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Słowem wstępu: 
 

W swoim życiu pracowałem na najróżniejszych stanowiskach. Niektóre zajęcia fascynowały mnie, 

inne powodowały, że z trudem rano wstawałem do pracy. Każde z tych doświadczeń traktowałem 

jednak jako sytuację przejściową, gdyż wiedziałem, że w przyszłości założę własną firmę. 

 

Niektórzy ludzie po prostu tak mają: nie potrafią pracować dla kogoś, muszą tworzyć własne 

przedsięwzięcia i czuć, że są w pełni odpowiedzialni za to, co osiągnęli i co osiągną w przyszłości. 

Ten e-book skierowany jest właśnie do tego typu osób: ludzi, którzy szukają niezależności i stoją 

przed decyzją dotyczącą wprowadzenia w życie swojego planu: rozpoczęcia własnej działalności. 

 

Na kolejnych stronach książki znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci wkroczyć w świat 

przedsiębiorczości. Postanowiłem zebrać w jednym miejscu wszystkie wpisy dotyczące zakładania 

firmy, które pojawiły się na moim blogu. W kilku miejscach dodałem istotne elementy, które nie 

pojawiły się w artykułach. To wartościowa wiedza i długo pracowałem nad przygotowaniem 

zarówno serii, jak i e-booka. 

 

Jak założyć firmę jest publikacją napisaną przystępnym i zróżnicowanym językiem. Wierzę, że 

dzięki temu z chęcią będziesz do niej wracał. Oprócz licznych wskazówek, planów działania 

i pomysłów zamieściłem w niej specjalną sekcję, która nie była dostępna na blogu. 

 

Część tej książki stanowią wypowiedzi 15 przedsiębiorców, którzy rozwijają działalność 

w różnych branżach. Niektórzy są właścicielami dużych firm, inni dopiero co wkroczyli w ten 

świat. Każdy z nich posiada doświadczenia, którymi chce się z Tobą podzielić. Zobacz, jak 

zaczynali inni i posłuchaj ich cennych rad. To zawsze wartościowa lekcja. 

 

Jeżeli znasz kogoś, kto chce otworzyć swoją działalność i szuka poradnika, w którym znajdzie 

konkretne informacje, prześlij mu proszę link do tego e-booka. Dla mnie będzie to największa 

nagroda za moją pracę. 

 

Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki dotyczące tej publikacji. Napisz proszę, co myślisz 

o e-booku na adres: andrzej@jamowie.to. I nie zapomnij podzielić się e-bookiem ze znajomymi. 

 

Andrzej Kozdęba 

mailto:andrzej@jamowie.to
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Jak zacząć? 
 

 

Początkiem każdej działalności jest dobry pomysł. Podobnie będzie w Twoim przypadku. Swoją 

przygodę z przedsiębiorczością rozpoczniesz od idei, która zacznie kręcić się po Twojej głowie. 

Jeżeli będziesz wystarczająco zdeterminowany, przebrniesz przez proces zakładania firmy. O nim 

przeczytasz na kolejnych kartach tego e-booka.  

 

Jednak zanim udasz się do urzędu miasta powinieneś dobrze zaplanować Twoje działania. Plan jest 

tym, czego potrzebujesz przy realizacji każdego przedsięwzięcia. Jaki model wybierzesz? Czy 

napiszesz tradycyjny biznes-plan, czy może skupisz się na planowaniu projektów metodami 

używanymi przy budowie start-upów? Zaczniesz od budowy własnego wizerunku, czy od razu 

zarejestrujesz działalność? Tutaj wybór pozostawiam Tobie. Pamiętaj jednak, by dobrze zaplanować 

to, co masz zamiar tworzyć. Ten plan będzie kluczem do Twojego sukcesu. 
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Jak wybrać nazwę firmy? 
 

Nazwa. Każde przedsięwzięcie musi mieć nazwę. Niezależnie od tego, czy zakładasz firmę, bloga, 

stronę www, czy też tworzysz projekt, nie zrobisz tego bez nazwy. Ale jak wybrać taką, która 

zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu? 

Zacznijmy od tego, co jest wymagane przez ustawodawcę. Zgodnie z prawem polskim, zakładając 

jednoosobową działalność gospodarczą w jej nazwie musi znaleźć się Twoje imię i nazwisko. 

W dowolnej kombinacji, na dowolnym miejscu nazwy. Możesz do nich dodać cokolwiek zechcesz: 

wyrazy, litery, cyfry, czy też liczby. Ale imię i nazwisko znaleźć się musi. 

 

"Wymyśliłem nazwę Queen. To tylko nazwa, ale jest królewska i brzmi wspaniale. 

Lubię się otaczać wspaniałymi rzeczami." - Freddie Mercury 

 

Dopiero tutaj zaczyna się zabawa. Imię i nazwisko może być podstawą Twojej nazwy, a może być 

też niechcianym dodatkiem, którego będziesz używał jedynie w momencie wypisywania faktury. 

Do tego jeszcze wrócimy, bo dużo zależy od tego, w jakiej branży chcesz działać i czy widzisz 

możliwości rozwoju swojej firmy. Na razie skupmy się na samym procesie tworzenia nazwy: 

Etap 1: Grupa docelowa 

Zastanów się, kim są (lub będą) Twoi najważniejsi klienci. Czy będą to osoby starsze, czy młode? 

Zamożne, czy raczej nie zarabiające zbyt wielkich pieniędzy? Wykształcone, znające języki obce? 

Nazwa Twojej firmy powinna być powiązana z Twoimi klientami. Jeśli już na tym etapie nie 

będziesz jasno komunikował osobowości Twojego przedsięwzięcia, później będzie już tylko gorzej. 

Etap 2: Skojarzenia i synonimy 

Gdy już określisz atrybuty swojej grupy docelowej zabierz się za wymyślanie skojarzeń 

i odnajdowanie synonimów, które wiążą się z Twoim biznesem. Im więcej tego typu określeń 

odnajdziesz, tym lepiej dla Ciebie. Nawet jeśli nie wykorzystasz ich w budowaniu nazwy firmy, 

któreś z nich mogą stać się fantastycznym claimem (sloganem). 

 

 

Czym jest claim (slogan)? Można powiedzieć, że to kilka słów, które są przyklejone do logotypu 
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i tłumaczą istotę działalności firmy. Np. So good w przypadku KFC czy Just Do It, którym 

podpisuje się Nike. 

 

Jednak na razie skup się na nazwie i to dla niej szukaj haseł i skojarzeń. Gdy już znajdziesz takie, 

które będzie Ci odpowiadało możesz albo użyć go jako nazwy albo szukać symboli i słów, które 

będą nawiązywały do niego i informowały, czym się zajmujesz. Listę miejsc, w których możesz 

znaleźć tego typu symboliczne nawiązania znajdziesz poniżej. 

Etap 2B: Obserwuj otoczenie 

Kolejnym sposobem szukania nazw jest obserwacja otoczenia. Być może zobaczysz inspirujący 

napis na koszulce, naklejkę na karoserii samochodu albo napis w witrynie sklepu? Warto 

obserwować to, co się dzieje. Sam szukając nazwy dla niektórych projektów przeglądam strony 

i czasopisma branżowe. Czasami jedno słowo otwiera nową ścieżkę skojarzeń, wokół której mozna 

zbudować ciekawą historię. 

Etap 3: Funkcjonalność / dostępność 

Gdy już będziesz miał szeroki zasób skojarzeń, które możesz wykorzystać do tworzenia swojego 

przedsięwzięcia skup się na odsianiu tych najgorszych. Czyli tych, które są długie, skomplikowane, 

trudne do wypowiedzenia lub zapisania. Wyrzuć też wszystkie te, które Cię nie cieszą i z którymi 

nie czujesz chemii. To ma być Twoja firma i masz się czuć dobrze pracując z wybraną nazwą. 

 

Allegro - Termin muzyczny z j. włoskiego. Oznacza szybko, wesoło - takie mają być 

aukcje w serwisie. 

 

W końcu sprawdź, czy nazwa może być adresem www. Na każdej stronie, która sprzedaje 

domeny możesz sprawdzić, czy interesująca Cię nazwa jest dostępna. Od Ciebie też zależy, jakiego 

rozszerzenia użyjesz. Najpopularniejsze (ale też najbardziej niedostępne) są rozszerzenia .com i .pl. 

Dlatego warto się zastanowić nad rozszerzeniami innego typu, które mogą być intrygujące dla 

klienta. Musisz jednak pamiętać, że zagraniczne końcówki kosztują zwykle więcej niż dwie 

podstawowe wymienione powyżej. 

Etap 4: Opinie znajomych 

Gdy będziesz miał już kilku faworytów warto o opinię poprosić znajomych lub osoby, które mają 
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doświadczenie w tworzeniu marek. Po co? Bo może się okazać, że nazwa tylko Tobie kojarzy się 

pozytywnie. Albo że jest całkowicie bezsensowna. 

Etap 5: Twoja opinia 

Gdy już wsłuchasz się w głosy otoczenia wróć do swojej głowy i posłuchaj siebie. Warto 

zasugerować się tym, co mówią inni, ale musisz pamiętać (i napiszę to drugi raz), że jeżeli wszyscy 

doradzają Ci nazwę, która Tobie totalnie nie leży, to nie powinieneś jej wybierać. Chyba, że chcesz 

sobie stworzyć miejsce, do którego będziesz wracał niechętnie. Gdy już wybierzesz odpowiednią 

nazwę, możesz zabierać się do tworzenia logo. 

 

Nokia - nazwa pochodzi od miejscowości, w której rozpoczęto produkcję sprzętu 

elektronicznego: Nokia. 

 

Jak już napisałem wyżej, dobra nazwa powinna spełniać kilka kryteriów. Znasz już proces 

tworzenia, zerknij, jaka powinna być nazwa, by była dobrą nazwą dla Twojego przedsięwzięcia. Co 

ważne, wszystkie poniższe kryteria powinny być spełnione łącznie - tylko wtedy nazwa będzie 

dobra. 

Jaka powinna być nazwa? 

 łatwa do zapamiętania, zapisania i wwypowiedzenia 

Załóżmy, że chcesz nazwać swoją firmę Marketing Growth. Jasno mówi o tym, czym będziesz się 

zajmował, nieźle wskazuje, do kogo kierujesz swoją ofertę. Ale jest to zła nazwa ponieważ nie jest 

łatwa do zapamiętania, a jeszcze trudniej ją zapisać i wypowiedzieć. Szczególnie osobom, które są 

na bakier z angielskim. Jeżeli decydujesz się na użycie nazwy z języka obcego wybierz proste 

słowa, które pisze się tak samo, jak czyta. 

 dostępna jako domena 

O tym już pisałem. Jeżeli masz świetną nazwę, której nie możesz wykorzystać, to... nie masz 

świetnej nazwy. Nie masz nazwy w ogóle. 

 nieograniczająca 

Jeżeli nazwiesz swoją firmę Kolorowe Skarpety ponieważ właśnie ich sprzedażą początkowo 

będziesz się zajmował, to ciężko będzie wprowadzić później do oferty sklepu inne produkty. 
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Klienci będą u Ciebie szukać skarpet, nie spodni. Dlatego nie ograniczaj się przez swoją nazwę. 

Możesz powiedzieć, że przecież zmiana nazwy nie jest problemem. Nie jest, pod względem 

prawnym, ale wizerunkowo możesz stracić naprawdę dużo. 

 krótka 

Apple, Google, KFC, Coca-Cola, Onet - niezależnie od tego, czy są to nazwy firm, czy produktów, 

są one krótkie i łatwe do zapamiętania. Z kolei firmy, które kiedyś posiadały długie nazwy dzisiaj 

starają się je skrócić, np. 

- GlaxoSmithKline - GFK 

- Procter & Gamble - P&G 

 neutralna w języku obcym 

Chyba najbardziej znanym przykładem będą tutaj żarówki OSRAM, z których chyba każdy śmiał 

się w młodości. Jednak tego typu wpadek językowych jest znacznie więcej i pochodzą z całego 

świata. Jeśli więc zastanawiasz się nad działalnością w obrębie większej części świata sprawdź, co 

oznacza nazwa, którą wybrałeś w obcym języku. 

Czego należy unikać? 

 polskich znaków 

W domenie ich nie użyjesz. Możesz co prawda zarejestrować domenę z polskimi znakami, ale 

w praktyce jest to bardzo rzadkie rozwiązanie. Używanie polskich znaków nie jest błędem, sam 

używam takiej domeny. Jeśli się zdecydujesz na taki ruch, musisz być przygotowany na niewielkie 

niedogodności. 

 obcych słów, które inaczej się wypowiada, a inaczej pisze 

O tym pisałem już wyżej. Jeśli decydujesz się na nazwę pochodzącą z języka obcego postaraj się, 

żeby była łatwa do zapisania i wypowiedzenia. 

 schematyczności, czyli sylab -pol, -ix, -ex, słów "świat", "wszystko 

za/dla" 

Polskie potworki lat 90. Jeśli nie chcesz, by Twoja firma kojarzyła się w ten sam sposób, wymyśl 

coś oryginalnego. Wśród wszystkich Kowalpolów i Domexów jedynym pozytywnym przykładem 

użycia sylaby -pol jaki przychodzi mi do głowy, jest firma przewozowa Szwagropol (oczywiście 
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prowadzi ją dwóch szwagrów). 

 wtórności 

Wymyśl coś oryginalnego. Próba stworzenia nazwy, która jest podobna do nazwy firmy już 

działającej jest nie tylko złym posunięciem marketingowym, ale może być również niezgodna 

z prawem. 

Na samym początku napisałem, że nazwa Twojej firmy nie musi być bezpośrednio związana 

z Twoją działalnością. Możesz szukać inspiracji: użyć nazw zjawisk przyrodniczych, obcych 

sformułowań czy mitycznych bohaterów. W ten sposób szukaliśmy nazw dla kilku ostatnich 

przedsięwzięć. Skąd możesz czerpać? 

 kosmos - gwiazdy, gwiazdozbiory, planety, księżyce, itd. 

 nauka - związki chemiczne, procesy biologiczne, reakcje fizyczne, prawa naukowe, itd. 

 przyroda - góry, szczyty, wyżyny, niziny, morza, oceany, zatoki, pustynie, gatunki 

zwierząt i roślin, itd. 

 inne, egzotyczne języki 

 mitologia, historia, literatura - nazwiska, imiona bohaterów, miejsca, w których 

wydarzyły się ważne rzeczy 

Abstrakcja 

Nic nie stoi też na przeszkodzie, byś użył swojej własnej, całkowicie abstrakcyjnej nazwy. 

