
 

WŁASNA FIRMA DLA POCZĄTKUJĄCYCH         0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WŁASNA FIRMA DLA POCZĄTKUJĄCYCH         1 

 

 
 

 

 

 

Copyright © 2019 Wioletta Wysokińska 

 

 

W realizacji projektu udział brały: 

 
Sylwia Witek (zespół Economic Consultant) – projekt okładki i grafika pdf 
Dominika Wysokińska (zespół Economic Consultant) - redakcja i korekta 

 

PDF jest dostępny za darmo, więc każdy może go pobrać,  

zostawiając swój adres mailowy. 

 
Nie kopiuj go, proszę, i nie rozpowszechniaj go w nielegalny sposób. 

 
Jeśli potrzebujesz wykorzystać fragment do wystąpienia, recenzji,  

Referatu czy artykułu – oznacz go, proszę, cytatem i podaj źródło  

(czyli tytuł i autora mojego PDFa). 
 

 

Dziękuję! 

 

 

 

 

 



 

WŁASNA FIRMA DLA POCZĄTKUJĄCYCH         2 

 

 

Już przeszło 3 lata chodzi mi to po głowie,  

ale ja wciąż się waham. 
 

Czy wiesz co jest Twoim najcenniejszym zasobem? Czas. Nie trać go na 

myślenie o tym, co możesz zrobić. Nawet najlepsze pomysły, jeśli nie 

zostaną wprowadzone w życie i zrealizowane, nigdy nie zmienią Twojego 

świata, ani stanu konta. Nie każę Ci od razu drukować wizytówek, ale 
sprawdź swój biznes na papierze. Pomoże Ci w tym biznesplan.  

 

 

 

Mam wrażenie, że ja i mój pomysł  

trochę do siebie nie pasujemy. 
 

Ciągle nam każą szukać drugiej połówki jabłka. Nie znam się na 

romansach, ale wiem jedno. W biznesie to naprawdę ważne. Czekają Cię 

porażki i gorsze dni, jeśli mimo to nadal będziesz miał motywację do 

działania, sukces jest tylko kwestią czasu. Dobry biznesplan pomaga 

zrozumieć swoje cele i powody, dla których coś robisz albo czegoś 
unikasz. 

 

 
Ciągle myślę tylko, ile można na tym 

zarobić i czy w ogóle coś zarobię. 
 

Co jest dla Ciebie ważniejsze? Zarabianie czy wnoszenie  wartości do 

świata? A może pomaganie innym? Ustal to zanim wyruszysz w świat 

biznesu. W biznesplanie znajdziesz odpowiednie pytania, które nakierują 

Cię na prawdziwą odpowiedź. Musisz tylko być uczciwy  względem siebie. 
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Chciałbym mieć trójkę dzieci, 5 mln na 

koncie i czas dla rodziny. 
 

I to są atrakcyjne cele! W dodatku całkiem mierzalne. Tylko czy 

wykonalne? Pewnie tak, tylko w jakim odstępie czasu? Czy to jest Twoja 

meta? Czy może tak właśnie wyobrażasz sobie własną działalność? 

Pytania zawarte w biznesplanie pozwolą Ci zweryfikować Twoje 

wyobrażenia o biznesie.  

 

 
Czuję się zagubiony w natłoku przepisów  

i informacji, nie wiem jaki zrobić 

pierwszy krok. 
 

Nie martw się, to normalne. Nie traktuj tego osobiście. Informacji jest 

dużo, a przepisów jeszcze więcej i często każdy mówi co innego, więc nie 

wiadomo od czego zacząć. Zdecydowanie polecam Ci biznesplan, który 

składa się z pięciu modułów, w których znajdziesz zagadnienia ułożone  

w odpowiedniej kolejności.  

 

 

W ogóle nie mam czasu myśleć o 

kwestiach technicznych, jestem 

pochłonięty swoją pasją. 
 

To spora pułapka. Żyjemy szybko i ciągle chcemy więcej. W dodatku kiedy 

się do czegoś zapalimy, włączamy zielone światło i pędzimy w nieznane. 

No właśnie – w nieznane, a jak wiadomo „pośpiech jest wskazany tylko 

wtedy, kiedy biegniesz we właściwym kierunku” (Joel Barker) i ten 

właśnie kierunek pozwoli Ci wyznaczyć biznesplan. Dodatkowo zmusi Cię, 

żebyś dla swojego dobra, delikatnie wyhamował.  
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Myślę, że ja po prostu nie dam sobie  

z tym wszystkim rady. 

