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Moim Rodzicom, którzy zawsze dodawali mi odwagi do podej- 
mowania się nowych wyzwań i wspierali w radzeniu sobie z lękiem, 
jaki towarzyszy rzeczom nieznanym

 





NA POczĄtek AutORkA I JeJ, NIe tylkO RAdOSNe, 
wNIOSkI z PRAcy z PRzedSIębIORcAMI

Już od ładnych paru lat obserwuję narastający trend opuszczania 
pracy na etacie (w największych miastach, głównie w korporacjach 
międzynarodowych lub bardzo dużych firmach), by rozpocząć swój 
własny biznes. W zależności od czło- wieka jest to biznes na większą 
lub mniejszą skalę, czasem z kapitałem własnym, czasem nie. Oczy-
wiście, na wzrost liczby działalności gospodarczych przez ostatnich 
kilka lat wpływ miały również bezzwrotne dotacje z Unii Europej- 
skiej. 

To co mnie zaniepokoiło, to fakt, że wśród tych działalności rosła 
liczba biznesów opartych na pasji, przy jednoczesnym braku wiedzy 
i doświadczenia w prowadzeniu firmy. 

W przeciągu ostatnich 5 lat odbyłam mnóstwo rozmów z pasjona-
tami garncarstwa, jubilerstwa, mechaniki itd., którzy niemal z dnia 
na dzień rzucali etat i bez większego przygotowania rejestrowali się 
jako bezrobotni, by pozyskać dotację z Unii Europejskiej. Następ-
nie otwierali działalność i zaczynali realizować swoją pasję, z dumą 
określając się jako przedsiębiorcy. 

Słynne jest już hasło „Jeśli robisz to co kochasz, to nie przepracujesz 
ani jednego dnia” głoszone przez przedsiębiorców-pasjonatów. 
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Problem polega jednak na tym, że o ile twoją  pasją nie jest prow-
adzenie biznesu, to twoje życie jako przedsiębiorcy będzie składać 
się z szeregu rzeczy innych, niż wykonywanie twojej pasji, które 
nie koniecznie będziesz lubić. Okaże się, że niemal każdego dnia 
pracujesz i to ciężko. A jeśli tak nie jest, to bardzo prawdopodobne,  
że za chwilę znikniesz z rynku.

Nagle wychodzi na jaw, że wielu z tych pasjonatów absolutnie nie 
jest przygotowanych do prowadzenia biznesu i kiedy tylko przycho-
dzi codzienność przedsiębiorcy okazuje się, że decyzja o założe-
niu firmy była przedwczesna. Nie poprzedziły jej w zasadzie żadne 
przygotowania, z wyjątkiem przygotowań do stworzenia własnej 
pracowni czy zakupu materiałów do tworzenia produktów. Nawet 
strona internetowa dopiero zaczyna się tworzyć (budowana raczej 
naj-tańszym kosztem, wzorowana na innych istniejących, bez zada-
nia sobie pytania: jaki cel ma ona realizować?). 

Innymi słowy, rezygnacja z etatu i założenie własnej firmy jest 
obarczone ogromnym ryzykiem. Jest to szczególnie ryzykowne 
w przypadkach, gdy nie było pracy koncepcyjnej (choćby 
nad modelem biznesowym), nie stworzono żadnej strate-
gii rynkowej, co więcej nie sprawdzono założeń w praktyce 
przed rozpoczęciem działalności, a koszty „lecą” od niemalże 
pierwszego jej dnia. Bo i księgową trzeba opłacić, no i ten ZUS, 
że o materiałach do produkcji nie wspomnę. Koszty rosną,  
a przychodu jak nie było przed otworzeniem firmy, tak nie ma.

Do tego dochodzą przeróżne wyobrażenia o tym, jak to jest być 
przedsiębiorcą, Panem siebie i własnego czasu. Na wielu spotka- 

8



niach, konferencjach, webinarach słychać jakie to cudowne uczuc-
ie, gdy jesteś sobie sam „sterem, okrętem, żeglarzem”. Wydawało-
by się, że na spotkaniach networkingowych pojawiają się tylko 
przedsiębiorcy, którzy odnoszą sukcesy, że właściciele start-up-
ów od razu wskoczyli na wielotysięczne zyski i nic tylko zrywać się  
z etatu i zakładać własną firmę, bo tam jest góra złota. 

Rzadko jednak wyraźnie słyszę na tych konferencjach czy seminar-
iach o tym, że fakt - jesteś sobie „sterem, okrętem, żeglarzem”, ale 
płyniesz żaglóweczką po oceanie, bez kompasu i mapy, a sztor- 
mów, mielizn i innych pułapek roi się jak pszczół w ulu. Rzadko 
słyszę o codzienności przedsiębiorcy, o wyzwaniach z jakimi przy-
chodzi mu się mierzyć.

Kiedy jednak po moich prelekcjach, najczęściej słodko-gorzkich, 
dotyczących prowadzenia swojego biznesu, spotykałam się z przed- 
siębiorcą-pasjonatem sam na sam, okazywało się, że świat rzeczy-
wisty bardzo odbiega od jego wyobrażeń. A przekonania, z którymi 
wszedł w biznes lub „złapał” na przeróżnych eventach bardziej  
utrudniały mu życie, niż pomagały.

Jednak okazywało się, że prowadzenie firmy to praca i w momen-
cie, gdy miał tworzyć coś, co do tej pory tworzył w ramach pasji, 
hobby, odreagowania, nie sprawiało mu to już takiej radości jak 
kiedyś. Nagle okazało się, że czekanie na wenę twórczą nie zawsze 
jest możliwe, czasem trzeba coś po prostu zaprojektować i wykonać 
na konkretny czas i to jeszcze pod dyktando klienta.

A w dodatku Ci klienci co mieli walić drzwiami i oknami, jakoś nie 

9



walą. A Ci znajomi co mówili - to jest super, Ty na tym biznesie pow-
inieneś zarbić, też jakoś sami nie kupują. Podsumowując, wyobraże-
nia legły w gruzach w zderzeniu z rzeczywistością. A przekonania?

No cóż, najczęstszym jest (oczywiście nie wypowiedzianym wprost, 
bardzo powiązanym z nadzieją czy myśleniem życzeniowym), że mój 
produkt sam się sprzeda. Jest tak fantastyczny, tak piękny i cudo- 
wny, z taką jakością wykonany, tyle serca w niego włożone, że nie 
będę musiał sprzedawać. Lub, że sam Internet w postaci strony  
internetowej i pozycjonowania, na który będę łożył co miesiąc  
gigantyczne pieniądze wystarczą. A z reguły nie wystarczają!

A jeśli pełni nadziei i radości szliśmy w ten projekt, który pochłania 
pieniądze, lecz ich nie oddaje, a obok nas nie ma drugiej osoby, 
która nas utrzyma lub oszczędności na koncie niebezpiecznie się 
kurczą, to nie ma bata, pojawia się frustracja, smutek, żal, złość,  
ale też i bezsilność. 

Biznes–pasja został założony przez człowieka, stał się jego dzieckiem, 
oczkiem w głowie, reprezentuje często skryte marzenia i nadzie- 
je, a jego zamknięcie jest dużo bardziej bolesne, bo trudno zamyka 
się biznes, w którym mieliśmy realizować siebie, w którym mieliśmy 
robić to co kochamy.

Stąd też często odkładana jest ta chwila, gdy trzeba się z niego wyco- 
fać. Niestety czasem jej odkładanie wiąże się z bolesnymi kosztami, 
na które dłużej nas już nie stać. Robią się zaległości w ZUS-ie czy  
u kontrahentów. Kończą się pieniądze, a wrócić na etat, co będzie  
w naszej mentalności przyznaniem się do tego, że nam nie wyszło, 

10



czy to przed sobą czy przed przyjaciółmi, jest bardzo ciężko.

Czy zatem chcę powiedzieć, że otwieranie firmy opartej na pasji, 
na tym co kochamy robić najbardziej jest błędem (o ile nie jest to 
pasja do prowadzenia biznesu)? I absolutnie nie należy tego robić? 
Nie! Gdyby tak było, skończyłabym na napisaniu 3 stronicowego 
artykułu na ten temat i basta! 

Właśnie dlatego, że wierzę, że można prowadzić biznes oparty na 
pasji z sukcesem, zdecydowałam się napisać tę książkę. Wierzę, 
że jest to możliwe, bo spotkałam się z ludźmi, którym się to udało, 
ale…

…ale sposób w jaki do tego podeszli, sposób w jaki to realizowali, 
odbiegał od powszechnie występującego i tego, z jakim się spoty- 
kam niezmiernie często.
 
Dlatego książka jest o tym, jak podejść do otworzenia i prowadzenia 
biznesu opartego na pasji ze szczególnym uwzględnieniem puła-
pek, jakie czyhają na przedsiębiorców-pasjonatów. Tak, właśnie tak, 
bo dla nich, poza problemami przed jakimi stają przedsiębiorcy 
- nie pasjonaci, dołączyć trzeba kilka dodatkowych, z jakimi inni nie 
muszą się mierzyć, a przynajmniej nie w takiej skali.

Zapraszam Cię zatem do lektury, lecz nie zwyczajnej. Nie będzie to 
poradnik, ale pewna opowieść, a nawet bajka. Oczywiście będzie 
ona pewnym uproszczeniem, jak to bajka, ale jestem przekonana, że 
lepszą formą od poradnika będzie zabranie Cię w świat nierzeczy- 
wisty, w którym prawidła naszego świata świetnie działają. A po-
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kazując Ci proces budowania firmy opartej na pasji oraz związane  
z tym pułapki poprzez historię dwóch Mini ludków i ich firm. Wie- 
rzę, że łatwiej przyswoisz sobie biznesową praktykę i albo ją odrzu-
cisz, albo przyjmiesz, albo zmodyfikujesz. Jeśli znajdziesz tu choć 
jedno prawidło, które choćby w najmniejszym stopniu wesprze Cię 
w prowadzeniu firmy, to mój cel został osiągnięty!
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snuli marzenia o rzuceniu pracy w faB-
ryce (...), by móc tworzyć rzeczy piękne.



zAczyNAMy, wIęc POzNAJMy NASzych bOhAteRów  
SteFkA I JANkA ORAz Ich PObRAtyMców

Stefek i Janek, jak i cała ludność ich krainy, żyli z budowania prak-
tycznych i prostych drewnianych mebli. Cały ich lud zamieszkiwał 
bujne lasy i łąki, z których pozyskiwali surowce do budowy swoich 
mebli. Był to lud wyjątkowo uzdolniony i dbający o szczegóły  
i wykończenie. Na obrzeżu lasu płynęła spokojna szeroka rzeka. 
Raz w miesiącu przepływał nią statek, który skupował wszystko co 
wytworzyli, zapewniając im środki do życia na dostatnim poziomie 
i spokojne życie.