Pamiętaj, że im bardziej będziesz odchodził od skojarzenia, które jest związane z Twoim biznesem, 

tym trudniej będzie Ci zaistnieć w świadomości odbiorcy. Ale zwiększasz też swoją szansę na 

stworzenie drugich adidasów. Oprócz nazwy ważna jest też historia powstania firmy, opowieść, 

która stoi za nazwą i która może zaintrygować klienta. 

I jeszcze jedna, bardzo ważna uwaga. Jeżeli Twoja praca ma polegać na udzielaniu konsultacji, 

prowadzeniu szkoleń, wydawaniu produktów czy prowadzeniu projektów, to nazwa Twojej firmy 

nie jest najistotniejszą sprawą na świecie. Imię i nazwisko z dodanym słowem: doradztwo, 

consulting czy szkolenia powinna Cię w zupełności satysfakcjonować. Poświęć za to więcej uwagi 

odpowiedniemu nazwaniu swoich produktów i projektów, które prowadzisz. Ale jeśli praca 

wymaga od Ciebie kreatywności: jesteś grafikiem, copywriterem czy magikiem to warto skupić się 

na jakimś ciekawym nazwaniu Ciebie i Twojej firmy. 
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Jak zrobić logo? 
 

Pamiętam, że gdy lekcja w szkole była nudna, wyrywałem z zeszytu kartkę i rysowałem. 

Najczęściej logo firm, które znałem, herby drużyn piłkarskich i swoje własne, powstające w głowie 

logotypy. Jeśli dobrze zaprojektujesz logo, to może i ono będzie rysowane przez jakiegoś 

gimnazjalistę w szkole. 

Stworzenie logo jest jeszcze trudniejsze niż stworzenie nazwy przedsięwzięcia. Logo mówi wiele 

o charakterze firmy, o tym, do kogo adresowane są jej usługi lub produkty. Powinno być 

wyjątkowe, odróżniające firmę od konkurencji. Mówiące o jej tożsamości. Ładne, estetyczne 

logo potrafi zachęcić (przynajmniej mnie) do zakupu. Dlatego warto zastanowić się dłużej nad tym, 

co ma ono prezentować. 

Jeżeli chodzi o względy prawne, to ani ZUS, ani Urząd Miasta nie są zainteresowane, co będziesz 

miał w swoim logotypie. Póki nie stwierdzisz, że świetnym pomysłem jest umieszczenie w nim 

symboli nazistowskich lub jakichkolwiek innych nawołujących do przemocy, żadne organy 

państwowe się nim nie zainteresują. Tyle w kwestii prawnej. Czas na kwestię lingwistyczną. 

Logo vs Logotyp 

Wiele osób używa pojęć logo i logotyp zamiennie. Jak się domyślasz, nie zawsze jest to prawidłowe 

użycie, w innym wypadku bym o nim nie pisał. 

 

Logo to zwykle dwa elementy: sygnet i logotyp. Sygnet to znak graficzny. Gdy patrzysz na 

koszulkę Nike i widzisz charakterystyczną fajeczkę, oglądasz logo w formie sygnetu. 

Z kolei logotyp to (najprościej rzecz ujmując) graficzne przedstawienie nazwy marki. Istnieją logo 

w formie logotypu. Takie coś ma przykładowo Empik. Z kolei przykładami logo 2-częściowych 

może być Pepsi lub Gazeta.pl. Proste, prawda? 

 

Zastanawiałem się, czy w dzisiejszych czasach istnieją logo złożone tylko z sygnetu. Ani 

w pamięci, ani w Google nie znalazłem przykładu takiej obecności. Każde logo jest albo logotypem 

albo składa się z dwóch elementów. W tym drugim przypadku sygnetowi towarzyszy 

charakterystyczny font lub określona forma zapisu. Oczywiście najbardziej rozpoznawalne marki 

mogą sobie pozwolić na stosowanie samego sygnetu (np. Puma, Adidas, Apple, Unicef...) lub 
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pełnego logo zamiennie. Tobie polecam albo logo w formie logotypu albo połączenie sygnet + 

logotyp. Zadbaj nie tylko o ładny "znaczek", ale również ciekawą typografię. Tylko wtedy logo 

będzie spełniało swoje funkcje. 

 

 

Font - zestaw czcionek o określonych cechach zapisany w postaci elektronicznej 

 

A właściwie, jakie to są funkcje? 

 

1. Logo ma przyciągać uwagę potencjalnych klientów, wzbudzić zainteresowanie 

i zachęcić do zakupu. 

2. Logo ma wywołać określone wrażenia estetyczne u odbiorcy. 

3. Logo pozwala zidentyfikować, które produkty należą do danej firmy. 

 

Stworzenie dobrego logo wymaga pracy. Pogadajcie z jakimkolwiek grafikiem. Każdy powie 
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Wam, że stworzenie znaku dla firmy nie zajmuje 5 minut. Nawet, jeżeli klient przychodzi ze swoim 

projektem narysowanym na kartce. Dobre logo powinno charakteryzować się kilkoma cechami: 

 Funkcjonalność 

Patrząc na logo klient powinien mieć wyobrażenie, do kogo kierowane są produkty lub co oferuje 

firma. Oczywiście nie piszę tutaj o wielkich koncernach, które mogą sobie pozwolić na ogromne 

wydatki związane z reklamą lub istnieją na rynku od kilkudziesięciu lat (np. logo Apple nie mówi 

wprost, co oferuje firma, ale już srebrny kolor może sugerować nowoczesną kategorię produktów). 

Małe firmy, a taką na początku będzie Twoja, mogą stosować bardziej sugestywne logo. 

 Pozytywne skojarzenia 

Dlaczego to takie ważne? Spójrz na przykład starego logo P&G (za Wikipedią): 

 

(fot. Wikipedia) 

W latach 80 XX w. powstała wokół logo firmy legenda miejska, wg której stare logo firmy, było 

oparte na symbolice satanistycznej. Jako dowód na to stwierdzenie przytaczano cytaty z Biblii, 

m.in. Apokalipsa 12:1: 

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, 

a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

Jako, że stare logo P&G przedstawiało profil mężczyzny, skierowany ku księżycowi i otoczony 13. 

gwiazdami, niektórzy uznali, że jest to satanistyczna parafraza wcześniej cytowanego fragmentu 

Apokalipsy, która odpowiada analogicznemu fragmentowi z tzw. Biblii Szatana. 

 



Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? 

 

14 

 

Nie daj pożywki ludzkiej wyobraźni, nie nawiązuj do symboli, które mogą budzić kontrowersje. 

 Prostota 

Proste logo o wiele łatwiej zapamiętać. Coraz więcej firm ma tego świadomość i zmiany znaków 

firmowych, które można obecnie zaobserwować związane są zwykle z uproszczeniem logo (np. 

mBank), zmniejszeniem liczby kolorów (np. Apple) czy zmianą fontu (np. Microsoft, który dodał 

do logo również sygnet). 

 

 Łatwość narysowania 

Proste logo jest łatwe do narysowania. Gdy bazgrałem sobie w swoich gimnazjalnych zeszytach, 

rysowałem mało skomplikowane logo. I tworząc logo swojego bloga miałem właśnie taki zamysł: 

musi być proste do narysowania. Stąd chmurka, z której wychodzi Ja mówię to. 

 Ponadczasowość 

Na to recepty nie mają nawet najwięksi. Niewiele jest logo, które przetrwały do czasów 

dzisiejszych w niezmienionej formie od czasu powstania. Najlepszym przykładem jest na pewno 

Coca-cola, ale nawet ten logotyp przechodził kilkukrotny lifting. McD, KFC czy Shell to również 

przykłady logo, które od wielu lat goszczą w świadomości odbiorców w podobnym stylu. 

 Stałość 
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Nawet, jeżeli Twoje logo nie będzie ponadczasowe, to jego zmienianie co kilka miesięcy nie jest 

dobrym pomysłem. Dlaczego? Po pierwsze: dotychczasowi klienci są przyzwyczajeni do znanego 

logo. Po drugie: projektując nowe logo musisz zmienić swoje wizytówki, papier firmowy, ulotki, 

dopasować stronę www = wygenerujesz koszty. Lepiej kilka razy zastanowić się nad logo Twojej 

firmy i mieć spokój przynajmniej na kilka lat, niż zmieniać koncepcję co pół roku. 

Gdy już wiesz, czym powinieneś się kierować projektując logo, możesz przejść do tego niełatwego, 

ale satysfakcjonującego procesu. Jak zabrać się za jego tworzenie? 

Etap 1: Sprawdź branżę 

Zobacz, jakie logo posiada Twoja konkurencja. Czy warto się od nich całkowicie odciąć i stworzyć 

coś nowego, czy może lepiej nie kombinować zbyt wiele, bo Twoja branża jest silnie związana 

z konkretną kolorystyką lub symboliką? 

Przykład: piekarnie. Zobacz na logo piekarni. Większość logo z tej branży używa odcieni 

brązowego, czerwonego, żółtego i pomarańczowego. Symbolem są zwykle bochenki chleba, rogale 

albo kłosy zboża. Zobacz na poniższy screen: jeden element, mimo że się wyróżnia, nie zachęca do 

zakupu bułek. Potrafisz wskazać, który? 

 

Etap 2: Poszukaj inspiracji 

Tak jak dobry fotograf ogląda zdjęcia poszukując inspiracji, tak Ty powinieneś ich poszukać 

przeglądając ładne logo i sprawdzając, jakie trendy panują obecnie w świecie grafiki. Nawet jeżeli 

sam nie znasz się na tym i masz zamiar zlecić projekt logo, to dzięki znajomości trendów będziesz 

mógł pokazać grafikowi swój tok myślenia. 



Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? 

 

16 

 

Gdzie szukać inspiracji? 

 Behance - zbiór internetowych portfolio, masa świetnych projektów (nie tylko 

logotypów), kopalnia inspiracji 

 99 kreatywnych projektów logo 

 Świetne logo z ukrytym przesłaniem 

 Świetne logo oraz trendy 2013 

 10 trendów logo na 2014 rok 

Etap 3: Szkicuj na papierze 

Papier uwalnia kreatywność. Gdy już zjesz duży garnek inspiracji weź kartkę i ołówek i przejdź do 

szkicowania. Jeżeli nie znasz się na programach graficznych, to papier jest i tak Twoim jedynym 

rozwiązaniem. A nawet, jeśli potrafisz w nich projektować: zamknij na chwilę okno i skup się na 

ręcznym rysowaniu. 

Etap 4: Wybierz i zapytaj o opinię 

Raczej wątpliwe, że w pierwszym momencie natrafisz na projekt-marzenie. Naszkicuj kilka opcji, 

które najbardziej Ci odpowiadają. Tworząc logo Ja mówię to mieliśmy z Majem 3-4 opcje do 

wyboru, ale żadna mnie nie przekonywała. Pokazaliśmy projekty mojemu bratu i Młody dopasował 

brakujący element układanki. 

Etap 5: Zaprojektuj lub pogadaj z grafikiem 

Jeżeli potrafisz projektować, możesz zająć się tym samodzielnie. Poprzednie logo Ja mówię to było 

zaprojektowane przeze mnie. Nie było złe (w mojej opinii), ale nie miało tego "czegoś". Myśląc 

o nowym logo (i designie) od razu poprosiłem Maja o pomoc. 

 

 

http://www.behance.net/search?field=109
http://www.awwwards.com/99-creative-logo-designs-for-inspiration.html
http://twistedsifter.com/2011/08/20-clever-logos-with-hidden-symbolism/
http://justcreative.com/2013/05/22/2013-logo-design-trends-inspiration/
http://www.designbolts.com/2013/12/27/10-new-trends-of-logo-design-for-2014/
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I tutaj jedna sprawa: nie żerujcie na znajomych grafikach, bo oni tego nienawidzą. Jak widzisz, 

stworzenie logo to nie jest robota na 5 minut. Jeżeli macie kogoś znajomego, kto może dla Was 

wykonać logo, zapłaćcie mu za to lub chociaż postawcie dobre piwo. Jak mówi znane przysłowie: 

kochajmy się jak bracia... Z chłopakami z Melon Studio też rozliczałem się finansowo i wcale nie 

uważam tego za jakieś naruszenie zasad przyjaźni. 

Poza tym: zapłacisz, możesz wymagać dobrej roboty. Jeśli ktoś zrobi Ci projekt logo (czy całej 

strony) po znajomości, to proszenie go o wprowadzenie poprawek może być dla Ciebie kłopotliwe. 

Gdy zapłacisz, jesteś klientem. To samo tyczy się rodziny. 

Razem z grafikiem dopracujecie logo i dopasujecie je do Twoich potrzeb. Zastanów się, czy chcesz 

aby logo zawierało jakieś symbole, jakie kolory będą odpowiednie dla Twojej branży, czy jest 

coś, co chcesz podkreślić. Dobre logo daje kopa do działania i tworzenia. Wiem coś o tym. 

Zanim przejdziesz do pracy mam dla Ciebie jeszcze trzy ważne wskazówki: 

1. Logo w negatywie 

Projektując logo przygotuj także jego wersję w negatywie. Logo Ja mówię to jest słabo widoczne na 

np. granatowym tle, dlatego mam też białą wersję logo, z której mogę korzystać. 

 

2. Księga znaku 

Jeżeli z Twojego logo będą korzystał też inne firmy warto zadbać o księgę znaku. Jest to krótki 

przewodnik po Twoim logo, który mówi o tym, w jaki sposób go używać. Księga znaku zawiera: 

 opis znaczenia logo 

 opis budowy logo 

 kolorystykę 

http://melonstudio.eu/
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 opis pól ochronnych wokół logo (w jakiej odległości mogą 

znajdować się inne elementy?) 

 warianty logo oraz poszczególnych jego elementów (np. inne 

wersje kolorystyczne) 

 opisany krój pisma (font, wielkości znaków) 

 przykłady prawidłowego i nieprawidłowego użycia logo 

 

3. Grafika wektorowa 

Najważniejsze na koniec: jeżeli Twoje logo będzie grafiką rastrową (czyli będzie zaprojektowane 

np. w Gimpie lub Photoshopie), to nie będziesz mógł nim dowolnie manipulować. To 

znaczy: powiększając je i zmniejszając będzie traciło jakość: rozmywało się lub 

pikselowało. Logo stwórz w formie grafiki wektorowej. W tym formacie grafika jest opisana 

obiektami i możesz dowolnie zmieniać jej rozmiar. Grafikę wektorową możesz projektować np. 

w Corelu. 

 

(Fot.: http://yourlogohere.wordpress.com/) 

 

Co dziwne, niewiele firm posiada logo w formie wektorowej. Potem dziwią się, będąc partnerem 

jakiejś akcji, że są rozmyci lub całkiem niewidoczni. Nie każdy grafik potrafi projektować 

w Corelu, ale na szczęście przekształcenie logo z grafiki rastrowej w wektorową jest możliwe, a 

koszt operacji wynosi około 50 złotych. 



Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? 

 

19 

 

7 wskazówek pomocnych podczas pierwszej wizyty 
w Urzędzie Miasta 
 

Planujesz założyć swój biznes, ale denerwujesz się przed wizytą w urzędzie? Jakiś czas temu 

miałem ten sam problem. Szukałem wtedy w Internecie prostego poradnika, co i jak należy zrobić. 

I niestety nie znalazłem żadnego, który by mi odpowiadał. Przygotowałem więc własny.  

Oparty na moim przykładzie, z 7 praktycznymi wskazówkami, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas 

i ewentualne nerwy. 

[A]ndrzej: Dzień dobry. Chciałem założyć firmę. W którym miejscu mogę to załatwić? 

[U]rzędnik: Drugi budynek, na lewo, za plecami policji. 

[A]: Dzień dobry. Chciałem założyć firmę. Powie mi Pani, w którym pokoju to załatwię? 

[U]: Schodami na górę, do końca korytarza, drzwi na lewo, do Pana Artura. 

[A]: Dzień dobry. Chciałem założyć firmę. Załatwię to u Pana? 

[U]: Wypełnił Pan formularz CEIDG-1 przez Internet? 

[A]: Nie, przyniosłem ze sobą. 

[U]: (Zrezygnowany) No nic, niech Pan siada, przez Internet byłoby szybciej. Teraz muszę zrobić to 

za Pana. 

[A]: ... 

 

 

 

TIP 1: Wniosek o założenie firmy możesz złożyć przez Internet. Zrobisz to TUTAJ. To wniosek, 

który składasz w trybie anonimowym. Jeśli go wybierzesz (jest szybki i bezpłatny), jest on ważny 

przez 7 dni. W tym czasie musisz zgłosić się do urzędu miasta. Nie bój się, że zrobisz jakiś błąd. 

Jeśli tak się stanie, błędy poprawi urzędnik. Gdy wypełnisz wniosek przez Internet na stronie 

pojawi się numer wniosku. Zapisz go, bo bez tego urzędnik nie znajdzie Twojego dokumentu. 

Nie, numer nie jest wysyłany na maila (a szkoda). 

 

(wypełniamy, a raczej Pan Artur wypełnia, ja siedzę i myślę...) 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1
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[U]: Adres zamieszkania taki sam jak zameldowania? 

[A]: Nie. Zamieszkania to: Kraków... 

[U]: Pan specjalnie z Krakowa przyjechał? Mógł Pan to załatwić na miejscu. 

[A]: Nawet jeśli jestem zameldowany w Mielcu? 

[U]: Tak, nawet wtedy. Od kilku lat istnieje ewidencja CENTRALNA, więc może Pan założyć 

firmę bez potrzeby przyjazdu. 

Ale Pan się nie przejmuje, rekordziści ze Szczecina przyjechali. 

 

TIP 2: Zakładając firmę możesz zrobić to w miejscu, w którym mieszkasz. Niezależnie od tego, 

gdzie jesteś zameldowany. Więc, jeśli jesteś zameldowany w Białymstoku, a studiujesz/mieszkasz 

we Wrocławiu, to nie musisz jechać na drugi koniec Polski. JA na szczęście miałem blisko. 

 

(wypełniamy dalej. System wiesza się co chwilę, Pan Artur się denerwuje, bo musi wstukać kody 

PKD po raz kolejny) 

 

 

TIP 3: Lepiej wybrać więcej kodów, niż mniej. PKD to skrót od Polska Klasyfikacja Działalności. 

Zastanów się, które są istotne dla Twojej firmy, a które mogą okazać się przydatne. Jeśli 

wybierzesz złe kody, to istnieje zagrożenie, że będziesz robił coś, czego formalnie nie powinieneś. 

Jeśli masz wątpliwości poproś o radę kogoś doświadczonego. Listę PKD znajdziesz TUTAJ. 

 

(wypełniamy dalej) 

[U]: Pod jakim adresem będą trzymane dokumenty i faktury? 

[A]: No właśnie tu nie wiedziałem... 

[U]: Księgową ma? 

[A]: Mam, to znaczy jeszcze nie mam, ale nie będę prowadził sam księgowości. 

[U]: Czyli biuro rachunkowe. Proszę wypełnić tu, tu i tu, zapytać o rozliczenie, adres i stawkę 

podatku. 

(nie mogę dodzwonić się do księgowej, pani Moniki, opuszczam więc Pana Artura, żeby nie 

tworzyć kolejki. Siadam przy stoliku na korytarzu i dzwonię. W końcu Pani Monika odbiera) 

[A]: Pani Moniko, Andrzej Kozdęba z tej strony. Jestem w urzędzie i mam tutaj podać kilka rzeczy, 

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c-4c6bc8f31256
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wiem że Pani mi pomoże. 

 

 

TIP 4: Jeśli księgowość prowadzić będzie dla Ciebie biuro, zapytaj o wszystkie szczegóły 

pracowników. Podadzą Ci wszelkie opcje. Jeśli prowadzisz księgowość sam, skorzystaj z TIPów 

5 i 6. Polecam jednak księgową. To nie jest duży wydatek, a zaoszczędzi Ci masę pracy. 

TIP 5: Wybierając rozliczenie warto zdecydować się na to kwartalne. Polega to na tym, że 

rozliczasz się z Urzędem Skarbowym raz na kwartał, zamiast co miesiąc. Dzięki temu możesz 

obracać gotówką, odliczyć większe kwoty od podatku i rzadziej masz do czynienia z urzędnikami. 

Wadą jest to, że jeżeli masz duży dochód, to może się okazać, że masz kilka tysięcy złotych do 

odprowadzenia (żeby człowiek miał tylko takie problemy, że za dużo zarobił...) 

 

[A]: Dobra Pani Moniko, bierzemy kwartalny. 

 

TIP 6: Jeżeli liczysz na to, że przekroczysz 85 528 zł dochodu (nie zysku!), to wybierz podatek 

liniowy. Wtedy będzie on wynosił dla Ciebie stałe 19%. Jeżeli jednak nie masz w planach tak 

wysokich kwot, to podatek na zasadach ogólnych będzie dla Ciebie lepszy. Wynosi on 18%, ale po 

przekroczeniu w/w kwoty wzrasta do piekielnych 32%. Czy warto się podniecać i liczyć na takie 

dochody już w pierwszym roku? Może i warto, ale pamiętaj, że wybierając podatek liniowy nie 

skorzystasz z żadnych ulg i odliczeń przewidzianych dla innych podatników. Np. z ulgi 

prorodzinnej. 

 

 [M]: To jak Panie Andrzeju? 

[A]: Zasady ogólne. Później się zobaczy, jak się będzie kręciło wszystko. Dziękuję za pomoc. 

(wracam do Pana Artura, nikogo innego nie ma, wypełniamy wniosek dalej. Okazało się, że... nie 

został on zapisany w wersji roboczej, więc wstukujemy wszystko raz jeszcze. Tzn. Pan Artur z 

kwaśną miną stuka, ja patrzę) 

[U]: Pozostał jeszcze numer konta. Będzie Pan zakładał konto firmowe, czy chce Pan używać 

osobistego? 

[A]: Będę zakładał firmowe. 

[U]: OK. Będzie Pan musiał w takim razie uzupełnić dane po jego założeniu. Mamy wszystko w 
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takim razie. Niech Pan sprawdzi dane. Zgadza się? 

 

TIP 7: ZAWSZE, ale to ZAWSZE sprawdzaj dane. 

 

 [A]: Zgadza się. 

[U]: W takim razie witam Pana w gronie przedsiębiorców. Ma Pan teraz 7 dni od momentu 

rozpoczęcia działalności na uregulowanie spraw z Urzędem Skarbowym. Wszelkie zmiany we 

wniosku, np. dodanie numeru konta firmowego, może Pan już zgłaszać w Urzędzie w Krakowie. 

[A]: OK, super. Jest jeszcze coś, co powinienem wiedzieć? 

[U]: W ciągu 2-3 dni zostanie Panu nadany numer REGON. Gdy go Pan uzyska będzie mógł Pan 

założyć konto firmowe. Proszę cierpliwie czekać. To wszystko, do widzenia! 

[A]: Dziękuję, do widzenia! 

Okazuje się, że założenie firmy nie jest wcale takie trudne. Ale nie jest to jeszcze koniec 

przygody. Musisz jeszcze: 

- założyć konto w banku 

- zastanowić się, co zrobić z pieczątką 

- załatwić ZUS 

- jeszcze raz pójść do urzędu miasta 

 

 

 

Jak założyć firmę: Bank, Urząd Skarbowy, ZUS i pieczątka 
 

Mimo wszystkich internetowych ułatwień oraz wprowadzeniu polityki jednego okienka, zakładając 

firmę będziesz musiał przejść się nie tylko do Urzędu Miasta. 

Po dwóch dniach od założenia firmy faktycznie, numer REGON jest już nadany i można zabrać się 

za pozostałe formalności. 

Zacznijmy od banku. 

Tutaj sprawa jest prosta, gdyż wszystkie zawiłości wytłumaczy Ci jego pracownik. 
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Zdecydowałem się na konto w Alior Banku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powierzyć swoje 

pieniądze komuś innemu. Najlepiej zapytaj znajomych i porównaj oferty. Słyszałem dużo dobrego 

o Aliorze, zresztą przez pewien czas korzystałem z ich usług, a i do oddziału mam blisko. Więc dla 

mnie decyzja była oczywista. 

 

TIP 1: Zakładając konto decydujesz, czy w kontaktach z bankiem będziesz posługiwał się 

podpisem i pieczątką czy samym podpisem. Jeśli wybierzesz kombinację podpis + pieczątka, to nie 

założysz bez niej konta. I za każdym razem będziesz musiał nosić ją do oddziału, gdy będziesz 

chciał załatwić jakąś sprawę. 

 

Zdecydowałem więc, że wybiorę opcję bez pieczątki. 

W Alior Banku jest tak, że konto jest bezpłatne, jeśli wypełnisz pewne warunki (szkoda o nich 

pisać, są zamieszczone w ofercie banku). ALE karta do konta już jest płatna. Zdecyduj więc, czy 

jest Ci potrzebna. Ja ze swojej zrezygnowałem. Mam kartę do konta osobistego. W razie potrzeby 

będę robił przelewy między tymi kontami. 

 

TIP 2: Zapytaj pracownika banku o wszystkie interesujące Cię szczegóły. Być może będziesz jego 

klientem, więc możesz wykorzystać jego czas, a on powinien Ci pomóc. JA zawsze potwierdzam 

wszelkie opłaty. Parafrazuję słowa pracownika i pytam, czy oprócz tych opłat są jakieś dodatkowe, 

o których nie zostałem poinformowany. Trzeba dbać o swoje pieniądze. 

 

 

TIP 3: Czytaj wszystkie dokumenty. Nie przejmuj się tym, że w pomieszczeniu panuje krępująca 

cisza, a pracownik banku nie wie, co ze sobą zrobić. Zwykle ludzie nie czytają dokumentów, 

a potem się dziwią, że tego nie było w ofercie. Wykorzystaj swój czas i zapoznaj się z warunkami 

umowy. 

 

W banku spędzisz maksymalnie 45 minut, jeżeli będziesz czytał to, co dostaniesz do podpisu. 

Później spokojnie możesz udać się do sklepu lub odpalić Allegro i rozejrzeć się za pieczątką. 
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TIP 4: NIE MASZ OBOWIĄZKU POSIADANIA PIECZĄTKI. Większość urzędów jej wymaga, 

chociaż nie mają do tego prawa. W żadnej ustawie nie ma zapisu o wymogu posiadania pieczątki 

(więcej informacji). 

 

Ale jeśli chcesz oszczędzić sobie użerania się z biurokratami warto ją wyrobić. Poza tym, fajnie 

mieć pieczątkę. Bezmyślne przybijanie swoich danych odstresowuje mnie prawie tak samo dobrze, 

jak folia bąbelkowa. 

Od Ciebie zależy, jakie dane zamieścisz na pieczęci. Ustawodawca nakłada jedynie obowiązek 

zamieszczenia na niej numeru REGON. więc, raz jeszcze: pieczątki mieć nie musisz, ale jak już 

ją chcesz mieć, to musi być na niej numer REGON. Inaczej będzie to zwykły stempel. 

Najwyższy czas udać się do Urzędu Skarbowego. 

 

TIP 5: Idziesz do Urzędu Skarbowego w miejscu, w którym mieszkasz / prowadzisz działalność 

gospodarczą. Nie do US w miejscu zameldowania. 

Zanim jeszcze wybierzesz się do urzędu warto się zastanowić, czy chcesz i czy możesz skorzystać 

ze zwolnienia podatkowego z podatku VAT. Przysługuje ono drobnym przedsiębiorcom. Ciężko mi 

powiedzieć, które rozwiązanie będzie dla Ciebie lepsze. Korzyści jednego i drugiego są opisane 

m.in. tutaj. 

Dla mnie kluczowe jest zdanie: 

"Jeśli planujemy zdobyć partnerów biznesowych, którzy są płatnikami VAT, to nie osiągniemy tego 

bez możliwości wystawienia faktury VAT, którego wartość ten kontrahent mógłby sobie odliczyć." 

I dlatego zdecydowałem się wypełnić deklarację VAT-R, zapłacić jednorazowo 170 zł i móc 

odliczać VAT od samego początku działalności. Co jest ważne: wypełniając VAT-R zwróćcie 

uwagę, aby zaznaczyć pole dotyczące zakupu usług z terenu Unii Europejskiej. to bardzo ważne dla 

np. agencji interaktywnych, które robią kampanie na Facebooku. Jeżeli nie znaznaczysz 

odpowiedniej kratki, możesz narazić się na kary. 

Wniosek na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowany. Jego wypełnienie w dużej 

mierze zależy od tego, jakie rozliczenia wybrałeś. W razie problemów pytaj urzędnika. Ma 

obowiązek Ci pomóc. Mi pomogli w 100%. 

http://www.vat.pl/pieczatka-firmowa--zakladanie-firmy-8681/
http://www.mikrofirmy.pl/zaloz-firme/poradnik/vat-podatek-firmy-na-start.html
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Ostatnim etapem przygody była aktualizacja danych w Urzędzie Miasta  (w moim przypadku, 

w Twoim kombinacja może być inna, ale pamiętaj o 7 dniach na wizytę w ZUS!): dopisanie 

numeru konta firmowego i jednego numeru PKD, o którym zapomniałem wcześniej. 

A co z ZUS, o którym wspominałem na początku? 

