
XIV KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 

ETAP WOJEWÓDZKI, 1 MARCA 2017 R. 

CZĘŚĆ ZESPOŁOWA 

1. Sprawdźcie, czy otrzymaliście poniższe materiały. 

Materiał Liczba kopii 

1) polecenie i kryteria oceny 4 

2) materiały źródłowe: 

– Materiał 1 – oferta Inkubatora Przedsiębiorczości 1 

– Materiał 2 – fragmenty broszury Zintegrowanego Programu Rewitalizacji 

m.st. Warszawy do 2022 r. 

1 

3) karta odpowiedzi 1 

2. Na wykonanie zadania i zapisanie rozwiązania na karcie odpowiedzi macie 150 minut. 

3. Pamiętajcie, że oceniana będzie tylko karta odpowiedzi. Dlatego punkty możecie uzyskać tylko za to, co zapi-

szecie na karcie odpowiedzi – jeśli czegoś nie umieścicie na karcie odpowiedzi, komisja nie będzie brała tego 

pod uwagę i będzie opierała się w ocenie na swoim odbiorze waszego rozwiązania. 

4. Po zakończeniu rozwiązywania zadania zespołowego oddajcie komisji jedynie kartę odpowiedzi. 

 

Polecenie 

Jesteście grupą gimnazjalistów i gimnazjalistek, która chce zaplanować przedsięwzięcie (tj. startup) korzyst-

nie wpływające na jakość życia mieszkańców wschodnich dzielnic Warszawy. Waszym zadaniem jest opra-

cowanie wstępnego pomysłu na to przedsięwzięcie zgodnie z szablonem modelu biznesowego omawianym w 

kursie How to build a startup.  

Wasze przedsięwzięcie musi:  

a) być realizowane w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości (materiał nr 1), 

b) odpowiadać na potrzeby lub problemy zdiagnozowane w przynajmniej jednym spośród opisanych obsza-

rów priorytetowych przedstawionych w materiale nr 2. 

c) zawierać mechanizm finansowania bieżącej działalności ze środków zarobionych w wyniku prowadzenia 

przedsięwzięcia, a nie tylko z finansowania pozyskanego z zewnątrz. 

d) być́ możliwe do zrealizowania przez was (biorąc pod uwagę̨ posiadane przez was umiejętności, doświad-

czenie itp., a także czas, którym dysponujecie). 

Na potrzeby zadania możecie przyjąć, że mieszkacie w Warszawie, jednak wszystkie pozostałe wykorzy-

stane przez was zasoby muszą być zgodne z rzeczywistością. 

e) spełniać kryteria ekonomii społecznej (przy czym nie musi działać w formie prawnej typowo utożsamianej 

z przedsiębiorstwem społecznym). 

Aby zrealizować zadanie, wykonajcie następujące czynności:  

1. Opierając się na wiedzy własnej (w szczególności pochodzącej ze źródeł wskazanych w zakresie wymagań) 

oraz dostarczonych materiałach, opracujcie wstępną wersję modelu biznesowego waszego przed-

sięwzięcia. Nie uwzględniajcie następujących elementów modelu: relacje z klientami, zasoby i czynności. 

Zwróćcie uwagę, aby każdy wymagany element modelu był opisany możliwie dokładnie. Pamiętajcie, aby 

uzasadnić́, dlaczego sformułowaliście dane hipotezy w swoim pomyśle na przedsięwzięcie. 

Ze względu na brak danych nie określajcie liczbowo przychodów i kosztów – skupcie się̨ na wskazaniu 

źródeł przychodów i pozycji kosztów (tj. wskażcie z czego będziecie uzyskiwali przychody i na co kon-

kretnie będziecie wydawali pieniądze).  

2. W poszczególnych elementach waszego szablonu modelu biznesowego zastosujcie i podpiszcie następujące 

techniki, przedstawione w kursie How to build a startup: najprostszy produkt nadający się̨ do użycia, 

profil klienta, rodzaj rynku, wielkość́ rynku, model przychodów, strategia cenowa, rodzaje kosztów, ro-

dzaj partnerstwa. 

