
Świat Biznesu 

Posiadanie własnej firmy zawsze było marzeniem większości ludzi, ale dzisiaj ludzie bardziej 

niż kiedykolwiek rozważają samozatrudnienie. Możesz myślisz o rozpoczęciu działalnośc i 

gdyż czujesz się niedoceniany. Być może masz technologię aby pracować w domu. Lub być 

może spojrzałeś na jakoś swojego życia i zapragnąłeś zmian. W tej części przyjrzymy się 

powodom dla których ludzie chcą przejść na samozatrudnienie. Zbadamy cechy osobowości 

ludzi sukcesu, przeanalizujemy główne powody, dla których biznesy padają i zastanowimy się 

jak uniknąć wielu z tych pułapek. Pokażemy  dlaczego  planowanie biznesu nie jest 

marnotrawieniem czasu, a jedynie sposobem na stworzenie zdrowego i dochodowego 

przedsięwzięcia. Pierwsze zadanie :  

Dlaczego chcesz prowadzić biznes? 

Oczywiście, nie ma prawidłowych lub złych odpowiedzi na to pytanie. Ale Twoje powody są 

ważne, ponieważ będą miarą Twojego sukcesu. Na przykład powiedzmy ,że jedną z przyczyn 

jest chęć spędzania więcej czasu z dziećmi. Jeśli po roku o rozpoczęcia działalności zauważysz 

,że pracujesz więcej godzin niż poprzednio i widujesz dwoje dzieci rzadziej, czy Twoja firma 

to Twój sukces? A może  chcesz mieć firmę aby zarobić więcej pieniędzy. Jeśli po kilku latach 

płacenie rachunków się przeciąga, czy Twoja firma jest sukcesem? Jedną z najlepszych rzeczy 

na temat samozatrudnienia jest określenie co oznacza sukces. A Twoja definicja zależy od 

powodów dla których chcesz prowadzić działalności. 

Zanim przejdziemy dalej, chcemy zdefiniować dwa terminy, których będziemy tu używać 

 Przedsiębiorca – osoba, która zarządza, organizuje i zakłada ryzyko prowadzenia 

działalności 

 Mikroprzedsiębiorca – bardzo mała firma, która działa z domu, sklepu lub biura i 

zatrudnia pięciu lub mniej pracowników (a często tylko jednego!) 

Czy masz to czego Ci trzeba? 

Ludzie sukcesu pochodzą z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem. Wiek, płeć, stan 

cywilny i poziom wykształcenia nie wydają się być znaczącymi czynnikami sukcesu. Ale ludzie 

ci mają pewne umiejętności. Przejrzyj poniższą listę, określ obszary w jakich się wyróżniasz i 

te nad którymi musisz popracować: 

 Jakie masz umiejętności i doświadczenie, które są kluczowe dla sukcesu firmy jaką 

chcesz mieć? Skuteczni biznesmeni maj umiejętności sprzedawania 

 Czy jesteś odpowiedzialny? Czy zrobisz to o czym mówisz ,że zrobisz kiedy mówisz 

,że to zrobisz? Czy ludzie mogą na Ciebie liczyć? Przedsiębiorcy są 

odpowiedzialnie 

 Czy masz dobre umiejętności społeczne? Czy mówisz co masz na myśli? Słuchasz 

uważnie? Przedsiębiorcy muszą umieć się „sprzedać” 

 Czy twoja sytuacja finansowa i osobista jest stabilna? Przedsiębiorca musi być 

dobrym stanie finansowym i emocjonalnym aby móc skoncentrować się na swoim 

biznesie , bez zamartwiania się życiem prywatnym. 

 Czy jesteś optymistą? Przedsiębiorca myśli pozytywnie 

 Czy masz silną motywację do działania? Przedsiębiorcy są ludźmi czynu 



 Czy jesteś pracowity? Czy pracujesz ciężko dla innych? Przedsiębiorca często 

pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo 

 Czy masz umiejętność rozwiązywania problemów? Czy lubisz rozwiązywać 

problemy? Przedsiębiorcy rozwiązują problemy 

 Czy jesteś niezależny? Przedsiębiorcy są liderami ,nie  następcami 

 Boisz się podejmować decyzje? Czy masz zdolność przejmowania kontroli? 

Przedsiębiorcy podejmują wszystkie decyzje w swoim biznesie. 

 Czy akceptujesz odpowiedzialność? Przedsiębiorcy ponoszą odpowiedzialność w 

swoich biznesach 

Oto lista cech osobowości, które są wspólne dla ludzi sukcesu. Ile z nich posiadasz? 

● Motywacja do osiągania sukcesu 

● Zdolność do dalszej ciężkiej pracy 

● Nonkonformizm 

● Zdolność do przywództwa 

● Uliczna inteligencja 

● Odpowiedzialność 

● Optymistyczne spojrzenie w przyszłość 

Niektóre cechy nie sprzyjają  udanej przedsiębiorczości, w tym:  

● kompulsywność w grach hazardowych 

● Podejmowanie  wysokiego ryzyka 

● Impulsywność lub skłonność do "strzelania  z biodra" 

Na końcu, niektóre czynniki są mniej ważne 

● Wiek 

● Płeć 

● Stan cywilny 

● Poziom wykształcenia 

 

Niepowodzenia biznesowe 

Wszyscy słyszeliśmy złe wieści. Oto kilka  wspólnych statystyk, które przerażają wielu ludzi 

chcących zostać pracować na własny rachunek : 

 Jedna trzecia nowych firm upadnie w ciągu sześciu miesięcy 

 Trzy z czterech start-upów upadnie w ciągu 5 lat 

 Dziewięć na dziesięć firm działających dzisiaj ostatecznie zostanie zamkniętych 



Rzeczywiście straszne statystyki. Zanim jednak zaczniesz się zniechęcać, rozważ fakt ,że te 

statystyki nie zawierają całej historii. Wiele „niepowodzeń” jest precyzyjniej nazywane 

„zmianami karier” ponieważ żadne pieniądze nie zostały utracone, a zamknięcie firmy było 

dobrowolne. W rzeczywistości wielu właścicieli zamkniętych firm uznawało swoje firmy za 

udane, ale zdecydowało się  zamknąć działalność z innych powodów. Tak więc, chociaż 

niektóre firmy upadają, szanse na sukces są lepsze niż myślisz. 

 

Dlaczego biznesy kończą się niepowodzeniem? 

Odpowiedz na pytanie :  

Dlaczego biznesy upadają? 

Porównaj swoją odpowiedź z niektórymi z poniższych. Poznanie niektórych pułapek przed 

rozpoczęciem działalności gospodarczej może pomóc w ich uniknięciu. Pomożemy rozwiązać 

większość z tych problemów. 

 Osobowość właściciela nie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Biznesmeni którzy są niechętni podejmowaniu decyzji lub którym brak samodyscyp liny 

mają większą szansę na bankructwo. Firmy prowadzą relacje. Klienci muszą ufać 

właścicielowi aby móc z nim robić interesy. Właściciel firmy, który ma trudności ze 

spotkaniami z ludźmi, będzie w niekorzystnej sytuacji. 

 Niewłaściwy wybór możliwości biznesowych. Niektóre pola na rynku są nasycone. Na 

przykład wydaje się ,że nie można prowadzić pizzerii, sklepu z błyskawicznym 

drukowaniem lub sklepami wideo. Duża konkurencja oznacza ,że musisz mieć coś 

wspaniałego do zaoferowania klientom, czego nie ma konkurencja. Są to ryzykowne 

przedsięwzięcia biznesowe, po prostu dlatego ,że jest ich tak wiele 

 Niewystarczający kapitał założycielski. Wiele firm zaczyna bez wystarczającej ilości 

pieniędzy w rezerwie. Szanse znalezienia klientów i generowania wystarczających 

dochodów w celu wsparcia biznesu dla dalszej egzystencji mogą trwać dłużej niż 

myślisz. Z drugiej strony , jeśli podejmujesz dobre decyzje przy wydawaniu kapitału 

założycielskiego, może by potrzeba mniej pieniędzy niż pierwotnie oszacowałeś. Na 

początku zainwestuj środki finansowe w ludzi i rzeczy które przyniosą sprzedać . 

Zapomnij o fantazyjnym biurze i najnowszych gadżetach, chyba ,że są niezbędne do 

sprzedaży. Czasami leasing czy wynajem mogą zaoszczędzić pieniędzy podczas fazy 

uruchamiania. Zadaj sobie pytanie ,zanim coś kupisz: Jak te wydatki wpłyną na 

sprzedaż? 

 Słaby wybór lokalizacji. Jeżeli umieszczasz firmę poza domem, wybierz miejsce na 

podstawie miejsc gdzie mieszkają klienci, chodzą do sklepu czy się odwiedzają. Nie 

opieraj swoje decyzji na podstawie bliskości swojego domu. Nie zajmuj danego miejsca 

tylko dlatego ,że jest dostępne w pierwszym dniu poszukiwań. Staraj się pozostawić 

emocje w domu. Jest to szczególnie ważne dla firm detalicznych. Jeżeli szukasz 

potencjalnego miejsca ,zadaj sobie pytanie : Czy ta lokalizacja zwiększy sprzedaż? 

 Brak wiedzy na temat przyciągania klientów. Musisz mieć plan zachęcenia klientów do 

wypróbowania Twojego produktu lub usługi. Nie możesz po prostu  oferować niższych 

cen niż konkurencja aby odnieść sukces. Pamiętaj ,że konsumenci są istotami 

zwyczajowymi i muszą mieć powód do zmiany nawyków wydawania kasy 



 Brak fachowej porady. Ważne jest abyś zasięgał porady księgowego , i w zależności od 

sytuacji, prawnika. Zaoszczędzisz sobie kłopotów. Twoja firma może również 

wymagać innych profesjonalistów. Prawdopodobnie masz wiedzę w wybranym przez 

siebie biznesie, ale prawdopodobnie nie jesteś autorytetem w każdym aspekcie 

działalności. 

