekt, biorąc pod uwagę perspektywę poszczególnych członków zespołu. Członek zespołu, który pomaga innym i bierze pod uwagę ich potrzeby.
Strateg: upraszcza koncepcję, „sprzedaje” pomysły, dostarcza rozwiązania, potrafi pokazać korzyści klientowi. Znajduje sposoby aby wypromować
pomysły i pokonać przeszkody. Członek zespołu,
który „czuje”, które pomysły znajdą zastosowanie
w praktyce, tworzy strategie i pomysły marketingowe. Idealny do pozyskiwania nowych klientów.

WEWNĘTRZNE MOTYWACJE (BAI)
są jak roślina. Jeśli jej odpowiednio nie podlewasz
- nie wzrasta a w konsekwencji usycha.
Behavioral attitude index (BAI) – jest integralną
częścią diagnozy DISC D3 Assesment.
Mierzy siłę 6 postaw w działaniu (wiedza, ekonomia, artyzm, wpływ, solidarność, wewnętrzny spokój).
Wewnętrzne motywacje odpowiadają na pytanie:
czego potrzebuję aby się zaangażować? Aby z
chęcią i satysfakcją działać?
Wewnętrzny spokój: czyli dążenie do spokoju,
harmonii, działania zgodnie z własnym systemem
wartości. Ważne jest dla takiej osoby aby do niej
mówić nie tylko przez pryzmat zadań jakie ma do
wykonania, ale przez pryzmat wartości – jaką wartość wnosi swoją pracą, zaangażowaniem do zespołu.
Solidarność: czyli chęć niesienia pomocy innym.
Dla takiej osoby ważne jest aby pomagać innym,
bardzo dużo w niej empatii. Chętnie poświęca innym swój czas, dzieli się talentami, zasobami, które ma. Sprawdzi się w różnych akcjach charytatywnych, wolontariatach…
Wpływ: osoba, u której ta motywacja dominuje; ma
potrzebę wpływania na innych; na ich działania/zachowania. Przykładowo – będzie chętna do bycia
liderem projektu.
Ekonomia: osoby, które motywuje ta cecha, dążą
do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów,
w tym finansowych. Osoby te są bardzo pragmatyczne, patrzą w przyszłość, są zorientowane na
cel.
Artyzm: osoby z tą motywacją – będą dążyć do
wyrażania siebie, swojej kreatywności, szukania
innowacyjnych rozwiązań. Szukają samospełnienia, dostarczają innowacyjne pomysły. Są to osoby
wrażliwe, mają w sobie wiele energii.

Przycisk nie działa? Przejdź do strony: bit.ly/w1_ap2

Wiedza: Osoba motywowana przez wiedzę- dąży
do jej zdobywania. Lubi się uczyć, lubi proces poznawczy i lubi otaczać się ludźmi, od których może
się uczyć. Z łatwością łączy fakty, lubi zadawać pytania, formułować teorię. Potrzebuje zrozumieć to,
czym ma się zajmować.

SAMOPRZYWÓDZTWO

CASE STUDY
Oto Zespół Sprzedaży w branży farmaceutycznej. Zespół pracuje z sobą od prawie 3 lat, w niezmienionym
składzie. Od 6–ciu miesięcy do firmy dołączył nowy dyrektor sprzedaży Marek Kowalski - obecny szef
zespołu.
Marek jest bardzo świadomym i ambitnym szefem. Dla Marka ważne jest, nie tylko osiąganiesatysfakcjonujących wyników czyli realizacja celów sprzedaży ale również praca oparta na
dobrych relacjach, w dobrej atmosferze. Doskonale wie, że jak ludzie w pełni wykorzystują swój
potencjał to pracuj z wielkim zaangażowaniem i satysfakcją a to z kolei przekłada się na zysk firmy.
Motto Marka, to cytat Richarda Bransona „Zadbaj o swoich ludzi a oni już zadbają o Twoich Klientów”…
Z tego też powodu, Marek postanowił nie tracić czasu i chcąc szybciej poznać swój zespół – zlecił firmie
doradczej diagnozę kompetencji zespołu. Marek otrzymał poniższe wyniki.

Zadanie:
Waszym zadaniem jest wcielenie się w rolę Marka i dokonanie analizy przedstawionych poniżej
grafów, biorąc pod uwagę odpowiedzi na poniższe pytania. Zadanie składa się z trzech części. Najpierw
pracujecie indywidualnie, później w zespołach. A na końcu Lider każdego Zespołu prezentuje wypracowane rozwiązania.
I część: Praca indywidualna – około 15 min.
II część: Pracujecie w zespołach 3 – 4 osobowych; efektem współpracy ma być wypracowanie
waszego wspólnego rozwiązania - około 30 min.
III część: Prezentacja wypracowanych rozwiązań przez Lidera zespołu – 5 min na każdy zespół
1. Jakie są mocne strony zespołu?
2. Jakie mogą być słabsze strony zespołu?
3. Które osoby z zespołu wyznaczysz do pozyskania nowych, dużych, korporacyjnych klientów
i dlaczego ?
4. Które osoby z zespołu wyznaczysz do współpracy z administracją (rzetelne wypełnianie
wymaganej dokumentacji, odpowiadanie na zapytania w terminie itp. )
5. Które osoby z zespołu wyznaczysz do wdrażania nowych pracowników?
6. Kogo brakuje w zespole aby zespół realizował jeszcze lepiej cele? Jaką osobę, z jakimi
optymalnymi rolami zespołowymi, wewnętrznymi motywacjami zarekomendujesz aby
zrekrutować do zespołu?
Uwaga:
- Każdemu pracownikowi na grafach przyporządkowany jest jeden kolor i tym się należy posługiwać,
opisując zadanie: np. pracownik niebieski, pracownik żółty itp.
- Słupki powyżej czerwonej kreski są to wartości dominujące czyli np. wewnętrznymi motywatorami
„pomarańczowego pracownika” są: wiedza wpływ i solidarność.
- Podany w zadaniu czas – jest czasem sugerowanym.

CASE STUDY

Role Zespołowe – wg metodologii D3

Wewnętrzne Motywacje/ Postawy – wg metodologii DISC D3/ BAI
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Zapraszam uczniów do udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnieni z teorii.
Polega to na tym, że zbiera się zespół do 10 uczniów, którzy w procesie burzy
mózgów szukają problemu społecznego, do którego chcieliby znaleźć rozwiązanie.
Adresują swoje działania do społeczności lokalnej. Wybierają działania w ramach
jednej z 4 kategorii: wydarzenie publiczne, zbiórka charytatywna, kampania czy
produkt. Następnie poznają tajniki pracy zespołowej na specjalnej platformie,
a potem wdrażają je w życie przechodzą przez 4 etapy realizacji projektu: inicjacja,
planowanie, realizacja i zakończenie. Każdy z członków zespołu ma różne zadania
i różne role. Jedna z osób pełni rolę lidera.
Jako mentor, uczę konstruowania celów i motywuję do ich osiągania. W ramach tej
olimpiady uczniowie mogą zmienić lidera kilka razy i ćwiczyć kształtowanie samoprzywództwa u większej liczby osób niż 1 w zespole.

Alicja Piwnik
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi

Rozdajemy uczniom karteczki i prosimy by dokończyli zdania.
W dzieciństwie rodzice byli ze mnie dumni, ponieważ…
Moje największe dotychczasowe osiągniecie osobiste… zawodowe....
Trudnym momentem w moim życiu, który zakończył się sukcesem był…
Umiejętnością, którą wykonuję naprawdę dobrze jest…
Moim największym atutem w kontaktach z innymi jest…, ponieważ…
W przyszłości planuję….
Następnie zachęcamy do wyjścia przed klasę
i zaprezentowania własnej osoby.
Ćwiczenie realizuję w moich klasach od wielu lat. Uczniowie bardzo je
lubią. Czują się ważni, doceniani i zyskują przestrzeń na kreowanie
samego siebie tak, jak chcą. Mają poczucie sprawstwa.

Karolina Stanek
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi

DOBRE PRAKTYKI
NAUCZYCIELI

Uczniowie naszej szkoły prowadzili biuro turystyczne w ramach symulacyjnej
firmy oferowanej przez firmę REVAS. Uczniowie tworzą małe zespoły
2-3 osobowe i wspólnie podejmują decyzjedotyczące
zarządzania przedsiębiorstwem wirtualnym.
Opiekun (nauczyciel) nadzoruje pracę zespołów i mobilizuje do podejmowania
kolejnych wyzwań. Firma jest prowadzona przez zespoły uczniów uczących się
w różnych zawodach lub w tym samym zawodzie. Lider zespołu prezentuje
rezultaty pracy zespołu (firmy) na omówieniu efektów gry zespołowej.
Członkowie zespołu też mogą dodać swoją opinię na temat rezultatu gry.
Lider zespołu wyłania się spośród uczniów sam lub jest do tego zachęcony
przez nauczyciela. Celem gry jest zachęcenie uczniów do większej
samodzielności na rynku oraz pobudzenie postawy przedsiębiorczej.

Katarzyna Skóra
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu

MODELE BIZNESOWE

55 modeli biznesowych
idealnych dla uczniów

dr Maciej Chrzanowski
Menedżer ds. rozwoju biznesu
w Smart4Up i kierownik projektu OnePower. Maciej to doktor
nauk ekonomicznych. Adiunkt
w Katedrze Przedsiębiorczości,
Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania
Politechniki Rzeszowskiej im.
Ignacego Łukasiewicza.
Szkoleniowiec i doradca przedsiębiorstw z sektora MMŚP
i startupów, wielokrotnie nagradzany pomysłodawca. Doświadczony i certyfikowany
menedżer projektów (PRINCE2,
P3O), w tym projektów IT. Autor
książek i publikacji w zakresie
innowacji i przedsiębiorczości.
Teoretyk i praktyk biznesu.

Modele biznesowe, a więc sposoby generowania przez przedsiębiorstwo przychodu, powinny być nauczane od wczesnych lat. Młodzi
ludzie od samego początku przygody z przedsiębiorczością powinni
myśleć kategoriami generowania przychodu w różny sposób, a więc
nie tylko poszerzania oferty produktów czy usług, ale również poszerzania modeli zarabiania na konkretnym produkcie, czy usłudze.
Przecież fryzjerowi można zapłacić jednorazowo za usługę strzyżenia włosów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby fryzjerowi płacić
abonament miesięczny za usługę strzyżenia włosów. Szczególnie
w erze transformacji cyfrowej, gdy co raz więcej czasu przeciętny
młody, ale i starszy człowiek spędza w sieci internetowej (ponad
52% czasu jaki człowiek jest w ogóle na nogach), warto myśleć kategoriami dywersyfikacji źródeł zarabiania, a więc m.in. wdrażania
niestandardowych dla danej branży modeli biznesowych.
1. Add-on
Produkt podstawowy
w konkurencyjnej cenie dodatki.
Przykład: Ryanair
2. Aikido
Wykorzystaj
mocne
strony
swoich
konkurentów
na
swoją korzyść.
Przykład: The Body Shop (rezygnacja z kampanii, eko-opakowania)
3. Aukcja
Niech
najwięcej
kto
chce
dać
Przykład: eBay

da
ten,
najwięcej.