ZUS możesz załatwić osobiście lub zlecić wykonanie zadania przez Biuro Księgowe, z którym 

współpracujesz. Ja wybrałem to drugie rozwiązanie. Wypełniłem odpowiednie pełnomocnictwa 

i wszelkie formalności zostały zdjęte z mojej głowy. 

Tym razem wypełniłem wniosek o zmianę przez Internet, odwiedziłem Urząd Miasta w terminie 

7 dni od wypełnienia wniosku w Internecie (pamiętaj o zapisaniu numeru wniosku), złożyłem 

kilka podpisów i ... mogłem poczuć się pełnoprawnym przedsiębiorcą. 

 

TIP 6: Kseruj i przechowuj wszystkie dokumenty, które otrzymasz od urzędników. 

 

Jak widzisz, sam proces zakładania firmy nie jest trudny i nie musisz się obawiać tego wyzwania. 

Jeżeli jednak natrafisz na jakieś przeciwności pamiętaj: pracownicy banków i urzędów są po to, by 

Ci pomóc. 

 

 

Chroń swoją markę i sprawdź, czy nie łamiesz prawa 
 

Zakładasz swoją firmę. Wymyślasz świetną nazwę i projektujesz logo. Wydajesz pierwsze 

pieniądze na reklamę i wizytówki. Twoja firma działa w Internecie, szybko zdobywa nowych 

klientów oraz popularność. I w tym momencie otrzymujesz zawiadomienie, że używając swojej 

fantastycznej nazwy łamiesz prawo, musisz ją zmienić i budować markę od początku. Jak się przed 

tym uchronić? 

Sytuacja, o której piszę nie jest fikcja. To bardzo ważna sprawa, o której zapomina większość 

przedsiębiorców. Nie tylko młodych. Konsekwencje nie zawsze są tak poważne jak te wymienione 

w pierwszym akapicie. Ale niestety, mogą wystąpić, jeśli nie obejmiemy znaku towarowego naszej 

marki ochroną. 
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Znak towarowy to symbol pozwalający odróżnić produkty i usługi jednej firmy od towarów 

innego przedsiębiorstwa. Ma duże znaczenie dla reklamy i podnosi jego wartość. Zgodnie 

z prawem, znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, 

forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a nawet melodia lub sygnał dźwiękowy. 

 

Znak towarowy spełnia trzy bardzo ważne funkcje: 

 odróżniającą - dzięki niemu klient wie, że korzysta z Twojego produktu, a nie produktu 

konkurencji 

 jakościową - znak niejako informuje o tym, czy produkt jest dobrej jakości. Niektóre 

marki uznawane są za luksusowe. Można je rozpoznać właśnie dzięki znakom towarowym. 

 reklamową - myślę, że ta funkcja jest jasna i powiązana z dwiema poprzednimi: 

używasz znaku towarowego żeby się reklamować. 

 

Przykład 1: 

Sprzedajesz świetne zegarki pod swoją marką TikTak Master. Zegarki są po prostu 

niesamowite i cieszą się popularnością. Nieuczciwa konkurencja nie śpi i Twój zawistny 

sąsiad postanawia podrobić Twoje zegarki. Jeżeli nie masz zastrzeżonego znaku towarowego, 

to nie możesz mu zabronić używania nazwy TikTak Master. Co więcej, jeśli on w tym 

momencie rozpocznie proces zastrzegania nazwy jako pierwszy, to odzyskanie prawa do 

marki może być bardzo czasochłonne. 

Przykład 2: 

Chcesz założyć agencje marketingową. Wymyśliłeś chwytliwą nazwę Pro-Marketing Now!, 

pozyskałeś klientów. Jesteś bardzo dobry w tym, co robisz. Działasz przez dwa lata, po czym 

otrzymujesz list ostrzegawczy od kancelarii prawnej z informacją, że dane oznaczenie jest 

chronione w Urzędzie Patentowym. Musisz więc zmienić nazwę lub logo firmy, co wiąże się 

z kosztami. 
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Wskazówka: Zastanawiając się nad wyborem nazwy wykonaj badanie zdolności rejestrowej 

znaku towarowego lub zleć je prawnikowi. 

 

Przyznam się bez bicia, że sam przez bardzo długi czas byłem nieświadomy istniejących zagrożeń 

i ich konsekwencji. Nie jestem też prawnikiem, dlatego na temat ochrony patentowej postanowiłem 

porozmawiać z Mikołajem Lechem, prawnikiem prowadzącym blog Znaki Towarowe. Mikołaj wie 

naprawdę dużo w tym temacie więc zamiast wyważać drzwi, które są otwarte, poprosiłem go 

o krótki, ale pełen mięsnych informacji wywiad. Czytajcie uważnie, bo Mikołaj przekaże wiele 

cennych wskazówek. 

[A]: Witaj Mikołaju, dziękuję, że zgodziłeś się wytłumaczyć, o co chodzi z tymi znakami 

i patentami. Zacznijmy od prostego pytania: dlaczego zastrzeżenie znaku towarowego jest 

ważne? 

[Mikołaj Lech]: Warto sobie uświadomić, że działając na rynku, budujemy swoją markę. Już od 

momentu wymyślenia nazwy czy logo, nastawieni jesteśmy na potencjalnego klienta. Wkładamy 

dużo czasu i pieniędzy w to, aby opinia o nas była jak najlepsza. A takie mozolne budowanie 

wizerunku trwa całe lata. 

Wiele osób przeżywa więc prawdziwy szok, kiedy dowiaduje się, że nie może posługiwać 

się określoną nazwą. A dzieje się to najczęściej w momencie, w którym otrzymują stosowne pismo 

z kancelarii prawnej. Jest to wezwanie do zaprzestania używania zarejestrowanego już wcześniej 

znaku towarowego. Niestety często w takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest zejście ze 

spornej nazwy. Sprawdza się tu zasada, że nieznajomość prawa szkodzi. Jeżeli naszemu 

przedsiębiorcy uda się zastrzec swoją nazwę jako znak towarowy, uzyskuje gwarancję, że nie 

narusza cudzych praw. 

Przed ostateczną decyzją o wyborze nazwy, warto więc zgłosić się do rzecznika patentowego, który 

sprawdzi kolokwialnie mówiąc czy jest ona wolna.  

[A]: Czy taką sprawdzoną nazwę trzeba obowiązkowo zarejestrować? 

[M]: Nie ma obowiązku dokonywania rejestracji, ale taka ochrona daje wiele korzyści. Jest 

np. bardzo przydatna w walce z nieuczciwą konkurencją. Dysponując bowiem świadectwem 

ochronnym mamy wyłączność na posługiwanie się danym oznaczeniem w konkretnej branży. 

http://znakitowarowe-blog.pl/
http://znakitowarowe-blog.pl/
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Oznacza to, że nikt nie może oznaczać swoich towarów bądź usług symbolem zbliżonym do 

naszego. 

[A]: Tak to działa w przypadku firm. A czy bloger również powinien zastrzec nazwę bloga, 

jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej? 

[M]: Według polskich przepisów znak towarowy to oznaczenie, które nadaje się do odróżniania 

w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów 

innych przedsiębiorstw. Pytanie więc jakie towary bądź usługi dany bloger wprowadza na 

rynek? Ta forma ochrony nie daje nieograniczonego monopolu na daną nazwę. Zawsze należy 

wskazać, co pod określonym znakiem będzie oferowane. 

W przypadku więc początkujących blogerów, którzy dopiero budują swoją osobistą markę, 

rejestrowanie znaku może nie mieć sensu. Są jednak osoby, które na tyle rozwinęły swoje blogi, 

że skupiają wokół nich rzesze czytelników. Wykorzystują to prowadząc np. sklepy on-line 

(np. z odzieżą). W takim wypadku rejestracja znaku jest jak najbardziej uzasadniona. Mamy wtedy 

jednak do czynienia z blogerami, którzy prowadzą działalność gospodarczą. 

Pojawia się również problem tego co może być znakiem towarowym. Jeżeli bowiem nasz 

bloger posługuje się znakiem, który bezpośrednio wskazuje na towar lub usługę ochrona będzie 

tylko częściowa. Przykładowo nazwa bloga SMACZNE JABŁECZNIKI może być chroniona 

w Urzędzie Patentowym (np. dla towarów takich jak ciasta) jedynie w warstwie graficznej. 

Istnieje więc możliwość ochrony jedynie graficznego zapisu nazwy. Mając na względzie te 

ograniczenia, warto rozsądnie wybierać określenia dla swojej działalności. 

[A]: Czyli chodzi o to, że nie przyznaje się ochrony na oznaczenia ogólnoinformacyjne? 

[M]: Właśnie tak.To tak jakbym zastrzegł sobie zestawienie słów polska woda czy polski 

chleb (w wersji fonetycznej). 

[A]: Czy powinienem zastrzec logo, nazwę, a może jedno i drugie? 

Jeżeli masz wyjątkową nazwę, to możesz zastrzec znak słowny. Słowny znak towarowy chroni 

samo brzmienie słowa w oderwaniu od grafiki. Akcent położony jest na część fonetyczną logo. 

Najłatwiej można to sobie wyobrazić porównując dwie reklamy radiowe. Jeżeli nazwa 

konkurencyjnej firmy brzmi podobnie do naszej, może dochodzić do naruszenia. Taką ochronę 

jednak ciężko uzyskać. Własnie o to chodzi przy "Smacznych Jabłecznikach". 

Z kolei znak słowno-graficzny (czyli np. logo) łatwiej zastrzec. Jest to zasługą grafiki, która 

wpływa na odróżnianie się znaków. Można więc uzyskać ochronę na wyrażenia, które nie dostałyby 



Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? 

 

29 

 

ochrony jako znaki słowne ponieważ np. są określeniami ogólnoinformacyjnymi. On chroni słowo 

(słowa) w zakresie określonej szaty graficznej. Akcent położony jest więc na wizualną część znaku. 

Wiele firm nie ryzykuje i chroni obie formy znaków. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami 

urzędowymi, dlatego decydują się na to zazwyczaj większe firmy. Nie zmienia to jednak faktu, że 

w takim przypadku ochrona firmowego znaku zapewniona jest na wszystkich najważniejszych 

płaszczyznach. Ciężko bowiem już na etapie zgłoszenia prognozować, w jakiej formie mogą 

nastąpić próby podszycia się pod znak w przyszłości. 

[A]: Co w przypadku rebrandingu? czy muszę znak zastrzec raz jeszcze? 

[M]: Jeżeli zarejestrowałeś znak towarowy tylko w wersji słowno- graficznej to możesz mieć 

kłopoty. Faktycznie bowiem nowa wizualizacja twojej marki nie jest chroniona w Urzędzie 

Patentowym! Wielu przedsiębiorców zapomina o tym fakcie i żyje w pełnym przekonaniu, że mają 

realną ochronę. A to Błąd! 

Tylko znak towarowy słowny przy okazji rebrandingu chroni również jego nową wersję. Tam 

bowiem akcent ochronny położony jest na część fonetyczną znaku. Czyli jak łatwo zauważyć jest 

niezależny od szaty graficznej. Przy nowym logo nie pozostaje Ci nic innego jak dokonanie nowego 

zgłoszenia. 

[A]: Załóżmy taką oto sytuację: Tomek Tomczyk nie ma zarejestrowanego znaku towarowego 

Kominek.es. Ja, nie mający nic wspólnego z tą marką, idę dzisiaj i składam papiery 

o rejestrację znaku towarowego: Kominek.es. 

Czy od teraz jest to moje oznaczenie, które jest chronione i mogę ubiegać się, by Kominek 

przestał pisać na Kominek.es? Jeśli nie, to czego mogę od niego wymagać? 

[M]: Polskie przepisy mówią, że znak towarowy nie może naruszać praw osobistych lub 

majątkowych osób trzecich. Znak nie może również zostać zgłoszony w złej wierze. Teoretycznie 

więc, jeżeli zastrzeżemy słowo Kominek np. na usługi nauczania- możemy uzyskać ochronę. 

W takim jednak przypadku znany wszystkim Kominek może próbować taki znak unieważnić, 

powołując się na to, że: 

 

a) został on zgłoszony w złej wierze (aby uniemożliwić mu działalność) 

b) został on zgłoszony z naruszeniem jego praw osobistych i majątkowych do 

pseudonimu artystycznego. 

Klasycznym przykładem zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze jest sytuacja, 
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kiedy pracownik odchodzi z firmy i zakłada własną działalność gospodarczą. Wiedząc, że 

dawny pracodawca nie zarejestrował swojego znaku w Urzędzie Patentowym robi to na swoją 

rzecz. 

[A]: Myślę, że to może uspokoić część blogerów. Powiedz mi jeszcze proszę, kiedy mała firma 

powinna zastrzec swój znak towarowy? 

[M]: Zdecydowana większość biznesów upada w pierwszych 2 latach swojej działalności. Z tego 

powodu jeżeli nie masz pewności co do kondycji twojej firmy za kilka miesięcy, poczekaj ze 

zgłoszeniem. Często dla drobnych przedsiębiorców koszty związane z ochroną znaku towarowego 

mogą się wydawać wysokie. Ochrona jest przyznawana na 10 lat, ale wszelkie opłaty należy uiścić 

z góry. Taka sytuacja może zniechęcić szczególnie małe firmy, które rozpoczynając działalność 

szukają oszczędności na każdym kroku. 

[A]: A jak długo trwa proces zastrzegania? I ile kosztuje? 

Zastrzeżenie nazwy firmy jako znaku towarowego dokonuje się w Urzędzie Patentowym 

w Warszawie. Procedura trwa około 1 roku. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego wynosi 

550 złotych (do trzech klas towarowych. Każdy produkt lub usługa należy do określonej klasy). 

Kolejne klasy towarowe wiążą się z dodatkowymi kosztami. Z kolei sama ochrona w wymiarze 

10 lat to 400 złotych. Szczegółową tabelę opłat znajdziesz tutaj. 

[A]: Mikołaju - bardzo dziękuję Ci za te cenne informacje. Myślę, że jeśli ktoś potrzebuje 

bardziej szczegółowych informacji odwiedzi Twojego bloga. 

Wszystko jasne. Znak towarowy warto zastrzec, ale jeśli startujemy z działalnością i nie wiemy jak 

będzie wyglądała w przyszłości, możemy poczekać i sprawdzić, czy faktycznie ona wypali. A tego 

życzę Wam wszystkim. 

 

Jak zbudować wizerunek eksperta? 
 

Zwykle osoby, które chcą założyć swoją firmę zaczynają nad nią pracować jeszcze będąc 

zatrudnionymi na etacie lub umowie innego rodzaju. Niektórzy zaczynają na studiach będąc jeszcze 

pod finansową opieką rodziców. I bardzo dobrze. Wykorzystaj ten czas i zbuduj wizerunek 

eksperta, żeby móc wystartować z pełną parą już n a samym początku. 