 Słaby wybór formy prawnej. Musisz zrozumie różne prawne formy działalności, dzięki 

czemu możesz podejmować świadome decyzje co do tego, co jest  najlepsze dla Ciebie. 

Dobrze jest podjąć taką decyzję , w oparciu o  rozmowę z księgowy i prawnikiem 

 Niewystarczające doświadczenie w zakresie produktu lub usługi. Niektórzy zajmują się 

biznesem , bez zrozumienia jak działa branża. W rezultacie, możesz stworzyć strukturę 

cen, która nie pozwoli ci zarobić. Możesz wytwarzać gorszy produkt lub usługę. Ludzie 

sukcesu albo mają doświadczenie w branży albo poświęcają czas na dokładne zbadanie 

jej przez podjęciem działalności. 

 Niewystarczające planowanie i badania. Wielu ludzi spędza więcej czasu na planowaniu 

wakacji niż własnej kariery. Niespodzianki zawsze będą się zdarzały, ale jeśli 

poświęcisz trochę czasu na planowanie, masz szansę na sukces. Planowanie zrealizuje 

jedną z dwóch rzeczy: (1) Zdecydujesz , czy pomysł na biznes nie zadziała lub ,że nie 

jesteś gotowy lub  (2) przekonasz się ,że masz dobry pomysł ,który zadziała i będziesz 

czuł się komfortowo jako samodzielny przedsiębiorca. 

Jakie jest największe wyzwanie dla właścicieli firm? Jak to pokonasz? 

Planowanie biznesu jest krytyczne 

Wielu ludzi przechodzi przez życie bez celu, przyjmując swoje wzloty i upadki gdy nadchodzą 

codziennie. Jeśli odnoszą sukces, , jest to bardziej przypadkowe niż zaplanowane.. To podejście 

rzadko działa w biznesie. Właściwe planowanie umożliwia ci wypróbowanie biznesu  na 

papierze bez ryzyka finansowego. Twój plan to Twoja mapa drogowa : informuje Cię gdzie 

powinieneś być w danym momencie, kiedy odniesiesz sukces, kiedy trzeba dokonać regulac j i 

a nawet kiedy nadszedł czas aby wszystko zakończyć. Przed rozpoczęciem działalności nie da 

się poznać wszystkiego co jest wymagane. Całkowita ilość informacji jest oszałamiająca. 

Powinieneś się dowiedzieć ,co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem działalności, a następnie 

kontynuuj naukę 

 

Twój najlepszy zakład to Biznes Plan 

Jeśli spędziłeś jakiś czas na poszukiwaniu pracy na własny rachunek, prawdopodobnie 

spotkałeś się z koncepcją biznes planu. Ale jeśli jesteś jak większość ludzi, pewnie nie 

słyszałeś. Istnieje kilka różnych szkiców do wyboru, wszystkie z różnymi sekcjami. Niektóre 

szkice używają pytań, niektóre używają dużych słów biznesowych. A główną rzeczą, którą 

wielu ludzi czerpie z tej „pomocy” jest to ,że biznes plan jest bardzo skomplikowany. Ale nie 

musi tak być. Biznes plan może być prostym , skutecznym narzędziem do planowania, 

finansowania i rozwoju firmy. Zanim zajmiemy się wyglądem biznes planu, spójrzmy na ten 

plan ,który ma decydujące znaczenie dla osiągnięciu sukcesu 

 Biznes plan ,może dać Ci poczucie zaufania przy starcie biznesu lub może pomoc zdać 

sobie sprawę ,że twój pomysł nie jest najlepszy. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, 

musisz przemyśleć wiele odpowiedzi na wiele pytań dotyczących Twojego produktu 



lub usług, klientów, cen , marketingu i potencjalnego przepływu środków pieniężnych. 

Twój biznes plan podaje ci proces odpowiedzi na te pytania w sposób zorganizowany i  

logiczny 

 Po rozpoczęciu działalności można odnosić się do niego , aby skupić się na kolejnym 

zadaniu. Biznes plan nigdy się nie kończy. Zmienia się wedle okoliczności panujących 

wokół Twojego biznesu. Możesz używać go jako przewodnika do tworzenia i 

zarządzania udanym biznesem. 

 Biznes plan jest najlepszym narzędziem zarabiania pieniędzy dla małych firm. 

Większość instytucji finansowych będzie nalegała na biznes plan aby ocenić Twój 

pomysł. Twój biznes plan daje osobie odpowiedzialnej za pożyczki informacje o Tobie 

i Twoim pomyśle, i umożliwia mu to ocenić wiarygodność kredytową firmy 

 Biznes plan może być narzędziem marketingowym. Kiedy piszesz biznes plan, będziesz 

miał jasny obraz swojego biznesu. Pomoże ci to wyjaśnić  jakie usługi lub produkty 

dostarczane są dostarczane przez Twoją firmę, kto jest Twoim klientem i jakie są Twoje 

cele biznesowe 

Zawartość Biznes Planu 

Poniżej znajdujesz się zarys biznes planu. Poprowadzi Cię przez etapy zbierania informacji dla 

Twojego własnego i zawiera przykładowy biznes plan 

 

Zarys Biznes Planu 

 

1.Wstęp 

Strona Tytułowa 

Nazwa firmy lub nazwisko 

Adres i numer telefonu 

Napisz słowa „Biznes Plan” na stronie tytułowej 

Spis Treści 

Strony powinny być ponumerowane 

Ogólny opis biznesu 

Opisz biznes jaki chcesz uruchomić 

Jakie produkty lub usługi będziesz oferował? 

Gdzie będzie siedziba? 

Wyjaśnij dlaczego wybrałeś ten biznes. 

Jakie są umiejętności i doświadczenia potrzebne firmie? 

Jakie są cele Twojej firmy? 

Jaki jest Twój plan działania aby osiągnąć te cele? 

 

2.Marketing 

Opis produktu lub usługi 

Jaki jest Twój produkt/usługa? 

Jakie jest zapotrzebowanie na Twój produkt/usługę? 

Opis rynku 

Kto jest Twoim klientem? 

Skąd wiesz? 



Opisz wszystkie badania rynku przez ekspertów z branży lub jakiekolwiek badania 

które zrobiłeś. 

Czy pomysł na biznes to moda czy tendencja? 

Jak wzrośnie Twój rynek w ciągu kilku najbliższych lat? 

Kompetencje 

Wymień swoich konkurentów i wskaż swoje mocne i słabe strony 

Porównaj ceny , jakość produktu ,itp. 

Jakie będą zalety Twojego biznesu nad firmami konkurencji? 

Strategia sprzedaży 

Jak będziesz sprzedawał produkt/usługę? 

Jak jest Twoja strategia cenowa? 

Jakie reklamy planujesz? 

Jakie promocje chcesz zrobić 

Jak zostanie dostarczony  produkt lub usługa? 

 

3.Organizacja 

Kontrola jakości 

Jak zapewnisz jakość Twoich produktów i usług? 

Struktura prawna 

W jakiej formie prawnej będziesz prowadził biznes? 

Dlaczego jest to najlepsza forma? 

Jeśli więcej niż jedna osoba jest w biznesie, dołącz umowy 

Ubezpieczenie 

Jakie ubezpieczenie posiada firma? 

Zarządzanie 

Jak Twoja firma będzie zarządzana codziennie? 

Kto będzie odpowiedzialny za miesięczne sprawozdania finansowe? 

Jakie będą zmiany w zarządzie w przyszłości? 

Jak przechowywane będą wasze dane firmowe? 

Doardcy  

Kto jest księgowym? 

Kto jest twoim prawnikiem? 

Kim są ludzie , do których możesz zwrócić się o dobre rady? 

Inne sprawy 

Opisz wszystkie inne kwestie związane z twoją firmą 

4.Plan finansowy 

Jakiego sprzętu lub materiałów potrzebujesz? 

Jakie są Twoje zasoby? 

Jakiego finansowania potrzebujesz? 

Prognoza przepływów pieniężnych 

Budżet operacyjny 

Miesięczny budżet za cały pierwszy rok 

Dostarcz oświadczenie „co – jeśli” 

Jeśli używasz biznes planu aby zażądać pożyczki, powinieneś także podać: 

Materiał pomocniczy 

Broszury, wizytówki, streszczenie badań rynkowych, referencje od ludzi którzy 

znają Ciebie lub firmę 



Cel i kwota pożyczki 

Dokładana  wartość pożyczki i opis na co użyjesz pieniędzy. 

Objaśnij prywatny kredyt 

Jeśli masz jakieś problemy z kredytami, poznaj je i wyjaśnij jak musisz rozwiązać 

problem. 

 

Podsumowując 

Gotowy do startu? Po przeczytaniu biznes planu może wydawać się ,że prosi o 

więcej informacji niż masz. Pomożemy Ci zebrać niezbędne informacje i 

podejmować decyzje w oparciu o te informacje. Nauka jest jak budowanie z 

klocków. To czego się nauczysz w pierwszej kolejności określi na jakie pytanie 

należy odpowiedzieć najpierw. W następnej części rozważymy co dla Ciebie będzie 

najlepsze i wyjaśnimy w jaki sposób możesz podzielić się marzeniami biznesowymi 

z innymi. 

 

 

 

 

 



Zdefiniuj swoje marzenia! 

Niektórzy ludzie mają dość jasne wyobrażenie swojego biznesu.  Powinieneś rozpocząć proces 

myślowy o tym kim jesteś, co lubisz robić, jak naprawdę chcesz spędzać czas. Po  ustaleniu 

jakie rodzaj działalności chcesz rozpocząć, poświęć trochę czasu na marzenia i rozwinięcie 

jasnego wizerunku Twojej firmy. Wyobraź sobie jak robisz interesy. Jest to pierwszy krok w 

przekazywaniu pomysłów innym. Napisz krótki opis swojej firmy i praktykuj mówienie o tym. 

Wybierz nazwę firmy; nadając taka nazwę, z którą poczujesz się jak w rzeczywistości. W tej 

części , zidentyfikujemy biznes jaki chcesz rozpocząć i osoby wspierające to nowe 

przedsięwzięcie. Ważne jest aby wiedzieć  kim są ci ludzie ,zanim będziesz ich potrzebował. 