4. Bankomat
Najpierw zapłać, a później damy
Ci produkt.
Przykład: Amazon, Groupon
5. Biała etykieta
Sprzedawaj ten sam produkt na
różnych rynkach w różnej nazwie, opakowaniu, marketingu.
Przykład: Opel (Vauxhall),
Biedronkowe produkty

6. Barter
Wymiana towarów/usług bez
zaangażowania pieniądza.
Przykład: PepsiCo, P&G (zaangażowanie w produkcję programów radiowych i telewizyjnych
= darmowy marketing)
7. Dostawca rozwiązań
Dostarczasz pełną ofertę produktów i usług w danej dziedzinie
(np. hardware i software).
Przykład: Apple, Microsoft,
Google
8. Brzytwa i ostrze
Podstawowy produkt jest tani,
zaś materiały eksploatacyjnie
horrendalnie drogie.
Przykład: drukarki, ekspresy do
kawy na kapsułki
9. Jednolita stawka
Pobierana jest jednolta stawka
za korzystanie z produktu/usługi
bez znaczenia ile klient faktycznie korzysta.
Przykład: Netflix
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10. Crowdsourcing
Produkt tworzy społeczność.
Przykład: Threadless, InnoCentive,
MyStartbucksIdea

22. Każdy z każdym (Peer-to-Peer)
Daj
ludziom
współpracować
w
ramach
homogenicznej grupy.
Przykład: Airbnb, Twitter, Facebook, SlideShare

11. Cyfryzacja
To, co kiedyś było materialne, Ty oferuj cyfrowo.
Przykład: Wikipedia

23. Licencja
Daj ludziom dostęp do Twojej wiedzy za określoną
opłatę licencyjną.
Przykład: IBM

12. Biznes otwarty
Pracujemy razem w celu dostarczenia komplementarnych produktów.
Przykład: Dolina Lotnicza
13. Długi ogon
Sprzedawaj nie tylko „hity sprzedażowe”, ale
i niszowe produkty (długi ogon).
Przykład: Amazon, Netflix, iTunes
14. Dzielenie przychodów
Dziel się z pozostałymi interesariuszami, którzy
wpływają na rozwój biznesu.
Przykład: Apple i AppStore, YouTube
15. E-commerce
Sprzedajesz jedynie online.
Przykład: Amazon, Zalando, Zappos, wszelkie
sklepy internetowe

24. Marka komponentu
Kupujesz komponenty u innych dostawców,
a Ty jedynie składasz je w swoją całość.
Przykład: Intel, Bosh
25. Marketing afiliacyjny
Wspieraj innych w sprzedaży ich produktów
i usług, a Ty zarabiaj na procencie od tego.
Przykład: Amazon, Pinterest, Instagram
26. Masowa indywidualizacja
Rób rzeczy unikalne, albo wręcz unikatowe.
Przykład: mymuesli
27. Monetyzacja danych
Sprzedawaj dane osobowe.
Przykład: Amazon, Facebook, Google, Visa

16. Franczyza
Korzystaj z czyjejś marki.
Przykład: McDonalds, Delikatesy Centrum

28. Nieograniczony luksus
Sprzedajesz jedynie zamożnym. Jak pytają o cenę,
to nie klienci dla Ciebie.
Przykład: Bugatti

17. Freemium
Podstawowa wersja za darmo, wersja pełna płatna.
Przykład: LinkedIn, Hotjar, aplikacje

29. Od podaży do popytu
Decentralizacja procesów produkcji.
Przykład: Toyota

18. Gwarantowana dostępność
Oferujesz produkt dostępny „24/7".
Przykład: Hilti

19. Integrator
Posiadasz cały łańcuch wartości.
Przykład: Exxon Mobil
20. Inżynieria wsteczna
Sprawdź jak robi to konkurencja i zrób to lepiej.
Przykład: Xiaomi (Apple)
21. Crowdfunding
Produkt oferowany jest na platformach crowdfundingu. To też źródło promocji.
Przykład: Pebble, Oculus

Przycisk nie działa? Przejdź do strony: bit.ly/w2_ap2
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30. Odwrócona innowacja
Tanie produkty na rynki rozwijające się.
Przykład: Nokia (na rynki afrykańskie)
31. Orkiestrator
Rób najważniejsze elementy
łańcucha wartości, reszta na
zewnątrz (outsourcing).
Przykład: Nike (i większość dużych firm)
32. Otwarte źródła
Oddaj produkt za darmo,
a zarabiaj np. na serwisie.
Przykład: Mozilla
33. Płać i korzystaj
Niech płacą tylko za tyle, za ile
korzystają.
Przykład: Car2Go
34. Płać ile chcesz
Niech płacą ile chcą.
Przykład: Radiohead
35. Podstawa jako cel
Mikrorynek, produkt dla mniej
zamożnych, mała marża jednostkowa, ale efekt skali.
Przykład: Eats, szkolenia online
36. Program lojalnościowy
„Płać” za lojalność.
Przykład: Payback, Delikarta,
Moja Biedronka
37. Projekt użytkownika
Klient projektuje w pełni produkt
oraz go kupuje.
Przykład: Landingi.pl, Weebly
38. Recykling
Odzyskuj produkty i sprzedawaj
(podzespoły) dalej.
Przykład: Greenwire
39. Robin Hood
Ten sam produkt zamożnym
sprzedaj drożej, biedniejszym
taniej.
Przykład: Pampers

40. Rynek dwustronny
Twórz platformę interakcji.
Przykład: Groupon, Amazon,
Facebook

50. Własność ułamkowa
Podziel się własnością produktu.
Przykład: crowdfunding udziałowy

41. Samoobsługa
Część pracy niech zrobi klient.
Przykład: McDonalds

51. Wycena przez wynik
Cena produkty nie odzwierciedla
wartości materialnej, ale potencjalnych
wyników/rezultatów.
Przykład: Rolls-Royce

42. Sklep w sklepie
Korzystaj z przestrzeni sklepowych innych sklepów.
Przykład: Podkarpackie Smaki
43. Sprzedaż bezpośrednia
Sprzedajesz klasycznie, twarzą
w twarz.
Przykład: wiele firm
44. Sprzedaż doznań
Wartość produktu bądź usługi
jest zwiększana o doznania.
Przykład: IKEA, Starbucks
45. Sprzedaż krzyżowa
Podstawowa oferta uzupełniona
o produkty firm trzecich.
Przykład: Shell, Orlen, IKEA
46. Subskrypcja
Niech płaci regularną opłatę
(abonament).
Przykład: Netflix, Dollar Shave
Club
47. Supermarket
Wiele produktów pod jednym
dachem.
Przykład: ToysRus, Auchan,
Castorama
48. Ukryte źródło
Nie tylko klienci „przynoszą”
zyski, ale np. przychody z reklam
na stronie www.
Przykład: Google, Facebook
49. Wąska specjalizacja
Sprzedajesz jedną rzecz, w której jesteś mistrzem.
Przykład: PayPal

52. Wyciśnij więcej
Know-how udostępniaj innym
podmiotom i na tym zarabiaj
(prócz oczywiście zarabianiu na
swoich produktach/usługach).
Przykład: Porsche
53. Wynajem zamiast kupna
W tą stronę zmierza świat.
Przykład: mieszkania, samochody, wszystko
54. Zamknięcie klienta
Uzależnij klienta od swoich produktów/usług poprzez swego rodzaju ekosystem.
Przykład: Microsoft (Windows,
Office a teraz i hardware)
55. Zero fajerwerków
Prosty produkt bądź usługa.
Przykład: McDonalds

CASE STUDY

CASE STUDY
W centrum Warszawy Twój bliski znajomy zamierza otworzyć w nadchodzących miesiącach salon
fryzjersko-kosmetyczny. W promieniu 1 km zlokalizowanych jest aż trzy podobne salony (z czego dwa
fryzjerskie oraz jeden fryzjersko-kosmetyczny).
Wszystkie dotychczasowo istniejące salony fryzjerskie, kosmetyczne i fryzjersko-kosmetyczne
w Warszawie działają w modelu biznesowym płatności bezpośredniej za usługę (np. strzyżenie,
koloryzacja, itp.), zaś ceny usług fryzjerskich wahają się od 30 zł do 350 zł (np. 30 zł koszt strzyżenia
męskiego, zaś 350 zł koszt strzyżenia, modelowania i koloryzacji damskiej). Z kolei koszt usług kosmetycznych waha się między 45 zł a 600 zł, w zależności od rodzaju itp.

Zadanie:
Chcąc pomóc znajomemu, przeanalizuj w jakich modelach biznesowych mógłby działać jego salon
fryzjersko-kosmetyczny i uzasadnij swój wybór. Jeśli jest to możliwe, zaproponuj ceny usług w nowych
modelach biznesowych lub spróbuj wyliczyć dodatkowe źródła przychodów.

MODELE BIZNESOWE

Podczas lekcji o temacie:
„Przykładowe metody pozyskiwania inwestorów finansowych”
mówię o piosence zespołu
Marilion (https://bit.ly/3dW7Rvk) i opowiadam
o pierwszej akcji crowdfoundingowej w historii na wydanie płyty (lata 90-te).
Dobrą inspiracją są także informacje na stronie: https://bit.ly/3jWf0PW

Dorota Więch – Zięba
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

Moi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w różnych z konkursach.
Jednym z nich jest „Mój Biznesplan”- konkurs organizowany
dla lokalnych szkół ponadpodstawowych.
Jest to jedno z działań, które pozwala uczniom wdrażać różne modele
biznesowe. Na co dzień nie mam za wiele możliwości na rachunkowości
opowiadać o różnych modelach biznesowych, ale właśnie dzięki tworzeniu
biznesplanów staje się to możliwe. Uczniowie mają pełne głowy pomysłów,
są kreatywni i pełni inicjatywy.