Jednak dla Stefka i Janka, dwóch najlepszych przyjaciół to nie 
wystarczyło. Nudziło ich tworzenie praktycznych, prostych stołów, 
krzeseł czy komód. Kochali za to tworzenie w drewnie pięknych 
przedmiotów ozdobnych, nie przedstawiających wartości prakty- 
cznych, ale za to estetyczne.

Obydwaj co wieczór po pracy siadali przy malinowej herbacie 
(przysmaku w ich krainie) i snuli marzenia o rzuceniu pracy w fab-
ryce produkcji mebli, by móc tworzyć rzeczy piękne. A piątkowe 
popołudnie było dla nich najradośniejszą porą dnia, nie dlatego, że 
mogli tak jak ich pobratymcy udać się nad rzekę na skraj lasu łowić 
ryby, pływać i relaksować się, lecz dlatego, że mogli zamknąć się  
w swoich pracowniach z najlepszej jakości drewnem i rzeźbić to co 
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kochali, a nie to co rzeźbią wszyscy inni. 

Pewnego dnia pod koniec lata Stefek i Janek podjęli decyzję - dość 
marzeń, czas na działanie. Stefek wieczorem oznajmił Jankowi: 
- Janku, nie będę już dłużej czekał, mam już dość pracy w fabryce 
mebli. Jutro składam wymówienie i rejestruję przy rzece swoją 
własną pracownię. Od jutra będę robił już tylko to co kocham, będę 
rzeźbił to o czym marzymy, piękne rzeczy o niezwykłych walorach 
estetycznych.
- Stefciu - odparł Janek - z czego będziesz się utrzymywał? Przecież 
jak złożysz wymówienie to nie będziesz już co miesiąc dostawał pie- 
niędzy. - Jak to z czego? - oburzył się Stefek. - Czyż to nie oczywiste? 
Z moich pięknych rzeźb. Będę je sprzedawał przepływającemu stat-
kowi. Skoro kupują nasze meble, które są ładne, ale nie wyszukane, 
to tym bardziej będą chcieli kupować piękne, wyszukane rzeźby  
i ozdoby.
Janek widząc oburzenie Stefka, powiedział tylko: 
- Będę trzymał kciuki Stefku.   

Stefek czuł się bardzo radosny i dumny ze swojej odwagi do 
poczynienia takiego kroku. Czuł, że nic, absolutnie nic nie stanie 
mu na drodze do osiągnięcia sukcesu. Patrzył na Janka, u którego 
nie widział takiej pewności siebie i zrobiło mu się go żal.
- A ty Janku? - zapytał. - Ty nadal chcesz pracować w fabryce mebli? 
Jeśli się boisz zrobić to co ja, to mogę Ci pomóc rozkręcić biznes, 
jeśli też rzucisz jutro pracę. Nie zostawię Cię, miejsca dla nas dwóch 
przecież wystarczy, a zobaczysz ani się obejrzymy, a nasze biznesy 
będą się kręcić. Będziemy robić to co kochamy, a nawet zarabiać 
więcej niż nasi pobratymcy w pracowni mebli.
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Janek tylko pokręcił głową i powiedział: 
- Stefku, ja też wystartuję ze swoim biznesem, ale to nie mój czas. 
Potrzebuję jeszcze chwili. Chcę przemyśleć biznes i czuję, że potrze- 
buję się przygotować do jego założenia.
- Przygotować? - zdziwił się Stefek. - Przecież od kilku lat przegady-
waliśmy go przy herbacie malinowej.. - rzekł, a w jego tonie głosu 
można było wyczuć lekką irytację. - Czas przemyśliwań i przegady-
wań już się skończył. Czas zacząć działać. Jeśli się boisz, to już twoja 
sprawa. Ja startuję jutro.

Stefek czuł się rozczarowany postawą przyjaciela. Miał wrażenie, że 
Janek zostaje w tyle. No, ale nie mógł już nic zrobić. On wiedział 
czego chce i nie będzie czekał nawet jednego dnia. Nie rozumiał na 
czym miałyby te przygotowania Janka polegać. Pracownia własna  
jest, drewno ma, narzędzia ma. Teraz trzeba zabrać się do roboty, 
bo za 3 tygodnie będzie przepływał statek.

Tymczasem Janek wrócił do siebie do pracowni, zapalił lampkę,  
bo już zmierzchało, wyjął dużą kartkę papieru i po raz pierwszy 
zaczął analizować sposób w jaki działała fabryka mebli, by lepiej 
zrozumieć co jest mu potrzebne do prowadzenia własnej firmy.
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PRzygOdy cIĄg dAlSzy, czylI O wIelkIch  
PRzygOtOwANIAch JANkA I PIeRwSzych  
dOśwIAdczeNIAch SteFkA z bycIA włAścIcIeleM FIRMy

Dzieje Stefka 

Następnego dnia Stefek tak jak mówił, tak zrobił. Złożył wymówienie, 
a jego przełożony życząc mu wszystkiego dobrego i wielu sukce- 
sów zwolnił go z obowiązującego okresu wymówienia, by Stefek 
mógł od razu wystartować. W związku z tym, uradowany Stefek nie-
mal pobiegł do Urzędu nad rzeką, by zarejestrować swoją działal-
ność. 

Okazało się, że na miejscu trzeba wypełnić wniosek, w którym było 
sporo terminów, których Stefek do końca nie rozumiał. Dzięki Bogu 
na miejscu był też rachmistrz księgowy, który zaproponował mu 
swoje usługi i wypełnienie wniosku za Stefcia tak, by było dobrze. 
Rachmistrz wiedząc z grubsza co chce robić Stefek, wypełnił wnio-
sek podejmując za niego pierwsze decyzje rozliczeniowo-finan-
sowe, które wydawały mu się najodpowiedniejsze. 

Tak więc Stefek dowiedział się, że rozliczać się będzie z Wielkim 
Urzędem co miesiąc, podatek opłacać będzie w systemie liniowym 
(cokolwiek to znaczyło) i że najkorzystniej dla niego, jeśli stanie się 
płatnikiem dziwnego podatku VAT. Stefek słysząc, że nie jest to ani 
jego koszt, ani jego zysk, tylko podatek dla niego i na pewno dla jego 



klientów przeźroczysty, nie miał problemu z wyrażeniem na to zgody. 

Stefek dowiedział się też, że musi udać się do urzędu opieki 
mieszkańców krainy, żeby się tam zarejestrować. Przestraszył się, 
bo usłyszał, że ma złożyć jakiś formularz, ale i tu rachmistrz księ-
gowy wybawił go z kłopotu mówiąc, że on się tym zajmie i zgłosi  
go do wszystkich ważnych składek. A nawet polecił kontakt ze 
współpracującym z nim ubezpieczycielem na życie oraz doradcą  
finansowym obiecując, że zaopiekują się Stefkiem w tym finan-
sowym świecie. Stefek był przeszczęśliwy. Nie mógł uwierzyć, 
że znalazł tak wspaniałych ludzi, którzy z miejsca, nie znając go, 
obiecują wsparcie, pomoc i opiekę.

Tak więc spotkał się jeszcze tego samego dnia z ubezpieczycielem 
i wykupił pełny pakiet ubezpieczenia na życie, a doradca finansowy 
przekonał go do Mini kredytu na zadaszenie miejsca nad rzeką, by 
ani deszcz, ani skwar nie przeszkadzały mu w sprzedaży jego rzeźb. 
A przy okazji polecił ekipę, która mu to wybuduje, tak by Stefek 
mógł się skoncentrować tylko na swoim tworzeniu.

Tego dnia Stefek kładł się spać z uśmiechem na twarzy, miał poczu-
cie, że załatwił dużo spraw i jest już gotowy do tego, by przez nastę- 
pne 3 tygodnie tworzyć rzeczy piękne. W końcu za 3 tygodnie 
przypływa statek.

A tymczasem Janek…

Janek do późna siedział przy stole nad kartką papieru, starając się 
zebrać z głowy różne zasłyszane historie i informacje o prowadzeniu  
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Dziś przyszeDłem się zorientować
w czym rzecz. wiem już czego nie 

wiem i nie rozumiem. 



własnej firmy. Nad ranem doszedł do wniosku, że w zasadzie to wie 
bardzo dużo odnośnie procesu pozyskania drewna (zajmował się 
tym na początku swojej drogi zawodowej), wiedział skąd pozys-
kać drewno najlepszej jakości, doskonale wiedział jak przebiega 
proces tworzenia pięknych rzeczy, jakich materiałów do tego po-
trzebuje, jakie ma, a jakie będzie musiał sam zrobić lub kupić od 
przepływającego statku. Ale dostrzegł też, że nie ma pojęcia jak 
wygląda zarejestrowanie firmy, z jakimi decyzjami się to wiąże, jakie 
to nakłada na niego obowiązki. Wiedział, że istnieje Wielki Urząd,  
z którym będzie musiał się rozliczać, ale nie miał pojęcia co to 
znaczy. Co więcej zdał sobie sprawę, że nie bardzo wie co zrobić, by 
statek zakupił jego rzeczy. W jego serce wdarło się  dużo niepoko-
ju. A co jeśli oni nie zechcą moich prac? A co jeśli ich nie potrze- 
bują? A co jeśli im się nie spodobają? 