 

Dobry Biznes dla Ciebie 

Zanim zaczniesz, przeczytaj, zastanów się, a następnie odpowiedz na następujące pytania: 

 Jakie są twoje dary i talenty?  Dar jest to coś, co robisz bardzo dobrze lub coś co 

przychodzi Ci łatwo. 

 Jakie są Twoje pasje? Czy Twoje życie ma misję? Czy jest coś, co uważasz ,że warte 

jest poświęcenia swojego czasu na przekonywanie do tego innych? 

 Czy przeczytałeś lub słyszałeś coś co Cię zainteresowało? Spędź trochę czasu na 

czytaniu i nauce na temat tego co rozpoczęli inni. Bądź otwarty na możliwości. 

 Jakie są Twoje osobiste cele? Pamiętaj o swoim życiu. Ważne jest ,aby wybrać taki 

biznes który Cię satysfakcjonuje i wymaga pracy którą kochasz i wykonujesz 

dobrze. 

Gdzie szukać okazji biznesowych? 

 biblioteka publiczna 

 Internet 

 czasopisma o przedsiębiorczości 

 gazety 

 znajomi 

 Żółte Strony 

 

Możliwości Biznesowe 

Wymień możliwości biznesowe , które rozważasz. Wymień wady i zalety każdego biznesu. 

Zastanów się nad kosztami rozpoczęcia, godzinami, rodzajem pracy – i innymi czynnikami o 

jakich możesz myśleć. 

Możliwości Biznesowe Zalety Wady 

   

   

   

   

   

   



   

 

Zawęź swoje wybory 

Porozmawiaj z ludźmi w wybranym biznesie 

Przeczytaj o tych firmach. Spróbuj znaleźć statystyki o tych biznesach 

Spytaj swojego księgowego lub bankiera 

Podziel się swoimi pomysłami z rodziną i przyjaciółmi i bądź przygotowany do wysłuchania 

ich racji 

Podejmij ostateczną decyzję. 

 

Każdy udany biznes zaczyna się od „snu na jawie”, w umyśle właściciela, ale większość ludzi 

jest tak zrażona codziennym życiem ,że nie znajdują czasu na spokój i marzenia. Czas spędzony 

na wyobrażaniu siebie tworzącego swój produkt lub usługę, w właściwie  prowadzącego swój 

biznes jest czasem dobrze wykorzystanym. Niektórzy ludzie mają tak silne  żywe obrazy 

swoich firm, że są praktycznie zmuszeni do ich uruchomienia .Dla pocieszenia, zamknij oczy i 

„zobacz” swój biznes. Poświęć czas na marzenia każdego dnia, dopóki myśli nie zaczną 

wydawać się możliwe i realne. Użyj poniższych pytań aby rozpocząć i kiedy znasz odpowiedzi, 

zapisz je. 

 

 Jakie jest moje marzenie biznesowe? 

 Gdzie jest moje miejsce biznesowe i jakie mam potrzeby związane z urządzeniami? 

 Kim są moi klienci? 

 Jaki rodzaj pracy wykonuję?  

 

Później , omówimy jak określić czy Twój pomysł biznesowy będzie działał. Ale na 

początkowym etapie, najlepszą rzeczną jaką możesz zrobić jest porozmawiać o swoim 

pomyśle. Bądź przygotowany na uważne wysłuchanie reakcji ludzi na Twój pomysł. Staraj się 

nie komentować personalnie, zamiast tego, użyj informacji zwrotnej, alby określić czy Twój 

pomysł biznesowy powinien zostać odrzucony czy też powinieneś kontynuować śledztwo. I nie 

zniechęcaj się, jeśli odrzucisz klika możliwości biznesowych przed znalezieniem tego 

właściwego. Bądź przygotowany aby poświęcić trochę czasu i przemyśleć każdy pomysł. Aby 

zbadać biznes, musisz uczyć się i słuchać; na szczęście są to niedrogie działania. 

 

Opisz swój biznes 

 

Spędź trochę czasu rozmyślając, jak wyjaśnisz swój pomysł na biznes innym osobom. Jęsli 

chcesz aby ktoś wysłuchał Twojego pomysłu i zareagował, musisz być bardzo wyraźny w tym 

co mówisz. Praktykuj swój opis często, dzięki czemu będziesz mógł opisać swoje marzenia 

biznesowe jednym zdaniem ,kiedy będziesz miał okazję ku temu. A oto praktyczne ćwiczenie. 

Załóżmy ,że udzielasz wywiadu telewizji. masz 15 sekund na odpowiedź : 

„ Jaki jest Twój biznes?” 



 

Zrób listę osób z, którymi chcesz podzielić się pomysłem biznesowym. Zanotuj ich 

reakcje 

 

 

 

 

 

 

Jak jest Twoja nazwa? 

Każdy wie jak ważna jest nazwa, czy mówisz o dziecku czy nowym biznesie. Wszyscy znamy 

firmy o wspaniałych nazwach. Bądź przygotowany że spędzisz czas na znalezieniu właściwej 

nazwy dla swego biznesu. Gdy zbierasz informacje o  swoim biznesie, rozmyślaj w głowie o 

nazwach. Pamiętaj aby je zapisywać. Słowo które dziś zanotujesz, może wydawać się  świetne 

wraz ze słowem z zeszłego tygodnia. Poświęć trochę czasu aby wybrać najlepszą nazwę dla 

swojej firmy, bo co cokolwiek wybierzesz, zostanie z Tobą na długo. Upewnij się ,że wybrana 

nazwa spełnia większość tych kryteriów : 

 Szybko identyfikuje co robisz 

 Wyróżnia się na tle konkurencji 

 Jest łatwa do zapamiętania 

 Jest łatwa do zapisania i wymówienia 

 Po pierwsze, burza mózgów może przynieść długą listę słów, które opisują to co chcesz 

robić. Zastanów się nad przymiotnikami, uczuciami, funkcjami i obrazami, w odniesieniu do 

swojej firmy. Możesz użyć nazwy, która mówi co firma robi, komunikuje podstawowe korzyści 

twojego produktu lub usługi, lub opisuje główną działalność firmy. Lub możesz , po prostu 

wymyślić nazwę.  

 Po drugie ułóż te słowa razem. Jak brzmią? Czy przekazują obraz jaki chciałbyś dla 

swojego biznesu? Pamiętaj o klientach. Czy zapamiętają nazwę? Podziel się nimi z 

przyjaciółmi. Posłuchaj ich reakcji. Nie panikuj jeśli nie masz doskonałej nazwy dla swojego 

planowanego biznesu. Podczas zbierania informacji i kiedy marzenie  stanie się bardziej realne 

dla Ciebie, znajdziesz właściwą nazwę. 

 

Zidentyfikuj Zespół Pomocy 

Decyzja o rozpoczęciu nowego biznesu jest ważna, ale ważne jest też aby zidentyfikować 

osoby, które będą Cię wspierać  przed rozpoczęciem działalności. Mimo ,że wsparcie 

finansowe jest oczywiście pomocne, należy również pomyśleć o tym, kto w Twoim życiu 

zapewni wsparcie emocjonalne, obiektywnie skrytykuje  , ma realne spojrzenie  i nowe 

pomysły. Potrzebujesz ludzi wokół siebie, którzy wierzą w Twoje marzenia i możliwość ich 



realizacji. Posiadanie ludzi oferujących entuzjastyczne wsparcie, krytyczne spojrzenie i 

konsekwentnie zachęcających zwiększa znacznie szanse na sukces. 

Więc kim są ci ludzie? 

 

 

 

 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest poważną zmianą w życiu, i mimo ,że zmiana jest 

przeważnie pozytywna, jest to stresujące. Tworzysz też istotne zmiany w rodzinie, a ich obawy  

mogą utrudnić im wsparcie dla Ciebie. Nie zniechęcaj się. Później członkowie rodziny będą 

mogli świętować z Tobą sukcesy. 

Podsumowując 

Pierwszym krokiem w rozwijaniu wyraźnego wizerunku firmy jest rozważenie swoich 

talentów, i zainteresowań. Mamy nadzieję ,że jesteś przekonany  co do swoich marzeń. Przekaż 

swoje pomysły biznesowe ludziom, zidentyfikuj osoby lub rodzinę, którzy będą Cię wspierać 

 

 



Zdefiniuj swoje marzenia! 

Niektórzy ludzie mają dość jasne wyobrażenie swojego biznesu.  Powinieneś rozpocząć proces 

myślowy o tym kim jesteś, co lubisz robić, jak naprawdę chcesz spędzać czas. Po  ustaleniu 

jakie rodzaj działalności chcesz rozpocząć, poświęć trochę czasu na marzenia i rozwinięcie 

jasnego wizerunku Twojej firmy. Wyobraź sobie jak robisz interesy. Jest to pierwszy krok w 

przekazywaniu pomysłów innym. Napisz krótki opis swojej firmy i praktykuj mówienie o tym. 

Wybierz nazwę firmy; nadając taka nazwę, z którą poczujesz się jak w rzeczywistości. W tej 

części , zidentyfikujemy biznes jaki chcesz rozpocząć i osoby wspierające to nowe 

przedsięwzięcie. Ważne jest aby wiedzieć  kim są ci ludzie ,zanim będziesz ich potrzebował. 

 

Dobry Biznes dla Ciebie 

Zanim zaczniesz, przeczytaj, zastanów się, a następnie odpowiedz na następujące pytania: 

 Jakie są twoje dary i talenty?  Dar jest to coś, co robisz bardzo dobrze lub coś co 

przychodzi Ci łatwo. 

 Jakie są Twoje pasje? Czy Twoje życie ma misję? Czy jest coś, co uważasz ,że warte 

jest poświęcenia swojego czasu na przekonywanie do tego innych? 

 Czy przeczytałeś lub słyszałeś coś co Cię zainteresowało? Spędź trochę czasu na 

czytaniu i nauce na temat tego co rozpoczęli inni. Bądź otwarty na możliwości. 