Anna Andrzejczak
Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie

DOBRE PRAKTYKI
NAUCZYCIELI

Podczas lekcji działalności gospodarczej poruszam temat: Misja firmy.
Na początku wyjaśniam moim uczniom kilka standardowych
modeli biznesowych, z którymi na co dzień się spotykają,
a o tym nie wiedzą. Następnym zadaniem jest utworzenie
przez uczniów grup maks. 4-osobowych. Grupy temają za zadanie
na podstawie firmy, którą otrzymają ode mnie na
karteczkach zaprezentować jej misję na podstawie modeli,
które na początku omówiłam.

Aleksandra Ślizewska
Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

W ramach przedmiotu prowadzenie działalności gospodarczej w materiale
o biznesplanie wprowadzałam najpierw warsztaty kreatywnego myślenia,
a następnie tworzenie pomysłu na własny biznes
wg. modelu biznesowego CANVAS.
Z roku na rok obserwuję większą swobodę w kreowaniu pomysłów
(na które ja bym nie wpadła).

Dorota Ostrowska
Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie

FIRMA W INTERNECIE

pRZYGOTUJ UCZNIA DO PROWADZENIA
FIRMY W INTERNECIE

Tomasz Palak
Radca prawny, prelegent, autor artykułów w prasie i na
tomaszpalak.pl. Pięciokrotnie
na podium konferencji I love marketing, występował również na
Infoshare, TEDx Fuckup Nights
i licznych innych wydarzeniach.
Wykładowca WSB, WSAiB,
WSEI i UTH, felietonista Wprost.
Ekspert proszony o wypowiedź
przez podmioty z zewnętrzne
– między innymi Dzień Dobry
TVN, money.pl czy Rzeczpospolitą. Prywatnie gitarzysta.

Dzisiaj pokażę Ci, dlaczego warto edukować uczniów w temacie
prywatności w Internecie. Na pewno zgodzisz się, że w obecnych
czasach jesteśmy świadkami przenoszenia naszej codzienności
do wirtualnej przestrzeni Internetu. Nie ma się co upierać, jest to
bardzo praktyczne, szybsze, a nawet łatwiejsze! Dzięki aplikacjom
mobilnym robimy zakupy, rezerwujemy wakacje, kupujemy bilety,
zamawiamy diety pudełkowe, treningi personalne etc. etc. Zaraz,
chwilę. A co z prywatnością? Przecież nie jesteśmy anonimowi…
musimy wypełniać formularze i kwestionariusze, które wymagają
od nas podania naszych danych osobowych, to jest między innymi:
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, wykształcenia, numeru
karty kredytowej, czasem nawet PESELu, seryjnego numeru dowodu, a w innych przypadkach rozmiaru buta czy wagi. Wszystko
chcą wiedzieć, wszystko po coś, ale czy jesteśmy bezpieczni? Czy
dalej inni o nas nie wiedzą? Skąd mamy pewność, że ekspedientka
ze spożywczaka na rogu nie dowie się, gdzie mieszkamy, że zamówiliśmy parę nowych kaloszy w rozmiarze 39 za 44,60 zł z dostawą
do drzwi – numer mieszkania 20, przy ulicy Władysława IV 38/20,
81 – 366 Gdynia.
Musisz wiedzieć, iż za każdym razem podanie swoich danych osobowych wymaga od Ciebie dobrowolnej oraz świadomej zgody. Masz
prawo wiedzieć w jakim celu, w jaki sposób, na jakiej podstawie oraz
na jak długo Twoje dane będą przetwarzane. Z kolei podmiot je przetwarzający (tzw. administrator danych) ma obowiązek to wskazać na
przykład w dokumencie o nazwie „polityka prywatności”. To w nim
dowiesz się także o przysługujących Ci prawach, takich jak: żądanie sprostowania danych, żądanie trwałego usunięcia danych (tzw.
prawo do zapomnienia), prawo do sprzeciwu czy prawo do przenoszenia danych. Kolejnym bardzo ważnym prawem jakie przysługuje każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane jest prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
To specjalne uprawnienie, które umożliwia „naskarżenie” na niewłaściwe zachowanie administratora danych do nadrzędnego organu.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych możemy przyrównać
do policjanta, który pilnuje porządku a i nakłada mandaty za zachowania niezgodne z prawem.
Z drugiej strony wyobraźmy sobie jak wielka odpowiedzialność
ciąży na administratorze danych, który musi dokonać wszelkich
starań, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko naruszenia
ochrony danych osobowych. To tak jak z tabliczką czekolady, którą
chowamy przed rodzeństwem do zakamarka, którego nikt nie zna.
Administrator także stosuje różnego rodzaju zabezpieczenia, hasła,

NOTATKA DLA
NAUCZYCIELA

dodatkowe weryfikacje itp. Dba o to, aby powierzone mu dane osobowe nie dostały się w ręce innych
osób. Dlatego administratorzy przechowujący setki tysięcy danych używają systemów informatycznych, które są szyfrowane i a dostęp do nich jest możliwy tylko na konkretnym komputerze. Bardzo
ważną decyzją jaką musi podjąć administrator jest wybór odpornego systemu, który zapewni najlepszą
poufność. Należy zwrócić uwagę, iż administrator danych nie powinien bagatelizować problemów jakie
wiążą się z wyciekiem danych osobowych. Nie tylko będzie odpowiadał za przykrości, które spotkają
osoby, których dane wyciekły, ale także może za to słono zapłacić, bowiem Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ma uprawnienie do nakładania bardzo wysokich kar finansowych. Gwarantuję, że
w razie naruszenia ochrony danych osobowych, administratora spotkają znaczne większe kłopoty, niż
nam, gdy wybierzemy słabą kryjówkę dla naszej czekolady.

Przycisk nie działa? Przejdź do strony: bit.ly/w3_ap2

Moi uczniowie na lekcji wykonują ćwiczenie na zasadzie odwróconej lekcji.
Kilka dni wcześniej w domu mają za zadanie poznać przepisy prawa dotyczące
danych osobowych. Na zajęciach są łączeni w 2 osobowe grupy.
Następnie losują role- klienta/firmy, oszusta. Oszust musi w ramach
scenki pobrać jak najwięcej danych od firmy, która np. chce założyć
firmę/ zmienić ubezpieczyciela itp. Klient musi wiedzieć co może,
a czego nie może "dać". Wygrywa ten, który więcej danych
ma dla siebie. Można zmodyfikować i dane bardzo wrażliwe
punktować podwójnie.

Sylwia Pura-Maciejczyk
Zespół Szkół nr 3 we Włoszczowie

FIRMA W INTERNECIE

CASE STUDY
Euzebiusz Sałata prowadzi pensjonat w nadmorskim kurorcie „Szum fal i zapach sosen”. Ze względu na
pandemię i zamknięcie granic w te wakacje napływało do niego wyjątkowo dużo rezerwacji. Euzebiusz
nie był w stanie jednocześnie prowadzić pensjonatu oraz zajmować się administracją, dlatego zatrudnił
do pomocy Malwinę Brzozę. Z powodu ogromu przygotowań Euzebiusz nie miał głowy do wtajemniczania Malwiny w tajniki zapisywania rezerwacji. Stwierdził, że jak zdawała maturę z rozszerzonej matematyki, to na pewno da sobie radę. Wobec czego polecił jej zajęcie się przyjmowaniem wszystkich rezerwacji od klientów. Niestety Euzebiusz Sałata był tak szczęśliwy z powodu nadchodzącego owocnego
sezonu wakacyjnego, że nie był w stanie dostrzec żadnych potencjalnych zagrożeń. Malwina pracowała
zdalnie na swoim prywatnym laptopie. Odbierała telefony i maile od klientów, a następnie zapisywała
wszystkie niezbędne do dokonania rezerwacji dane – imiona, nazwiska, wiek dzieci, numery telefonu,
adresy e-mail, adresy zamieszkania, numery rejestracyjne pojazdu, numery dowodów osobistych,
numery paszportów itd. Euzebiusz Sałata się nie mylił - Malwina wykonywała swoją pracę bardzo
skrupulatnie zapisując wszystkie dane klientów w plikach. Niestety w drodze do pensjonatu „Szum fal
i zapach sosen” zostawiła w pociągu swój laptop. Laptop Malwiny do dziś nie odnalazł się, a dane osobowe klientów Euzebiusza wyciekły do sieci.

Zadania:
1. Jakie błędy i niedopatrzenia popełnił Euzebiusz?
2. W jaki sposób Euzebiusz mógł uniknąć takiej sytuacji? Jakie środki zapewniające bezpieczeństwo mógł wdrożyć?
3. Jakie działania mogą podjąć klienci Euzebiusza, których dane nie były zabezpieczone we
właściwy sposób?
4. Zapoznaj się z kłopotami jakie miała SGGW. Czego dotyczyła sprawa i jakie konsekwencje
zostały wyciągnięte względem uczelni?

DOBRE PRAKTYKI
NAUCZYCIELI

Dzielę uczniów na 4 grupy. Każda z nich musi przygotować pismo,
w którym należy użyć 2 niekorzystnych zapisów, np. zaliczka/zadatek,
zwłoka/opóźnienie. Następnie uczniowie między grupami wymieniają
pisma (gr. 1 do 2, gr. 2 do 3, gr. 3 do 4 i gr. 4 do 1).
Grupa, która pierwsza znajdzie obydwa niekorzystne zapisy zawarte
w piśmie i prawidłowo wyjaśni, dlaczego jest
to niekorzystny zapis - ZWYCIĘŻA i otrzymuje ocenę.
Uczniom bardzo podoba się zadanie, ponieważ wprowadza element rywalizacji,
presji czasu oraz rozwija spostrzegawczość, szybkość myślenia,
łączenia faktów, analizy zapisów w dokumentach.

Monika Dziurda
Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku

Na początku zajęć wyjaśniam uczniom czym jest prawo podatkowe i prawo
autorskie oraz ochronę danych osobowych w dzisiejszych czasach.
Następnie odtwarzam filmik o tym,
jak działa prawo autorskie: https://bit.ly/3AGWd1b
Ostatnim krokiem lekcji jest podzielenie klasy na grupy 3 osobowe.
Każda z grup otrzymuje kopertę, w któej znajdują się obrazki i napisy.
Uczniowie mają za zadanie odpowiednio ustalić jaki obrazek
należy do prawa podatkowego, prawa autorskiego
oraz danych osobowych. Następnie każda z grup prezentuje zadanie.