Nad ranem Janek był już tak zmęczony, że wysłał swojego słowika  
z wiadomością do szefa, że potrzebuje jednego dnia urlopu.  A dru-
giego do właściciela fabryki mebli z prośbą o spotkanie. Niewielkie 
miał nadzieje na to, że właściciel się z nim spotka, ponieważ był to 
bardzo zajęty człowiek, ale Janek czuł, że to jest jedyna osoba jaką 
zna, która też kiedyś zaczynała od przysłowiowego zera i bardzo 
chciałby zadać mu parę pytań. Po czym położył się spać na kilka 
godzin, by rano ze świeżą głową pomyśleć co dalej robić.

Janka obudził następnego dnia rano jego słowik z informacją  
o zgodzie właściciela fabryki na spotkanie. Termin spotkania 
wyznaczony był na następny dzień, dlatego Janek postanowił 
działać i jak najszybciej wybrać się do Wielkiego Urzędu. Chciał się 
tam dowiedzieć jak wyglądają formalności i jakie obowiązki nakła-
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da na niego rejestracja firmy.  I jak zaplanował, tak zrobił.
 
Ku jego zaskoczeniu okazało się, że zarejestrowanie firmy wiąże się 
z podjęciem jakichś decyzji podatkowo rozliczeniowych, o których 
nie miał zielonego pojęcia. Nie tylko nie rozumiał ich mechanizmu, 
ale też nie wiedział, które są dla niego i jego działalności korzystne, 
a które nie i dlaczego. Postanowił więc spisywać sobie wszystkie 
terminy, których nie rozumiał, nie znał czy wcześniej się z nimi nie 
spotkał.

Natknął się również na wielkiego rachmistrza, który proponował  
zarejestrowanie jego firmy, wybranie adekwatnych rozliczeń  
i opiekę. Janek bardzo podziękował i stwierdził, że firmy jeszcze nie 
rejestruje i dziś przyszedł  tylko się zorientować.
- Tylko zorientować? Ale w czym? Przecież Ci to nie potrzebne, ja 
się wszystkim zajmę. Ubezpieczyciel dobierze dla Ciebie ubezpiec-
zenie, a doradca kredyt!
- Ale ja kredytu nie potrzebuję. 
- Jak to nie? Na pewno na coś potrzebujesz, a jak porozmawiasz  
z doradcą to zaraz Ci to uświadomi.
Z każdą chwilą Janek stawał się coraz bardziej zdezorientowany 
i nie mógł uwierzyć, że tak można. Bardziej stanowczym głosem 
powiedział: 
- Chce rozumieć co Pan będzie do mnie mówił! Dziś przyszedłem 
się zorientować w czym rzecz. Wiem już czego nie wiem i nie rozu- 
miem. Jak zrozumiem te mechanizmy, to wtedy wspólnie będziemy 
mogli porozmawiać co jest adekwatne dla mnie, a co nie! 

Rachmistrz się naburmuszył i odszedł. A tymczasem Janek wziął od 
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Pani z okienka wszystkie niezbędne formularze oraz leżący na stoli-
ku przewodnik po własnej firmie od podstaw. Tak wyposażony pos-
tanowił wrócić do domu i rozpocząć lekturę. Był pewien, że dopóki 
nie dowie się czym są te podatki, które będzie musiał opłacać, jakie 
zasady ich rozliczeń może wybrać, czym one różnią się od siebie,  
co i dlaczego musi zgłaszać w opiece Mini ludków - nie zarejestruje 
własnej firmy. A wcześniej będzie chciał się jeszcze spotkać z jakimś 
rachmistrzem i porozmawiać, czy dobrze wszystko rozumie. Korzys-
tając z bardziej szczegółowej wiedzy rachmistrza, zada mu odpow-
iednie pytania, by móc następnie podjąć właściwe decyzje.

Wracając do domu spotkał Stefka. Stefcio był przeszczęśliwy. 
Natychmiast się pochwalił widząc Janka:
- Janku, Janku stało się! Złożyłem wymówienie, rozwiązal-
iśmy umowę z fabryką od razu, bym mógł realizować swoje 
marzenie. Więc pobiegłem do Wielkiego Urzędu i nie uwierzysz.  
Zarejestrowałem firmę!
- Naprawdę? - Janek był pod wrażeniem. - I wiedziałeś jakie rozli- 
czenia wybrać i co wpisać we wniosku? 
Czyżbym nie docenił mojego przyjaciela? - pomyślał. Może on już 
wcześniej dowiedział się wszystkiego i po cichu, nie chwaląc się 
wszystko zaplanował?
- Nie wiedziałem, ale spotkałem wspaniałych, pomocnych i życzli-
wych ludzi. Wielkiego rachmistrza, który podjął się wyboru za mnie, 
ja się tylko musiałem podpisać. Ubezpieczyciela, który dobrał mi 
super ubezpieczenie, nawet od wypadku samolotowego i doradcę 
finansowego, który dał mi pieniądze na wybudowanie zadaszenia 
nad rzeką, bym mógł spokojnie sprzedawać statkowi swoje rzeźby.
- Ależ Stefciu - zdziwił się Janek - przecież my nie latamy samolotami! 
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I po co Ci to zadaszenie, przecież zawsze siedzimy na pomostach  
i plaży pod parasolem, a w razie czego rozstawiamy namioty.
Stefek słysząc słowa Janka, zezłoszczony krzyknął: 
- Zazdrościsz mi, bo sam nie miałeś odwagi zrobić takiego kroku! 
Nie chcę teraz słuchać Twojego podcinania mi skrzydeł i szuka-
nia dziury w całym. Ty wracaj do fabryki mebli. Ja idę do swojej 
pracowni, by robić wreszcie to co kocham. Mam tylko 3 tygodnie 
do przybycia statku i przygotowania dla nich produktów. Po czym  
odwrócił się na pięcie i poszedł obrażony. Jankowi zrobiło się 
przykro. Nie taką miał intencję. Zaczynał się martwić o swojego 
przyjaciela. Zdał sobie sprawę, jak pochopnie Stefek podjął decy- 
zje formalno-administracyjno–rozliczeniowe. Janek nie do końca  
ufał napotkanemu rachmistrzowi i nie do końca też wierzył, że 
dokonane przez niego decyzje rzeczywiście okażą się najtrafniejsze 
dla Stefka. Ale cóż, to już było życie Stefka i jego odpowiedzialność.

Robiło się już późno, poszedł więc do domu, bo chciał się jeszcze 
przygotować do spotkania z właścicielem fabryki mebli. Strasznie 
się cieszył na to spotkanie, ale też i mocno stresował. Nie miał poję- 
cia jak zostanie przyjęty, ale stwierdził, że cokolwiek usłyszy od 
właściciela, może mu się to tylko przydać. Postanowił więc spisać 
nurtujące go pytania, które chciał zadać właścicielowi odnośnie 
prowadzenia i rozkręcania firmy. A następnie zaczął dokładnie stu-
diować przewodnik po firmie jaki zabrał z Wielkiego Urzędu.

Następnego dnia Janek obudził się zestresowany. Nie spał na-
jlepiej, bo wciąż myślał o spotkaniu z właścicielem pracowni. 
Zastanawiał się, a właściwie obawiał się, jak właściciel go przyjmie 
i czy nie wyśmieje jego pytań. Dla Janka okazało się to być bardzo 
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trudne, by nie stchórzyć i nie posłać słowika odwołującego spot- 
kanie. Ostatecznie jednak stwierdził:
- Najwyżej mnie wyśmieje, ale jest cień nadziei, że nie wywali mnie 
od razu i dowiem się czegoś ważnego. Po czym ubrał się, zjadł śni-
adanie i wyruszył na spotkanie z Panem Tomkiem.

Tymczasem Stefek, przebudził się z lekkim sercem oraz dziką rado- 
ścią. Już wczoraj przygotował swoją pracownię. Posprzątał ją, 
naostrzył narzędzia, a także spisał swoje pomysły na jej unow-
ocześnienie. A dziś szybko się ubrał i powędrował do swojej pra-
cowni, by oddać się pracy twórczej – przecież czas ucieka, statek 
niedługo przepływa, a on jeszcze nie ma w zasadzie nic co będzie 
mógł sprzedać.

Zaraz po śniadaniu, zadzwonił do Stefcia jego doradca z wieści-
ami dotyczącymi kredytu. Z ogromną radością w głosie oznajmił 
Stefkowi, że udało mu się wynegocjować z bankiem wyższą kwotę 
kredytu na niezwykle okazyjnych warunkach. Kwota ta pozwoli 
na wybudowanie nie tyle zadaszenia, ale niemal całego budynku  
z bardzo rzucającym się w oczy dachem, tak by statek z oddali 
widział jego sklep i tym chętniej brał od niego wszystkie produkty. 
A dodatkowo sklep będzie miał piękną witrynę, która w niewiary-
godny sposób będzie eksponować rzeźby. Stefek nie mógł uwie- 
rzyć swojemu szczęściu. Upewnił się tylko, że zdążą w 3 tygodnie 
i z lekką obawą w głosie zapytał, czy będzie musiał nadzorować 
budowę lub jej doglądać. Chciał najbliższe 3 tygodnie poświęcić 
całkowicie na rzeźbienie. Doradca uspokoił go mówiąc, żeby skupił 
się na rzeźbieniu. Jego znajomy ma ekipę, która wszystko zrobi,  
a Stefek najlepiej jeśli pojawi się na sam koniec, na odbiór budynku. 
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Na pewno uwiną się w 3 tygodnie, tak by wszystko było gotowe 
na przypłynięcie statku. Stefek odetchną i zadowolony udał się 
do swojej pracowni. I tak minęły 3 tygodnie. Na plaży powstawał 
piękny sklep, a Stefek spędzał czas w swojej pracowni i tworzył.

Tymczasem Janek dotarł na spotkanie z właścicielem fabryki me-
bli. Był bardzo zaskoczony, gdy sekretarz zaprowadził go na taras, 
zaproponował malinową herbatkę, zaprosił do rozgoszczenia się 
na jednym z foteli i poprosił o chwilę cierpliwości, podczas której 
Janek może podelektować się widokiem.
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czy w swoich marzeniach, rozmowach, 
wyobrażeniach myślałeś, czym jeszcze 

bęDziesz musiał się zajmować,  
czego się nauczyć?