 Jakie są Twoje osobiste cele? Pamiętaj o swoim życiu. Ważne jest ,aby wybrać taki 

biznes który Cię satysfakcjonuje i wymaga pracy którą kochasz i wykonujesz 

dobrze. 

Gdzie szukać okazji biznesowych? 

 biblioteka publiczna 

 Internet 

 czasopisma o przedsiębiorczości 

 gazety 

 znajomi 

 Żółte Strony 

 

Możliwości Biznesowe 

Wymień możliwości biznesowe , które rozważasz. Wymień wady i zalety każdego biznesu. 

Zastanów się nad kosztami rozpoczęcia, godzinami, rodzajem pracy – i innymi czynnikami o 

jakich możesz myśleć. 

Możliwości Biznesowe Zalety Wady 
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Pierwszym krokiem w rozwijaniu wyraźnego wizerunku firmy jest rozważenie swoich 

talentów, i zainteresowań. Mamy nadzieję ,że jesteś przekonany  co do swoich marzeń. Przekaż 
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Sfinansuj swoje marzenia! 

 

Finansowanie firmy może być trudnym zadaniem. Zanim podejdziesz do pożyczkodawcy lub 

inwestora , ważne jest abyś zrozumiał proces kredytowania i był dobrze przygotowany. W tej 

części, nauczysz się języka finansów . Spojrzysz  na opcje kredytowe i co musisz zrobić aby 

sfinansować swoje marzenia. 

Spójrz na Swój biznes! 

1.Czy osobiście masz dosyć pieniędzy na sfinansowanie swoich marzeń biznesowych? 

TAK / NIE  

jeśli NIE , odpowiedz na poniższe pytania 

2.Ile pieniędzy (w gotówce, sprzęcie, zapasach) możesz zainwestować w swój biznes? 

 

 

3.Czy rodzina i przyjaciele mają pieniądze , które chętnie zainwestują w Twój biznes? 

TAK / NIE 

jeśli TAK , to ile? 

 

 

4.Jeśli Ty i Twoja rodzina i przyjaciele nie mogą zainwestować wystarczająco dużo 

pieniędzy , ile pieniędzy musiałbyś pożyczyć aby założyć nową firmę lub utrzymać 

istniejącą ? 

 

 

5.Zapisz ,w jaki sposób wykorzystasz zainwestowane lub pożyczone pieniądze w swojej 

firmie: 

KWOTA CEL 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

6.Gdzie możesz pożyczyć te pieniądze? 



 

Finansowanie 101 

Marzenie o samozatrudnieniu jest ekscytujące , ale wspólną przeszkodą w realizacji tego snu 

jest brak pieniędzy. Nawet jeśli od razu zaczniesz biznes, uzyskanie pożyczki w celu 

utrzymania czy wzrostu jest często bardzo trudne. Zanim zaczniesz szukać pieniędzy ,musisz 

zrozumieć podstawy finansowania. Zastanowimy się co kredytodawca rozważa podczas 

czytania wniosku o pożyczkę, niektóre wspólne warunki finansowe, jak zidentyfikować 

podstawowe potrzeby biznesowe, jak stworzyć plan finansowy i dlaczego ważne jest aby 

rozwijać relacje z pożyczającym. Sprawdzimy również proces składania wniosków o pożyczkę, 

osobiste raporty kredytowe i czego oczekiwać , jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

Ryzyko Start-Up’u 

Finansowanie biznesu początkowego jest najbardziej ryzykowna pożyczką jaką może dać 

kredytodawca. Start-up nie istnieje, więc właściciel nie ma zdolności zarobkowania (i spłaty 

kredytu). Nawet jeśli przedsiębiorca ma duże doświadczenie w tworzeniu takiego produktu lub 

usługi, to bycie człowiekiem sukcesu wymaga innego zestawu umiejętności. Na przykład 

przedsiębiorcy muszą sprzedawać swoje usługi produkty. Muszą zarządzać przepływem 

gotówki, prowadzić dokładne rejestry, rozumie raporty finansowe i używać tych raportów  do 

podejmowania świadomych decyzji. Muszą określić ceny, które nie są byt wysokie lub zbyt 

niskie . Przedsiębiorcy muszą mieć relacje z klientami, pracownikami , dostawcami i 

wierzycielami. Z czasem przedsiębiorcy rozwijają silne umiejętności zarządzania 

przedsiębiorstwem, ale często popełniaj błędy. Wielkość tych błędów może oznaczać różnicę 

między sukcesem a porażką. Właściciel firmy w największym stopniu czerpie korzyści z (i ma 

nad nim największą kontrolę) sukcesu biznesowego. Z tego powodu właściciel ponosi 

największe ryzyko  przy rozpoczynaniu działalności.  Start-upy zazwyczaj są finansowane z 

zasobów osobistych właściciela firmy : oszczędności, inwestycji , kapitału własnego , pożyczek 

od rodziny i przyjaciół. Czasem przedsiębiorca musi  znaleźć pożyczkodawcę gotowego 

sfinansować rozpoczęcie działalności. Kredytodawca ryzykuje w nieudowodnione możliwości 

przedsiębiorcy, często osobę, która nie jest znana pożyczkodawcy. W najlepszym interesie 

przedsiębiorcy leży aby rozwijać szczere relacje z kredytodawcą. Przedsiębiorca musi 

dostarczyć wystarczająco przekonywujących informacji ,że start-up jest wart ryzyka. 

Pożyczkodawca musi wierzyć  w pomysł  biznesowy i ufać przedsiębiorcy. To zaufanie musi 

być zdobyte a budowanie zaufania wymaga czasu. 

 

Istniejący Biznes 

Czy łatwiej uzyskać kredyt po tym  jak właściciel firmy zebrał wystarczające zasoby aby  

rozpocząć mały biznes? Odpowiedź  zależy od wielu czynników: relacji właściciela z 

pożyczkodawcą, siłą finansową przedsiębiorstwa, sposobu prowadzenia przez niego biznesu, 

zdolności kredytobiorcy do spłaty kredytu oraz istnienia alternatywnej metody spłaty kredytu 

jeśli firma nie jest tak opłacalna jak przewidywał właściciel. Czasami właściciel firmy szuka 

pożyczkodawcę dopiero w czasie kryzysu finansowego. Właściciel szuka rozpaczliwie gotówki 

jako krótkoterminowego rozwiązania poważnego problemu ,często bez planów 

długoterminowych, aby nie doszło w przeszłości do takiej sytuacji. Kredytodawcy wolą 

rozwijać relacje długoterminowe z właścicielami firm, co zabiera czas  i dobrze zarządzają 



swoimi firmami. Kredytobiorca potrzebuje jasnego pojęcia ile pieniędzy potrzebuje firma i jak 

pieniądze będą wykorzystywane w działalności firmy . Jeśli właściciel firmy nie może wyjaśnić 

tego jasno pożyczkodawcy, prośba o pożyczkę zostanie odrzucona. Pożyczkodawca szuka 

jasnego planu, który wyjaśni mu  w jaki sposób pożyczone pieniądze zostaną zainwestowane 

w umocnienie firmy, lub innymi słowy w jaki sposób pożyczka pomoże firmie generować 

dodatkowe dochody. Ważne jest by udowodnić ,że firma pożycza wystarczająco dużo 

pieniędzy, ale nie za dużo. Na przykład, firma może potrzebować pieniędzy na zakup sprzętu, 

który znacznie zwiększy  jego zdolność do wytwarzania produktu. Przy prawidłowym 

planowaniu ,zwiększona produkcja powinna przynieść wzrost sprzedaży. Jeśli właściciel 

pożycza za mało , nie może nabyć sprzętu. Pożyczone pieniądze mogą być wydawane na koszty 

operacyjne, aż fundusze zostaną wyczerpane. W końcu firma pozostaje bez zwiększonej 

sprzedaży i długiem, którego nie może spłacić. Podobnie firma , która pożycza zbyt wiele 

pieniędzy może nie zwiększyć przychodów wystarczająco aby wygenerować gotówkę 

wymaganą do zwrotu pożyczki. Kluczem do określenia ile pieniędzy Twoja firma powinna 

pożyczyć  to prawidłowe planowanie. Zanim przejdziemy do kroków finansowania firmy, 

spójrzmy na niektóre wspólne warunki finansowe 

Język Finansów 

 Kapitał to pieniądze, sprzęt lub inny znaczny wkład zainwestowany na start biznesu. 

Kapitał zasadniczo nie jest odzyskiwany do czasu sprzedaży firmy. Kapitał zwykle 

pochodzi z dwóch źródeł : inwestorów (w tym właściciela firmy) i pożyczkodawców 

- Kapitał własny to pieniądze, które właściciel lub inni zainwestowali. Kapitał własny 

niesie ze sobą współudział we właścicielstwie, i zazwyczaj udział w zyskach 

- Kapitał dłużny to pieniądze, które właściciela pożycza aby rozpocząć działalność. Te 

pieniądze muszą być spłacone pożyczkodawcy z odsetkami. 

 

 

 

 Kapitał (lub wartość netto) jest to to, co pozostaje ,gdy wszystko , co firma zawdzięcza 

(z jej zobowiązaniami) odejmujemy od wszystkiego co przedsiębiorstwo poiada (jego 

aktywa) Kapitał może być większy lub mniejszy od kwoty kapitału zainwestowanego 

w firmę 

 Zabezpieczenie jest jakąś wartością ,którą posiada kredytobiorca  i jest skłonny 

wystawić jako wtórna metoda zapłaty jeśli nie spłaca kredytu w gotówce. 

Kredytodawca zabezpiecza się w momencie udzielania pożyczki tak aby żaden inny 

kredytodawca nie mógł użyć ponownie tego samego zabzpieczenia 

 Pożyczka, są to pieniądze, które są pożyczane i muszą zostać spłacone ,zazwyczaj pod 

określonymi warunkami. Są trzy typowe rodzaje pożycze: 

 - Pożyczki krótkoterminowe zapewniają pieniądze krótkoterminowe, zazwyczaj 30 do 

 90 dni. Pierwotna kwota , jaką pożyczasz i musisz zwrócić, jest nazywana kapitałem. 