Aleksandra Ślizewska
Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w projekcie Twoje Dane - Twoja
Sprawa. W ramach projekt u m.in. organizujemy konkurs „KTO PIERWSZY
TEN LEPSZY” o ochronie danych osobowych. Szukamy w różnych miejscach szkoły ukryte hasła związane z ochroną danych osobowych (ok. 50).
Kto znajdzie najwięcej i odpowie na nie ten wygrywa.

Małgorzata Wojtczuk
Technikum nr 8 w Warszawie

MODELE BIZNESOWE

model saas na lekcji
przedsiębiorczości
Przygotowując uczniów do wejścia na rynek jako konsument lub
przedsiębiorca należy zwrócić szczególną uwagę na ewolucję
procesu zakupowego. Przejmowanie tego procesu przez klientów
powoduje, że każdy kto chce zakupić produkt lub usługę chce samodzielnie się edukować. Jest to wyzwanie dla sprzedaży ponieważ
wymaga lepszej znajomości własnego produktu czy usługi. Hipotetycznie, jeśli kupujemy telewizor i udajemy się do supermarketu
z elektroniką to o technologiach wiemy bardzo dużo. Czasem więcej
niż sprzedawca.

Mateusz Ossowski
Menadżer sprzedaży, wykładowca i publicysta w zakresie
e-marketingu i e-biznesu.
Z branżą internetową związany
jest od 2012r. Specjalizuje się
w branży SaaS, budując i rozwijając działy sprzedaży na rynki
polskie i zagraniczne.
Kierował działami sprzedaży na
rynki polskie i zagraniczne oraz
rozbudowywał sieci partnerskie.

Przycisk nie działa? Przejdź do strony: bit.ly/w4_ap2

Kiedy ostatnim razem zapytałeś kogoś o drogę? Albo chciałeś
się poradzić gdzie znajdziesz serwis AGD? A może zdarza Ci się
umawiać do fryzjera przez 3 dni bo każdorazowo ktoś nie podnosi
słuchawki?
Digitalizacja powoduje, że co raz więcej usług jest dostępnych
w formie online a te, które się nie dostosują skazane są na wyginięcie. Aby zaadaptować się do wymogów rynkowych czyli zmieniających się potrzeb konsumentów i form komunikacji należy nie tylko
dostosować firmę, ale też zainwestować w edukację pracowników.
Każdy element ścieżki zakupowej – od poszukiwań do zrealizowania zakupu i płatności należy zaprojektować nawet w najmniejszym
szczególe. Sprawna obsługa klienta na pewno zaowocuje w pozytywne opinie i rekomendacje.
Działania, które należy podjąć to: marketing (aby nas znaleziono), sprzedaż (aby obsłużyć zapytania), obsługa klienta (by móc
je zrealizować). W zależności od profilu firmy mogą one wymagać większych lub mniejszych nakładów finansowych i zasobów
(pracowników którzy się na tym znają). Nie zawsze jest to opłacalne,
stąd niekiedy część tych usług za opłatą przejmowana jest przez
zewnętrzną agencję marketingową lub serwis który specjalizuje się w pośredniczeniu pomiędzy klientem końcowym a dostawcą danej usług lub produktu.Aby rozwiązać ten problem, w każdej
branży działają podmioty które dostarczają gotowe rozwiązania.
Systemy rezerwacyjne, automatyzacja reklam, kreatory stron www,
które podpowiadają jak ją pozycjonować. Współdzielone kalendarze
online, systemy do zbierania zapytań i automatycznego zbierania
połączeń telefonicznych. Platformy z wizytówkami firm i możliwością rezerwacji online. Systemy płatności online.
Dzięki nim nie trzeba tworzyć takich narzędzi samodzielnie, lecz
można zakupić wymagane przez nas elementy, które uatrakcyjnią
dla klienta korzystanie z naszej usługi.

CASE STUDY

CASE STUDY
Euzebiusz Sałata prowadzi pensjonat w nadmorskim kurorcie „Szum fal i zapach sosen”. Ze względu na
pandemię i zamknięcie granic w te wakacje napływało do niego wyjątkowo dużo rezerwacji. Euzebiusz
nie był w stanie jednocześnie prowadzić pensjonatu oraz zajmować się administracją, dlatego zatrudnił
do pomocy Malwinę Brzozę. Z powodu ogromu przygotowań Euzebiusz nie miał głowy do wtajemniczania Malwiny w tajniki zapisywania rezerwacji. Stwierdził, że jak zdawała maturę z rozszerzonej matematyki, to na pewno da sobie radę. Wobec czego polecił jej zajęcie się przyjmowaniem wszystkich rezerwacji od klientów. Niestety Euzebiusz Sałata był tak szczęśliwy z powodu nadchodzącego owocnego
sezonu wakacyjnego, że nie był w stanie dostrzec żadnych potencjalnych zagrożeń. Malwina pracowała
zdalnie na swoim prywatnym laptopie. Odbierała telefony i maile od klientów, a następnie zapisywała
wszystkie niezbędne do dokonania rezerwacji dane – imiona, nazwiska, wiek dzieci, numery telefonu,
adresy e-mail, adresy zamieszkania, numery rejestracyjne pojazdu, numery dowodów osobistych,
numery paszportów itd. Euzebiusz Sałata się nie mylił - Malwina wykonywała swoją pracę bardzo
skrupulatnie zapisując wszystkie dane klientów w plikach. Niestety w drodze do pensjonatu „Szum fal
i zapach sosen” zostawiła w pociągu swój laptop. Laptop Malwiny do dziś nie odnalazł się, a dane osobowe klientów Euzebiusza wyciekły do sieci.

Zadania:
1. Jakie błędy i niedopatrzenia popełnił Euzebiusz?
2. W jaki sposób Euzebiusz mógł uniknąć takiej sytuacji? Jakie środki zapewniające bezpieczeństwo mógł wdrożyć?
3. Jakie działania mogą podjąć klienci Euzebiusza, których dane nie były zabezpieczone we
właściwy sposób?
4. Zapoznaj się z kłopotami jakie miała SGGW. Czego dotyczyła sprawa i jakie konsekwencje
zostały wyciągnięte względem uczelni?

MODELE BIZNESOWE

Model SaaS wykorzystuję na przedmiocie gospodarowanie zasobami
w technikum ekonomicznym, gdzie uczniowie zakładają firmy
dzięki oprogramowaniu InsERT, a bazę danych wgrywają na Dysk Google
na indywidualne poczty szkolne. Każdy, komu udostępnia się bazę firmy, widzi
od razu zmiany wprowadzone w stanach magazynowych czy faktury
zakupu i sprzedaży.
Oprogramowanie InsERT działa na zasadzie licencji (po 45 dniach
działania firmy) lub może funkcjonować też przez 45 dni bez licencji.
Po tym czasie dostęp do bazy wygasa. W trakcie nauki zdalnej jest
to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ każdy uczeń pracuje z domu
a nauczyciel widzi na bieżąco wprowadzane zmiany.

Katarzyna Skóra
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu

Podczas lekcji działalności gospodarczej poruszam temat: Misja firmy.
Na początku wyjaśniam moim uczniom kilka standardowych
modeli biznesowych, z którymi na co dzień się spotykają,
a o tym nie wiedzą. Następnym zadaniem jest utworzenie
przez uczniów grup maks. 4-osobowych. Grupy temają za zadanie
na podstawie firmy, którą otrzymają ode mnie na
karteczkach zaprezentować jej misję na podstawie modeli,
które na początku omówiłam.

Anna Andrzejczak
Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie

DOBRE PRAKTYKI
NAUCZYCIELI

Od 25 lat w naszej szkole działa Spółdzielnia Uczniowska "Ekonomik".
Jest to szereg działań uczących w praktyce przedsiębiorczości
i przygotowujących przyszłych absolwentów do prowadzenia
własnej działalności gospodarczej. Od trzech lat uczniowie
w ramach Spółdzielni prowadzą sklepik szkolny. Sklepik
odgrywa w naszej szkole ważną rolę wychowawczą - uczy samorządności
i gospodarności, rozwija uczciwość i obowiązkowość, kształtuje
umiejętność zespołowego działania. Wypracowane zyski przeznaczane
są na potrzeby szkoły i uczniów. Uczniowie sami: zamawiają towary,
sprzedają, rozliczają się i prowadzą uproszczoną rachunkowość.
Przygotowując w ten sposób uczniów do egzaminów zawodowych
kształtujemy postawy , kompetencje i umiejętności przydatne w przyszłej
pracy zawodowej. Sklepik to też sala dydaktyczna , w której odbywają się
lekcje w ramach zajęć innowacyjnych. To też bezpośredni kontakt sprzedawcy z klientami i spotkania z dostawcami towaru.

Małgorzata Święcicka
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 W Ostrołęce

Jako ćwiczenie praktyczne na lekcji uzupełniamy wnioski: CEIDG-1, KRS-W,
KRS-W2, KRS-W3, KRS-W4 - ćwiczenie można wykonać
w pracowni komputerowej https://prod.ceidg.gov.pl/

Marta Konieczna-Kucharskaowska
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu

PODATKI

z uczniami o podatkach

Polski system prawa podatkowego jest dość skomplikowany i jest
wyzwaniem dla przyszłych przedsiębiorców. Dlatego też tak ważne
jest to, aby od jak najmłodszych lat oswajać z nim uczniów. Wkraczając w świat biznesu dużo łatwiej będzie się im w nim odnaleźć.

Michał Cielibała
Doradca podatkowy (nr wpisu: 8015). Założyciel i Prezes
Zarządu Biura Rachunkowego
BIUREX Sp. z o.o., twórca Akademii Podatkowej TaxMania.
Prekursor kształcenia dualnego na świętokrzyskim rynku.
Wykładowca akademicki z ponad 20-letnim stażem.
Prelegent licznych konferencji,
eventów i spotkań biznesowych.
2012 roku organizator corocznych ogólnopolskich konferencji podatkowych dla sektora
medycznego – TaxMedicus.