 

Musisz mi zaufać. Biznesplan zmieni myślenie „nie dam rady” w „po 

prostu jeszcze tego nie rozpisałem” i zobaczysz, że strach i niepewność są 

tylko w Twojej głowie. Przelewając stopniowo swój pomysł na papier, 

otworzysz się na nowe rozwiązania i znajdziesz odpowiedzi na pytania, 

które teraz wydają Ci się nie do przeskoczenia.  

 

 
Boję się, że to nie chwyci. 

 
Nie wiesz czy Twój pomysł na biznes się sprawdzi. To normalne. Masz 

wątpliwości i musisz sprawdzić, żeby mieć pewność. Jak wiadomo nawet 

pewność jest w biznesie obarczona jakimś ryzykiem. I to ryzyko też warto 

zmierzyć. Może okaże się nie do udźwignięcia, a może przeciwnie, 

pomyślisz, że z tym sobie poradzisz. Nie dowiesz się póki nie zapiszesz. 

Nie znajdziesz odpowiedzi, jeśli nie usłyszysz odpowiednich pytań. I to 
jest właśnie zadanie Twojego biznesplanu. 

 

 
Mam już pomysł i wizję. Wydrukowałam 

już nawet wizytówki. Ale co dalej? 

 
Jaki jest następny krok? Od kilka miesięcy stoisz w miejscu, mimo że do 

tej pory wszystko szło jakby w dobrym kierunku. Co Cię w zasadzie 

powstrzymuje? Istnieje jakaś wizja końca tych przygotowań, czy uwijasz 

się jak mróweczka, ale w sumie to ciągle kręcisz się w kółko? Uporządkuj 

to. Na spokojnie zapisz to, co już masz ogarnięte i sprawdź, czego jeszcze 

Ci brakuje. Taką mapę krok po kroku pozwala wyznaczyć biznesplan. 
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Wiem jak to ogólnie miałoby wyglądać.  

Mam tylko nadzieję, że ktoś zechce to kupić. 

 
Tylko że nadzieja, to nie strategia. Biznesplan stworzy Ci przestrzeń do 

przelania na papier wszystkich Twoich pomysłów. Niejako zmusi Cię byś 

wypróbował swój pomysł najpierw na papierze. Tutaj wszystko jeszcze 

możesz zmienić i poprawić, a co najważniejsze ułożyć plan działania.  

 
Mam już pomysł i wizję i plan, tylko  

pieniędzy nie mam, więc powoli 

odkładam. 

Zastanawiałeś się kiedyś skąd inni wzięli pieniądze na własne biznesy?  

W biznesplanie znajdziesz nie tylko odpowiednie pytania, ale również 

podpowiedzi dotyczące różnych form dotacji, pożyczek i innych źródeł 
finansowania dla przedsiębiorców. Pozwól się zainspirować.  

 

 

Mam pieniądze na start, ale nie 

zaryzykuje, bo wydam wszystko na 

podatki i ZUS. 

 
No dobra, to ile tak naprawdę jest tych kosztów? Jakoś nie możesz się 

doliczyć, bo każdy mówi co innego. Pewnie dlatego, że każdy biznes jest 

inny i ciężko stworzyć generalne zasady pasujące do wszystkich. Tutaj  

z pomocą przychodzi właśnie Twój spersonalizowany biznesplan. 

Spiszesz wreszcie w jednym miejscu wszystko, czego się obawiasz, 

podliczysz i zobaczysz, ile naprawdę będzie Cię kosztowała działalność, 
Twoja działalność. 
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Najbardziej nie lubię wciskać czegoś 

ludziom, dlatego nie sprzedaje. 

 
Ustalmy jedno. Ty masz pomysł i na nim chcesz się skupić, ale okazuje się, 

że oprócz bycia specjalistą w swojej branży tak naprawdę musisz się 

jeszcze znać na marketingu, księgowości, prawie i zarządzaniu zespołem. 

Uf... dużo tego. W dodatku połowy z tych rzeczy po prostu nie lubisz robić. 

Do czego możesz się przekonać, a co oddać w ręce specjalistów? Jakie 

zadania zlecić zewnętrznej firmie? Ustalisz to w oparciu o swój 

biznesplan.  

 
 

Testuję już rynek. 

Od dwóch lat świadczę darmowe usługi. 
 