 Opłata pobierana za pożyczanie pieniędzy nazywa się odsetkami. W krótki okresie, 

 pieniądze są wykorzystywane na okres obowiązania umowy; następnie kwota główna 

 plus odsetki jest spłacana 

 - Linia kredytowa jest zatwierdzoną kwotą, do której kredytobiorca ma dostęp. Spłata 

 kredytu w linii kredytowej ustala się na początku okresu pożyczki. Terminy spłaty są 



 elastyczne i mogą obejmować miesięczne płatności, kwartalne lub roczne spłaty 

 kapitałowe  

 - Pożyczki długoterminowe często są używane do zakupu nieruchomości lub sprzętu, a 

 nabyta rzecz jest zabezpieczeniem. (To znaczy, że kredytodawca zachowuje prawo do 

 nieruchomości lub sprzętu do czasu spłaty kredytu). Pożyczki długoterminowe mają 

 okres spłaty dłuższy niż 12 miesięcy. Płatności miesięczne są dokonywane, przy czym 

 część dotyczy odsetek, a pozostała część dotyczy kapitału. 

 

 Kapitał obrotowy to kwota pieniędzy dostępny na spłatę wydatków krótkoterminowych. 

Jest jak zabezpieczenie finansowe dla sprostania nieoczekiwanym  lub nietypowym 

wydatkom. Kapitał obrotowy może pomóc rozpocząć działalność gospodarczą, płacąc 

koszty operacyjne przez krótki czas, dopóki firma nie staje się samowystarczalna. aBy 

uzyskać ten rodzaj pożyczki, plan finansowy musi wykazać zdolność firmy do 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w rozsądnym okresie czasu. 

Uzyskanie kredytu 

Siedem kroków jakie zrobisz, pomoże Ci przejść proces uyskiwania pożyczki dla 

sfinansowania swojego biznesu 

Określ Swoje Potrzeby 

Pierwszym krokiem w finansowaniu firmy jest identyfikacja Twoich potrzeb. Nie myśl w 

złotówkach; myśl w kategoriach tego czego potrzebuje Twój biznes. Czy musisz kupić sprzęt 

lub wyposażenie? Czy szukasz sposobu na przetestowanie rynku? Kiedy masz listę potrzeb, 

zbadaj ją ostrożnie i zadaj sobie pytanie: Czy wszystko na liście jest niezbędne? Aby ustalić 

odpowiedź, zidentyfikuj te pozycje, które będą generować pieniądze dla firmy i te które nie 

będą. Powiedzmy , na przykład, że masz firmę krawiecką i potrzebujesz nowej maszyny do 

szycia. Oczywiście ,maszyna do szycia przyniesie Ci dochody : jest istotna. Telefon 

komórkowy może być wygodny a nowe biurko może być miłe, ale one nie generują dochodów  

dla firmy, są nieistotne. Wykorzystaj swoje przemyślenia aby oddzielić istotne i nieistotne 

elementy. Może będziesz mógł zarządzać firmą z domu. Ale jeśli klienci oczekują ,że firma 

będzie umieszczona w biurze , to wynajęcie miejsca może być jedynym sposobem na 

osiągnięcie sukcesu. Po wyliczeniu podstawowych potrzeb, czas obliczyć ich koszt. Musisz 

zażądać kwoty, która sfinansuje istotne elementy i ma sens dla Twojej firmy. Nie zaczynaj 

procesu finansowania ze złotówkami w głowie. I nie opieraj swojej prośby o ilość jaką możesz 

pożyczyć. 

Opracowanie Planu Finansowego 

Kolejnym krokiem jest stworzenie. Twój plan pokaże pieniądze z pożyczki na Twój biznes i 

zakup „niezbędnych potrzeb”. Pokaże pieniądze pochodzące ze sprzedaży i pieniądze  

wychodzące na pokrycie kosztów. Oczywiście, pokaże również ratę kredytu jaką firma będzie 

spłacać w określonym czasie. Jest kilka rzeczy które pożyczkodawca chce zobaczyć w Twoim 

planie 



 Projekcje muszą wydawać się rozsądne. Jeśli finansujesz firmę rozpoczynającą 

działalność i projektujesz wysoką sprzedaż od samego początku, twoje projekcje mogą 

nie być realistyczne. W większości firm sprzedaż zaczyna się powoli i wzrasta z czasem 

 Jeśli Twoja firma będzie miała sezonowe fluktuacje, powinno to być odzwierciedlone 

w palnie. Firma, która sprzedaje choinki, musi mieć sprzedaż w listopadzie i grudniu, 

na resztę roku. 

 Wreszcie wydatki operacyjne i wynagrodzenie również muszą odnosić siędo skali 

Twojego biznesu 

 

Proces Aplikacyjny 

Wymogi dotyczące pożyczki są różne w zależności od kredytodawców. Prawdopodobnie 

będzie wymagane przedstawienie biznes planu (lub co najmniej podsumowania 

wykonawczego), który opisuje produkty lub usługi, które sprzedajesz, krótko- i długo- 

terminowe cele biznesu, informacje o Tobie i kadrze zarządczej, strategię marketingową oraz 

informacje finansowe. Kiedy korzystasz z planu biznesowego dla uzyskania finansowania, 

powinieneś dołączyć konkretny wniosek o finasowanie. Wniosek o finansowanie lub 

wykorzystanie zestawienia środków jest po prostu podziałem w jaki pożyczka zostanie użyta. 

Wykorzystanie zestawienie środków powinno być jak najbardziej szczegółowe,  w tym sprzęt, 

numery modeli, opisy i ceny. Dołącz katalogi lub broszury opisujące wyposażenie jakie chcesz 

kupić. Pamiętaj ,że użycie zestawienia środków musi być poparte planem finansowym. Oto 

przykład użycia zestawienie środków: 

 

Użycie zestawienia środków 

Wyposażenie : drukarka laserowa Model 5400 (patrz załączona broszura) 2000 PLN 

Reklama : Gość Niedzielny, 1 / 2 strony na 4 tygodnie 

Reklama radiowa : 30 sekundowe spoty (patrz szczegóły) 1000 PLN 

Kapitał obrotowy : 3000 PLN 

Całkowita kwota pożyczki : 6000 PLN 

 

Kredytodawca prawdopodobnie ma pakiet wniosku o pożyczkę. Weź go ze sobą do domu. 

Wypełnij go bardzo starannie i dokładnie. Nie zapomnij dołączyć dodatkowych informacji, 

których zażąda finansista. Jeśli masz pytania, pytaj. Jeśli Ty lub Twoja firma macie problemy, 

które mogą mieć znaczenie dla kredytodawcy, nie próbuj ich ukrywać. 

Pięć Zasad Pożyczania 

Poniżej masz pięć zasad pożyczania, które są brane pod uwagę przez kredytodawcę podczas 

przeglądania wniosku kredytowego. Przygotuj się na odpowiedzi na te pytania i udziel 

informacji 

 Dobry charakter : osobista uczciwość właściciela 



 Zdolność : Siła finansowa firmy i zdolność do spłaty zadłużenia 

 Kapitał : Ile długu ma firma w porównaniu z kapitałem własnym  

 Zabezpieczenie : Drugorzędne źródło spłaty kredytu 

 Warunki : Warunki ekonomiczne i przemysłowe 

Poznaj Kredytodawcę 

Chociaż jesteś na wczesnym etapie identyfikacji potrzeb i tworzenia finansowych planów, 

zacznij nawiązywanie relacji z pożyczkodawcą. Zatrzymaj się i powiedz cześć. Przedstaw się. 

Powiedz pożyczkodawcy , że jesteś na etapie planowania finansowania firmy. Nie trzeba wiele 

czasu rozmawiać o swoim pomyśle biznesowym zanim będziesz gotowy złożyć wniosek  o 

kredyt. Po prostu niech pożyczkodawca wie kim jesteś i ,że zamierzasz podejść do niego kiedy 

będziesz gotowy. 

Cztery przydatne punkty 

 Przygotowanie: Bądź ostrożny przy przygotowywaniu planu biznesowego i bądź 

przygotowany  na podejście pożyczkodawców i inwestorów 

 Prezentacja: Musisz być gotowy i potrafić sprzedać siebie i swoją firmę innym. 

Poćwicz na przyjaciołach zanim pójdziesz do pożyczkodawców i inwestorów. 

 Pozytywna postawa: Musisz mieć zaufanie do siebie i swojego biznesu. Pozytywna 

postawa pochodzi z gruntownego przygotowania , praktyki i silnego przekonania o 

zdolności do sukcesu 

 Wytrwałość : Może to być najważniejszy składnik w drodze po finansowanie. 

Przygotuj się na wielokrotne odrzucenia zanim odniesiesz sukces. Zadaj sobie wtedy 

kilka pytań : Jak mogę to zrobić lepiej? Co mogę zmienić aby uzyskać potrzebne 

finasowanie? Znajdowanie finasowania nie jest łatwe ,ale możliwe! 

Również dobrym pomysłem jest wykorzystanie bankowości osobistej w instytucji, w której 

planujesz poprosić o pożyczkę. Jeśli masz oddzielne konto, niektóre banki wymagają abyś miał 

je u nich. Nie bądź tam przelotnie przy okienku. Przyjdź do biura, zatrzymaj się przy biurku 

pożyczkodawcy i przywitaj się Pamiętaj, biznes to głównie związki. Ludzie prowadzą interesy 

z ludźmi których znają i lubią. Niezależnie od tego czy jest to start-up czy biznes już istniejący 

zacznij od nawiązania relacji z pożyczkodawcą , nim poprosisz o pożyczkę.  W końcu prosisz 

pożyczkodawcę aby dzielił z Tobą ryzyko finansowe. Niech więc pożyczkodawcą  Cię pozna. 

Bądź znajomą twarzą ! 