PRzełOM, czylI wIelkIe SPOtkANIe JANkA z tOMkIeM

- Witam Cię Janku, pozwól, że się przedstawię. Tomek - właściciel 
fabryki mebli. Dostałem wiadomość od Ciebie z prośbą o spotkanie. 
Twoja wiadomość bardzo mnie zaintrygowała, zatem słucham Cię, 
o co chodzi?

Janka zatkało, przez moment nie był w stanie wykrztusić z siebie 
ani jednego słowa. Jednak po minucie otrząsnął się i zaczął swoją 
historię:
- Jak już Pan wie, nazywam się Janek i pracuję u Pana w fabryce 
mebli. Jednak moją ogromną pasją nie jest tworzenie mebli, lecz 
rzeźbienie pięknych, ozdobnych rzeczy. Chciałbym więc założyć 
własną, zajmującą się tym firmę, jednak nie do końca wiem od cze-
go mam zacząć. Mam kilka obaw…
- Na przykład jakie?
- Zaczynając od samej rejestracji firmy, nie mam pewności jaką 
formę prawną firmy wybrać, wiem, że jest kilka i nawet już wiem 
czym się różnią. Obawiam się przed wyborem sposobu rozliczeń, 
zacząłem o tym czytać i wydaje mi się, że potrzebuję spotkać się 
z kimś i to przedyskutować. Ale najważniejsze jest to, że nie mam 
pewności, czy przepływający statek kupi moje dzieła.
Tu Tomek uśmiechnął się szeroko i stwierdził:
- Twoje obawy i wątpliwości są jak najbardziej słuszne. Powiem 
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więcej, niezwykle ważne jest to, że je zauważyłeś, a nie zlekce-
ważyłeś. Osobiście uważam, że obrałeś dobry kierunek chcąc zro-
zumieć mechanizmy rozliczeń, lecz i tak przydałby Ci się doświad-
czony wielki rachmistrz, który by przedyskutował z Tobą kwestie 
rozliczeń, tak byś mógł podjąć właściwą decyzję. Poproszę swojego 
rachmistrza, by z Tobą porozmawiał.
- Na serio? Tak się cieszę..
- Najważniejsze jest jednak to, że przeszło Ci przez myśl, że statek 
może nie kupić Twoich produktów. Pozwól zatem, że będę z Tobą 
szczery. Po pierwsze, statek nie kupuje nic, choć wszyscy tak mówią. 
Statek przepływa i odbiera nasze meble, a następnie wiezie je do 
Mini ludków z innej krainy, które wcześniej zamówiły te meble z kata- 
logu.
- Jak to? - zdziwił się Janek. - Przecież wszyscy mówią, że to statek 
je kupuje.
- Mój drogi, statek to tylko rzecz która przepływa, kieruje nim 
załoga pod dowództwem Kapitana Piotrka. Więc co najwyżej on 
mógłby je jeszcze kupować, ale pomyśl, po co na statku meble do 
domów? Oni zajmują się pływaniem i przewożeniem rzeczy. A nie 
ich kupowaniem i późniejszą sprzedażą.

No tak, pomyślał Janek, to przecież Mega logiczne. Jak mógł 
myśleć, że jest ina-czej. 
- A czy Ci Mini ludkowie, którzy kupują nasze meble, będą chcieli 
kupować  moje rzeczy…? - zastanawiał się na głos Janek i nagle 
niemal krzyknął. - Hej, a skąd inni Mini ludkowie? Myślałem, że jest-
eśmy wszyscy tutaj, na tych łąkach i w tym lesie. 

Janek był zupełnie zdezorientowany. Nigdy w zasadzie nie 
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zastanawiał się, dokąd statek wiezie meble i dlaczego czy też po 
co je kupuje. Nigdy też nie zastanawiał się, czy gdzieś są inni Mini 
ludkowie. Janek czuł się przytłoczony tymi wszystkimi nowościami, 
ale z drugiej strony odkrył jak dużo nie wie i poczuł ogromny głód 
wiedzy i informacji.
- Poczekaj, a więc od początku. Myślisz, że świat ogranicza się do 
naszej krainy? - zapytał z rozbawieniem Tomek. - Mój drogi, zerknij 
na mapę naszego świata. Cały ten świat zamieszkujemy my - Mini 
ludkowie. Nasi sąsiedzi zza spokojnego morza są ludźmi kochający-
mi praktyczność i prostotę. To styl tamtejszej arystokracji. To pewna 
grupa Mini ludków, która mieszka w małych domkach, prowadzi 
rodzinne biznesy (mniejsze i większe) i lubująca się w prostocie.  
To oni zamawiają i kupują nasze meble.
- Naprawdę?
- A myślałeś, że dlaczego produkujemy właśnie takie meble?
- Nie do końca rozumiem - wybąkał Janek. Naprawdę nie mieściło 
mu się to w głowie. - Ale jak się o nich dowiedziałeś? I skąd wiedzia- 
łeś, że chcą kupować takie meble? Jak długo ich szukałeś? 
- Janek zaczął zasypywać Tomka pytaniami.
- Spokojnie chłopcze, powoli. Strzelasz pytaniami jak z karabinu 
maszynowego i momentami trochę na oślep - roześmiał się Tomek. 
Bardzo spodobał mu się ten młodzieniec. Przypominał mu trochę 
jego samego sprzed kilkunastu lat.
- Widzę, że chcesz prowadzić biznes oparty o to co kochasz robić 
najbardziej. Wiedz, że to nie wygląda najprawdopodobniej tak, jak 
to sobie do tej pory wyobrażałeś. Ale sprawdźmy. Czy w swoich 
marzeniach, rozmowach, wyobrażeniach myślałeś, czym jeszcze 
będziesz musiał się zajmować, czego się nauczyć?
- Szczerze mówiąc to nie poświęciłem temu dużo czasu. W zasa-
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dzie to mam spore wątpliwości i dużo pytań od przedwczoraj. A po  
wczorajszej wizycie w Urzędzie urosły jeszcze bardziej. A teraz czuję 
się mocno zdezorientowany - przyznał Janek. - I zastanawiam się, 
czy dam radę. Biznes chyba jest bardzo trudny. 
- Nie, to nie jest tak. Powiem Ci w ten sposób: prowadzenie biznesu 
jest proste, ale nie jest łatwe - uśmiechnął się Tomek.
Janek słysząc to, powoli zaczynał rozumieć.
- Więc od czego warto bym zaczął?
- Zacznijmy od tego co wiesz. A wiesz, że chcesz tworzyć piękne 
rzeczy, tworzyć rzeźby z drewna, które będą miały walory estetyczne, 
a nie praktyczne. Warto zatem, byś odnalazł swoich klientów, Mini 
ludków, którzy cenią piękno i przedkładają je nad praktyczność. 
Proponuję byś poszedł w kierunku równin, odnalazł ludzi kochają-
cych piękno i porozmawiał z nimi. Dowiedz się, jaki mają gust i styl. 
Zabierz ze sobą kilka swoich mniejszych rzeźb, innym zrób zdjęcia. 
Sprawdź, czy to są rzeczy, które im się podobają lub co możesz 
zrobić, by się podobały jeszcze bardziej. Pamiętaj, słuchaj swoich 
potencjalnych klientów. Tak naprawdę to oni są ważni i to czego 
potrzebują. Im bardziej trafisz w ich gusta, tym lepiej. Jeśli poczu-
jesz, że za bardzo musisz zmieniać swój produkt, tak że przestaje 
być on tym czym miał być, to zastanów się, czy chcesz dostosować 
swój produkt czy szukać dalej swoich klientów. A jeśli spodobają 
im się Twoje rzeźby to spraw, by złożyli zamówienie. Jak je złożą  
i wpłacą zaliczkę, wróć, zarejestruj firmę i zacznij tworzyć. Niech 
potem przyślą po swoje rzeźby wozy lub statek. Niech to będzie 
Twój pierwszy etap. Jednak zanim wyruszysz, spotkaj się z moim 
rachmistrzem, byś w momencie rejestracji firmy nie miał wątpliwo- 
ści co wybrać w formularzu rejestracyjnym. Warto też, byś już teraz 
zastanowił się nad formą prawną.
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Jeszcze przez jakiś czas rozmawiali. Janek dowiedział się, że pasją 
Tomka było tworzenie z drewna rzeczy praktycznych. Bardzo chciał 
zarabiać na tej pracy i docelowo utrzymywać się z niej. Dlatego 
wyruszył w podróż, by znaleźć ludzi, którzy cenią sobie z jednej stro- 
ny praktyczność, a z drugiej prostotę wykonania. I odnalazł ich.  
To właśnie stąd wzięły się jego meble - proste i praktyczne. 

Na początku zabierał je jedynie mały stateczek przepływający raz na 
kwartał. Ale meble sprawdzały się, dołączyli inni partnerzy, wzrosły 
zamówienia i po kilku latach z małego stateczku zrobił się ogromny 
okręt przypływający raz na miesiąc. 

Tyle, że wtedy Tomek nie mógł już sam robić swoich mebli. Bardzo 
szybko zresztą okazało się, że prowadzenie firmy to tysiąc różnych 
czynności związanych z pozyskiwaniem kolejnych klientów, budo- 
waniem wizerunku marki, administracji, nawiązywaniem nowych 
partnerstw, szukaniem możliwości sprzedaży i reklamy. Musiał więc 
zacząć zatrudniać inne Mini ludki do wykonywania mebli jego projek- 
tów. 

Dziś ma już cały dział, który projektuje razem z nim. Sam Tomek 
rzadko już włącza się w etap produkcji. Lecz każdą wolna chwilę 
poświęca na samodzielne projektowanie i wykonywanie proto-
typów. Dzięki temu wciąż realizuje się w swojej firmie. 

Dla Janka było to niesamowite odkrycie. Zastanawiał się, czy on 
będzie potrafił tak pokierować swoją firmą, zastanawiał się też, czy 
zechce, by się ona aż tak rozrosła. No, ale najpierw będzie musiał 
przynajmniej zacząć. Jedno jest pewne, wyrusza w ciekawą podróż 
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i to już następnego dnia.
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czuł się wspaniale (...) był Dumny 
z siebie i pracy jaką wykonał. (...) 

pozostało czekać na statek...