Już z chwilą otwarcia działalności gospodarczej, osoba fizyczna musi podjąć decyzje o formie opodatkowania. Konsekwencją
podjęcia tej decyzji jest wysokość obciążenia podatkiem, przez cały
rok podatkowy. Brak znajomości przepisów podatkowych oraz szacunkowe założenia co do przychodów, znacznie utrudniają wybór
odpowiedniej formy opodatkowania.
Obecnie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może
wybrać sposób opodatkowania spośród czterech zasad. Zasady te
wynikają z dwóch aktów prawnych: ustawy z dnia 20 listopada 1998
r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Karta podatkowa
Karta podatkowa to zryczałtowana kwota podatku, która wynika z
decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Wysokość podatku płaconego w każdym miesiącu jest stała, niezależnie od przychodów czy
kosztów działalności. Przy ustalaniu wysokości zryczałtowanego
podatku brana jest pod uwagę m.in. liczba zatrudnionych pracowników, a także liczba mieszkańców miejscowości, gdzie prowadzona
jest działalność gospodarcza. Przedsiębiorca korzystający z karty
podatkowej nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości. Nie
każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy opodatkowania.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oznacza uproszczoną
formę opodatkowania działalności gospodarczej. Ryczałt uprawnia
przedsiębiorców do płacenia podatku od przychodu, wobec czego
nie mają oni możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania.
Stawki podatku uzależnione są od rodzaju przychodów i mieszczą
się w zakresie od 17% do 2%. Przedsiębiorca korzystający z ryczałtu
jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów z podziałem na rodzaje uzyskiwanych przychodów.

NOTATKA DLA
NAUCZYCIELA

Podatek liniowy

Zasady ogólne

Podatek liniowy jest metodą obliczania wymiaru
podatku od dochodu, gdzie stawka podatkowa
jest niezależna od wysokości dochodu. Stawka
podatku liniowego wynosi 19%. Podatek liniowy
jest opłacalny dla tych, którzy uzyskują wysokie
dochody, roczny dochód nie jest niższy niż 100
tys. zł. Przedsiębiorca korzystający z podatku liniowego jest zobowiązany do prowadzenia księgowości. Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy opodatkowania. Wybór podatku
liniowego wyklucza niektóre przywileje podatkowe takie jak: wspólne rozliczenie z małżonkiem,
korzystanie z niektórych ulg podatkowych.

Zasady ogólne nazywane też skala podatkową,
które oznaczają progresywne opodatkowanie dochodu. Jest to domyślana forma opodatkowania
i dostępna jest dla wszystkich przedsiębiorców.
Przedsiębiorca korzystający z tej zasady jest zobowiązany do prowadzenia księgowości. W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych mamy do
czynienia z dwiema stawkami podatku, których
stosowanie uzależnione jest od wysokości dochodu. 17% w przypadku dochodów niższych niż
85 528 zł, 32%, gdy dochód przekracza tę kwotę
- warto pamiętać, że 32% płaci się od nadwyżki
ponad 85 528 zł, a nie od całości dochodu. W odróżnieniu od podatku liniowego wybierając skalę
podatkową możemy korzystać z różnego rodzaju
przywilejów. Rozliczając się według tej formy zyskujemy: możliwość wspólnego rozliczania się z
małżonkiem, preferencje dla samotnych rodziców.
Wszystkie te przywileje są bardzo ważne, ale tracą
na znaczeniu, gdy nasz biznes generuje znaczne
dochody.

Przycisk nie działa? Przejdź do strony: bit.ly/w5_ap2

Jako wprowadzenie w temat podatków używam filmów:
https://bit.ly/36tqna4 lub https://bit.ly/3r1XGur.
Następnie, do ćwiczenia praktycznego wykorzystuję stronę www.fakturowo.pl
Zadaniem ucznia jest wyliczenie podatku VAT dla pięciu wybranych
towarów opodatkowanych różnymi stawkami podatkowymi
oraz wystawienie faktury VAT.

Marta Konieczna- Kucharska
Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu

PODATKI

CASE STUDY
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi podjąć decyzję o wyborze korzystnej
formy opodatkowania swojej działalności. Wybór ten jest określony zasadami wynikającymi z przepisów
ustaw podatkowych. Jego konsekwencją jest wysokość podatku, jaką zapłaci w ciągu roku podatkowego.
Dane potrzebne do tej decyzji, to wysokość przychodów i kosztów które na podstawie biznes planu powinien oszacować przyszły przedsiębiorca.
Aleksander postanowił otworzyć przedsiębiorstwo gastronomiczne w formie jednoosobowej działalności
gospodarczej. Chcąc prowadzić taką działalność, ma obowiązek zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących
w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Jednym z elementów formularza rejestrowego jest
określenie formy opodatkowania. Aleksander już wcześniej opracował biznes plan, w którym oszacował
zarówno przychody jak i koszty swojego przyszłego biznesu. Podstawowym produktem jaki ma sprzedawać są frytki belgijskie, które ma zamiar przygotowywać bezpośrednio z ziemniaków specjalnej odmiany.
Dodatkowo zamierza sprzedawać napoje, w tym piwo o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.
Kwota przychodów rocznych ze sprzedaży 145 920,00, w tym:
• Frytki belgijskie			
115 200,00 zł (12 miesięcy x 20 dni x 32 porcje x 15 zł.)
• Napoje bezalkoholowe		
15 360,00 zł (12 miesięcy x 20 dni x 16 sztuk x 4 zł.)
• Piwo				
15 360,00 zł (12 miesięcy x 20 dni x 8 sztuk x 8 zł.)
Kwota kosztów rocznych 65 760,00, w tym:
• Surowce do produkcji frytek
38 400,00
• Zakup napoi			
7 680,00
• Zakup piwa			
7 680,00
• Wynajem lokalu			
6 000,00
• Inne koszty			
6 000,00
Stawka zryczałtowanego podatku dochodowego w działalności gastronomicznej wynosi 8,5% dla
sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, natomiast w pozostałym zakresie 3%. Podstawą
do opodatkowania jest przychód.
Podatek liniowy dla przedsiębiorców wynosi 19% od dochodu.

Zadanie:
Mając powyższe dane, ustal korzystną formę opodatkowania dla Aleksandra. Pamiętaj przy tym, że
przedsiębiorcy zależy by płacić jak najniższe podatki, nie łamiąc prawa.

DOBRE PRAKTYKI
NAUCZYCIELI

Lekcję prowadzę w oparciu o zasoby portalu NBP. Rozpoczynamy
od obejrzenia filmu: https://bit.ly/3r1XGur.
Następnie, wspólnie z uczniami tworzymy mapę myśli przedstawiającą klasyfikację
podatków. Na podstawie paragonu uczniowie odczytują stawki podatku VAT.
Obliczają wysokość podatku dochodowego od określonej kwoty dochodu
(skala podatkowa w Polsce).
Kolejna część lekcji to przedstawienie dochodów budżetu
państwa: https://bit.ly/3ALMhDG. Na podstawie danych tworzymy w excelu
wykres przedstawiający udział poszczególnych podatków w dochodach
budżetowych. Na koniec robimy burzę mózgów z pomocą pytania:
"Co ja mam z tych podatków?"

Anna Górecka
Zespół Szkół w Jasieńcu
Podczas lekcji uczeń losuje wizytówkę przedsiębiorstwa, na jej
podstawie musi określić branżę w jakiej działa firma oraz jej formę
organizacyjno-prawną. Wypełnia kartę pracy, w której wskazuje wszystkie
możliwe formy opodatkowania dochodu dla tego przedsiębiorstwa.
Jeśli jest ich kilka, to musi określić wady i zalety każdej z tych form.
Dalej określa podstawę opodatkowania, stawki podatkowe.
Następnie oblicza podatek dochodowy dla wylosowanego dochodu
w każdym możliwym wariancie opodatkowania dochodu dla tego typu
przedsiębiorstwa. Jest to istotne dla podmiotów opodatkowanych PDOF,
przy przekroczeniu progu. Wielkim sukcesem jest, gdy nie zapomni
o daninie solidarnościowej (jeśli obowiązuje). Potem wybiera tę formę
opodatkowania dochodu, która stanowi dla firmy najniższe obciążenie
fiskalne. Na koniec krótko uzasadnia wybór.

Alicja Piwnik
Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Otwocku

Na lekcji dotyczącej obowiązków przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego
przedstawiam prezentację: https://bit.ly/3wxD66m wzbogaconą
o film „Jaka forma opodatkowania w 2020?” https://bit.ly/3hqCNWE.
Utrwaleniem tematu jest zadanie, w którym uczniowie do przykładowych
rodzajów działalności muszą zaproponować najodpowiedniejszy sposób
rozliczenia się z podatku dochodowego wraz z uzasadnieniem swojego wyboru.

Magorzata Lisikiewicz
Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim

RYNEK PRACY

Jak przygotować ucznia
do wejścia na rynek pracy?
Dobrze napisany profil zawodowy stanowi wizytówkę ucznia.
Pomaga mu w syntetycznym przedstawieniu siebie i swoich atutów zarówno w dokumencie rekrutacyjnym jak i podczas rozmowy
rekrutacyjnej.

Sabina Kwiatkowska
Manager HR w firmie Tigers.
Coach ICC. Coach Kariery i doradca zawodowy. Konsultant
HR. Trener. Facylitator.
W Tigers zajmuje się procesami
HR, rekrutuje, buduje wizerunek
pracodawcy i wspiera rozwój
kariery pracowników.

Dostarcza osobie rekrutującej syntetycznych informacji o przebiegu
dotychczasowej ścieżki rozwoju kandydata oraz tego jak postrzega
siebie. Sam sposób przygotowania profilu pokazuje sposób myślenia i działania danej osoby (uporządkowana, logiczna i ciekawa
treść mogą stanowić atut na etapie prezentowania umiejętności).
Jednym z większych wyzwań podczas rozmowy rekrutacyjnej jest
odpowiedź na pytania:
• opowiedz nam coś o sobie (mogące się pojawić na
początku rozmowy rekrutacyjnej),
• dlaczego jesteś dla nas dobrym kandydatem,
• powiedz, jakie są Twoje mocne strony.
Przygotowany wcześniej profil zawodowy jest pomocny w takich
sytuacjach.

Pracowała w działach HR w korporacjach (m.in. Philip Morris).
Przez wiele lat jako konsultant
wspierała firmy w rozwoju funkcji HR (m.in. pracując w KPMG
i Grupie Oditk).

Przycisk nie działa? Przejdź do strony: bit.ly/w6_ap2

NOTATKA DLA
NAUCZYCIELA

Kiedy powstaje profil zawodowy?

Dodatkowe wskazówki

Najlepiej jest go napisać po etapie zbierania
informacji o sobie i swoich dotychczasowych
działaniach, po poznaniu tego, w czym uczeń jest
dobry i po odkryciu własnych mocnych stron.
Stanowi podsumowanie etapu poznawania własnych zasobów jako kandydata do pracy.

Przygotowanie profilu zawodowego może
być wyzwaniem dla ucznia. Warto go do tego
przygotować wcześniejszymi etapami zbierania
informacji o sobie. Zarówno tymi obiektywnymi jak wyniki postępów w nauce, podsumowania doświadczeń czy testy (badające potencjał,
preferencje, talenty, motywację), jak i dodatkowymi takimi jak feedback od innych osób oraz
własna diagnoza siebie dokonana przez ucznia.