Kredyt Osobisty 

Ktoś będzie Cię obserwował! Za każdym razem ,gdy podpisałeś umowę kredytu 

samochodowego, użyłeś karty kredytowej, wziąłeś kredyt hipoteczny, działania zostały 

zgłoszone do biura kredytowego. Jeśli masz historię zaległych płatności, pojawi się ona w 

Twoim osobistym raporcie kredytowym. Jeśli miałeś problemy z regularną spłatą, zostało 

wydanie orzeczenie sądowe, miałeś jakieś powództwo podatkowe lub ogłaszałeś bankructwo 

w ciągu ostatnich 10 lat, wszystko to pojawi się w raporcie kredytowym. Są jednak dobre wieści 

: jeśli dokonywałeś płatności na czas, spłacałeś zgodnie z obietnicą itp., to również pojawi się 

w raporcie kredytowym. Większość wniosków o kredyt osobisty wymaga podpisania 

formularza umożliwiającego uzyskanie kopii osobistego raportu kredytowego. Twój kredyt 

osobisty jest ważnym czynnikiem, nawet jeśli ubiegasz się o pożyczkę biznesową.  (Twój 



pożyczkodawca podejmuje ryzyko zarówno dla Ciebie jak i Twojej firmy). Twój raport 

kredytowy opowiada Twoją historię i powinieneś wiedzieć co nieco o niej, zanim złożysz 

wniosek kredytowy. Sprawdzaj dokładność raportu. Czasami biura kredytowe popełniają 

błędy, a transakcje kredytowe innych osób mogą się pojawić w raporcie. Możesz poprosić o 

poprawę błędów składając odpowiednie dokumenty. Bądź przygotowany do udowodnienia 

swojej prośby. Jeśli jesteś (lub byłeś) żonaty, i miałeś ze współmałżonkiem wspólne konta, 

każdy z tych raportów będzie odnosił się do tych kont. W Twoim raporcie może wystąpić słaba 

historia kredytowa w czasie, gdy wystąpiły jakieś trudności, takie jak rozwód czy medyczne 

problemy. Prawdopodobnie możesz zgłosić to w swoim raporcie. Większość biur kredytowych 

pozwala Ci na przedstawienie krótkiego wyjaśnienia tych sytuacji. Wielu kredytodawców 

zwraca uwagę na trudności podczas rozpatrywania wniosku kredytowego. Musisz pogadać z 

kredytodawcami, powiedzieć im co znajdą, zanim to zostanie znalezione i bądź szczery. Jeśli 

Twoje sprawozdanie odzwierciedla niedawny lub bieżący okres słabości lub braku spłaty, 

pożyczkodawca będzie szukał wskazówek ,że próbujesz odbudować swój kredyt. Jest kilka 

sposobów na zrobienie tego. Jednym z najlepszych jest uzyskanie pomocy od organizacji non-

profit doradztwa kredytowego. Pomogą one poprawić błędy raportowania i utworzyć plan 

odbudowy Twojego kredytu. 

Zostałeś Zatwierdzony! Co Teraz? 

Jeśli wniosek o kredyt został zatwierdzony, kredytodawca może napisać list z zobowiązaniem 

określającym warunki kredytu. Kredytodawcy są zobowiązani do jasnego określenia stopy 

oprocentowania kredytu : nazywa się to Coroczną Stopą Procentową. Kredytodawca zaplanuje 

zamknięcie pożyczki , wtedy podpiszesz wymagane dokumenty i otrzymasz kredyt. Typowe 

dokumenty to : 

 weksel in blanco : kiedy go podpiszesz, obiecujesz spłacić kredyt w ramach określonych 

warunków 

 umowa zabezpieczająca : podpisując ją, dasz pożyczkodawcy  zabezpieczenie kredytu 

 gwarancja osobista : Kredytodawca zazwyczaj wymaga od właściciela (-i) aby 

osobiście gwarantowali kredyt. Oznacza to, że jeśli firma nie może spłacić kredytu  z 

jakiegoś powodu, właściciel / właściciele zgadzają się przejąć osobistą 

odpowiedzialność za zwrot 

Przeczytaj uważnie wszystkie dokumenty pożyczki i zapytaj o wszystko czego nie rozumiesz zanim 

cokolwiek podpiszesz. Twój kredytodawca może pobierać opłatę za zamknięcie aby pokryć koszty 

administracyjne pożyczki 

Zainteresowanie Tobą! 

Kredytodawcy to firmy, które pokrywają koszty operacyjne i administracyjne  poprzez naliczanie 

odsetek od pożyczek. Odsetki są opłatą , którą kredytobiorca płaci w zamian za dostęp do kredytu. 

Odsetki są zazwyczaj rozliczane według rocznej stopy procentowej. Jeśli Twoja wynosi 12 procent, 

oprocentowanie miesięczne pożyczki wynosi 1 procent odsetek (jedna dwunasta) 

Podsumowując 

Udzielanie pożyczek dla małych firm jest ryzykowną propozycją dla kredytodawcy. Kiedy ubiegasz się 

o pożyczkę dla małej firmy musisz być przygotowany  na udzielania odpowiedzi na pytania i silne 

argumenty ,że Ty i Twoja firma macie zdolność do spłaty kredytu. Aby  się odpowiednio przygotować 

należy: 



 Zidentyfikuj najważniejsze elementy potrzebne do rozpoczęcia, wzmocnienia lub rozwoju 

firmy 

 Utwórz realistyczny plan finansowy, który zilustruje sposób wykorzystania pożyczki i sposób 

w jaki firma spłaci pożyczkę 

 Dołącz wszystkie istotne informacje , które pożyczkodawca będzie chciał , aby podjąć decyzje, 

np. na temat potrzebnego sprzętu. 

 Zwróć uwagę na to ,co mówi o tobie twoja osobista historia kredytowa. Jeśli są błędy, spróbuj 

je skorygować przed złożeniem wniosku. Jeśli coś wymaga wyjaśnienia, przygotuj się na 

szczerą rozmowę 

 

 

 



Pociąg do celu 

 

Dla niektórych ludzi życie kręci się w kółko, niczym pociąg na okrągłym torze. Pracują, płacą 

rachunki ,zajmują się rodziną i przyjaciółmi dzień po dniu, rok po roku, w kółko i w kółko. W 

tej części przyjrzymy się jak wyrwać się z tego kręgu i przejść do nowych miejsc i robić nowe 

rzeczy.  Wszyscy kończyliśmy szkoły, odchudzaliśmy się , płacili rachunku, uczyli tańczyć czy 

podróżowaliśmy. Pomyśl o czymś co osiągniesz, co zajmie trochę czasu, wysiłku a nawet 

pieniędzy. 

Co chcesz osiągnąć? 

 

 

 

 

 

 

Jakie kroki podjąłeś aby osiągnąć swoje cele? 

 

 

 

 

 

Cel? Pal! 

Większość ludzi zgodzi się, że wyznaczanie celów jest ważnym krokiem w spełnieniu marzeń, 

ale tylko 5%  zapisuje faktycznie swoje cele życiowe i je monitoruje. Proces wyznaczania celów 

nie jest skomplikowany, ale wymaga uczciwości wobec siebie i poważnego myślenia o tym co 

naprawdę chcesz osiągnąć. Pamiętaj ,że ludzie sukcesu wyznaczają sobie cele i używają ich 

przy podejmowaniu decyzji i koncentracji na nich. Wyznaczanie celów jest ważnym krokiem 

w osiąganiu tego co chcesz od życia. We wcześniejszej części mówiliśmy ,ze każdy biznes 

zaczyna się od marzenia. Tu, przyjrzymy się dziesięciu etapom aby przejąć kontrolę nad 

własnym życiem i wysłać nasz pociąg życia wzdłuż różnych ścieżek. Oto krótkie spojrzenie na 

dziesięć kroków ,zanim przejdziemy do szczegółów: 

1. Poznaj siebie. Wiedząc kim jesteś, nadajesz poczucie kierunku. Nakreśl swoje słabe i 

mocne strony 

2. Zdefiniuj swoje wartości. Twoje wartości są tym  w co wierzysz i co chciałbyś 

reprezentować. Określają to jak traktujesz ludzi, relacje których szukasz , Twoje 

pomysły dobre i złe. Wartości są fundamentalnymi przekonaniami 



3. Zbadaj swoje wybory. W oparciu o swoją osobowość i system wartości, wypisz 

wszystkie możliwości biznesowe, które mogłyby pracować dla Ciebie. Poczytaj książki, 

gazety biznesowe, porozmawiaj z właścicielami o ich firmach 

4. Ustanów swoje cele. Zapisz deklarację  celów które są możliwe do osiągnięcia i 

mierzalne. 

5. Stwórz plan działania. Opracuj swój plan w oparciu o informacje o sobie, swoich 

wartościach i swoich celach. Wypisz kroki jakie musisz podjąć i zasoby (pieniądze i 

czas) dla osiągnięcia swoich celów. Nadaj priorytety swoim krokom. Zadaj sobie kilka 

pytań: czy te cele są realistyczne? Czy masz konieczne zasoby  umożliwiające 

wdrożenie planu? 

6. Zbadaj swoją motywację. Pozytywna motywacja wzbudza , pobudza i generuje 

doskonale. Motywacja jest kluczowym składnikiem sukcesu 

7. Naucz się dyscypliny. Ludzie sukcesu nie poddają się zwłoce. Pokonują przeszkody z 

wewnętrzną siłą : dyscypliną. Możesz nauczyć się dyscypliny.  Im więcej dyscypliny 

tym większą kontrolę będziesz miał nad swoim życiem. 

8. Bądź elastyczny. Bądź gotów do ciągłego oceniania samego siebie., swoich wartości i 

planu działania. Bądź gotów do modyfikacji swojej strategii kiedy wystąpi zmiana 

9. Podejmij decyzję W pewnym momencie będziesz miał wszystkie informacje aby 

zdecydować czy rozpocząć konkretny biznes czy nie. . W rzeczywistości to cała idea 

badania – określenie czy firma będzie pracować dla Ciebie czy nie. Badania zajmują 

trochę czasu , ale warto. 