Ale jak to budować wizerunek eksperta - zapytasz - kiedy ja tak naprawdę wciąż niewiele wiem na 

http://znakitowarowe-blog.pl/wp-content/uploads/2013/05/Zmienione_rozporzadzeniem_Rady_Ministrow_z_dnia_26_lutego_2008.pdf
http://znakitowarowe-blog.pl/
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temat tego, czym chcę się zajmować? 

 

Zasada 1: Nigdy nie będziesz wiedział wystarczająco dużo. 

 

Ludzie często ubiegają się o stanowiska, na które nie mają odpowiednich kwalifikacji. Ale gdy 

przychodzi im zakładać swoją firmę, to odwlekają ten moment, bo przecież wiedzą zbyt mało. 

Gdzie tu logika? 

Nigdy nie będzie idealnego momentu na otworzenie własnej działalności. Powiem więcej: 

większość osób, które startują z biznesem nie ma fantastycznych referencji, super doświadczenia 

w branży i rzeszy klientów. Większość osób, które startują z własnym biznesem ma zapał do pracy, 

chęć do nauki i świadomość tego, że błędy będą się pojawiały. Uświadom to sobie. 

 

Zasada 2: Najwięcej nauczysz się poprzez własne doświadczenie. 

 

A zdobywając to doświadczenie w różnych miejscach i rożnymi sposobami, będziesz stawał się 

ekspertem w swojej dziedzinie. Nie zajmie to tygodnia albo dwóch. Zajmie to pół roku, rok, może 

dwa - wszystko zależy od Twojego zaangażowania. Im więcej włożysz pracy w budowę takiego 

wizerunku, tym szybciej osiągniesz rezultaty. Mam nadzieję, że jest to jasne. Przechodząc do 

rzeczy: jak budować wizerunek eksperta? 

Po pierwsze, musisz wybrać swoją branżę. Niezależnie od tego, czy chcesz rozkręcić firmę, czy po 

prostu chcesz być jednym z najlepszych specjalistów w tym, co robisz, musisz określić, co to 

dokładnie będzie. Wiesz do czego są rzeczy, które służą do wszystkiego? Do niczego. Wybierz 

swoją specjalizację. To, w czym chcesz być najlepszy. I zdobądź mistrzostwo w tej dziedzinie. Jak? 

Wstąp do branżowej organizacji 

Jest cała masa organizacji, które zrzeszają różnego rodzaju specjalistów. Do niektórych możesz 

dołączyć jedynie z polecenia innych członków. Te stowarzyszenia skupiają zwykle menedżerów 

wyższego szczebla, prezesów, ludzi, którzy osiągnęli w swoim życiu duże sukcesy. Ale większość 

organizacji dopuszcza członkostwo wszystkich zainteresowanych. Jedynym warunkiem dołączenia 

jest opłacenie składki i ewentualnie wypełnienie deklaracji. 

Ludzie patrzą na taką działalność. Już sama przynależność(niekoniecznie aktywność) do struktur da 
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Ci kilka punktów do wizerunku. Ale dopiero prawdziwe zaangażowanie będzie się wiązało 

z realnymi korzyściami dla Ciebie. 

Poznaj ludzi z branży 

Punkt powiązany z wcześniejszym, bo w organizacjach branżowych działają ludzie z branży 

i pasjonaci. Osoby, które są obeznane w temacie spotkasz również na różnego rodzaju 

konferencjach i nieformalnych spotkaniach. A jest ich naprawdę sporo. Jakby człowiek nie musiał 

zarabiać pieniędzy i pracować z klientami, to mógłby każdego dnia siedzieć na innym spotkaniu, 

z innymi ludźmi. Takie poznawanie ludzi to zdobywanie kontaktów, które w przyszłości mogą 

zaprocentować. I będą, jeżeli faktycznie będziesz dobry w tym, czym się zajmujesz. Na szczęście 

sytuacje, w których dostajesz pracę jedynie dlatego, że kogoś znasz są coraz rzadsze. Oprócz tego 

musisz coś potrafić. 

W każdej branży są jakieś gwiazdy, które warto poznać (niekoniecznie trzeba od razu robić sobie 

zdjęcie i wrzucić je na Facebooka). A najlepiej nawiązać rozmowę, poruszyć jakiś temat, o którym 

Twój nowy, bardziej doświadczony znajomy wie dużo. Poznawanie ludzi to nie taka trudna 

umiejętność. Trzeba jej się po prostu nauczyć i przełamać nieśmiałość. 

Przeczytaj kilka książek, czytaj blogi i magazyny branżowe 

W Google na pewno znajdziesz książki, które są polecane dla osób zainteresowanych Twoją branżą. 

Zrób listę tych najbardziej wartościowych oraz przeczytaj kilka takich, które traktują o nowościach 

w branży. Chcąc być ekspertem musisz być na bieżąco. Dlatego zaglądaj na branżowe blogi i strony 

www oraz przynajmniej przeglądaj magazyny. W Empiku jest pełno publikacji na każdy temat, 

a jeśli u Ciebie w mieście nie ma tej księgarni to założę się, że bez problemu znajdziesz 

czasopismo, które wydaje internetową wersję każdego numeru. 

Wracając jeszcze do książek. Samo ich przeczytanie nie wystarczy. Podkreśl najważniejsze rzeczy, 

zrób notatki, zapamiętaj pojęcia i dowiedz się, czego i w jakich okolicznościach używać. Stosuj to, 

czego się nauczyłeś. Nie piszę o tym, jak masz zgrywać eksperta, tylko jak masz się nim stać. 

Kreuj treści 

Nie musisz od razu zakładać bloga czy strony www (aczkolwiek posiadanie minimum własnej 

wizytówki w formie strony internetowej byłoby wskazane). Jeżeli nie lubisz pisać artykułów, bądź 

aktywnym komentatorem. Wypowiadaj się mądrze i szybko tak, żeby Twoje imię i nazwisko było 

widoczne zaraz pod artykułem. Warto podpiąć swojego maila pod kilka branżowych newsletterów. 
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Będziesz otrzymywał informacje o nowych artykułach na swojego maila (zwykle w pierwszej 

kolejności) i dzięki temu będziesz mógł się wypowiedzieć w pierwszej kolejności. 

Jeszcze wrócę do zwrotu: wypowiadaj się mądrze. Komentarz w stylu: Fajny wpis, wpadnij do 

mnie albo Zgadzam się w 100% nie budują Twojego wizerunku. Jasne, od czasu do czasu możesz 

napisać zwykłą pochwałę. Ale komentując jako ekspert wypowiadaj się na temat. I jeśli będziesz 

wysoko w komentarzach, to inni zauważą, że się znasz. 

Zrób coś za darmo 

Wiesz kto bardzo lubi darmowe rzeczy, prawda? Oczywiście: studenci. Znam osoby, które mają 

więcej niż 40 lat i z chęcią przyjeżdżają na konferencje organizacji studenckich i kół naukowych. 

To żadna ujma. To nowe doświadczenie, możliwość zdobycia referencji i pokazania się przed grupą 

osób, które za jakiś czas będą częścią tej samej branży. 

Jeżeli nie chcesz wchodzić w relacje ze studentami zorganizuj coś na własną rękę. Pogadaj 

z władzami biblioteki publicznej, kawiarni, czy jakiegoś innego miejsca, w którym udostępniono by 

Ci salę i pozwolono przeprowadzić warsztaty lub spotkanie. 

Poinformuj media o swoim istnieniu 

Gdy już zrobisz listę mediów (czasopism, blogów, portali, programów branżowych), które są dla 

Ciebie interesujące, wyślij do nich wiadomość o swoim istnieniu.Napisz artykuł, przeprowadź 

wywiad z kimś znanym z branży. Jeśli nie prowadzisz własnego portalu czy bloga, możesz wysłać 

również taki materiał. Nawet jeżeli media tego nie wykorzystają, to otrzymają sygnał, że oto na 

horyzoncie pojawił się nowy, gotowy do współpracy specjalista. Informację o swoim istnieniu 

możesz też wysłać do gazet codziennych, stacji radiowych i telewizji oraz portali internetowych. 

Dziennikarze czasami potrzebują kogoś, kto wypowie się na jakiś temat. Być może trafisz na czyjąś 

listę i zostaniesz poproszony o zajęcie stanowiska? Być może tak się nie stanie, ale i tak wykonasz 

więcej pracy w dotarciu do mediów niż większość. 

Na przygotowanie tego typu listy i artykułów trzeba poświęcić trochę czasu, ale: Hej! Budujemy 

wizerunek eksperta! 

Dbaj o swój wizerunek w Social Media 

Social Media to nie tylko Facebook i Twitter. Warto, żebyś znalazł się również na portalach 

profesjonalnych, takich jak Linkedin, GoldenLine czy Profeo. Zainwestuj w ładne zdjęcia profilowe 

i myśl, jakie treści publikujesz na Facebooku. Sprawdź też, co takiego znajduje się już na Twojej 
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tablicy i kto może to oglądać. Nie mówię, że masz całkowicie pozbyć się zdjęć z imprez, bo nie o to 

chodzi. Ale już fotka profilowa na której pijesz - gdzie tam pijesz - łoisz wódę z gwinta albo 

prezentujesz nagą klatę nie stawia Cię w najlepszym świetle. Podobnie jak opisy: idę na melo 

hehehe! 

Nie chodzi o to, że masz całkowicie zrezygnować ze swojej codzienności. Po prostu zastanów się 

dobrze, jakie treści Ty chciałbyś oglądać u kogoś, z kim chciałbyś współpracować i stosuj te zasady 

do siebie - przynajmniej publikując treści publiczne. Popatrz, jak prowadzą swoje profile inni 

branżowcy. Inne zachowania są akceptowane gdy widzisz je u grafika, a inne u prawnika. Zwracaj 

uwagę na ustawienia prywatności: komu udostępniasz post, kogo przyjmujesz do znajomych, kto 

widzi Twoje zdjęcia. 

Garść wizerunkowych szybkich wskazówek na sam koniec: 

  nie upijaj się na imprezach branżowych 

  nie obgaduj swoich kolegów z branży - nikt tego nie lubi i na pewno nie zaskarbisz 

sobie sympatii innych gadając za plecami 

 nie bój się inwestować w siebie - to dobrze wydane pieniądze 

 pytaj o rady - nie bój się pytać bardziej doświadczonych osób, w jaki sposób np. 

zdobyły klientów. 

 

I najważniejsza rzecz, jaką mogę Ci powiedzieć: BĄDŹ AUTENTYCZNY. Jeżeli jesteś 

z natury wesoły, nie staraj się być super-poważny. To jest skuteczne tylko w krótkim okresie. 

W długim możesz kreować wizerunek, który nie jest spójny z Twoją osobą, ale będziesz się z nim 

męczył i szybko stracisz radość z tego, co robisz. Stanie się to dla Ciebie żmudną pracą. A każdy 

ekspert, którego znam nie traktuje swojego zajęcia jako pracy, tylko jako pasję. I tego Ci życzę :). 

 

Jak zdobyć referencje?  
 

Wiele osób boi się założyć własną działalność z powodu braku doświadczenia. A jeśli to 

doświadczenie mają, to często jest niepotwierdzone referencjami lub związane z inną branżą niż ta, 

w której chcą działać. Zdobycie poleceń wcale nie jest trudne. Wystarczy... prosić. 
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Referencje potwierdzają, że sprawdziłeś się pracując dla firmy X i Twój przełożony nie ma 

wątpliwości, że warto polecić Twoje usługi. Jeżeli w pracy nie robiłeś nic, nie przykładałeś się 

i kłóciłeś ze współpracownikami, to o referencje będzie Ci bardzo ciężko. Niby rzecz oczywista, ale 

nie jeden raz spotkałem się z sytuacją, w której zwolniony w nieprzyjemnych okolicznościach 

pracownik prosi byłego szefa o referencje. Niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, robisz 

praktyki, czy działasz w wolontariacie: staraj się, a referencje będą Ci dane. 

To, co znacznie zwiększy Twoje szanse na otrzymanie pozytywnych opinii, to pozytywne rozstanie 

z firmą. Nawet, jeśli trafiłeś 6 w lotka to wparowanie do gabinetu szefa, wygarnięcie mu, kim on 

jest i zwolnienie się przy jednoczesnym trzaśnięciu drzwiami nie jest dobrym pomysłem. Masz 

kasę, żeby założyć coś swojego, ale opinia pójdzie za Tobą (nigdy nie wiesz, kogo zna Twój szef). 

Jeśli chcesz otrzymać referencje, zostawić dobre wrażenie i liczyć na polecenie w przyszłości, 

pożegnaj się pozytywnie: 

 pogadaj z przełożonym i wytłumacz powód rozstania 

 zakończ lub przekaż wszelkie rozpoczęte projekty 

 staraj się i pracuj do ostatniego dnia 

Pozostawisz po sobie dobre wrażenie, nie spalisz mostu i możesz liczyć na dobre papiery. 

A jeśli chodzi o te, to nie bój się o nie prosić, ani nie bój się określić, co powinny zawierać. Wiele 

razy spotkałem się z sytuacją: Ty napisz sobie referencje sam, a ja Ci je podpiszę. Nigdy tego nie 

lubiłem. Niby to pokazuje, że Twój zleceniodawca czy przełożony ufa Twoim umiejętnościom, ale 

jakoś zawsze wolałem, jeżeli były one pisane przez stronę zaświadczającą. Jeśli Tobie nie 

przeszkadza takie rozwiązanie - pisz, będziesz miał dokładnie to, co chcesz w nich mieć. 

Jeżeli taka propozycja nie padnie lub jeśli zdecydujesz się, że wolałbyś nie podejmować się tego 

obowiązku, nakreśl przełożonemu, co powinno znajdować się w referencjach. To z kolei robię 

zawsze. Kilka prostych punktów i prośba: czy możesz położyć nacisk na aspekty X,Y, Z mojej 

pracy? Zawsze były później uwzględnione w referencjach. Dzięki takiemu pracodawcy łatwiej 

napisać tekst, a Ty otrzymujesz to, na co chcesz by zwrócono uwagę. 

Referencje on-line 

Oprócz tradycyjnych referencji, które otrzymujesz w formie drukowanej, możesz prosić też 

o referencje on-line. Platformy społecznościowe, takie jak: Golden Line i Linkedin posiadają 

specjalne moduły, które pozwalają Twoim współpracownikom, wspólnikom, przełożonym 
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wystawić wirtualne referencje (GL) lub oceniać Twoje umiejętności w danym zakresie (Linkedin). 