Ten problem spotyka wielu przedsiębiorców. Albo rozdają swoje usługi za 

darmo ciągle wmawiając sobie, że to tylko początki, albo świdrują rabaty 

do nieprzyzwoitych kwot, tak że efekt jest praktycznie ten sam. Jak 

świadomie i przede wszystkim STRATEGICZNIE ustalać ceny i planować 

promocje? Biznesplan pozwoli Ci zmonetyzować Twój pomysł, tak abyś 

nie wpadł w lawinę długów.  

 
Ciągle czekam, aż ktoś zadzwoni  

w sprawie moich usług. Chyba zły numer 

wpisałem na stronie. 
 

Znasz branżę, w której chcesz działać i wiesz, że liczy się tam przede 

wszystkim doświadczenie lub portfolio, ale skąd masz je mieć skoro 

dopiero zaczynasz? Właśnie dlatego potrzebujesz biznesplanu. Znajdziesz 

tam przestrzeń, w której krok po kroku zaplanujesz strategię 
pozyskiwania pierwszych klientów.  
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Wydałem już 50 000 zł na oprogramowanie  

i stronę www. I dalej nic. 

 

Witaj w świecie umiejętnego zarządzania finansami w firmie. Na dzień 

dzisiejszy wydaje Ci się, że kwota z którą możesz wystartować jest 

ogromna i pewnie nigdy nie uda Ci się tyle odłożyć, ale czy wiesz ile to jest 

dokładnie? Wiesz jakie koszty musisz ponieść, a które możesz na razie 

odłożyć w czasie? Biznesplan bardzo precyzyjnie odpowiada na te i wiele 

innych pytań dotyczących finansów we własnej firmie.  

 
Jestem adwokatem. Działam już i na 

Instagramie i na Snapchacie i ciągle stoję  

w miejscu. 

 

Klasyczny błąd, który popełnia wiele osób polegający na 

niedoprecyzowaniu swojej grupy klientów. Chcemy się podobać 

wszystkim, albo robić tylko to, co podoba się nam. Być może nawet  

w ogóle nie zastanawiamy się komu chcemy sprzedawać swoje usługi,  

a kogo i tak nie zainteresuje nasza oferta, bo jest mu po prostu zbędna. 

Biznesplan pomaga po pierwsze - sprecyzować, kim jest Twój idealny 

klient, po drugie - gdzie on przebywa i gdzie szuka informacji  

o potrzebnych produktach, jak również czego w ogóle potrzebuje.  

 
Jeśli sprzedaję zabawki dla Ciebie, to kim 

jest mój klient? Rodzicem czy dzieckiem? 

 

No właśnie. Czy klient czy użytkownik? Kogo i czym chcemy przyciągnąć 

do swojej usługi/produktu? Kto podejmuje decyzję zakupową  

w przypadku Twojego produktu/usługi? Czym się kieruje kupujący, jeśli 
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to nie on ma być ostatecznym użytkownikiem Twojego produktu/usługi? 

Biznesplan nie tylko zadaje te pytanie, ale również nakierowuje na 

znalezienie precyzyjnych odpowiedzi .  

 
Wszyscy mi mówili, że powinienem mieć 

piekarnię, bo piekę pyszne bułki, a teraz 

muszę do tego dokładać. 

 
Uwaga, badanie rynku to nie przedszkolny występ. Nie poprzestawaj na 

szukaniu odbiorców w gronie rodziny i przyjaciół. A może wpadłeś w inną 

pułapkę? Jeśli dałeś komuś do spróbowania tylko swoje bułki może 

rzeczywiście były pyszne, ale nie wyróżniające się niczym od 

konkurencji? Tak czy inaczej na dobre badanie rynku potrzebny jest 

sposób, a ten znajdziesz właśnie w biznesplanie.  

 
Co jeśli dowiem się, że mój pomysł jest 

zły i nie wypali? Już się nastawiłem. 

 
Biznesplan jest narzędziem, które pomoże Ci zweryfikować, czy Twój 

pomysł ma szansę na sukces. To oznacza, że jest 50 % ryzyka, że po 

udzieleniu odpowiedzi na znajdujące się tam pytania, dojdziesz do 

wniosku, że Twój plan jednak nie wypali. I dobrze. Przecież Twoim celem 

nie jest porażka. A co jeśli biznesplan się myli i jednak Ci się uda? 

Pamiętaj, nie da się wymyśleć koła od nowa. Jeśli ktoś przed Tobą 

przeszedł już jakąś drogę i odniósł sukces, prawdopodobnie wystarczy 
kroczyć po jego śladach.  
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