10. Osiągnij wyniki. Rezultatem jest cel podróży. Kiedy przyjedziesz, poświęć trochę czasu 

aby ocenić podróż. Czy osiągnąłeś to co chciałeś? Czego nauczyłeś się po drodze? 

Przygotuj się na ustanowienie kolejnych celów 

Poznaj Siebie 

Kim jesteś? Wyjaśnij siebie w kategoriach swojego nastawienia i własnego wizerunku. Co inni 

myślą o Tobie? Co robisz dobrze? Przy jakich zadaniach czujesz się niekomfortowo? Jakie są 

Twoje słabości? Staraj się zdefiniować siebie w kategoriach tego co posiadasz lub kategoriach 

„powinności”, ale nie określaj się w kategoriach ról jakie odgrywasz (matka, mąż, córka itp.). 

Opisz krótko kim jesteś, Bądź szczery. Ten opis może być niewygodny, ale konieczny jeśli 

chcesz podjąć decyzję o nowym biznesie 

 

 

 

 

 

 

Zdefiniuj Swoje Wartości 

Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym ,jak udać się na wspaniałe wakacje a wakacje okazały się 

mizernym przeżyciem? To samo może się zdarzyć jeśli decyzje w Twoim życiu nie opierają się 

na przestrzeganych wartościach. Wyniki mogą pozostawić poczucie niezadowolenia i pustki. 



Wartości – zwane również zasadami, ideałami, celami, przekonaniami – są Twoimi 

najważniejszymi fundamentalnymi przekonaniami. Załóżmy ,że Twoim celem było wygranie 

wyścigu ,ale aby wygrać, popchnąłeś przeciwnika. Czy triumf będzie Ci smakował? 

Prawdopodobnie nie. Jak grasz, jest oparte na Twoich wartościach,  dotyczy to również biznesu 

 Jakie wartości chcesz zaszczepić u swoich dzieci? 

 

 

 Jakie trzy wartości chciałbyś aby ludzie identyfikowali z Tobą? 

 

 

 

Zbadaj  Swoje  Wybory 

Dostępnych jest wiele możliwości biznesowych, ale niektóre z nich nie pasują do Twojej 

osobowości lub systemu wartości. Zacznij od  rozważenia interesującego Cię biznesu. Wypisz 

jego wady i zalety. Porozmawiaj z właścicielami podobnego biznesu. Spójrz na praktyczne 

aspekty takie jak ilość pieniędzy potrzebna na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ilość 

pieniędzy jaką możesz zarobić, godziny zaangażowania, typ klientów z jakim będziesz 

współpracował oraz rodzaj pracy 

Ustanowienie Celów 

Każdy rolnik może powiedzieć ,że kiedy orze, musi utrzymywać oczy na jednym punkcie na 

horyzoncie. Bez tego stałego punktu, orka mogłaby być niepoprawna. To samo tyczy się życia. 

Jeśli nie zachowasz konkretnego celu w zasięgu wzroku, zejdziesz z trasy. Twoje cele muszą 

być konkretne. Nie wystarczy po prostu powiedzieć ,że chcesz być szczęśliwy lub odnieść 

sukces, być bogatym lub podróżować. Twoje cele powinny być mierzalne, powinny mieć ramy 

czasowe oraz zmierzony wynik. Jeśli nie określisz jasno czasu i mierzonych wyników, skąd 

będziesz wiedział  kiedy osiągniesz cel? Cele powinny odpowiadać na poniższe pytania: 

 Dokąd idę? 

 Jak mam tam dojść? 

 Ile mnie będzie kosztowało dotarcie tam? 

 Ile czasu zajmie mi dotarcie tam? 

 Skąd będę wiedział ,że jestem u celu? 

Twoje cele powinny być wyzwaniem ,ale realistyczne. Ustanów cele, o których sądzisz ,że są 

do osiągnięcia. Lepiej abyś osiągnął swoje cele później , niż podbić stawkę za wysoko. 

Ustalenie celów , które są nierozsądne jest samo-destrukcyjne; uniemożliwiają Ci odniesienie 

sukcesu. Wizualizuj swoje cele. Kiedy możesz marzyć , możesz zrobić i to. Po ich wizualizacji, 

zapisz cele, pamiętając ,że lista celów to coś więcej niż lista obowiązków. Nagródź się , kiedy 

osiągniesz cel. Nagródź się za wysiłek ,nawet jeśli cel nie okazał się w pełni zgodny z 

oczekiwaniami 

Utwórz Plan Działania 



Zastosujemy tutaj stare chińskie przysłowie. Podróż  10 000 mil zaczyna się od pierwszego 

kroku. Skupienie się tylko na końcowym wyniku nie przeniesie Cię w miejsce w którym chcesz 

być jutro. To tylko przytłacza. Musisz określić kroki należy podjąć dzisiaj aby osiągnąć wyniki. 

Planowanie przenosi przeszłość do teraźniejszości dzięki czemu można coś z tym zrobić. Co 

należy zrobić aby spełnić wymarzony sen? Gdzie zacząć? Jaka strategia jest najlepsza? Jakie 

zasoby pozwolą Ci osiągnąć pożądany efekt? Kiedy skończysz czytać, zapisz swoje cele, 

wylistuj kroki, nadaj im priorytety i zaczynaj! Nie czekaj aż warunki będą doskonałe. 

Spodziewaj się problemów i próbuj rozwiązywać każdy z nich gdy tylko go napotkasz. Jeśli 

obawiasz się podjęcia działań , nie patrz na kroki na przód. Skoncentruj się na jednym krokiem 

w danym czasie. Skup się na tym co jest wymagane, aby wykonać ten pojedynczy krok Więc 

zrób to! 

Zbadaj Swoją Motywację 

Zanim omówimy motywację, rozważmy symbol dobrobytu biznesowego – żabę! Żaba jest 

symbolem dobrobytu biznesowego ponieważ  może poruszać się tylko w przód. Żaba nie jest 

w stanie poruszać się do tyłu lub na boki. Aby odnieść sukces  w swoim biznesie, musisz robić 

różne rzeczy aby to się stało. Jesteś jedyna osobą , która może zbudować pomost między 

myśleniem o swoich celach a ich osiągnięciem. Samo motywacja jest siłą napędową osiągnięć. 

To wewnętrzne pragnienie, które pozwala Ci poruszać się w przód mimo zniechęceń , błędów 

i niepowodzeń. Istnieje kilka kroków  samo-motywacji w tym: 

 Uwierz w siebie. Uczyń sukces i szczęście  częścią swojego wizerunku 

 Myśl tylko pozytywnie 

 Powitaj wyzwania 

 Bądź elastyczny na zmiany 

 Dbaj o swoje osiągnięcia 

 Ustaw cele stymulujące, wyzwaniowe i osiągalne 

 Pokonaj strach. Strach jest przeciwieństwem pragnienia. Tworzy stres, panikę , 

niepokój i pokonuje plany i cele. Aby przezwyciężyć strach, musisz zrozumieć skąd 

pochodzi. Następnie podejmij działanie; działanie leczy strach 

 Zacznij teraz. Nie czekaj aż zbierzesz wszystkie informacje lub warunki będą idealne. 

Zacznij teraz. Rób jak najszybciej. Zbuduje to Twoją motywację. 

 Koncentruj się na nagrodach. Wizualizuj nagrody za sukces w swoim umyśle, tak 

wyraźnie i jasno jak to możliwe 

Bądź Elastyczny 

Zmiana jest stała; nie można jej uniknąć Postaraj się aby zmiana była szansą, a nie problemem. 

Zmiana to wzrost: może poprawić Twoje życie, jeśli sobie z nią poradzisz. Zaakceptuj zmiany 

w swoim życiu jak normalne i pozytywne. Nie stój tylko, zmieniaj! 

Podejmowanie Decyzji 

Poprzez poświęcenie czasu na spojrzenie na siebie i zbadanie różnych biznesów, zadecydujesz 

czy rozpocząć tą konkretną działalność. Jeśli dobrze „odrobiłeś zadanie domowe”, powinieneś 

czuć się dobrze przy podejmowaniu decyzji opartych na faktach. 

Osiąganie Wyników 



Niezależnie od wyników Twojego celu, utrzymuj go. Skup się na tym co zrobiłeś dobrze, 

zamiast tego co zrobiłeś źle. Następnie ustaw kolejny cel. Jeśli te pomysły są dla Ciebie nowe, 

przeczytaj je ponownie ,aż zaczniesz w nie wierzyć. Potem, praktykuj cele. Wkrótce przekonasz 

się ,że jest to najlepszy sposób na kontrolę nad swoim życiem i firmą 

Praktyka Pisania Skutecznych Celów 

Skuteczne cele powinny być realistyczne, mierzalne i określać datę docelową. Przepisz 

poniższe instrukcje aby stały się efektywnymi celami.  

Przykład : Zwiększenie sprzedaży o 3000 PLN. Czy jest to cel realistyczny? Czy jest 

mierzalny? Czy określa datę docelową? Zmień cel na : W 2XXX  roku sprzedaż była 30000 

PLN, Zwiększymy sprzedaż  o 3000 PLN (10 procent) do 2XXY. Czy teraz cel jest 

realistyczny? Mierzalny? Określa datę docelową? 