Dobrze, żeby profil zawodowy był syntezą
informacji zamieszczonych w CV. Jego przeczytanie powinno na tyle zainteresować czytającego,
żeby chciał dokładnie poznać całe CV ucznia.
Profil zawodowy umieszczamy na górze dokumentu, tak, żeby był pierwsza informacją, jaka
przyciągnie czytaj
Jak go dobrze napisać?
Profil zawodowy powinien:
• składać z kilku zdań (3 do 7), w zależności
od sytuacji ucznia.
• zawierać
syntetyczne
informacje
o dotychczasowej ścieżce rozwoju ucznia
(edukacja,
działalność
pozaszkolna,
pierwsze doświadczenia, certyfikaty,
umiejętności).
• pokazywać
jego
mocne
strony
oraz
wyróżniki
spośród
innych osób w jego wieku.
• być
pisany
w
pierwszej
osobie
(wówczas
brzmi
bardziej
naturalnie) lub w trzeciej osobie (wówczas
brzmi bardziej obiektywnie).
Zdania powinny zawierać nie tylko informacje
o atutach ucznia, ale także o korzyściach czy
konsekwencjach jego atutów – co dzięki nim sam
zyskuje na swojej zawodowej ścieżce, co zyskują
osoby z jego otoczenia oraz co może zyskać firma.
Profil może także zawierać plany zawodowe ucznia lub jego cel zawodowy. Dzięki temu
rekruter wie, że CV zostało przygotowane pod
konkretny profil stanowiska lub firmy.
Profil powinien być aktualizowany wraz ze zdobywaniem przez ucznia kolejnych kompetencji
oraz spójny z całością informacji zawartych w CV.

Po przygotowaniu profilu zawodowego przez
ucznia dobrze jest z nim go dokładnie omówić
i szczegółowo dopracować – wskazując na co
jeszcze może zwrócić uwagę.
Ważnym elementem pracy z profilem może też
być jego przeczytanie na głos przed zaufanymi
osobami.
Tworzenie profilu zawodowego to element
przygotowania do procesu rekrutacji, ale to także
ważny element budowania świadomości swoich
atutów i budowania pewności siebie.
Osoba rekrutująca powinna znać fakty
i informacje dotyczące ucznia. Tym właśnie jest
profil zawodowy – wybraniem ważnych, rzetelnych, pozytywnych informacji spójnych z planowaną ścieżką zawodową. Nie powinien być
mylony z laurką, która nie ma poparcia w rzeczywistych atutach ucznia.

RYNEK PRACY

CASE STUDY
Znalazłeś w Internecie ogłoszenie z pracą swoich marzeń. Jednym z jego wymogów jest przygotowanie
krótkiego opisu siebie.
Taki opis powinien:
• Pokazywać Ciebie w dobrym świetle i być jednocześnie prawdziwym i ciekawym tekstem, który zainteresuje czytającego. Będzie go czytała osoba, która szuka do pracy osoby właśnie takiej
jak Ty.
• Dostarczyć rekruterowi informacji o Tobie i zachęcić do poznania Ciebie. Ten opis – to ważne źródło
informacji o Tobie, zachęcające by podjąć decyzję o zaproszeniu Cię na spotkanie rekrutacyjne.
Przypominasz sobie ciekawą książkę, którą przeczytałeś? Czy na okładce tej książki był opis „o autorze”?
Czy taki opis był dla Ciebie ciekawy? Co sprawiło, że taki był? Wzorowanie się na takim opisie – może być
pomocne przy wykonaniu tego zadania.
Teraz Ty jesteś autorem bardzo ciekawej książki opowiadającej o Twoim życiu – Twoich umiejętnościach,
wiedzy, o tym jak się uczysz rozwijasz i pracujesz, co lubisz i co dobrze robisz.
Ponoć nie łatwo jest pisać o sobie. Dlatego dobrze się przygotuj do tego zadania.
Przypomnij sobie i zbierz informacje:
• Z jakich przedmiotów jesteś dobry?
• Jaką wiedzę poza szkołą rozwijasz?
• Jakie masz zainteresowania?
• Co robisz w wolnym czasie?
• Jakie masz już pierwsze doświadczenia zawodowe?
• Za co doceniają Cię Twoi rodzice, znajomi, nauczyciele? Jeśli nie wiesz – możesz ich zapytać
w rozmowie albo poprosić, żeby napisali Ci w smsie lub mailem.
• Co Ty sam dostrzegasz w sobie jako swoją mocną stronę?
Zapisz sobie najważniejsze myśli, informacje o sobie i fakty. Przyjrzyj się im uważnie. A następnie zabierz
do wykonania zadania.

Zadanie:
Napisz 5 zdań, w których ujmiesz wszystkie najważniejsze i najciekawsze informacje o Tobie.
Zdania powinny być konkretne pokazujące w czym jesteś dobry i jakie daje to korzyści Tobie i innym
osobom. Powinny to być zdania nieco rozbudowane, podające możliwie dużo informacji o Tobie.
Podejdź do zadania z ciekawością i pozwól sobie na poeksperymentowanie. Napisz więcej zdań, a potem
je poprzerabiaj tak, żeby brzmiały interesująco – dla Ciebie i dla czytającego.
Po napisaniu całości – przeczytaj kilka razy i upewnij się, czy umieściłeś w opisie wszystkie ważne
informacje.

DOBRE PRAKTYKI
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Moi uczniowie w technikum w trakcie nauki, lub bezpośrednio po jej
zakończeniu, podejmują pracę zawodową, dlatego też każdy pracuje nad
swoim własnym, indywidualnym CV za pomocą przykładowych ćwiczeń:
- ustalenie kompetencji zawodowych. Sięgamy też do podstawy programowej
w zawodzie, w której są nazwane oczekiwane umiejętności ucznia w danym zawodzie
- analiza ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko związane z danym zawodem.
Ogłoszenia formułuję sama w taki sposób, aby katalog pożądanych umiejętności,
był dopasowany do poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. Uczniowie analizują także
zakres obowiązków i płynące z niego oczekiwania dotyczące umiejętności i cech.
- uczniowie tworzą własne CV, wybierając z wcześniej sporządzonych list swoich
umiejętności te, które są pożądane w ogłoszeniu.

Emilia Mendak
Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu
Ciekawą formą przygotowującą uczniów do wejścia na rynek pracy
są lekcje, wycieczki przedmiotowe do różnych instytucji i zakładów pracy.
My to realizujemy jako jednodniową praktykę. Uczniowie mają możliwość
popracować jeden dzień na wybranym stanowisku pracy i zadecydować
czy w przyszłości jest to praca dla nich. Przy wyborze instytucji
kierujemy się zainteresowaniami uczniów.
Podczas tych praktyk uczniowie obserwują pracę różnych pracowników,
mogą zadawać pytania, wykonywać proste czynności, spotkać się
z dyrektorem danej instytucji, poznać możliwości zatrudnienia na
konkretnym stanowisku w danej firmie. W czasie odbywanych zajęć
uczeń ma możliwość weryfikowania użyteczności opanowanej wiedzy,
doskonalenia umiejętności praktycznych, nabywania nowych
umiejętności i wiadomości.

Małgorzata Święcicka
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce

Kilka filmów do inspiracji z tematu: Jak napisać profesjonalne CV
Profesjonalne CV w Word: https://bit.ly/3e0rgLI
Kreator – wybrany wzór z Internetu https://bit.ly/36pkueo
Jak przygotować CV w Canvie? https://bit.ly/3jWGi8T
Najbardziej pożądane Twarde i miękkie umiejętności: https://bit.ly/3r1pDTo

Dorota Więch-Zięba
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

MARKA OSOBISTA

pokaż uczniom jak budować
markę osobistą w internecie
Jak wskazują badania większość obecnych nastolatków chce obecnie zostać influencerami, TikTokerami, grafikami czy projektantami
stron www. Badanie: KLIK.

Anna Ledwoń-Blacha
Co-founder & Creative Director
w agencji More Bananas oraz
co-founder i główny organizator
CRASH Mondays.
Autorka w takich magazynach jak Event Management
Polska, Social Media Manager,
NowyMarketing,
Marketer+,
Nowa Sprzedaż czy Social
Press. Szkoleniowiec - głównie
w zakresie mediów społecznościowych i customer experience.
Była
trenerka
w
agencji
Socjomania, gdzie szkoliła
z mediów społecznościowych,
obecnie trenerka w IAB Polska.
Współautorka kilku kursów
e-learningowych.

Większość tych zawodów wiąże się bądź oparte jest na budowaniu marki osobistej. Sama marka osobista, to “Długotrwały proces,
w wyniku którego jednostka (Ty) indywidualizuje się i wyróżnia
z tłumu, prezentując taką wartość i zasób kompetencji, do których
jedyna ma dostęp." Jest to niestety dość trudna dla ucznia definicja,
która nie ma również intuicyjnego, praktycznego przełożenia.
Dlatego samą markę osobistą warto pokazać - poprzez jej
planowanie. Planowanie, które przypomina budowanie strategii
marki. A jego elementy są elementami do wypracowania w case studies przez uczniów.
Jednocześnie markę osobistą buduje każdy z nas na co dzień - świadomie bądź nie. Uczniowie powinni zobaczyć i dowiedzieć się, że:
• budowanie marki osobistej to proces, który może przynieść
wymierne korzyści czy doprowadzić do spełnienie marzeń
(postawionych celów),
• sukcesu nie osiąga się od razu, niezależnie od tego czy chcemy założyć firmę, zostać influencerem czy też zdobyć wymarzoną pracę,
• postawienie sobie celu: będę influencerem! Albo będę ekspertem od (...) to nie wszystko. Po drodze należy wykonać
(niejednokrotnie ciężką) pracę nad sobą, swoją wiedzą, doświadczeniem i tym jak pokazujemy to innym,
• marka osobsita nie może być “pusta”. Niezbędne są do tego
kompetencja,wiedza - taktwarde w danej dziedzinie, jaki miękkie, komunikacyjne, np. publikacja postów w Social Media,
prowadzenie bloga czy wystąpienia publiczne. Uczniowe
muszą wiedzieć nie tylko co mówić, ale jak mówić,
• budowanie marki osobistej, związane jest niejednokrotnie
z popularnością w sieci - która często powiązana jest
z hejtem, nieprzychylnymi komentarzami, niezbyt pozytywną krytyką. Uczniowie muszą mieć tego świadomość,
• osiągnięcie sukcesu (przede wszystkim w sieci) jest długotrwałym, trudnym, nie zawsze efektywnym procesem. Media na ogół podają historie sukcesu, a uczniowie na co dzień podziwiają idoli z internetu - widząc
tylko historie sukcesu. Niezbędna jest tego świadomość.
Dobrze zaplanowana marka osobista i regularne prowadzenie działań w tym zakresie prowadzi do założonych
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celów. Ale nie każdy w tydzień może zostać drugim Frizem, Kasią Gandor czy
zdobyć wymarzoną pracę.
Często uczniom teraz jak i w przyszłym życiu
wydawać będzie się że wiedzą więcej niż naprawdę, bądź wręcz przeciwnie - nie będą pewni
swoich umiejętności. Warto zapoznać się
z dwoma terminami z psychologii: syndrom
oszusta oraz efekt Krugera - Dunninga oraz
poruszyć ich praktyczne znaczenie w życiu
każdego z ludzi. Efekty te dotyczą ponad 90%
populacji i często wpływają na samopoczucie
bądź efektywność w życiu zawodowym.
Udostępniając treści w Social Media, zakładając profil na Tinderze czy streamując na Twitchu często uczniowie nie zastanawiają się nad
konsekwencjami. A te mogą być jak najbardziej
pozytywne jak i negatywne: w kontekście znalezienie pracy, popularności, postrzeganie przez
przyszłych pracowników. Planowanie marki osobistej pozwala zastanowić się również nad tym
aspektem.