Jeżeli prowadzisz fanpage lokalnej firmy możesz prosić klientów o wyrażenie na nim opinii 

dotyczącej Twoich produktów lub usług. Sam 3 dni temu byłem świadkiem sprawdzania 

internetowego profilu zleceniobiorcy przez zleceniodawcę. Opierając się na doświadczeniu mogę 

Cię zapewnić, że taka wizytówka z podpiętymi dokumentami jest naprawdę mocnym 

sygnałem wizerunkowym. 

 

 

Gdzie jeszcze, oprócz miejsca pracy, można takie referencje można zdobyć? 

 praktyki 

Propozycja dla młodych osób, które chcą zdobywać doświadczenie. Bardzo śmieszy mnie 

roszczeniowa postawa studentów, którzy nie robili w swoim życiu nic oprócz wydawania pieniędzy 

rodziców, a którzy od razu liczą na tantiemy w pierwszej pracy. Nie mówię, że rok pracy za darmo 

jest OK, bo nie jest. Ale jeśli nic nie potrafisz (a tak własnie jest, jeśli tylko studiujesz), to 

2-3 miesiące darmowej roboty nie powinny być dla Ciebie dużym problemem. Albo działaj 

w wolontariacie (poniżej). Wykaż się, zdobądź referencje i postaraj się zostać w firmie albo szukaj 

czegoś innego (jeśli chcesz założyć firmę, to lepiej szukaj czegoś nowego i walcz o nowe referencje 

ale możesz też zostać dłużej, zarabiać kasę i uczyć się dalej). 

 NGO 

Doświadczenia zdobyte w trzecim sektorze wcale nie są gorsze od tych, które zdobywasz pracując 

w firmie. Organizacji poszukujących wolontariuszy jest mnóstwo, więc wybierz najbardziej 

odpowiednią dla siebie, zrób w niej projekt lub wykaż się umiejętnościami i poproś o polecenie. 
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 bezpłatny projekt 

Bardzo ciekawa metoda, o której kiedyś usłyszałem to zrobienie za referencje projektu dla firmy 

posiadającej rozpoznawalny wizerunek. Polecenie od znanego gracza będzie na pewno wymagało 

sporo pracy, ale warto zainwestować czas, aby pokazać się z dobrej strony. Takie znajomości 

procentują w przyszłości, a takie referencje są najcenniejsze. 

 poproś znajomych 

Czasami o referencje możesz poprosić znajomych. Jeśli robiłeś dla nich projekt lub pomogłeś 

w czymś, co jest związane z działalnością, którą chcesz otworzyć, nie bój się prosić o referencje. 

Szczególnie te on-line. Ich to kosztuje niewiele. Ty otrzymujesz potwierdzenie umiejętności. 

Jeżeli będziesz dobry w tym, co robisz, to będziesz zdobywał klientów z polecenia. Ci mogą się 

Tobą zainteresować albo przez wspólnych znajomych albo dzięki referencjom, które znajdą na 

Twoim profilu lub stronie www. Zadbaj o to, by mieli ciekawą lekturę. 

 

Jak zaprojektować wizytówki? 
 

Zawsze bardzo podobały mi się wizytówki. Małe, eleganckie, często niezwykle kreatywne. 

Wyjątkowy nośnik będący nie tylko przedłużeniem Twojej osoby, ale również (czasami niezwykle 

skuteczną) reklamą. Każdy szanujący się specjalista powinien mieć swoją wizytówkę. Czy wiesz, 

jaka powinna być? 

Przygotowanie dobrej wizytówki wymaga pracy i doświadczenia, dlatego jeżeli nie posiadasz 

zdolności graficznych, zleć jej wykonanie grafikowi. A nawet, jeśli jakieś doświadczenie posiadasz, 

powinieneś wiedzieć na co zwrócić uwagę. 

Mimo niewielkich rozmiarów i niepozornej formy, wizytówki dają Ci możliwość taniej, ale 

efektywnej reklamy. Są przedłużeniem Ciebie i Twojej prezentacji. Bo przecież wręczenie 

wizytówek zwykle następuje po wymianie kilku zdań lub przedstawieniu oferty firmy. Dobrze żeby 

na tej ostatniej prostej wizytówka była Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Gdy dostałem 

swoje pierwsze wizytówki ubolewałem nad faktem ich brzydoty. Niestety, nie miałem zbyt dużego 

wyboru i musiałem używać ogólnego wzoru, który stosowała firma. W tym to dniu obiecałem 

sobie, że moje własne wizytówki będą fantastyczne. I takie własnie są. 
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Absolutne minimum, czyli jakie dane zamieszczać na wizytówce: 

 Twoje imię i nazwisko 

 Nazwę Twojej firmy 

 Dane adresowe - wymagane, jeżeli zapraszasz klientów do biura, sklepu, fabryki itp. 

(uważam za niepotrzebne, jeśli jeździsz do klientów i spotykasz się z nimi u nich) 

 Dane kontaktowe: telefon, adres e-mail, strona www 

 Stanowisko - w przypadku działalności jednoosobowych zakres tego, czym się 

zajmujesz jest ważniejszy niż nazwa Twojej firmy 

 Logo Twojej firmy 

Nie jestem fanem wizytówek dwujęzycznych. Spotkałem się kilka razy z takimi formami i żadna 

nie była ładna. Ani rozwiązanie dwustronne, ani tym bardziej dwujęzyczne na jednej stronie nie są 

przyciągające. Jeśli chcesz działać w kraju i zagranicą postaw na język angielski lub przygotuj dwa 

wzory*. 

* Wyjątek: jedynym usprawiedliwieniem użycia dwujęzycznej wizytówki jest dla mnie 

prowadzenie biura tłumaczeń, lekcji języków obcych lub szkoły językowej. Dodasz do tego ładny 

projekt i masz super reklamę swojej działalności. 

Wiesz już, co powinno się na wizytówce znaleźć. Być może wypisałeś sobie swoje dane na kartce. 

Mało kto nie wie, co napisać na wizytówce (ewentualnie można zastanawiać się nad odpowiednim 
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hasłem reklamowym, jeśli chcesz jakieś zamieścić). Dane, które powinny się znaleźć na tym małym 

kawałku papieru są identyczne dla każdego. Nimi się nie wybijesz (chyba, że masz świetne 

nazwisko).  

Dlatego powinieneś zadbać, by Twój projekt był: 

 oryginalny 

Liczy się pomysł. Oczywiście są rzeczy, których w przypadku wizytówek nie powinieneś zmieniać 

(np. rozmiar), ale nie ma ich wiele. Cała reszta tworzy szeroki wachlarz możliwości. Projekt może 

nawiązywać do tego, czym się zajmujesz, do Twojej branży. Może być wykonany z nietypowego 

materiału, przezroczysty, ruchomy lub cieszyć oko niezwykłym designem. Ważne, by nie powielał 

wzorów. 

 przejrzysty 

Wizytówka musi być czytelna. Jeżeli jest na niej zbyt wiele informacji lub treści są opakowane 

w przesadzone, rozpychające się formy, to nie spełni ona swojego zadania. Rzeczy przejrzyste 

o wiele łatwiej zapamiętać i odnaleźć wśród innych projektów. 

 atrakcyjny wizualnie 

Powód dla którego nie podobają mi się dwustronne, dwujęzyczne wizytówki jest prosty: bardzo 

trudno sprawić, by taka wizytówka była atrakcyjna wizualnie. A jest to bardzo ważna cecha. 

Wizytówka musi być ładna. 

 nawiązujący do systemu identyfikacji wizualnej firmy 

Mówiąc prościej: do kolorystyki i elementów graficznych których używasz. Jeśli masz 

zielono-białe logo i zielono-białą stronę www, to nie rób czerwonych wizytówek. Jeżeli do tej pory 

stosowałeś linie proste, to nie zaczynaj bawić się zawijasami. Wizytówka ma być przedłużeniem 

Ciebie i Twojej firmy. Powinna być spójna z dotychczasowymi materiałami. 

 wysokiej jakości 

Dobra wizytówka to nie tylko wizytówka ładna, ale też wizytówka dobra jakościowo. Czyli 

przynajmniej wydrukowana na dobrym, twardym papierze. Minimum to 300-350 g/m2 (jak 

powiesz w drukarni, że chcesz mieć to na trzysta pięćdziesiątce, to będą wiedzieć, o co chodzi). 

Jeżeli dodasz do projektu np. lakierowanie wybiórcze, to nadasz jej bardziej profesjonalnego 

i eleganckiego wyglądu (ja mam polakierowaną chmurkę i adres www na rewersie). 
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Rozmiar wizytówki 

Rozmiar to jedna z tych spraw, z którymi nie powinieneś kombinować tworząc wizytówkę. 

W Polsce standardowo przyjęło się używanie wizytówek w rozmiarze: 90 x 50 milimetrów, ale 

często spotkać można także karty o wymiarach  85,60 x 53,98mm (najpopularniejsze - taki rozmiar 

mają karty kredytowe). W niektórych krajach (np. Japonii) przyjęło się używać wizytówek o nieco 

innych rozmiarach. Ale na naszym podwórku trzymaj się tych, nie kombinuj. Zbyt duża wizytówka 

nie zmieści się ani do wizytownika ani do przegródki w portfelu. 

 

 

 

Wizytówkowy savoir-vivre 

Warto wiedzieć, że zasady savoir-vivre'u mają zastosowanie również w przypadku wizytówek. 

Sprawdź, co zrobić, aby nie popełnić związanej z nimi wizerunkowej gafy: 

 Miej przy sobie wizytówki 

Posiadanie wizytówek jest rzeczą niezwykle istotną. Noś je ze sobą na spotkania i miej zawsze 

kilka w zapasie. Kilka razy zdarzyło mi się być na spotkaniu, na którym partner nie miał tylu 

wizytówek, ilu było gości na spotkaniu. Zakłopotanie w takiej sytuacji dość ciężko ukryć. 

Szczególnie, jeśli zbyt późno zauważysz taki stan rzeczy i zaczniesz już rozdawać karty. 

 Miej przy sobie nie zniszczone wizytówki 
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Wręczenie komuś pogiętej, poplamionej atramentem, oblepionej ziarnami piasku wizytówki jest 

dużą plamą na Twoim wizerunku. Jeśli masz ze sobą tylko takie, lepiej powiedz, że nie masz i że 

odezwiesz się na maila. 

 Doceń wizytówkę kontrahenta 

W Internecie znajdziesz niejedną radę brzmiącą mniej więcej: Gdy otrzymujesz od kogoś 

wizytówkę, to obejrzyj ją, nie chowaj jej od razu do kieszeni. Twój partner poczuje się 

doceniony. W dzisiejszych czasach, gdy zasady biznesowego savoir-vivre'u są znane każdemu, 

studiowanie wizytówki to nie kwestia docenienia, a dobrych manier. Dla mnie jest to równoznaczne 

z uściskiem dłoni lub wypowiedzeniem Dzień dobry. Naucz się tego: popatrz na otrzymaną 

wizytówkę. 

 Podaj wizytówkę do ręki 

Wizytówek nie przesuwaj po stole, nie pstrykaj palcami. Podaj ją Twojemu partnerowi. Stroną 

z danymi personalnymi skierowaną ku niemu. I zwróć uwagę, by nie była odwrócona do góry 

nogami. 

 Kiedy podać wizytówkę? 

Zwykle wymiana wizytówek odbywa się pod koniec spotkania. Czasami ma to miejsce na 

początku, jeśli wcześniej nie znaliśmy naszego rozmówcy lub - po prostu - we właściwym 

momencie rozmowy (czasami w czasie rozmowy ktoś coś wspomni o wizytówce, napomni, że 

warto się wymienić - zdarza się). Pamiętaj, żeby nie wymieniać wizytówek podczas posiłku. To 

nieeleganckie. I wizytówka może wpaść do rosołu. Szkoda wizytówki. I rosołu. 

Z wizytówką jest jak z logo i stroną www. Jest Twoja. Dlatego zadbaj też o to, żeby Ci się podobała 

i oddawała charakter zarówno Twój, jak i Twojej firmy. Wtedy chętnie będziesz ją wręczał Twoim 

partnerom. 
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Z praktycznego punktu widzenia, czyli rady 
przedsiębiorców 
 

Prowadzenie firmy jest wyzwaniem. Na szczęście chcąc założyć działalność nie będziesz 

pierwszym człowiekiem na Ziemi, który tego dokona. A skoro nie będziesz pierwszy, to znajdziesz 

wiele osób, które chętnie podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami.  

Mam wielu znajomych, którzy prowadzą lub prowadzili swoje firmy. Część z nich to już grube ryby 

świata biznesu. Inni stawiają dopiero pierwsze kroki na tym polu. Każdy z nich ma już jednak spory 

kawałek drogi za sobą. Drogi, na której czasami pojawiały się ostre zakręty, a czasami jechało się 

z górki. Oni sobie poradzli z tymi zakrętami, gdy trzeba było manewrować po wąskiej drodze. Nie 

zachłysnęli się też sukcesami, gdy pojawiły się po raz pierwszy. Poposiłem ich o kilka słów. Poniżej 

znajdziesz ich cenne wskazówki.  

 

„ 

Młody przedsiębiorco, stoisz właśnie przed bardzo trudnym zadaniem jakim jest rozkręcanie 

własnego biznesu. Wielu próbuje, a udaje się tylko garstce. Pewnie zadajesz sobie pytanie, w czym 

tkwi sekret. Sam zadawałem je sobie parę lat temu. 

Odpowiedzi może być wiele, ale na kilka elementów na pewno warto zwrócić uwagę, gdyż bardzo 

zbliżą nas one do osiągnięcia końcowego sukcesu. 

W moim przypadku zadziałały trzy rzeczy: 

1) Upór 

2) Zaangażowanie 

3) Jakość 

Kiedyś ktoś opowiedział mi historię, w której dwóch wspólników zrezygnowało z prowadzenia 

działalności po roku bez zadowalających dochodów. Obaj pracują teraz na ciepłych urzędniczych 

stanowiskach. Trzeci wspólnik postanowił walczyć o swój pomysł. Teraz jedzie na wycieczkę 

dookoła świata ;). Walczcie więc UPARCIE o swój pomysł, nie poddawajcie się. 
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Jeżeli jeden element nie działa, trzeba szukać alternatywy. Do tego jednak potrzebne jest bardzo 

duże ZAANGAŻOWANIE. Rozwiązania i sukcesy same się nie pojawią. Pogódźcie się z tym, że 

nieraz będziecie musieli pracować po 15-16h, 7 dni w tygodniu.  Nieraz będziecie mieli dość, 

będziecie żałować, że nie zdecydowaliście się na etat. Po pewnym jednak czasie i pierwszych 

sukcesach stwierdzicie, że było jednak warto i nigdy nie zamienilibyście własnego biznesu na nic 

innego. 