3. Wskażcie i uzasadnijcie, które kryteria ekonomii społecznej (kryteria EMES) spełnia wasze przedsięwzię-

cie oraz które funkcje ekonomii społecznej realizuje. 

4. Określcie sposób weryfikacji, czy wasze przedsięwzięcie jest dopasowane do potrzeb rynkowych.  

Planując badanie pamiętajcie o jego dokładnym opisaniu. Opis ten powinien zawierać́: pytania badawcze, 

wyjaśnienie znaczenia pytań́ badawczych, opis grupy badawczej i populacji, a także opis badania 

uwzgledniający metodę badawczą, przedmiot i przebieg badania.  



Kryterium 0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 5 pkt. 

Część 1. Opracowanie szablonu modelu biznesowego (0-25 pkt.) 

Znajomość struktury szablonu 

modelu biznesowego 

(maks. 1 pkt.) 

Nie opracowano co 

najmniej 1 z wyma-

ganych elementów 

szablonu. 

Opracowano  

wszystkie wyma-

gane elementy sza-

blonu. 

   

Znajomość zasad ekonomii spo-

łecznej (maks. 5 pkt.) 

1. Czy wskazano co najmniej 4 kry-

teria ekonomii społecznej? 

2. Czy przedsięwzięcie spełnia 

wskazane kryteria ekonomii spo-

łecznej? 

3. Czy wskazano zarówno kryteria 

społeczne, jak i ekonomiczne? 

4. Czy poprawnie wskazano co naj-

mniej jedną funkcję przedsiębior-

stwa społecznego realizowaną 

przez przedsięwzięcie? 

Odpowiedź na 

wszystkie pytania 

jest negatywna. 

Odpowiedź na co 

najwyżej 3 pytania 

jest negatywna. 

Odpowiedź na co 

najwyżej 2 pytania 

jest negatywna. 

Odpowiedź na co 

najwyżej 1 pytanie 

jest negatywna. 

Odpowiedź na 

wszystkie pytania 

jest pozytywna. 

Spełnienie warunków a)-d) doty-

czących przedsięwzięcia określo-

nych w poleceniu (maks. 2 pkt.) 

Nie spełniono co 

najmniej 2 warun-

ków określonych w 

poleceniu. 

Nie spełniono co 

najwyżej 1 wa-

runku określonego 

w poleceniu. 

Wszystkie warunki 

określone w  pole-

ceniu zostały speł-

nione. 

  

Rozumienie i zastosowanie tech-

nik tworzenia szablonu modelu 

biznesowego 

(maks. 5 pkt.) 

Nie zastosowano 

prawidłowo co naj-

mniej 5 technik wy-

mienionych w pole-

ceniu. 

Nie zastosowano 

prawidłowo co naj-

wyżej 4 technik 

wymienionych w 

poleceniu. 

Nie zastosowano 

prawidłowo co naj-

wyżej 3 technik 

wymienionych w 

poleceniu. 

Nie zastosowano 

prawidłowo co naj-

wyżej 1 techniki 

wymienionej w po-

leceniu. 

Prawidłowo zasto-

sowano wszystkie 

wymienione w po-

leceniu techniki. 

Szczegółowość szablonu modelu 

biznesowego 

(maks. 3 pkt.) 

1. Czy opisano wszystkie adekwatne 

dla przedsięwzięcia grupy doce-

lowe? 

2. Czy sprecyzowano i opisano po-

trzeby/ problemy klientów, na 

które odpowiada propozycja war-

tości? 

3. Czy opisano co najmniej 2 różne 

źródła przychodów? 

4. Czy opisano wszystkie adekwatne 

dla przedsięwzięcia wydatki? 

5. Czy opisano co najmniej 1 kanał 

dystrybucji? 

6. Czy wskazano rodzaj partnerstwa 

z Inkubatorem Przedsiębiorczości 

i omówiono szanse i zagrożenia 

związane z taką formą działalno-

ści? 