W odkrywaniu swoich mocnych i słabych stron często pomagają badania i testy
psychologiczne takie jak:
• najpopularniejszy, niestety płatny tzw.
Gallup
(CliftonStrengths
Solutions)
www.gallup.com
• oraz www.16personalities.com/pl - można zaproponować rozwiązanie uczniom
przed rozwiązaniem case studies. Uwaga!
Niezwykle ważne jest odpowiednie wprowadzenie uczniów do testu, On wskazuje
dobre strony, ale nas nie definiuje! Każdy
może podążyć swoją własną ścieżką, odpowiednio budując swoją markę. To jedynie podpowiedź!
Warto doczytać:
1. https://bit.ly/2T01boP
2. https://bit.ly/3i7uXR9
3. https://bit.ly/3hsvFcv

Przycisk nie działa? Przejdź do strony: bit.ly/w7_ap2

Podczas zajęć ze swoimi uczniami wykorzystuję i polecam materiał
dostępny pod linkiem: https://bit.ly/3k1oJVk
W mojej ocenie film fajnie uzupełnia temat
oraz jest przedstawiony jasno i klarownie.

Dorota Czepiel
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

MARKA OSOBISTA

CASE STUDY
Wymarzona praca, zostanie influecerem / TikTokerem / YouTuberem / streamerem, budowanie pozycji eksperta w swojej dziedzinie. Wszystkie te życiowe cele powiązane są z budowaniem marki osobistej (personal
branding). Tą marką jesteś Ty!
Markę osobistą posiadamy niezależnie od tego czy koncentrujemy się na jej budowaniu czy też nie.
Oczywiście im większa świadomość tego co i w jaki sposób robimy, tym większa szansa na powodzenie: lepszą pracę, lepszą widoczność w Social Media czy zarobki.
Dlatego budowanie swojej własnej marki osobistej warto zaplanować już teraz. I modyfikować w czasie. Nie masz jeszcze finalnego pomysłu na siebie? Nie przejmuj się! Marki osobiste dojrzewają w czasie,
a cel naszych działań można zmieniać. Warto jednak wiedzieć już teraz, jakie kroki zaplanować by budować
swoją markę osobistą świadomie.
Co każda osoba budująca swoją markę powinna przemyśleć i wziąć pod uwagę:
1. Po co chcesz budować swoją markę osobistą? Wybierz cel. (Rozpoznawalność na rynku pracy, lepsza
pozycja na rynku pracy, własna firma, pozycja eksperta w swojej dziedzinie / pasji, zostanie influencerem, inne…)
2. Kto będzie grupą odbiorców Twojej marki osobistej? (Pracodawca, klienci, instagramerzy,
partnerzy biznesowi, inne.)
3. Jaki jest Twój główny przekaz / motto? Jaki główny komunikat chcesz kierować jako swoja marka osobista? Przykładowo: Krzysztof Gonciarz kojarzony jest np. z Japonią. To vloger podróżniczo - lifestylowy. Janina Daily edukuje z zakresu statystyki i propaguje naukę. Billie Eilish to nie tylko piosenkarka, ale dziewczyna promująca ruch body positive i normalizująca choroby psychiczne. Friz i ekipa to
YouTuberzy kojarzący się z rozrywką. A Anna Ledwoń właściciel biznesu związanego z marketingiem.
4. W jakich miejscach będziesz budować swoją markę osobistą? Social Media - jeżeli tak, to jakie, wystąpienia na konferencjach branżowych, konferencje naukowe, strona internetowa, blog,
newsletter, inne.
5. Czy Twoja marka będzie posiadała logo, motto, zdefiniowane kolory czy fonty? Jakie? Tzw. branding.
Branding to również charakter Twojej marki - będzie poważna, zabawna, na luzie, ekspercka?
6. Jakie wydarzenia - najważniejsze w budowaniu Twojej marki przewidujesz - kiedy? Ukończone studia,
założenie firmy, ukończony kurs, założenie kanału, postawienie strony internetowej itd.
7. Po co ktoś miałby Cię zatrudnić / obserwować / współpracować z Tobą? Po co istnieje Twoja marka
osobista z perspektywy Twojej grupy odbiorców?
8. Czy jesteś przygotowany na hejt, nieprzychylne komentarze, krytykę - tak konstruktywną jak i nie
konstruktywną. W jaki sposób?
9. Znajdź benchmarki! (Przykładowe działania innych osób budujących swoją markę osobistą)
Czy istnieje jakaś marka, która Cię:
• inspiruje,
• zajmuje się tym, czym Ty się zajmujesz / chcesz zajmować?
10. Oceń w jaki sposób będziesz mierzył_a efektywność swoich działań. Statystyki w Social Mediach,
dostanie pracy, a może liczba nawiązanych współprac?
Zadanie:
Zaprojektuj swoją markę osobistą (strategia personal brandingowa) bądź wybierz minimum 5. z tych podpunktów i je rozpisz.

Uwaga! Przygotuj prezentację, a nie dokument. Tak jak w życiu, nie ważne jest tylko CO mówisz, ale również
JAK to prezentujesz.
Następnie wybrane marki (ochotnicy) zostaną zaprezentowane na forum klasowym i poddane dyskusji. Czy
nam się podobają - dlaczego?
Pamiętaj - odpowiedź “nie, nie podoba mi się”, często stanie na Twojej drodze. Nasze marki osobiste nie są
dla wszystkich. Musimy się z tym liczyć. Czasami wyciągać wnioski - co jeszcze mogę poprawić, a innym
razem po prostu się tym nie przejmować i robić swoje. Kluczowe jest również wyrażanie swojego zdania
o marce innej osoby. Oceniasz osobę! Za każdym Twoim nie, jak i na tych zajęciach, jak i w życiu rzeczywistym powinna iść argumentacja. Inaczej to zwykły trolling i komentarze, które mogą kogoś skrzywdzić.
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Razem z uczniami omawiam ich konta i aktywność w mediach społecznościowych
pod kątem postrzegania ich przez potencjalnego pracodawcę (uczę w technikum).
W ramach ćwiczeń uczniowie sprawdzają swoje konto na Facebooku - jakie
informacje widzi osoba postronna i jak je może interpretować, czy warto wpisywać
w wykształceniu "Szlachta nie pracuje". Dyskutujemy, co warto, aby było postem
publicznym, rozmawiamy o postach dotyczących wolontariatu i innych aktywności,
które pozytywnie o nas świadczą. Analizują swoje zdjęcia profilowe i zdjęcia
w tle w aspekcie komunikatów, które w ten sposób o sobie wysyłają do innych
użytkowników, zastanawiamy się czy było to zgodne z ich intencją.
Uważam, że budowanie marki w Internecie można pokazać też poprzez własną
aktywność - mam konto na LinkedIn, na które często uczniowie zaglądają.

Emilia Mendak
Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu

Uczniowie na kierunku fotografii prowadzą swoją podstronę szkoły,
gdzie można obejrzeć ich prace co w przypadku zawodów artystycznych
jest bardzo ważne. W ramach współpracy między zawodami i w celu
osiągnięcia najlepszych wyników uczniowie współpracują na polu
różnych zawodów. I tak przykładowo do sesji czeszą uczniowie technika
usług fryzjerskich, zdjęcia graficy itp. cel jest jeden. Jak najlepszy obraz
szkoły jako całości i marki każdego z zawodów, czy samego artysty- fotografa.
Współpraca daje najlepsze efekty. Uczniowie nie są anonimowi i przez to
zaczynają budować swoją opinię na rynku. Oczywiście nie każdy jest
pasjonatem, ale można markę oprzeć na dokładności i rzetelności tak jak
robi to zawód technik ekonomista, prowadząc symulacyjne firmy
czy obsługując programy finansowo-księgowe. Jego marka polega
na skrupulatności i dokładności.

Katarzyna Skóra
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu

CSR

Jak uczyć o społecznej
odpowiedzialności biznesu?
Dobrze napisany profil zawodowy stanowi wizytówkę ucznia.
Warto, aby uczniowie, jako przyszli przedsiębiorcy nabyli wiedzę
o tym, jaką rolę w społeczeństwie pełni firma oraz jaki ma wpływ
na otaczającą ją rzeczywistość. Mówi o tym koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Warto zwrócić uwagę uczniów na
fakt, że zobowiązania firmy nie ograniczają się jedynie do generowania zysku. Szersze spojrzenie na prowadzenie swojego biznesu,
z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych pozwoli im być bardziej odpowiedzialnymi przedsiębiorcami.

Ewa Szymkowska-Nowak
Menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w UBS w
Polsce.
Od ponad 7 lat odpowiedzialna za program wolontariatu
pracowniczego w firmie oraz
zarzadzanie projektami na
rzecz lokalnej społeczności,
szczególnie w zakresie edukacji
i przedsiębiorczości.
Wcześniej przez blisko 8 lat
(2006-2013) pracowała dla firmy Deutsche Bank oraz dwóch
organizacji pozarządowych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social
Responsibility) oznacza odpowiedzialność organizacji za wpływ
jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, przejawiająca
się przejrzystym i etycznym zachowaniem które przyczynia się do
zrównoważonego rozwoju, uwzględnia oczekiwania interesariuszy*
i jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach. (ISO 26 000)
Bycie społecznie odpowiedzialnym to inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy oraz informowanie o tych działaniach w sposób jasny i uczciwy, co przyczynia
się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania
warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
O odpowiedzialności firmy i jej wpływie możemy mówić w czterech
obszarach:
1.