PRAcA wRe, czylI O PIeRwSzych wzlOtAch 
I uPAdkAch SteFkA

Kolejny dzień był piękny, słoneczny i lekko wietrzny. Niebo było 
przejrzyste, w sam raz na podróż, pomyślał Janek. Wstał tego dnia 
bardzo wcześnie rano, spakował się w podróżny plecak i zgod-
nie z propozycją Tomka udał się na równinę. Zdał sobie sprawę, 
że ta wyprawa pochłonie najpewniej cały jego tegoroczny urlop, 
ale przecież podejmuje wyzwanie zrealizowania swojego najwię- 
kszego marzenia, więc jest w stanie poświęcić urlop. Tym bardziej, 
że będzie to niesamowita przygoda. 
 
Janek zjadł śniadanie i niczym Hobbit ruszył w swoją wyprawę tam 
i z powrotem.
 
Tymczasem minęły niemal trzy tygodnie. Stefek skończył przygo- 
towywać swoje pierwsze rzeźby i zaczął ich przewożenie do swo-
jego sklepu, który miał po raz pierwszy zobaczyć. Już nie mógł się 
doczekać, tym bardziej, że nie raz miał wrażenie stojąc na wzgórzu 
na którym mieszka, że z plaży połyskuje od niedawna piękne światło 
- domyślał się, że to może być dach jego małego sklepiku.
 
I rzeczywiście, gdy dotarł do plaży był zachwycony swoim sklepiki-
em. Był piękny, z piękna witryną, przestronny, no może nie do końca 
funkcjonalny jeśli chodzi o prezentację rzeźb, ale jednak jego  
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kawałek pięknie zdobionego miejsca. Naprawdę robił ogromne 
wrażenie. Podchodziły do niego inne Mini ludki, skład-ały gratu-
lacje i lekko zazdrościły Stefkowi. A Stefek czuł się wspaniale. Był  
z siebie niesamowicie dumny.

Przez cały dzień Stefek zwoził do sklepu i ustawiał w nim swoje 
rzeźby, chciał by były pięknie wyeksponowane. Kilka zostawił przed 
wejściem, aby były widoczne dla statku i zapraszały do wejścia. 
Gdy skończył, był dumny z siebie i pracy jaką wykonał. Jego rzeźby 
były naprawdę piękne, starannie wykończone, z olbrzymią wręcz 
dbałością o szczegóły. Teraz już tylko pozostało czekać na statek, 
który powinien pojawić się jutro koło południa. Zatem Stefek zdecy-
dował się położyć wcześnie, by już od rana oczekiwać przy sklepie.
 
Rano Stefek obudził się z poczuciem radości przemieszanym 
z ekscytacją – tak, to mój dzień - pomyślał. Umył się, ubrał, zjadł 
śniadanie i jak na skrzydłach pognał do swojego sklepu. Był lekko 
zdziwiony, gdy zobaczył przed nim swojego rachmistrza, doradcę 
finansowego i ubezpieczyciela. Rachmistrz szybko wyjaśnił mu, że 
upłynął już prawie miesiąc jak pracuje dla niego i zajmuje się jego 
księgowością, więc wystawił mu pierwszą fakturę z płatnością za  
14 dni. Ubezpieczyciel przekazał, że Stefek musi uregulować 
pierwszą składkę w przeciągu 7 dniu, inaczej straci swoje ubezpie- 
czenie, a doradca finansowy przypomniał, że za kilka dni musi 
opłacić pierwszą ratę kredytu. Stefek, przez moment się zanie-
pokoił, bo to były duże kwoty, ale zaraz potem się rozchmurzył. 
Przecież dziś przepływa statek, kupi wszystkie jego rzeźby i będzie 
miał dużo więcej pieniędzy, niż te opłaty razem wzięte. Podziękował 
zatem wszystkim za wizytę, zrobił sobie malinową herbatkę  
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i upewniwszy się, że wszystko jest gotowe na przypłynięcie statku, 
usiadł w wygodnym fotelu i czekał.

Dokładnie tak jak się spodziewał, w południe przypłyną statek. 
Podczas załadunku mebli, załoga zadziwiona błyskającym z oddali 
dachem sklepu, zeszła na ląd zobaczyć co to za budynek wybu-
dowany tak blisko morza.

Z ogromnym zdziwieniem i zaskoczeniem odkryli, że to sklep  
z rzeźbami, który przypomina prawdziwą galerię. Długo oglądali 
piękne rzeźby Stefka, Kapitan nawet zdecydował się kupić mały 
drobiazg dla swojej córki, po czym zebrał załogę, upewnił się, 
że meble są załadowane i ruszyli z powrotem na statek. Stefek 
zaskoczony, pobiegł za nimi. Nie mógł zrozumieć, dlaczego decy-
dując się na załadunek takich ilości mebli nie chcą części zostawić  
i kupić jego pięknych rzeźb.
- Czekajcie! - zawołał. - Czy nie podobają Wam się moje rzeźby?
- Bardzo nam się podobają. Widać, że włożyłeś w nie całego siebie 
- odparli.
- Więc dlaczego ich nie kupujecie i nie zabieracie na statek tak jak 
mebli?
- Ależ Stefciu, my nie kupujemy tych mebli, my je tylko przewozimy. 
A jesteśmy marynarzami, całe życie spędzamy na morzu. Większość 
z nas nie ma nawet domów poza tym statkiem, gdzie więc mieli- 
byśmy trzymać Twoje rzeźby. Na statku nie ma na nie miejsca, są 
piękne, ale nie potrzebne. Cieszyłyby oko, gdybyśmy mieli domy, 
ale my też nie zarabiamy tyle, by móc je u Ciebie kupić.
Zasmucony Stefek, z lekką nadzieją w głosie zapytał. 
- A te meble, które wieziecie… może zabralibyście kilka moich 
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rzeźb i sprzedalibyście je jak te meble?
Kapitan, że smutkiem pokręcił głową.
- Stefku, my nie kupujemy tych mebli ani nie sprzedajemy. My przewo- 
zimy dokładnie to co zostały zamówione. Nie możemy zostawić 
nawet jednego mebla, musimy zabrać dokładnie to co zamówiono 
w fabryce mebli i nie mamy już więcej miejsca. Powiem Ci też, że 
nie sądzę, aby Mini ludkowie, do których wieziemy te meble byli 
zainteresowani rzeźbami. Oni cenią praktyczność i prostotę i tylko 
takie rzeczy trzymają w domach.

Po tych słowach Kapitan ukłonił się grzecznie i odpłynął z całą 
załogą. A Stefek zdruzgotany wrócił do sklepu. Targały nim różne 
trudne dla niego emocje, jakich wcześniej nie czuł w takim natęże-
niu. Z jednej strony powoli docierało do niego, że statek nie kupi 
od niego rzeźb, a z drugiej nadal nie mógł w to uwierzyć. Miało być 
przecież tak pięknie. 

Nagle przeraził się. Przypomniały mu się te wszystkie opłaty, jakich 
musi dokonać w najbliższych dwóch tygodniach. Przecież nic nie 
zarobił. Ma co prawda trochę oszczędności, ale co będzie dalej? 
Skoro statek nie kupi rzeźb ani ich nie zabierze, bo Ci Mini lud-
kowie ich nie potrzebują, to znaczy, że nie ma na czym zarabiać.  
A ma przecież założoną firmę. Musi opłacać księgowego i skład-
ki na ubezpie- czenie, i kredyt. No właśnie kredyt na sklep. Jego 
piękny sklep. No nie, nie może się poddać. Nie tak łatwo. Wymyśli 
sposób, by przekonać kapitana następnym razem. Ma na to 4 tygo- 
dnie. Z tą dodającą mu otuchy myślą wrócił do domu i położył się 
spać.
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Niestety 4 tygodnie minęły szybko. Mimo determinacji i wszelkich 
starań Kapitan znowu nie zabrał prac Stefka. Ale Stefek walczył 
jeszcze przez kilka miesięcy. Po pół roku nie miał już żadnych 
oszczędności, a koszty prowadzenia firmy i kredytu zostały. Stefek 
stał się przygnębiony, nie uśmiechał się i tylko coraz częściej zamy-
kał się w swojej pracowni, rzeźbiąc z nadzieją, że jego doskonałe 
prace w końcu muszą się sprzedać. Kilku jego znajomych podcho-
dziło pod jego pracownię, zaglądali pod okno i starali się z nim 
porozmawiać. Michał namawiał go, by wyszedł z pracowni i starał 
się posprzedawać to co już ma zrobione, że bez sensu jest robienie 
nowych prac, gdy poprzednie się nie sprzedały. Nawet nie ma już na 
nie miejsca w sklepie. Ale Stefek nawet nie chciał o tym pomyśleć. 
Prawda była taka, że nie miał zielonego pojęcia jak sprzedawać, 
reklamować, przekonywać do kupienia kogokolwiek. A podświad-
omie czuł, że nie zniesie kolejnego zawodu. Dlatego coraz bardziej 
zamykał się w pracowni, by choć na chwilę zapomnieć o troskach 
i kończących się pieniądzach, choć rzeźbienie nie przynosiło mu 
już takiej radości co kiedyś. Pewnego dnia przyszedł Irek (jakieś  
3 miesiące po otworzeniu przez Stefka firmy) i powiedział Stefkowi, 
że powinien pomyśleć o zamknięciu swojego sklepu i swojej firmy, 
i powrocie do pracy. Stefek zdenerwował się wtedy i przegonił Irka 
na cztery wiatry. 
- Jak to? – myślał. - Mam zrezygnować ze swojego marzenia? 
Obrócić je w porażkę? Nigdy!! To moja firma! - myślał z gniewem.  
- To moje życie! Irek zazdrości mi i tyle! 

Jednak po 6 miesiącach Stefek nie miał już dłużej siły, w zasadzie 
to był już bardzo zmęczony, a nawet na pograniczu długotrwałego 
obniżenia nastroju. Często złościł się i smucił. Nic go nie cieszyło,  
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a rzeźby stały się strasznym ciężarem na sercu i w głowie. 