Odpowiedź na co 

najmniej 3 pytania 

jest negatywna. 

Odpowiedź na co 

najwyżej 2 pytania 

jest negatywna. 

Odpowiedź na co 

najwyżej 1 pytanie 

jest negatywna. 

Odpowiedź na 

wszystkie pytania 

jest pozytywna. 

 

Określenie sposobu weryfikacji 

dopasowania produktu do po-

trzeb rynkowych (maks. 3 pkt.) 

Co najmniej 3 wy-

magane elementy 

planu badania są 

opisane błędnie, 

nieszczegółowo lub 

niezrozumiale. 

Co najwyżej 2 wy-

magane elementy 

planu badania są 

opisane błędnie, 

nieszczegółowo lub 

niezrozumiale. 

Co najwyżej 1 wy-

magany element 

planu badania jest 

opisany błędnie, 

nieszczegółowo lub 

niezrozumiale. 

Opisano poprawnie, 

szczegółowo i zro-

zumiale wszystkie 

wymagane ele-

menty planu bada-

nia. 

 

Jakość opisu szablonu modelu 

biznesowego 

(maks. 5 pkt.) 

Komisja znajduje w 

pracy co najmniej 5 

fragmentów, które 

wskazywałyby na 

niepoprawne, nie-

kompletne, nie-

szczegółowe lub 

niezrozumiałe opi-

sanie szablonu. 

Komisja znajduje w 

pracy co najwyżej 

4 fragmenty, które 

wskazywałyby na 

niepoprawne, nie-

kompletne, nie-

szczegółowe lub 

niezrozumiałe opi-

sanie szablonu. 

Komisja znajduje w 

pracy co najwyżej 3 

fragmenty, które 

wskazywałyby na 

niepoprawne, nie-

kompletne, nie-

szczegółowe lub 

niezrozumiałe opi-

sanie szablonu. 

Komisja znajduje w 

pracy co najwyżej 1 

fragment, który 

wskazywałyby na 

niepoprawne, nie-

kompletne, nie-

szczegółowe lub 

niezrozumiałe opi-

sanie szablonu. 

Komisja nie znaj-

duje w pracy frag-

mentów, które 

wskazywałyby na 

niepoprawne, nie-

kompletne, nie-

szczegółowe lub 

niezrozumiałe opi-

sanie szablonu. 

Przejrzystość zapisu  

(maks. 1 pkt.) 

Liczba punktów jest ustalana przez komi-

sję w oparciu o m.in. następujące ele-

menty: czytelność pisma, podpisanie zasto-

sowanych technik, wykorzystanie pól w 

karcie odpowiedzi zgodnie z ich przezna-

czeniem. 

  

 

Nie ma możliwości przyznania 4 pkt. w jakimkolwiek kryterium. 



Materiał 1. 

Chciałbyś założyć firmę, ale obawiasz się uciążliwych formalności? Masz ciekawy pomysł na biznes, lecz 

powstrzymuje Cię myśl o Zusie? 

W Inkubatorach AIP założysz Firmę na Próbę i będziesz wystawiał faktury legalnie przez Internet bez 

rejestracji działalności gospodarczej. 

Jak to działa: 

- AIP użycza Ci swoją osobowość prawną, w jej ramach będziesz prowadził własny biznes. Dzięki temu nie 

musisz rejestrować działalności gospodarczej czy spółki z o.o. 

- Jako firma w AIP nie płacisz obowiązkowych miesięcznych składek na ZUS (minimum 446 zł we własnej 

działalności gospodarczej) ani  podatku dochodowego od osiągniętego dochodu w danym miesiącu (19% 

we własnej działalności gospodarczej czy spółce z o.o.). 

- W AIP prowadzisz firmę tak jak przedsiębiorca z własną działalnością gospodarczą, z tą różnicą, że przy 

podpisywaniu umów i wystawianiu faktur wykorzystujesz dane rejestrowe Akademickich Inkubatorów 

Przedsiębiorczości, tj. nasz NIP, REGON, KRS. 

