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STRUKTURA BIZNESPLANU 
 

 

1. Wstęp - uzasadnienie biznesowe inwestycji. 

2. Opis inwestora. 

2.1 Profil Spółki. 

2.2 Dane adresowe Spółki. 

2.3 Forma organizacyjno-prawna Spółki. 

2.4 Struktura kapitałów własnych. 

2.5 Analiza rynku na którym działa Spółka. 

2.5.1 Konkurencja. 

2.5.2 Odbiorcy. 

2.5.3 Dostawcy i kooperanci. 

2.6 Źródło informacji o ofercie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   

☐ Wewnętrzne – pracownicy przedsiębiorstwa lub spółek z grupy 

☐ Bezpośredni kontakt pracownika PSSE 

☐ Klienci / dostawcy 

☐ Konkurencja 

☐ Firmy konsultingowe, biura rachunkowe, banki (np. BGK) 

☐ Centralne lub regionalne instytucje wsparcia biznesu (np. PAIH, COIE) 

☐ Jednostki samorządu terytorialnego 

☐ Izby gospodarcze, zrzeszenia przedsiębiorców itp. 

☐ Targi, konferencje, seminaria 

☐ Czasopisma i publikacje, reklama w prasie 

☐ Strona internetowa lub media społecznościowe 

☐ Inne (proszę uzupełnić)  
 

3. Opis planowanej działalności. 

3.1 Zakres planowanej działalności (kody PKWiU). 

3.2 Opis planowanej inwestycji. 

3.3 Opis innowacyjności procesu. 

3.4 Opis przebiegu procesu produkcji. 

3.5 Opis wpływu inwestycji na środowisko naturalne. 

3.6 Wartość  inwestycji. 

3.7 Opis lokalizacji Projektu. 

3.8 Zakres rzeczowy inwestycji. 

3.9 Zatrudnienie. 

3.10 Harmonogram planowanej inwestycji 

3.11 Źródła finansowania projektu. 

4. Dane finansowe  (Dotyczące wyłącznie projektu planowanego przez Spółkę). 

4.1. Bilans (okres inwestycji + ilość lat trwałości). 

4.2 Rachunek zysków i strat (okres inwestycji + ilość lat trwałości). 

4.3 Rachunek przepływów pieniężnych. 

4.4 Analiza wskaźnikowa (minimum - wskaźnik płynności bieżącej, szybkiej, wskaźnik 

zadłużenia). 
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Ad. 1. 

Na czym będzie polegała inwestycja ? 

Co będzie głównym efektem ? 

Jakie nakłady inwestycyjne zostaną poniesione ? 

Gdzie jest planowana inwestycja ? 

Dlaczego Inwestor zamierza tę inwestycję prowadzić ? 

Jaki wpływ inwestycji będzie na Spółkę ? 

Kadra zarządzająca i pracownicza ? 

 

Ad. 2.1 

Historia, czym się zajmuje Spółka, produkty, obecność na rynkach. Przychody ze sprzedaży 

uzyskiwane w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

 

Ad. 2.2 

Nazwa, adres, telefon, mail. 

Dane osobowe (Prezes zarządu, Osoby do kontaktu, ewentualnie właściciel). 

 

Ad. 2.3 

Forma prawna, organ rejestrowy, Regon, NIP, Kapitał zakładowy. 

 

Ad.2.4 

Kto jest właścicielem spółki, powiązania własnościowe, etc. 

 

Ad. 3.6 

Wielkość inwestycji – wartość w PLN. 

Maksymalna wartość nakładów inwestycyjnych 1,3 x wielkość inwestycji. 

 

 

Ad. 3.9  

Ilość osób zatrudnionych na chwilę obecną. 

Ilość osób przewidzianych do zatrudnienia na terenie objętym działaniem PSSE - Ilość nowych 

pracowników (stanowiska, w jakim terminie zatrudnienie). 

 

 

Ad. 3.10 

Termin rozpoczęcia inwestycji. Termin zakończenia inwestycji. 

 

Ad. 3.11 

Wartość Projektu (Inwestycji) = środki własne + środki obce (dotacje, kredyty, pożyczki, 

leasing). 

Harmonogram czasowy wydatkowania środków własnych i obcych. 

 

 

Ad. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

Tabele z danymi. 

 