Koniec końców Stefek podjął decyzję, by zamknąć firmę i poprosić 
właściciela fabryki mebli o ponowne zatrudnienie. Musi przecież 
spłacać kredyt jeszcze przez 5 lat. Rachmistrzowi podziękuje za 
współpracę, zrezygnuje z ubezpieczenia i cóż … wróci do fabryki  
mebli. Bo co innego mu pozostaje? Ze smutkiem udał się do 
Wielkiego Urzędu.
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PRAcA wRe, czylI wNIOSkI PO wIelkIeJ wyPRAwIe JANkA

Była już jesień, gdy Janek wrócił ze swojej podróży po równinach. 
Słoneczko lekko ogrzewało mu policzki, lecz czuć już było chłod-
niejszy wiatr. Janek z błyszczącymi oczami i całym ciałem wyrażają-
cym ekscytację wracał do domu. Już nie mógł się doczekać spotka- 
nia z Tomkiem. Przez ostatnich 6 miesięcy pisali do siebie dość 
często. Janek znajdował się już nie na typowym płatnym urlopie, 
ale na bezpłatnym. Wyruszając myślał, że w 3 do 4 tygodni będzie 
z powrotem, a minęło 6 miesięcy. Cóż to była za wyprawa. Czasem 
we wnioskach bolesna, czasem radosna po pierwszych sukcesach. 
Janek wiedział jedno, teraz może zacząć w weekendy prowadzić 
firmę i dalej ją rozkręcać. Jak dobrze pójdzie, za rok będzie mógł 
już złożyć wymówienie. 

Radośnie idąc do domu zauważył przygnębionego Stefka idącego 
w kierunku Wielkiego Urzędu. 
- Stefek? Zaczekaj! To ja Janek - zaczął krzyczeć. 
Stefek nie mógł uwierzyć. Dowiedział się kilka miesięcy temu, że 
Janek wyjechał, nikt nie wiedział gdzie, po co i kiedy wróci. Potem 
działo się tyle smutnych rzeczy, że Stefek nawet nie zastanawiał się, 
czy Janek już wrócił czy nie. Mimo ich ostatniej niemiłej rozmowy 
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 i tego wszystkiego co wydarzyło się u Stefka, ucieszył się na widok 
Janka. Przyjaciele wyściskali się, w końcu nie widzieli się szmat 
czasu. A potem Janek zapytał:
- Stefku dokąd idziesz? 
- Do Wielkiego Urzędu. Firma mi nie wyszła. Tonę w długach, nie 
mam już pieniędzy i muszę zamknąć moją działalność.

Janek słysząc to wielce się zmartwił. Przyjrzał się dokładniej przyja- 
cielowi i spostrzegł zmęczenie na twarzy i podkrążone, smutne 
oczy. Janek zrozumiał, że jego obawy się sprawdziły. Statek nie 
zakupił rzeźb. W sumie to potwierdziło się to co mu mówił Tomek 
podczas spotkania, ale Stefek nie chciał słuchać. Tak bardzo chciał 
żyć i zarabiać ze swojej pasji. Postanowił więc nie mówić jeszcze 
przyjacielowi o swoich planach założenia firmy ani o tym, że wraca 
z pierwszymi zamówieniami. Obawiał się, że przygnębi go jeszcze 
bardziej. Powiedział więc: - Stefku, jestem z Tobą. Zawieś firmę, nie 
zamykaj jej jeszcze. Spotkajmy się jutro popołudniu i wspólnie zasta- 
nowimy się, czy coś możemy z tym zrobić.

Stefek lekko się uśmiechnął. I choć nie wierzył, że coś się da zrobić, 
dobrze było mieć znów przyjaciela u swego boku. Pożegnali się  
i Janek ruszył do domu raźnym krokiem. Chciał już dotrzeć do siebie 
 i odświeżyć się, ponieważ wieczorem miał spotkanie z Tomkiem. 
Chciał mu wszystko opowiedzieć. A było co opowiadać.
 
Wczesnym wieczorem Janek dotarł do domu Tomka. Tomek czekał 
już na niego uśmiechnięty i ciekawy opowieści swojego gościa. 
- Wejdź Janku, rozgość się, siadaj i opowiadaj jakie miałeś przy-
gody i jakie masz wnioski, no i najważniejsze, otwierasz firmę?  
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Masz zlecenia od klientów? Janek uśmiechnięty usiadł i zaczął 
opowiadać. Opowiadał o tym jak uczył się poznawać Mini ludków  
z innych krain. O tym jak bardzo dziwił się różnicom w gustach i upodo- 
baniach poszczególnych społeczności, które czasem rozdzielała 
tylko rzeka, a czasem wysokie wzgórza. Opowiadał jak długo z nimi 
rozmawiał i uczył się zadawać im pytania i słuchać odpowiedzi,  
a nie tylko je słyszeć i wyłapywać, czy odpowiadają jego oczeki-
waniom, tak by móc im sprzedać prace jakie dotychczas robił.  
A gdy nauczył się słuchać, zaczął poznawać i rozumieć ich problemy, 
potrzeby i marzenia.

W końcu natrafił na dwie krainy, w których Mini ludkowie cenili piękno 
i estetykę wykonania, lubili otaczać się ładnymi przedmiotami, 
zaczął z nimi rozmawiać co najbardziej im się podoba. Pytał jakich 
ozdób potrzebują i do ozdobienia jakich przestrzeni ich potrzebu-
ją. W ten sposób zaczął rysować mu się w głowie pomysł na dwie 
kompletnie różne kolekcje. Jedna do ozdabiania domu, druga do 
ozdabiania ogrodów.  

Co więcej, podczas tej podróży zaczął uczyć się prawdziwych umie- 
jętności kupieckich. Zrozumiał, że produkt, nawet najlepszy, o najwyż- 
szej jakości i najpiękniejszy, nawet taki, który wstrzeliwuje się  
w problemy, potrzeby czy marzenia potencjalnego klienta, nie 
sprzeda się sam, że bardzo dużo leży po jego stronie.

Ot choćby począwszy od tego, że musi opowiedzieć o tym, co 
tworzy lub pokazać jakiś choćby mały przykład swoich produktów/
rzeźb, że musi umieć rozmawiać o nich, a co najważniejsze, w rozmo- 
wie z potencjalnymi klientami dbać o atmosferę, w której jego 
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klient podejmuje decyzję o zakupie/zamówieniu. 

Dowiedział się, że nie może bać się pytań i wątpliwości swoich 
klientów, że jego zadaniem nie jest przekonywanie na siłę, ale roz- 
wiewanie wątpliwości i odpowiadanie na pytania klienta z uwagą. 
Przekonał się też, że niezwykle ważna jest znajomość granic swoich 
możliwości, czego będzie się w stanie podjąć, a czego nie, jak ważna 
jest znajomość swoich produktów.

No i oczywiście, po raz pierwszy w życiu starał się zdobyć zamówie-
nia i co więcej, negocjował ich wielkość i cenę. A przy okazji dowie- 
dział się, że to nie jedyne parametry sprzedaży, bo nagle okazało 
się, że i dostawa, jej czas trwania oraz koszt z nią związany, to kolejne 
aspekty negocjacyjne i sprzedażowe.

Okazało się też, że sprzedawanie tego co jeszcze nie istnieje  
w rzeczywistości, a jedynie na kartce papieru i w głowie jest możli-
we. Co więcej, możliwe okazało się wynegocjowanie zaliczki na 
rzeźby, które jeszcze rosną w postaci drzew w lesie blisko domu 
Janka. A co najważniejsze dowiedział się, że po powrocie do domu 
i wykonaniu zamówionych rzeźb, będzie musiał przyjechać z trans-
portem do swoich klientów, po to by wynegocjować nowe zamówie- 
nia, nowe ich ilości i nowe ceny, jeśli okaże się, że dotrzymał słowa  
i produkty, które dostarczy będą zgodne z umową. Wniosek nasuwał  
się jasny. To po jego stronie leży utrzymywanie kontaktu z klientami, 
to po jego stronie należy szukanie nowych klientów, to po jego 
stronie leży pozyskanie ich lojalności i zadowolenia, tak by potem 
mógł dogadać się z nimi na stałe zlecenia i by w  przyszłości nie 
musieć już z każdą dostawą jeździć do klienta. 
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- Podsumujmy zatem Janku, co masz teraz i jakie są Twoje następne 
kroki? - zaproponował Tomek.
- Więc tak. Mam 5 zamówień. Na wszystkie dostałem zaliczkę. Mają 
być gotowe do wysłania w dwa tygodnie. Jest też zamówiony wóz, 
który je przewiezie. A kroki to: raz jeszcze spotkanie z Twoim rach-
mistrzem i z jego pomocą założenie firmy, a następnie zatrudnienie 
kogoś, kogo on poleca. Potrzebuję pomocy w wykonaniu rzeźb, 
sam nie zdążę. A za dwa tygodnie jadę z dostawą negocjować 
kolejne zamówienia. Chcę z nimi wrócić, zaprojektować rzeźby 
i wyruszyć po nowych klientów. Od Mini ludków z równin wiem, że 
muszę dotrzeć na wielką nizinę. Bo tam są kolejni Mini ludkowie, 
którzy mogą być moimi klientami.

- Janku, nawet nie wiesz jak się cieszę i jak ogromną mam satysfak-
cję. No cóż, moja rola mentora póki co się kończy. Rozwijaj skrzydła  
synu. A jeśli znajdziesz gdzieś Mini ludków zainteresowanych  
naszymi meblami …
- Znalazłem takich po drodze – szeroko uśmiechnął się Janek. - 
Przekazałem już namiary na nich Pańskiemu sekretarzowi.

Słysząc to Tomek zaczął się śmiać i razem z Jankiem dokończyli pić 
malinową herbatę na tarasie Tomka.