Zazwyczaj pierwszym poważnym sukcesem jest zdobycie liczącego się na rynku klienta. Jeżeli 

dopiero zaczynamy, to jest to naprawdę trudna sztuka – brakuje nam portfolio, kontaktów, 

doświadczenia (niepotrzebne skreślić). Cóż to dla nas oznacza? Tylko tyle, że jeśli już go 

zdobędziemy to za wszelką cenę musimy go utrzymać – to on gwarantuje nam wszystkie trzy 

elementy, oraz szansę na dotarcie do jego partnerów biznesowych i znajomych. Nikt nigdy nie 

poleci nas jednak dalej, jeśli nie zagwarantujemy doskonałej JAKOŚCI obsługi i najwyższych 

standardów. Bez nich nasza firma będzie ciągle goniła za zleceniami, zamiast skupiać się na tych, 

które już ma, oraz na tych, które przychodzą „same”. 

Tyle ode mnie. Zawsze jednak pozostaje do Waszej dyspozycji! 

Kuba Nagórski 

Współwłaściciel agencji kreatywnej kręci się! 

www.twitter.com/KubaNagorski kuba@agencjakrecisie.pl www.agencjakrecisie.pl 

 

„ 

Znajdź taki temat, taką niszę, taką obszar, który będzie Cię fascynował, który pochłonie Cię 

szczerze i bez reszty. To pozwoli Ci nabrać energii, której będziesz potrzebował w początkowej 

fazie rozwoju biznesu. Da Ci siłe, aby przezwyciężyć pierwsze słabości, pozwoli pracować długie 

godziny i po prostu wytrwać na drodze do sukcesu. 

 Bez pasji nie ma dążenia za wszelką cenę do wyznaczonego celu, człowiek prędzej czy później się 

podda, gdy wokół będzie słyszał głosy zniechęcające go do dalszego działania. A możesz być 

pewien, że takie głosy usłyszysz i tylko silne, wewnętrzne przekonanie o słuszności tego co robisz 

http://www.twitter.com/KubaNagorski
mailto:kuba@agencjakrecisie.pl
http://www.agencjakrecisie.pl/


Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? 

 

44 

 

będzie w stanie te głosy zagłuszyć i spowodować, że zrobisz ten kolejny krok, który może 

decydować o być albo nie być Twojej firmy. 

 Weź też pod uwagę, że prawdziwa pasja bierze się z robienia czegoś naprawdę wielkiego. Czegoś, 

co często na początku rozumiesz tylko ty sam. Może to trwać całkiem długo zanim napotkasz na 

swej drodze kolejne osoby, które myślą podobnie do Ciebie. Potrzebna Ci jest determinacja, aby 

dotrwać do momentu w którym te osoby odnajdziesz. A potrzebujesz je odnaleźć, ponieważ rzeczy 

wielkich nie realizuje się samotnie. 

 Marcin Kądziołka 

Prezes Zarządu Złote Myśli Sp. z o.o. 

www.zlotemysli.pl 

 

„ 

Własna działalność gospodarcza to na pewno ogromna pokusa: niezależność – sam dla siebie 

jesteś szefem, zarobki, które rosną wraz z rozwojem firmy, ale przede wszystkim ogromna radość i 

duma  

z odnoszenia nawet najdrobniejszych sukcesów. Należy jednak pamiętać, że do otwarcia własnej 

firmy trzeba podejść z głową i dobrze się do tego przygotować, przede wszystkim mentalnie  

i finansowo. Firma nie od razu będzie przynosić zyski takie jakich byśmy oczekiwali. Mogą przyjść 

takie miesiące, gdzie przychody będą niewielkie a koszty stałe trzeba będzie pokryć. Dlatego zanim 

wskoczysz do głębokiej wody sprawdź co się w niej znajduje.  

Zacznijmy od pomysłu na biznes. Jeśli chcesz zacząć działać na własny rachunek, same chęci 

niestety nie wystarczą, potrzebny jest pomysł. Cytując Clementa Stone’a amerykańskiego 

biznesmena „wszystko, co umysł może wymyślić, może również osiągnąć”, dlatego nie bójmy się 

nawet tych najbardziej szalonych pomysłów, bo to właśnie one mogą zagwarantować nam sukces. 

Pamiętajmy również, że odkąd założymy własną działalność będziemy z nią spędzać większość 

naszego czasu, dlatego powinno być to coś co sprawia nam ogromną radość i satysfakcję. 

Ważny jest również plan działania oraz określenie w nim celów krótko oraz długoterminowych. 

Pozwoli nam to na bieżące sprawdzanie naszych postępów i ograniczy wszelkie zbędne posunięcia. 

http://www.zlotemysli.pl/
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Odpowiednio dobrane cele pomogą nam na większą kontrolę swoich działań, oddzielić rzeczy 

ważne od mniej istotnych a przede wszystkim zmotywują do osiągnięcia sukcesu. 

Pamiętajmy, że to nasz entuzjazm i zaangażowanie są najważniejszym kapitałem, którego nie 

przeliczymy na pieniądze. Nasze podejście odgrywa tutaj kluczową rolę. Nie bójmy się porażek, to 

one są początkiem naszej drogi i naszego sukcesu. Im więcej ich odnosimy, tym więcej się 

nauczymy. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że słabych ludzi spotykają w życiu porażki, ludziom 

uczącym trafiają się wyzwania, natomiast ludziom silnym trafiają się okazje. Dlatego każdą naszą 

porażkę traktujmy jako kolejną okazję do osiągnięcia sukcesu. 

 

Jacek Marcinek 

Our Passion Management 

www.opmanagement.pl 

 

„ 

Młodzi przedsiębiorcy, korzystając z okazji chciałabym podzielić z Wami trzema radami, które 

często przywołuje prowadząc swój biznes. 

Rada 1: 

Nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że wymagają czasu, bo czas i tak upłynie. 

Rozpoczynając pracę na swój własny rachunek, miałam trudności z oszacowaniem co ile wymaga 

czasu, a co się z tym wiąże, co ile kosztuje. Tworzyłam harmonogramy, jednak później 

weryfikowało je życie. Terminy się wydłużały, środków ubywało. Trudno było nie zwątpić. 

W podobnych chwilach przypominałam sobie zdanie o nieuchronnym upływie czasu. Nauczyłam 

się cierpliwości. Robiłam swoje idąc małymi kroczkami. Czasami docierałam na trampolinę.  

Przedsiębiorca czasowi się nie poddaje, on czas okiełznuje wykorzystując podstawową cechę czasu, 

jaką jest przemijanie. Jedni w rzece pływają z brzegu do brzegu, inni zataczają koło, jeszcze inni 

wypływają w różnorakich przypadkowych miejscach, a ja staram się płynąć z prądem, znając swój 

cel. 

http://www.opmanagement.pl/
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Rada 2: 

Miej osoby , które będą Cię wspierać. Możliwe, że niektórzy nie potrzebują psychicznego wsparcia, 

ja do takich osób nie należę. Jak większość, mam chwile zwątpienia. Wtedy wykonuje „telefon do 

przyjaciela” zadając pytanie – Czy to wszystko ma sens. „Kołem ratunkowym” może być żona, 

mąż, siostra, brat, znajomy lub coach. Ważne by osoba wierzyła w Ciebie tak jak Ty sam w siebie 

wierzysz i wtedy kiedy jest potrzeba, potwierdziła, że sens JEST. 

Rada 3: 

Naucz się eksperymentować. Muszę przyznać, że na początku byłam zbyt ostrożna w działaniach.  

Dopiero z czasem nauczyłam się eksperymentować, by przez doświadczenie zdobyć większą 

wiedzę nt otaczających mnie realiów. 

Kinga Raczak 

Właścicielka firmy KRstudio 

www.krstudio.pl 

 

„ 

Czy istnieje uniwersalna recepta na sukces? Z pewnością nie. Czy to, co zadziałało dla 

przedsiębiorstwa A, zadziała dla przedsiębiorstwa B? Być może – nie wiemy tego; możemy 

przeprowadzić szereg testów, symulacji, ale ostateczną odpowiedź da nam nic innego jak praktyka. 

Gdy zadajemy pytanie „jak zacząć nasz biznes?”, również próżno szukać jedynej odpowiedzi. 

Każdy zawód, każdą branżę należy rozpatrywać osobno. Architekt powinien ćwiczyć rysunek żeby 

prowadzić równe linie. Czy to znaczy, że prawnik powinien ćwiczyć pismo, by stawiać schludny 

podpis? Oczywiście, że nie.  

Moja przygoda z biznesem nie jest ani długa, ani zawrotna, ale wyróżnia ją to, że rozpocząłem ją 

jeszcze jako nastolatek i choć nie miałem wtedy żadnego doświadczenia, przebyłem długą drogę od 

własnej agencji kreatywnej, przez kilka startupów, do zarejestrowanej już na Wyspach Brytyjskich 

firmy outsourcingowej. Pozwólcie, że dam Wam kilka cennych rad. 

 

http://www.krstudio.pl/
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1. Inspiruj się. 

Z premedytacją nie używam sformułowania „zainspiruj”, ponieważ kojarzy mi się z czymś 

nietrwałym, ulotnym. Znajdź mentora; kogoś do kogo słów możesz wracać. Szukaj węziej niż 

pośród uhonorowanych mówców motywacyjnych. Ich receptą na sukces jest sprzedaż tych samych 

treści pod innymi tytułami. Znajdź przedsiębiorcę, który pisze bloga, i którego cotygodniowa porcja 

przemyśleń będzie symbolem konsekwencji w działaniu i nieocenionym źródłem praktycznej 

wiedzy. 

2. Ucz się. 

Przedsiębiorca to człowiek, który pracuje min. 12 godzin dziennie. Najpierw nad swoim biznesem, 

potem nad sobą samym. Nigdy nie przestawaj się uczyć, nie przestawaj poszukiwać. Czytaj, 

dokształcaj się, stawiaj sobie cele i wyzwania. Rozwijaj się intelektualnie i fizycznie.  

3. Gdy zaczynasz, nie rozdrabniaj się. 

Wiele osób rozpoczyna przygodę z biznesem od otwarcia popularnej „jedynki”. Rejestrujesz 

działalność, kupujesz rachunkową księgę przychodów i rozchodów i…? Najlepiej zatrzymaj się już 

w tym miejscu. Bez pośpiechu. Skup się na tym co robisz najlepiej i to właśnie rób. Zostaw księgi 

specjalistom. Jeśli ktoś może Ci pomóc na początku prowadzenia przez Ciebie biznesu, to jest to 

właśnie Twoja księgowa. Biura rachunkowe w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej 

nie będą życzyć sobie więcej niż 200zł netto/m-c za prowadzenie Twojej księgowości, a Ty 

zyskujesz czas, spokój i własnego doradcę podatkowego. 

4. Mów wszystkim o swoim biznesie. 

Opowiadanie znajomym o swoim biznesie, nawet jeśli jest on jeszcze w powijakach, uczy Cię 

pewnej swobody wypowiedzi na ten konkretny temat. Gdy przyjdzie Ci prezentować swoją ofertę 

przed klientem będziesz brzmieć naturalnie i pewnie. Kto wie, może tym klientem będzie właśnie 

któryś z Twoich wcześniejszych rozmówców? 

5. Zapomnij o wszystkim czego się dotąd nauczyłeś i zacznij działać z czystą kartą. 

Może to kwestia „szczęścia nowicjusza”, ale powiem Ci jedno: nigdy nie było mi tak łatwo 

zakładać firmy jak za pierwszym razem. Poważnie; za pierwszym razem Twój umysł jest wolny. 

Wolny od wszystkich artykułów i paragrafów, ordynacji podatkowych, wezwań, dat czy pism 

urzędowych– wszystkiego. Postępujemy w oparciu o wewnętrzne poczucie dobra i zła, o to co 

wypada i nie wypada. O kodeks etyczny przed kodeksem spółek handlowych. I wiesz co? To działa. 

Ani razu nie złamałem prawa, ani razu nie skrzywdziłem nikogo, za to zyskałem mnóstwo czasu. 

Działając instynktownie człowiek osiąga najlepsze rezultaty. Dziś przed podjęciem decyzji 
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konsultuję się z prawnikiem, przeglądam dokumentacje, a jeśli trzeba liczę wskaźniki ekonomiczne. 

Czy działam przez to lepiej? Na pewno wolniej, a nie o taką „wolność” nam chodzi, prawda 

przyjacielu?  

Fabian Rzadkiewicz, 

L&C LawComp Ltd.  

 

„ 

Tak jestem młodym przedsiębiorcą na dodatek blondynką, więc nie wiem czy moje wskazówki 

będą słuchane na poważnie, ale... Zanim otworzyłam działalność miałam plan stworzenie miejsca 

przyjaznego maluchom i rodzicom. Warsztaty twórcze, plastyczne dla maluchów i kawiarenka 

z czytelnią oraz Wi-Fi dla rodziców. 

Plan - planem, a życie - życiem. Znalazłam lokal, wyremontowałam, otworzyłam Twórczy Zakątek. 

I jestem dumna z siebie. Mama niespełna dwuletniego dziecka i porywam się z motyką na słońce. 

Chcieć to móc. Ale przecież nie byłam sama, mam wspólniczkę. 

Mnie, jako młodej mamie wydawało się, że rodzice chętnie będą przychodzić w takie miejsce. Nic 

bardziej mylnego. I pierwsze zwątpienie – dla kogo? Po co? 

Znajomi powtarzali, że potrzebujemy czasu, że to nie takie proste. Musimy zaistnieć na rynku 

i musi się o nas dowiedzieć jak największa, docelowa grupa osób. Ale ja chcę już i teraz :). 

Oczywiście najbliżsi znajomi mają rację. Nie od razu Wawel zbudowano. 

To tak pokrótce moja historia, ale kilka rad dla młodych przedsiębiorców mogę już udzielić 

z WŁASNEGO doświadczenia. Nie poddawać się – absolutnie. Być kreatywnym w 100 % i uparcie 

dążyć do celu.  Acha i jeszcze jedno: mocno wierzyć w samego siebie. 

Małgorzata Kuszlik 

Współwłaścicielka firmy Twórczy Zakątek 

www.tworczyzakatek.pl 

 

http://www.tworczyzakatek.pl/
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„ 

Moja rada dla młodych przedsiębiorców – „Solidne fundamenty – czynnik ludzki”. 