- W celu minimalizacji ryzyka jakie mogłaby ponieść Twoja firma, działy księgowe oraz prawne AIP sprawdzają 

dokładnie wszystkie dokumenty, które wystawiasz i podpisujesz jako firma – faktury VAT, umowy prawne, itd. 

- Zarobione przez Ciebie pieniądze trafiają na subkonto Twojej firmy w ramach konta AIP. Pieniądze te 

stanowią budżet Twojej firmy, w ramach którego możesz dowolnie dokonać zakupów na fakturę VAT lub 

wypłacić je sobie lub zatrudnionym osobom na umowę zlecenie lub o dzieło. 

- Kiedy Twój biznes osiągnie już wymarzony sukces, możesz w każdej chwili, po okresie wypowiedzenia, opuścić 

program AIP i działać na własną rękę jako zarejestrowana działalność gospodarcza. 

 

Załóż swój biznes w AIP już dziś, rejestracja startupu trwa 15 minut. Program będzie Cię kosztował jedynie 

300 zł miesięcznie, a w ramach tego programu AIP oferuje: 

 

Korzyści finansowe 
• brak miesięcznych składek ZUS 

• brak podatku dochodowego  

• niskie koszty  

• minimalizacja ryzyka 

 

Księgowość 
• księgowanie dokumentów finansowych  

• realizacja wypłat  

• doradztwo podatkowe 

 

Obsługa prawna 
• tworzenie i weryfikacja umów z kontrahentami  

• porady prawników  

• pomoc w przetargach  

• wsparcie w windykacji i sprawach sądowych  

 

Administracja firmy 
• adres korespondencyjny  

• minimum formalności  

• obieg dokumentów online (księgowość, kadry, prawo)  

• transakcje internetowe  

  



Cowork AIP 
Jako członek Społeczności AIP korzystasz również z dobrodziejstw naszego 

ekosystemu: 

Biuro AIP (AIP to 50 biur od 40 do 200 m2 w 24 miastach) 
AIP zapewnia Ci miejsce do pracy, sprzęt komputerowy z wi fi, możliwość korzystania z sal konferencyjnych. Nasze 

startapy mogą korzystać z coworkingu w 60 Inkubatorach zlokalizowanych w 24 miastach. 

 

Kontrakty biznesowe 
Społeczność AIP liczy sobie obecnie 2200 firm. To duży rynek na którym Twój biznes może znaleźć klientów i zdobyć 

renomę. Z naszych danych wynika, że 60% startupów AIP współpracuje ze sobą na którymś etapie aktywności firmy. 

Aby ułatwić nawiązywanie tych relacji biznesowych, organizujemy wiele eventów networkingowych: m.in. 50 Startup 

Mixerów rocznie, Startup Chillout, business speed-dating.  

Promocja Firmy 
AIP jest dumne ze swych przedsiębiorczych startupów, dlatego z przyjemnością prezentuje je w mediach 

partnerskich, na stronach WWW różnych konkursów oraz eventów, fan page’ach i newsletterze. 

 

Zniżki u Partnerów AIP 
Jako jedyna społeczność startupów w Polsce Inkubatory AIP podpisały tak szeroką gamę kontraktów z partnerami 

oferującymi ulgi oraz promocje dla naszych podopiecznych. Korzystaj ze specjalnych promocji Startup Partners, 

m.in. abonament w Play, pakiet medyczny Enelmed, zniżki w Brand24.  

 

Szkolenia, mentoring, indywidualne biznesplany 
Aby startupy AIP miały niezbędną wiedzę oraz motywację do osiągania swych celów biznesowych, oferujemy im 800 

warsztatów rozwojowych rocznie (Startup Training), indywidualne konsultacje z praktykami biznesu, (m.in. spotkania 

Startup Kickoff), oraz wsparcie 133 mentorów z różnych branż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://inkubatory.pl/firma-bez-zus/ 



Materiał nr 2
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