A że to bajka, to i o szczęśliwe zakończenie na wszystkich frontach 
nie trudno. Chyba domyślacie się już, że Janek zapukał następnego 
dnia do Stefka i zaproponował mu spółkę. Żeby było jasne, nie 
pół na pół, ale 80 do 20. Stefek przejął 20% udziałów. Wniósł do 
spółki swój sklep, który przerobili na magazyn. Janek i Stefek razem 
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projektowali rzeźby, a następnie Janek przeznaczał jedynie 30% 
swojego czasu na ich wykonywanie. Przez pozostały czas zarządzał 
spółką, szukał nowych klientów, utrzymywał z nimi relacje i gene-
rował sprzedaż. Stefek zaś, był dodatkowo odpowiedzialny za do-
bieranie nowych ludzi do zespołu wykonującego rzeźby według 
projektów wspólnie wypracowanych przez Janka i Stefka.
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I zNów wkRAczA AutORkA I JeJ kIlkA Słów NA kONIec

Bajka dobiegła końca. Oczywiście jest przerysowana, a problemy 
wyolbrzymione. Ale przecież o to właśnie w Bajce chodzi. Żeby  
jednak postawić kropkę nad „i”, zdecydowałam się, by najważnie-
jsze wnioski płynące z całej książki zebrać tutaj. Aby nic nie umknęło 
Waszej uwadze, szczególnie jeśli w samej opowieści nie było dość 
mocno zaznaczone (czytaj: wyolbrzymione).

A zatem, wniosek nr 1:
Nie uciekaj od poznania arkan rachunkowo-prawnych własnej firmy. 
Nie trzeba być tu mistrzem, ale trzeba mieć podstawową wiedzę  
i rozumieć mechanizm rozliczeniowy podatków, które płacimy. Jakie 
mamy alternatywy oraz jakie są ich wady i zalety w naszej branży.

Wniosek nr 2:
Nie śpiesz się z rejestracją swojej firmy! Pamiętaj, że w dniu  
rejestracji powstają zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, 
a mówiąc wprost - koszty! Warto rozpoczynać ich obsługę, gdy na 
koncie firmowym są już pieniądze lub wiesz, że w krótkim czasie 
będą. Uwaga: przekonanie o tym, że pieniądze pojawią się w firmie 
ma być oparte na realnych przesłankach, a nie wierze, że tak będzie.  
A realną przesłanką jest pozyskanie klienta zanim zarejestrujesz 
firmę.
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Wniosek nr 3:
Nie jest prawdą, że najpierw musisz mieć coś wyprodukowane, 
aby to sprzedawać. Czasem wystarczy sposób w jaki o tym opowia-
dasz i wizualizacja na papierze, czasem potrzebny będzie protot-
yp. Ale nie twórz całego asortymentu w nadziei, że zaraz będziesz 
go sprzedawać. Może się okazać, że stracisz czas i pieniądze, bo 
przestrzelisz się z produktem lub klient poprosi o  pewne mody- 
fikacje.

Wniosek nr 4:
Nawet jeśli prowadzisz firmę opartą na pasji, to jej wykonywanie 
zajmie Ci tylko wycinek czasu i będzie nagrodą za prowadzenie 
firmy z sukcesem. Za pozyskanie klientów, partnerów do biznesu, 
realizację zamówień od każdej innej strony, niż wykonywanie twojej 
pasji.

Wniosek nr 5:
Jeśli prowadzisz firmę opartą na swojej pasji i nie odnosisz w niej 
sukcesów, (czytaj: nie sprzedajesz swoich produktów/usług) i masz 
problemy finansowe, najprawdopodobniej nie będziesz odczuwać 
radości i satysfakcji z wykonywania swojej pasji.

Wniosek nr 6:
Warto liczyć się z tym, że jeśli twoja firma ma być biznesem, z którego 
będziesz się utrzymywać, pozyskanie klienta będzie zajmowało Ci 
tyle czasu, że będziesz potrzebować oddelegować swoją pasję na 
pracownika - czy to coś, na co jesteś gotowy?
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Wniosek nr 7:
Pamiętaj, że przyjmując założenie, że firma ma być tylko twoim miejs- 
cem zatrudnienia, w dużej mierze jednoznaczne i od początku 
narzucasz jej ograniczenia w rozwoju. Doba ma 24 godziny, a twoje 
życie raczej nie ograniczy się do pracy w firmie i nad firmą. A nawet 
wtedy, będąc człowiekiem orkiestrą, zabraknie Ci czasu na samo- 
dzielne ogarnianie biznesu, kiedy już zacznie być rozpoznawalny 
jako marka. 

Wniosek nr 8:
Biznes oparty na pasji ma to do siebie, że jesteśmy z nim bardzo 
silnie związani emocjonalnie. To sprawia, że potrafimy być naj-
lepszymi sprzedawcami naszych produktów/usług, ale równie 
często ociągamy się z trudnymi decyzjami, jak wyjście z biznesu.  
A to sprawia, że spirala kosztów może niebezpiecznie się pogłębić.

Wniosek nr 9:
Jeśli biznes Ci nie idzie, najgorsze co możesz zrobić to rzucić się 
w wir tego co umiesz robić najlepiej, czyli w wir wykonywania swo-
jej pasji. Pamiętaj, wykonywanie jest nagrodą za to, że pozyskasz 
klientów. Chyba, że chcesz rozdawać swoje produkty, bo pieniądze 
nie odgrywają dla Ciebie żadnej roli. Nie potrzebujesz zarabiać na 
pasji? Po co otwierałeś firmę?

Wniosek nr 10:
Jeśli zamierzasz założyć biznes i robisz to po raz pierwszy, rozważ 
współpracę z mentorem, który etap stawiania firmy i jej rozkręca-
nia ma za sobą i przeszedł przez niego zwycięsko. Wtedy skrócisz 
czas uczenia się i dochodzenia do sukcesu (oczywiście nie oznacza 
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to, że na mentora masz wybrać swojego szefa, tak jak to było  
w bajce, chodzi o osobę, która z własnego doświadczenia wie co 
się sprawdza i może się tą wiedzą podzielić).

Wniosek nr 11:
Pracuj ostro nad swoimi umiejętnościami potrzebnymi w biznesie. 
Przede wszystkim staraj się pozyskać wiedzę o tym jak budować 
strategię firmy, jak sprzedawać, negocjować, pozyskiwać kontakty, 
utrzymywać relacje z klientem. Pamiętaj, prowadzenie biznesu to 
umiejętność – trzeba ją nabyć, a potem wciąż doskonalić!

I na koniec wniosek nr 12:
Zanim założysz firmę, rozpoznaj rynek. Zrób segmentację klienta, 
potem odnajdź go i porozmawiaj z nim. Wsłuchaj się w jego potrze- 
by, zapytaj, czy on kupiłby to co masz do zaoferowania. Co byś musiał 
zrobić, by to kupił? Innymi słowy sprawdź, czy twój biznes ma rację 
bytu i pod jakimi warunkami.

To moim zdaniem najważniejsze wnioski, jakie chciałam Wam prze-
kazać. Jeśli lektura sprawi, że wyciągniecie dodatkowe lub spow-
oduje u Was inne przemyślenia, którymi zechcecie się podzielić, 
napiszcie proszę do mnie na: a.kupiszcichosz@softway.com.pl, 
chętnie je poznam. 

A jeśli po przeczytaniu tej książki chcesz zgłębić choć niek-
tóre z wniosków, dowiedzieć się więcej o moim doświadczeniu  
w prowadzeniu różnych firm, jakie błędy popełniłam, które potem 
ciągnęły się za mną, jakie decyzje wywindowały mi firmę do góry  
i zakręciły nią mocno - to zapraszam Cię na stronę softway.com.pl.  
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Dzielimy się na niej naszą wiedzą i doświadczeniem, czy to w posta-
ci wpisów na blogu, czy na organizowanych przez nas webinarach. 

Trzymam za Was kciuki! 

Anna Kupisz-Cichosz
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MOJA PASJA MOJĄ FIRMĄ
 

zeszyt ćwiczeń

Jeśli prowadzisz lub zamierzasz otworzyć firmę opartą na pasji  
to cieszę się, że moja książka wpadła ci w ręce. Mam nadzieję, 
 że zawiera informacje, które są dla ciebie wartościowe. Jednak 
wiedza czy inspiracja to nie wszystko, dlatego w drugiej części  
książki znajdziesz stworzony specjalnie dla ciebie zestaw 
ćwiczeń. Opracowałam go na podstawie moich doświad-
czeń pracy z ludźmi, którzy stworzyli biznes oparty na pasji.  
 
w pierwszej części znajdziesz ćwiczenia, które koncentrują się na 
tobie i twojej świadomości jako właściciela takiej właśnie firmy. zaś 
druga część prezentuje zadania, które mają zwrócić twoją uwagę na 
samą firmę i pewne pytania, do których odpowiedzi stanowić mogą 
zalążek strategii rynkowej dla twojego biznesu.
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część I 

ćwiczenie 1

W tym ćwiczeniu zapraszam Cię do zwrócenia uwagi na pewne 
przekonanie, o którym pisałam na wstępie książki. To przekonanie 
towarzyszy nie tylko przedsiębiorcom, których biznes oparty jest na 
pasji, lecz przedsiębiorcom w ogóle i brzmi mniej więcej tak: 

„Mój produkt jest tak wyjątkowy i tak dobrej jakości, że sprzeda się 
sam”. 
Z całego serca Ci tego życzę, jednak z mojego doświadczenia wynika, 
że tak się nie dzieje. Takie przekonanie potrafi leżeć głęboko  
w podświadomości przedsiębiorcy, więc na wszelki wypadek warto 
sprawdzić, czy go nie posiadasz.
 
Ćwiczenie polega na dokończeniu trzech zdań. Druga część zda-
nia, ta którą masz dopisać, jest powodem, dla którego pierwsza 
jego część będzie prawdą. Uzupełnij poniższe zdania znajdując nie 
jedno, lecz 50 lub 100 możliwych zakończeń do każdego z nich. 
Bardzo ważne jest, by nie spocząć na laurach po 5 czy 10 warian-
tach. Może to oznaczać, że nie wykonasz tego ćwiczenia za jednym 
razem i że zabierze Ci ono nawet dobrych kilka dni. Pamiętaj, aby 
nie rozpoczynać uzupełniania kolejnego zdania, póki nie znajdziesz 
wymienionej liczby powodów do poprzedniego. A gdy już je  
wypiszesz, przeczytaj powoli każde zakończenie i zwróć uwagę  
jakie uczucia i emocje pojawiają się w Tobie.