Zanim zaczniesz podejmować jakiekolwiek działania musisz zadać sobie ważne fundamentalne 

pytania:  

 czy wiesz jakimi wartościami kierujesz się w swoim życiu i swojej działalności? 

 czy wymagając od innych – potrafisz wymagać od siebie? 

 czy umiesz zachować spokój i determinację w sytuacjach kryzysowych? 

 czy masz pokorę i będziesz się nieustannie uczył, rozwijał? 

 czy tego naprawdę chcesz?  

Niezależnie na jakim etapie działalności jesteś – spotkasz się z tymi pytaniami. Szczęście mają Ci 

co zbudowali solidne fundamenty i odpowiedzieli na nie twierdząco. Gorzej jeśli włożysz: czas, 

pieniądze, pomysł, a zapomnisz o elementarnej, podstawowej cesze człowieka - „czynniku 

ludzkim”. Wtedy niezależnie czy Twoja firma będzie miała 10, 15 czy 20 lat i będzie potęgą – 

może upaść. Jeśli nie postawisz solidnych fundamentów wszystko rozsypie się w pył i lata ciężkiej 

pracy pójdą na marne. Nic Cię to nie kosztuje – a wybór należy do Ciebie!  

 Agnieszka M. Barwicka 

Współwłaścicielka w firmie M&A Group 

www.magroup.pl  www.facebook.com/magrouppl 

 

„ 

Czynnikiem decydującym przy zakładaniu „Bania Zdrowia“ było połączenie pasji i wiedzy na 

temat odżywiania z ideą kreowania własnego biznesu. Działalność oparta na zainteresowaniach to 

według mnie połowa drogi do sukcesu. Dzięki swojej pasji, stale pogłębiasz wiedzę na dany temat. 

http://www.magroup.pl/
http://www.facebook.com/magrouppl


Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? 

 

50 

 

Jesteś na bieżąco z nowinkami. To ciągłe zainteresowanie sprawia, że stajesz się ekspertem 

w swojej dziedzinie.  

Dodatkowo połączenie biznesu z pasją niesamowicie sprzyja kreatywnym pomysłom. Może to 

banał, ale na swoim przypadku stwierdzam, że to działa. Przygtowując nowe wpisy na bloga, menu 

na warsztaty czy fotografując potrawy w mojej głowie pojawia się masa niekonwencjonalnych 

pomysłów na rozwinięcie działalności, które mam nadzieję w niedalekiej przyszłości ujrzą światło 

dzienne.  

Na początku naszej działalności szczególny nacisk kładziemy na obecność w mediach 

społecznościowych, na systematyczność w zamieszczaniu wpisów na blogu. W ten sposób 

również staramy się dotrzeć do szerszego grona osób potencjalnie zaiteresowanych tym co robimy 

oraz zwiększyć naszą widoczność w świecie wirtualnym. Zdajemy sobie sprawę, że obecność 

w Internecie to jeden z ważniejszych elementów budowania wizerunku.  

Ponieważ stawiamy na usługi, podstawą sukcesu naszej działalności są zadowoleni odbiorcy. 

Dlatego też staramy się, aby to co tworzymy było na wysokim poziomie. Zarówno jeśli chodzi 

o warsztaty kulinarne, jak i wpisy zamieszczane na blogu czy wysyłane newslettery. Ciągle się 

uczymy, ale pamiętamy o koncepcji mówiącej, że jeden zadowolony klient opowie o nas swoim 

dziesięciu znajomym, niezadowolony opowie dwudziestu.  

Aleksandra Junga 

Współwłaścicielka firmy Bania Zdrowia 

www.baniazdrowia.pl 

 

„ 

Od czego powinno się zacząć prowadzenie działalności gospodarczej? Nie od pieniędzy 

i biznesplanu, lecz od idei, której celem jest prowadzenie danego biznesu. To właśnie idea powinna 

wyznaczać kolejne cele i kreślić ścieżkę postępowania. Opieranie się jedynie na planie może 

(i często prowadzi) do upadku firmy. Każdego prowadzącego w Polsce działalność dowolnego typu 

czeka wieczna walka z połączonymi mocami fiskusa oraz ZUSu, do tego pojawią się nierzetelni 

kontrahenci, problemy z płynnością finansową czy fiasko założeń... Trzeba w działalności określić 

http://www.baniazdrowia.pl/
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swój nadrzędny cel do osiągnięcia, dobrze jest, gdy nie jest materialny, lecz jest właśnie ideą, 

czymś więcej niż pieniądze. 

Ukierunkowany sposób myślenia o działalności ułatwia zmaganie się z kolejnymi problemami, 

mając wyznaczony cel jesteśmy w stanie więcej poświęcić czy dokonać odpowiedniego wyboru 

z dwojga złego, niż w sytuacji, gdy celów mamy wiele, a żaden nie ma statusu nadrzędnego. Na 

moim własnym przykładzie można to zobaczyć bardzo dobrze: w pewnym momencie działalności 

stanąłem przed wyborem przyjęcia lukratywnej oferty etatowej lub zaczęcia nowego projektu od 

zera, bez jakichkolwiek perspektyw na zarobienie pieniędzy; zaś równocześnie byłem pozbawiony 

wszelkich źródeł dochodów. Zapewne wiele osób wybrałoby bezpieczny, ciepły etat z sumką 

miesięcznie znacznie przekraczającą średnią krajową.  

Jednak ideą mojej działalności jest tworzenie rzeczy nowych, budowanie silnego biznesu, 

samodzielność w działaniu. A praca dla kogoś to budowa czyjegoś biznesu, nie własnego. Wolę być 

tym, który zatrudnia i generuje pieniądz swoją działalnością, niż pracownikiem, któremu się tak 

płaci za bycie częścią tego systemu. Biznes można porównać do łańcucha pokarmowego, wszyscy 

zaś wiemy, iż najlepiej jest na jego szczycie, wszystkie inne pozycje są tylko gorsze.  

Radosław Szeja,  

Współwłaściciel firmy Gry na zamówienie 

www.grynazamowienie.pl 

 

„ 

Jeśli wydaje Ci się, że masz genialny pomysł, że z pewnością "wypali" mocno się zastanów nad 

podjęciem decyzji o ewentualnym rozpoczęciu działalności.  

Wiele można zyskać, ale też niemało stracić. Przy uruchamianiu naszego własnego biznesu bardzo 

dużo zależy od rodzaju jego finansowania. Jeśli posiadasz własne środki najgorsze, co może się 

stać, to sytuacja, kiedy interes nie wypali, a Ty stracisz swoje oszczędności. Inaczej się jednak ma 

sprawa jeśli finansujesz swoją działalność z zewnętrznych źródeł (czyt. kredyt). Tutaj ryzyko 

niepowodzenia niesie za sobą dużo gorsze konsekwencje.  

http://www.grynazamowienie.pl/
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Nie dość, że Twój interes może nie wypalić, będziesz musiał go zamknąć, to mimo tego Tobie 

zostanie do oddania całość zapożyczonych na inwestycję pieniędzy. Badaj rynek, nie działaj pod 

wpływem impulsu. Szukaj porad jak największej liczby osób. Wysłuchaj każdego, nawet jeśli 

zupełnie się nie zgadzasz z tym co mówi. Przeprowadź rzetelne badanie rynku. Odwiedź 

konkurencję. Znajdź brakujące ogniwa, rozważ wszystkie za i przeciw i zdecyduj czy warto wejść 

w ten biznes! Jeśli przygotowany biznesplan mówi, że powodzenie inwestycji jest duże -

 DZIAŁAJ! Natomiast jeśli poza Tobą nikt inny nie jest pewien powodzenia danej inwestycji - 

odpuść. 

Karol Stańczyk 

Doradca Finansowy i Przedsiębiorca 

www.klubincognito.pl 

 

„ 

Prowadzenie swojej firmy to ciężka rzecz, która wymaga ogromnego zaangażowania. Myślę, że 

jeżeli miałbym dać jedną radę przedsiębiorcy to wybrałbym „silną wolę”. Silna wola wyrabia się  

z czasem. Prowadząc firmę wiele razy będzie nam się potykać noga, będziemy wchodzić w bagno 

i wielokrotnie będziemy chcieli to wszystko rzucić. Mam tak kilka razy w miesiącu, że powtarzam 

sobie „kiedyś to wszystko rzucę i otworzę budę z kebabem”. Mimo to zawsze mi przechodzi, a ja 

robię dalej swoje… bo po prostu to lubię. Jeżeli będziesz robił to co lubisz, wkładał w to serce 

i dobrze kombinował to przyniesie to dobre rezultaty. 

 Michał Maj 

Właściciel firmy MelonStudio 

www.zyciejestpiekne.eu 

 

 

http://www.klubincognito.pl/
http://www.zyciejestpiekne.eu/
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„ 

Nie jestem typowym przedsiębiorcą, ponieważ jestem wójtem. Ale myślę, że spokojnie można 

porównać wyzwanie jakim jest zarządzanie gminą do zarządzania firmą. Na pewno w kwestii 

własnego zaangażowania i wartości, którymi się powinno kierować. 

Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby robić coś z pasją i oddaniem. Jest pewne powiedzenie 

które kiedyś usłyszałem „ rób to, co sprawia Ci satysfakcję , a nigdy nie będziesz musiał 

pracować”. Jeżeli robisz to, co lubisz, a przy okazji zarabiać pieniądze, to w pewnym momencie 

okaże się, że nie są one tak ważne.  Moją największą radością jest to że mogę pracować dla innych. 

Podobnie jak przedsiębiorcę, nigdy mnie nikt do niczego nie zmuszał: gdy chciałem zarobić na 

wakacje to czyściłem rowy, gdy chciałem jeździć TIRami zrobiłem prawo jazdy i jeździłem, a jakiś 

czas później zostałem wójtem bo bardzo chciałem zmieniać świat . To świetna sprawa. 

Najważniejsze, by cele były realne, odpowiadały rzeczywistości i Twoim możliwościom.  

Z mojego doświadczenia wynika, że to jakimi kierujesz się wartościami w życiu i to, jakie masz do 

niego podejście, wpływa na to, jak będziesz zarządzał firmą. Jeśli robisz coś dla dobra innych, masz 

dobre intencje, skupiasz się na pozytywnych emocjach, to wszystko zaczyna się układać. Dobro 

wraca. W swojej pracy spotkałem wielu malkontentów. Z każdej takiej sytuacji starałem się 

wyciągnąć lekcję i na tym co było dobre budować kolejne relacje. 

Warto pamiętać, że człowiek jest najważniejszy. Przez pierwsze  lata budowałem relacje. 

Początkowo nie przynosiło to efektów, ale po jakimś czasie zaczęło. To trochę tak, jak z nauką 

języka: uczysz się i uczysz, ale przez długi czas mówisz średnio, po czym nagle coś przeskakuje 

i otwiera się przed Tobą nowy świat. Żeby zbudować relacje zawsze musisz dać coś od siebie. 

Powinieneś dawać dużo i nie oczekiwać, że otrzymasz natychmiastowy zwrot. To jest 

najważniejsze. Uwolnij swoje umiejętności, a zobaczysz, że po pewnym czasie to do Ciebie wróci. 

Może to będzie miesiąc, może rok, ale to wróci i doda Ci poczucie siły, doda Ci pozytywnego 

„ognia”. W moim przypadku właśnie tak było.  

Jacek Wójcicki 

Wójt Gminy Deszczno 

www.deszczno.pl 

 

http://www.deszczno.pl/
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„ 

Ciężko jest wybrać jedną radę dla początkującego przedsiębiorcy. Można by pisać całymi dniami. 

Ale niech to będzie coś, co najbardziej pomogło mnie. Było to wtedy, gdy zrozumiałam, że w tym 

całym tworzeniu i zakładaniu własnej firmy to nie ja jestem najważniejsza. Tak więc: myśl o 

innych. I pozwolę sobie to rozwinąć: wyobraź sobie swojego klienta: kim on jest, co mu możesz 

zaoferować, zastanów się, czego on najbardziej potrzebuje. Nie zakładasz przecież firmy dla 

samego siebie, ale dla innych. 

 

Myśl o swoich kolegach po fachu: nie bój się prosić o pomoc, radę, ale Ty też ich udzielaj. Bądź dla 

nich miły  

(o tym, że należy być miłym w stosunku do klienta chyba nie muszę pisać), to naprawdę popłaca.  

I myśl o sobie samym: nie bój się wyzwań, określ się, odnajdź się w tym, co robisz. Dowiedz się, 

dlaczego jesteś wyjątkowy (ta wiedza przyda się też Twoim potencjalnym klientom). Kiedy 

odkryjesz, DLACZEGO to robisz, dlaczego otwierasz taką firmę, dlaczego pracujesz w danej 

branży, będziesz potrafił dobrze zaprezentować siebie i swój produkt/swoje usługi. WTEDY ludzie 

zaczną do Ciebie przychodzić. Musisz mieć jasno i konkretnie określone Twoje własne 

DLACZEGO. („Ludzie nie kupują tego co robisz, ludzie kupują dlaczego to robisz” – Simon 

Sinek). 

Ja jestem tłumaczem, łączę ludzi, pozwalam się im porozumieć, odkrywam przed nimi nowe 

technologie.  

A Ty? 

Sylwia Englert 

Tłumacz przysięgły języka angielskiego i hiszpańskiego, tłumacz języka polskiego.  

www.sylwiaenglert.com 

 

 

http://www.sylwiaenglert.com/
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Podsumowując... 
 

Założyłem swoją firmę kilka miesięcy temu. Nie jest łatwo, ale też nie spodziewałem się, że od 

początku wsiądę na sanki i zjadę z górki. Przede mną jeszcze spory kawałek drogi, która na 

początku pewnie będzie kręta i wyboista. Taki Kierat albo inny ultramaraton. Wyczerpujący, ale 

dający niesamowitą satysfakcję. 

Wiele razy słyszałem, jak ktoś porównywał sport i biznes. Wierzę też, że ten, kto jest dobrym 

sportowcem, potrafi też skutecznie zarządzać firmą. Co nie znaczy, że umiejętności tej odmawiam 

osobom, które sportów nie uprawiają. Każdy może być wybitny, jeśli zajmuje się tym, co kocha. 

A to jest chyba główne przesłanie płynące z ust osób, które posiadają własne firmy: miej pasję 

i działaj z pasją.  

Pod tymi słowami się podpisuję. A tobie, drogi Czytelniku, życzę powodzenia w tworzeniu 

Twojego przedsięwzięcia. Powodzenia, cierpliwości, entuzjazmu i szczęścia! 

Andrzej Kozdęba 
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Podziękowania 
 

Chciałem gorąco podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego 

e booka. Szczególnie podzękowania kieruję do tych, którzy poświecili swój czas i napisali kilka 

słów na temat swoich własnych początków związanych z prowadzeniem firmy.  

Dziękuję! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