Przycisk nie działa? Przejdź do strony: bit.ly/w8_ap2

Miejsce pracy: jak dbamy o pracowników, czy przestrzegamy praw pracowniczych, czy zapewniamy im bezpieczne
i przyjazne miejsce pracy, czy szanujemy różnorodność
naszych pracowników pod kątem płci, religii, wieku, rasy,
niepełnosprawności (wdrożony kodeks etyczny, zarządzania różnorodnością). Czy inwestujemy w ich rozwój?
Czy pracując w naszej firmie mają możliwość zachowania równowagi między życiem prywatnym, a zawodowym
(tzw. work-life balance)? Czy firma wspiera pracowników
jako rodziców (elastyczne godziny pracy, praca z domu,
przedszkole przyzakładowe, półkolonie dla dzieci)? Czy
działania firmy są transparentne a komunikacja z pracownikami jasna, uczciwa i dostateczna?

2. Środowisko naturalne: czy w naszych budynkach zastosowane są ekologiczne rozwiązania (np. stosujemy odnawial-
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ne źródła energii, segregujemy odpady, są
zamontowane perlatory aby ograniczyć
zużycie wody) lub polityki pro środowiskowe (np. dotyczące ograniczenia użycia
plastiku w firmie), ile generujemy odpadów podczas produkcji naszych produktów i co z nimi dalej robimy (np. czy można
je poddać recyklingowi)? Ile zużywamy
energii, wody, papieru, plastiku? Czy edukujemy w tym zakresie naszych interesariuszy (pracowników, dostawców)? Jakie
stosujemy opakowania (z materiałów,
które podlegają recyklingowi)? Jakie stosujemy materiały przy produkcji (naturalne, ekologiczne czy sztuczne, czy z certyfikowanych, etycznych źródeł)? Jaki jest
ślad węglowy** firmy? Czym i na jakich
dystansach transportowane są materiały
i gotowe produkty?
3. Społeczeństwo: jaki mamy wpływ (oddziaływanie) na lokalną społeczność?
Negatywny i pozytywny. Czy i jak budujemy relacje z organizacjami pozarządowymi i jak wspieramy je w rozwiązywaniu
lokalnych wyzwań społecznych (np. bezrobocie, brak dostępu do dobrej jakości
edukacji, problemy zdrowotne, problemy
finansowe schroniska dla zwierząt). Czy
firma ma wdrożony program wolontariatu
pracowniczego?
4. Rynek: jakie produkty czy usługi dostarczamy i jakiej jakości? Jak traktujemy
klientów, jak długo i w jaki sposób rozpatrujemy reklamacje (rzetelny i uczciwy?). Jakie zapisy zawierają podpisywane
z nami umowy, czy są jasne i etyczne,
czy nie ma w nich ukrytych kruczków?
Jak komunikujemy się z rynkiem, czy nasze kampanie marketingowe i praktyki
sprzedażowe są uczciwe? Jak oznaczamy
produkty, jak etykietujemy? Czy zgodnie
z prawdą? Skąd firma pozyskuje materiały i surowce do produkcji, czy zaopatruje
się u lokalnych dostawców?
Uwzględnianie w swojej strategii biznesowej idei
CSR i zrównoważonego rozwoju z całą pewnością
przyniesie firmie wiele korzyści i pozwoli ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem firmy.

Wśród korzyści możemy wymienić:
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

wzrost zaufania klientów, społeczeństwa,
pracowników (obecnych i przyszłych),
a tym samym szanse na pozyskanie najbardziej utalentowanych pracowników
dzięki stosowaniu dobrych praktyk biznesowych i obniżenie kosztów rekrutacji,
wzrost efektywności pracy wykonywanej przez pracowników oraz ich lojalności
i motywacji do pracy (duma, że pracuje
się w tak odpowiedzialnej firmie) dzięki
inwestowaniu w ich rozwój,
wzrost poczucia wartości pracowników
poprzez angażowanie się w działania społeczne,
zbudowanie dobrych relacji z lokalną społecznością może pozwolić na uzyskanie
„licencji społecznej” na działanie firmy
w danym obszarze (pomoc lokalnej
społeczności w rozwiązywaniu lokalnych problemów, wsparcie w edukacji
i zdrowiu),
mniejszy
negatywny
wpływ
na
środowisko,
wzrost sprzedaży dzięki dobrej reputacji,
ujawnienie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko przyczynić się
może do zwiększenia szansy na pozyskanie finansowania na rozwój firmy (banki
weryfikują coraz częściej firmy również
pod wpływem nie tylko finansowym, ale
również oddziaływania na społeczeństwo
i środowisko),
uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki dobrej jakości produktom i usługom
oraz wzrost lojalności klientów,
wzrost elastyczności w podejmowaniu
działań (większa akceptacja zmiany przez
klientów),
minimalizacja ryzyka związanego ze
zmianami klimatycznymi.

*Interesariusze firmy to podmioty, na które wpływa firma, lub jest pod ich wpływem m.in.: pracownicy, klienci, dostawcy, administracja publiczna, media, organizacje pozarządowe, społeczeństwo, ośrodki naukowe.
** ślad węglowy - całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio
przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.

CSR

CASE STUDY
Firma Luna jest producentem sprzętu komputerowego (głównie laptopy) z siedzibą w Polsce. Swoje fabryki posiada w Polsce i Indiach. Luna swoje produkty dostarcza głównie do krajów Unii Europejskiej,
natomiast ma aspiracje do rozwoju swojej działalności. W planie ma zbudowanie nowej fabryki
w Chinach, zwiększenie sprzedaży oraz zatrudnienia jak również wejście na rynek USA. Aby to było
możliwe, firma musi postarać się o kredyt inwestycyjny w wysokości 20 mln zł, co nie jest łatwym zadaniem, gdyż banki nie są skłonne aktualnie udzielać pożyczek.
Od początku swojej działalności, czyli od 2016 roku, sprzedaż i dochody firmy sukcesywnie rosną,
jednakże w ciągu ostatnich 6 miesięcy odnotowano niespodziewany spadek sprzedaży. Jest to po części
związane ze znacznym wzrostem reklamacji - szczególnie laptopów i słabej jakości podzespołów. Dodatkowo klient na rozpatrzenie reklamacji musi czekać od 30 do nawet 60 dni.
Firma zatrudnia łącznie w obu fabrykach oraz biurach w Polsce i Indiach 3 000 osób, z czego 80% to tzw.
Millenialsi, czyli osoby urodzone po 1980 roku. Pracownicy firmy Luna coraz częściej zgłaszają niezadowolenie z pracy w firmie i publicznie o tym mówią w mediach społecznościowych (np. na Facebooku).
Narzekają na złe warunki pracy; słabą wentylację pomieszczeń, zbyt szybkie tempo pracy, niskie wynagrodzenia, brak opieki zdrowotnej (głównie pracownicy fabryki w Indiach) oraz dyskryminacje i brak
wsparcia kobiet w opiece nad dziećmi (pracownice biurowe w Polsce). Coraz gorsza reputacja również
przyczynia się do spadku sprzedaży.
Fabryka oraz biurowiec firmy ogrzewane są w sposób tradycyjny (węgiel i gaz), a w procesie produkcji
powstają ogromne ilości toksycznych odpadów, które nie są dalej przetwarzane (recykling) i wytwarzają dużą ilość CO2. Część podzespołów firma zakupuje w Tajlandii (np. karty graficzne). Niestety coraz
częściej występujące huragany i powodzie spowodowane zmianami klimatycznymi utrudniają od czasu
do czasu terminową dostawę części do produkcji. Transport materiałów, a następnie gotowych produktów wymaga spalania dużej ilości węgla oraz ropy naftowej.
Firma chcąc w najbliższym czasie otworzyć fabrykę w nowej lokalizacji w Chinach, już na tym etapie
spotyka się ze sprzeciwem lokalnej społeczności, która nie chce kolejnej fabryki zatruwającej powietrze.
Zadanie:
Spróbuj wcielić się w rolę jednego z członków Zarządu firmy Luna i przekonaj Prezesa firmy oraz
pozostałych członków Zarządu do wdrożenia strategii oraz dobrych praktyk CSR i zrównoważonego rozwoju, pokazując wynikające z tego korzyści dla firmy.

Zadanie dodatkowe:
Wskaż w punktach możliwe do wprowadzenia działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w czterech obszarach: miejsce pracy, społeczeństwo, rynek, środowisko
naturalne.

DOBRE PRAKTYKI
NAUCZYCIELI

Przygotowuję plansze z pytaniami: „Jakie są zasady CSR” „Jakie korzyści wynikają ze
stosowania CSR w firmie” Kto jest beneficjentem działań CSR-wych?
Następnie dzielę uczniów na grupy, które na podstawie
filmów: https://bit.ly/3raoF7r, https://bit.ly/3qZD71R
pracują przy planszy przez 5 min, odpowiadając na zadanie pytanie.
Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie, wg wskazówek zegara przechodzą
do kolejnej planszy i uzupełniają odpowiedzi zanotowane przez poprzednią grupę.
Dodatkowo, często prowadzę debatę z uczniami debatę, podczas której dzielę klasę
na dwie drużyny. Grupa pierwsza - "Zieloni" (oni są za CSR),
grupa druga -"Czerwoni" (oni są przeciw CSR). Uczniowie muszą
przygotować takie argumenty aby przekonać innych do swojej racji.

Aneta Tereszkiewicz
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

Moim najbardziej sprawdzonym pomysłem angażującym młodzież
podczas pracy na zajęciach jest burza mózgów na temat grup
osób dyskryminowanych lub ponoszących straty materialne
oraz niematerialne związane z prowadzeniem w najbliższej okolicy
działalności gospodarczej przez wybrane podmioty gospodarcze.
Kluczem do dyskusji jest problem wydobycia ropy naftowej
w lasach równikowych Ekwadoru zawartych
w tym krótkim filmie - https://tiny.pl/r3jkw.
Młodzież zaczyna powoli wiązać w szereg przyczynowo- skutkowy
procesy rządzące globalnym rynkiem oraz zagrożenia
dla naszego świata, które potęgują swoją moc w XXI wieku.

Damian Ignaczak
Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