52



Mój produkt/usługa sam się nie sprzeda, bo … 
(wypisz przynajmniej 50 powodów)

Moje uczucia i emocje, gdy czytam moich 50 powodów:

Mój produkt potrzebuje systemu sprzedaży, bo … 
(wypisz przynajmniej 50 powodów)

Moje uczucia i emocje, gdy czytam moich 50 powodów:

Mój produkt zasługuje na stworzenie systemu sprzedaży i promocji, 
bo … (wypisz 100 powodów)

Moje uczucia i emocje, gdy czytam moich 100 powodów:
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ćwiczenie 2

To ćwiczenie przypomina pierwsze, jednak koncentruje się nie na 
przekonaniach, ale na świadomości tego co Tobie da to, że ludzie 
będą kupowali Twój produkt oraz świadomości siebie jako jego 
sprzedawcy. Właśnie tak – nikt nie będzie piękniej i lepiej opowiadał 
o twoim produkcie niż Ty, bo to twoja pasja i twoje serce zostało  
w niego włożone. A to oznacza, że będziesz najlepszym sprzedawcą! 
A zatem do dzieła.

Poniższe dwa zdania do uzupełnienia, wydają się być podobne 
i można odnieść na pierwszy rzut oka wrażenie, że pytam o to 
samo. A jednak pamiętaj: w pierwszym zdaniu skoncentruj się na 
wszystkich twoich korzyściach w wymiarze finansowym, emocjo- 
nalnym, psychicznym, wynikających z tego, że inni kupią twój pro-
dukt. W drugim zdaniu ważne jest, dlaczego właśnie Ty chcesz go 
sprzedawać. Z moich doświadczeń wynika, że często koncentrujemy 
się na tym, dlaczego nie chcemy czegoś sprzedawać, dlatego tu 
odwracamy ten schemat. I ponownie obserwuj uczucia i emocje, 
jakie wywołują w Tobie te powody.

Chcę by ludzie kupowali mój produkt, bo …. 
(50 powodów)
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Chcę sprzedawać mój produkt i będę w tym świetny/a, bo … 
(70 powodów)

ćwiczenie 3

Już wiesz, dlaczego ważne jest dla Ciebie to, by ludzie kupowali 
Twój produkt oraz znasz swoje mocne strony i przekonania, które 
sprawią, że będziesz jego najlepszym sprzedawcą. Czas teraz zasta- 
nowić się nad tym, po co otwierasz lub prowadzisz firmę. Znowu 
potrzebujesz przynajmniej 50 powodów i już tradycyjnie obserwuj 
swoje odczucia podczas ich wypisywania, a potem odczytywania – 
tak wiem, można mnie mieć już dość! 

Otwieram/otworzyłem/am moją firmę, bo …. 
(50 powodów)

Moje uczucia i emocje, gdy czytam moich 50 powodów:
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ćwiczenie 4

Już wiesz, dlaczego masz lub zamierzasz mieć firmę. Niemniej  
otworzenie firmy to dopiero początek. Przed Tobą przygoda związana 
z jej prowadzeniem, a w jej trakcie warto wiedzieć jak najwięcej 
o sobie, o swoich mocnych stronach, kompetencjach, umiejęt- 
nościach i wartościach. Dlatego wyobraź sobie piękny kredens  
z mnóstwem szufladek. Każda szufladka reprezentuje ważny obszar 
związany z prowadzeniem firmy i ma na sobie nalepkę:

- tworzenie produktu/usługi,
- budowanie strategii rynkowej firmy,
- wdrożenie w życie opracowanej strategii działania firmy,
- zdobywanie klienta,
- obsługa klienta,
- obsługa posprzedażowa,
- prowadzenie firmy od strony administracyjnej.

Zastanów się jakie mocne strony, umiejętności miękkie, kompeten- 
cje, umiejętności twarde i wiedzę posiadasz, które mogą wspierać 
Cię w każdym z tych obszarów. Zacznij je teraz wypisywać i pamiętaj, 
że niektóre twoje cechy i umiejętności będą Cię wspierać w więcej 
niż jednym obszarze. Wiedz też, że nie zawsze musisz lubić je 
wykonywać, ale wystarczy, że jesteś w nich dobry. Na przykład ja 
nie lubię pilnowania rozliczeń firmy – ale jestem w tym naprawdę 
dobra i ta umiejętność bardzo pomaga mi w biznesie.
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część II

ćwiczenie 5

Czas przejść do spraw technicznych, więcej ćwiczeń na wypisywanie 
powodów i kończenie zdań już nie będzie. To bynajmniej nie 
oznacza, że będzie łatwiej. Zacznijmy od samego początku, czyli 
od tego o czym Stefek nie pomyślał będąc w 100% skoncentrow-
anym na swoim produkcie, którego wytwarzanie było jego pasją.  
Zadajmy sobie pytanie:
Kto jest moim klientem?

Odpowiedź: „Wszyscy, którym się podoba mój produkt” - nie wcho- 
dzi w grę! 

Odpowiadając na to pytanie, zwróć uwagę na takie aspekty jak: 
płeć, wiek, wykształcenie, dochody, pozycja zawodowa, stan cywilny 
potencjalnych klientów. Nie zapomnij o determinantach związa-
nych z osobowością i przekonaniami klienta (np. co lubi, a czego 
nie) - często okazują się one ważniejsze niż cechy demograficzne. 
Może być Ci łatwiej, gdy zrobisz to w postaci mapy myśli swojego 
klienta i w ten sposób stworzysz jego profil.

Kto jest moim klientem?
ćwiczenie 6

A gdy już wiesz, kto jest twoim klientem, zastanów się: Jaki problem 
swojego klienta rozwiązujesz swoim produktem? Jaką potrzebę 
zaspokajasz?
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Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale z moich obserwacji wynika, 
że ludzi nie obchodzą twoje produkty czy usługi. To co ich obchodzi 
i co jest dla nich ważne, to oni sami i ich problemy (oraz ich bliscy 
i ich problemy). A to oznacza, że ludzie nie kupują produktów czy 
usług, lecz rozwiązania swoich problemów i sposoby zaspokajania 
swoich potrzeb. Dlatego poświęć kilka dłuższych chwil i zastanów 
się:

Jaki problem mojego klienta rozwiązuję swoim produktem? 
Jaką potrzebę zaspokajam?

ćwiczenie 7

To ćwiczenie pokaże Ci, dlaczego tak ważne jest dokładne 
określenie tego, kto jest twoim klientem. Będziesz w nim bowiem 
zastanawiać się, gdzie możesz znaleźć swojego klienta. Okazuje się, 
że im dokładniej i precyzyjniej określisz segmenty swojego klienta, 
tym łatwiej będzie Ci go odnaleźć i dotrzeć do niego. Pamiętaj, że 
zawężenie segmentu klienta nie oznacza dla Ciebie ograniczenia 
liczby klientów, bo zawsze możesz mieć 2 lub 3 segmenty klien-
ta, ważne jednak, by nigdy nie był to jeden wielki worek. Precyzy-
jny profil klienta automatycznie sprawia, że wiesz, gdzie go szukać  
– jeśli nie wiesz, to znaczy, że nadal nie jest on prawidłowo dookreś- 
lony. I tak na przykład, jeśli twój klient jest wysportowany, dba  
o swoje zdrowie, jest w formie, to do oczywistych miejsc, w których 
go odnajdziesz należą kluby fitness, siłownie, maratony, itd. Widz- 
isz już jak to działa? Jeśli udało Ci się ustalić profil swojego klienta 
bardzo dokładnie, to zastanów się:
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W jakich miejscach znajdę swojego klienta? W jakich miejscach 
bywa? Gdzie spędza swój czas (też ten wolny)?

ćwiczenie 8

To chyba jedno z trudniejszych zadań i stanowiące w dużej mierze 
o powodzeniu firmy. Skoro już wiesz, kto jest twoim klientem i gdzie 
przebywa, to najwyższy czas zastanowić się nad tym, do których  
z tych miejsc Ty chcesz dotrzeć i co ważniejsze, jak to zrobisz?
Do jakich miejsc, gdzie przebywa mój klient chcę docierać?

Jak dotrę do miejsc, w których przebywa mój klient?

ćwiczenie 9

Biznesu nie prowadzi się dziś w pojedynkę. Nie oznacza to, że masz 
szukać wspólników, lecz tzw. partnerów biznesowych, którzy będą 
Ci w stanie pomóc w dotarciu do twojego klienta. W ten sposób 
znajdziesz go szybciej i co za tym idzie, zwiększy się generowanie 
dochodu w twojej firmie. Weź pod uwagę:
- firmy, które gromadzą tego samego klienta, ale nie są konkuren-
cyjni dla twoich produktów,
- organizacje, w których zrzeszają się osoby z twojego segmentu 
klienta.

Kto może mi pomóc w dotarciu w miejsca, gdzie przebywa mój 
klient?
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ćwiczenie 10

Gdy już spotkasz swojego klienta, warto byś potrafił w zgrabny 
sposób opowiedzieć mu, jaki jego problem rozwiązujesz i w jaki 
sposób. 

Zatem przygotuj sobie stoper oraz dyktafon – może być w telefonie 
(ewentualnie nagrywanie dźwięku w komputerze). Włącz nagrywa- 
nie, uruchom stoper, wyobraź sobie, że przed Tobą stoi klient  
i zacznij mówić o swoim produkcie/usłudze. Po 30 sekundach wyłącz 
stoper i nagrywanie dźwięku. A następnie odsłuchaj nagranie 
i sprawdź, co udało Ci się powiedzieć i czy przekazałeś informację 
o tym, jaki jego problem rozwiązujesz i w jaki sposób.

Dlaczego masz na to tylko 30 sekund? – no cóż, zazwyczaj tyle ty-
lko uwagi poświęcają nam ludzie, którzy nas nie znają. Mamy około 
30 sekund na to, by zainteresować ich sobą i naszym produktem. 
Powtarzaj zatem to ćwiczenie, aż uzyskasz w miarę akceptowalną 
wersję, wtedy zacznij ją ćwiczyć na znajomych i proś o informację 
zwrotną. Na koniec wypróbuj ją na potencjalnym kliencie!

Jeśli potrzebujesz dodatkowych ćwiczeń i informacji o tym, jak 
prowadzić z sukcesem firmę opartą na pasji, wejdź na stronę: 
www.mojapasjamojafirma.pl.
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