1. Trzykrotna sprzedaż całkowita w ciągu trzech miesięcy 

2. Zatrudnienie nowych pracowników przez rok 

3. Odwiedzić kilka innych firm dla uzyskania nowych pomysłów 

4. Rozwinięcie się z jednego miejsca do trzech przed Bożym Narodzeniem 

5. Poprawić promocję w tym roku 

6. Kupić nową ładowarkę w momencie rozpoczęcia robót  

7. W ciągu dwóch miesięcy odwiedzić pracowników społecznych którzy mogliby 

opowiedzieć rodzinom o mojej usłudze opieki nad dziećmi 

8. Przenieś przestrzeń roboczą z mojego mieszkania 

9. Odłożenie 1000 PLN na zatrudnienie artysty do zaprojektowania opakowań 

Zapisz Swoje Własne Cele 

W poniższym ćwiczeniu napiszesz własne cele Określ swój cel, plan działania aby osiągnąć 

cel, datę docelową, osobę odpowiedzialną, potrzebne pieniądze i czas oraz wyniki. Po zapisaniu 

wszystkich swoich celów i kroków działania, nadaj im priorytety i zaczynaj. Zastanów się  jak 

poprosić kogoś z zespołu pomocy technicznej, aby przejrzał Twój plan. Zapoznaj się z 

poniższym przykładowym planem napisanym przez osobę, która chce rozpocząć działalność w 

domu dziecka 

Cele / Plan Działania 

Mój ostateczny cel : Otwarcie firmę opieki nad dziećmi w moim domu 

Moja ostateczna data : Wrzesień 2XXX 

Oto kroki jakie muszą podjąć aby osiągnąć cel wraz z datą docelową każdego: 

1.Napisanie biznes planu – czerwiec 2XXX 

2.Przygotowanie domu do biznesu – lipiec 2XXX 

3.Skompletowanie wymaganych dokumentów – Lipiec 2XXX 

4.Znalezienie pięciu klientów – sierpień 2XXXX 

Osoby odpowiedzialne za każdy krok: 

1.Ja 



2.Ja 

3.Ja 

4.Ja 

Wymagania dotyczące czasu i pieniędzy 

1.Biznes plan. Bez kosztów, tylko czas – 5 godzin tygodniowo przez 6 tygodni 

2.Pomalowanie dwóch pokoi, które będą używane do prowadzenia działalności i znalezienie 

wyposażenia. Potrzeba 500 PLN i 3 godziny przez 4 tygodnie 

3.Wykonanie pracy administracyjnej. 3 godziny na zbadanie czego potrzebuję i 2 godziny na 

zakończenie i zwrócenie informacji 

4.Znalezienie pięciu klientów. Opłata za ksero. 1 godzina na napisanie krótkiej reklamy, 1 

godzina na napisanie ulotki i 2 godziny na dostarczenie i rozprowadzenie ich po okolicy 

Oto wyniki : 

Biznes plan został ukończony  15 maja 2XXX 

Dwa pokoje zostały pomalowane w lipcu 2XXX. Całe wyposażenie zostało znalezione do 

końca lipca 2XXX. 

Papierologia została ukończona 1 sierpnia 2XXX 

Pierwszych pięciu klientów znalazłam do 15 sierpnia 

Biznes jest gotów do uruchomienia 1 września 2XXX! 

 

Cele / Plan Działania - WZÓR 

Mój ostateczny cel :  

Moja ostateczna data :  

Oto kroki jakie muszą podjąć aby osiągnąć cel wraz z datą docelową każdego: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Osoby odpowiedzialne za każdy krok: 

1. 

2. 

3. 

4. 



Wymagania dotyczące czasu i pieniędzy 

1. 

2. 

3. 

4. 

Oto wyniki : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wycena Twoich produktów i usług 

Właściwa wycena może oznaczać różnicę między sukcesem a porażką w Twojej firmie. Kiedy firmy nie 

poświęcają czasu na zbadanie swoich struktur cenowych, mogą (często zbyt późno) stwierdzić ,że nie 

wycenili odpowiednio swoich produktów lub usług. Niedowartościowanie może spowodować  

upadłość firmy; jeśli są to produkty drastycznie  zaniżone, firma traci pieniądze ,za każdym razem gdy 

dokonywana jest sprzedaż. Zbyt wysokie ceny mogą spowodować zaniknięcie sprzedaży, ponieważ 

klienci będą kupować tańszych konkurentów. 

1.Napisz dlaczego uważasz, ze właściwa wycena jest ważna 

 

 

 

 

2.Dlaczego uważasz ,że właściciele firm mają zbyt niskie lub zbyt wysokie ceny produktów i usług? 

 

 

 

 

 

3.Wymień niektóre konsekwencje niedowartościowania 

 

 

 

 

 

 

 

4.Dlaczego uważasz ,że właściciele firm nie są świadomi  ,że ich produkty nie są prawidłowo 

wycenione? 

 

 

 

 

 



 

 

Firma powinna mieć dwa cele w określeniu swojego systemu ustalania cen : (1)  konkurencyjne  ceny 

produktów i usług i (2) w celu zapewnienia ,że wszystkie wydatki biznesowe zostaną opłacone  ,a zysk 

osiągnięty przy rozsądnym poziomie sprzedaży. Aby tak się stało, trzeba odpowiedzieć sobie na 

następujące pytania: 

 Jakie ceny są odpowiednie na moim rynku? 

 Jakie są moje wydatki biznesowe” 

 Jakie są rozsądne cele sprzedażowe mojej firmy? 

Poniżej postaramy się odpowiedzieć na każde z tych pytań dokładnie, aby zapewnić właściwą cenę w 

Twojej firmie. 

Jaka Cena Jest Właściwa? 

Rzeczywista cena produktu lub usług nie może przekraczać ceny jaką klient jest skłonny zapłacić. 

Zbadanie tego, ile klienci są skłonni zapłacić , wymaga pewnych badań z Twojej strony. Poniżej znajduje 

się kilka źródeł informacji o cenach. Użyj ich aby określić jakie ceny są odpowiednie dla Twojego rynku 

Ankiety Klientów 

Jednym ze sposobów ustalenia ceny jest zbadanie potencjalnych klientów. Jest to możliwe tylko wtedy 

gdy możesz łatwo zidentyfikować i zlokalizować potencjalnych klientów, co jest trudne dla niektórych 

firm. Może być również wyzwaniem, aby uzyskać uczciwą odpowiedź na pytanie : „Ile byłbyć skłonny 

zapłacić za to?”. Niektóre firmy wysyłają ankiety do swoich docelowych klientów, a niektóre ankietują 

w miejscach publicznych. 

Kupowanie Swojej Konkurencji 

Innym sposobem aby dowiedzieć się co jest na rynku, są „zakupy” u konkurencji. Jeżeli Twoi konkurenci 

działają w sklepach  detalicznych, szybka wycieczka do ich sklepów pozwala zobaczyć, ile pobierają za 

podobne produkty i usługi oraz czy wydają się one dokonywać sprzedaży. Możesz wykonać rozmowy 

telefoniczne  w celu ustalenia stawek godzinowych ,zwykle naliczonych przez konkurencyjnych 

dostawców usług .W ten sposób  nie tylko dowiedz się ,jakie opłaty pobierają konkurenci, ale także 

dobrze poczujesz się jeśli chodzi o poziom obsługi klienta. Kupowanie u konkurentów pozwoli Ci 

doświadczyć czy konkurenci szanują swoich klientów, szybko odbierają i oddzwaniają oraz mają wiedzę 

na temat branży 

Badania Rynkowe Przez Sprzedaż  

Sprzedaż  towarów i usług - lub czasowe wynajmowanie niewielkiej powierzchnię w istniejącym sklepie 

– jest skutecznym sposobem  określania odpowiednich cen, a także pomaga określić czy pomysł na 

biznes jest wykonalny. Takie podejście daje również praktyczne doświadczanie w prowadzeniu firmy. 

Aby skorzystać z tego podejścia, będziesz potrzebował niewielkiej ilości zapasów. Musisz się upewnić 

,że nie jest wymagane wynajęcie magazynu lub powierzchni w długoterminowej dzierżawie. Pamiętaj 

,że jest to tylko ćwiczenie w badaniu rynku, które pomoże ustalić jak wycenić swoje produkty. Podczas 

prowadzenia działalności tymczasowej , słuchaj tego co mówią Twoi klienci. Jeśli klienci stale 

komentują jak niskie są Twoje ceny, masz trochę miejsca aby je podnieść. Z drugiej strony , jeśli Twoje 

produkty generują zainteresowanie, ale się nie sprzedają, możesz rozważyć obniżenie cen. 

Jakie Są Twoje Wydatki? 



W celu prowadzenia udanego biznesu struktura cen musi uwzględniać wszystkie wydatki związane z 

prowadzeniem działalności. Wydatki muszą zostać zidentyfikowane i podzielone na dwie kategorie : 

cena dobra  i wydatki stałe. 

Cena Dóbr 

Bezpośrednie wydatki związane z tworzeniem produktu i usługi są określane jako cena dóbr (COGS). 

Jeśli Twoja firma sprzedaję drewniane zabawki, które są ręcznie wyrabiane i malowane, wtedy drewno,  

farba i czas potrzebne na zrobienie zabawek to COGS. Jeśli sprzedajesz koralikową biżuterię, wszystkie 

materiały plus koszty pracy (czas potrzebny na wykonanie każdej biżuterii to COGS. 

Wydatki Stałe 

Pewne wydatki istnieją niezależnie do tego , czy firma ma jakąkolwiek sprzedaż . Są to tzw. wydatki 

stałe. Przykłady typowych wydatków stałych  to czynsz, ubezpieczenie, usługi komunalne, koszty 

prawne i księgowe oraz  reklama. Wydatki stałe są zwykle okresowymi wydatkami na rzeczy które są 

konsumowane (lub zużywane) podczas normalnych operacji. Wydatki te są czasami określane  jako 

koszty ogólne. Wydatki stałe nie zwiększają się ani nie zmniejszają  wraz ze zmianami wielkości 

sprzedaży. Z tego powodu stałe koszty są łatwe do zidentyfikowania 

Wydatki Kapitałowe 

Jest  trzeci rodzaj wydatków :  nakłady inwestycyjne. Nakłady inwestycyjne obejmują koszty zakupu 

głównych pozycji dla Twoje firmy, które nie są zużywane (zużyte) podczas normalnej działalności 

biznesowej – na przykład jednorazowe zakupy gruntów, budynków, mebli lub główne wyposażenie. 

Nakłady inwestycyjne nie są uwzględniane przy obliczaniu progu rentowności ani uwzględniane przy 

wycenie produktów. Właściciel firm płacą za nakłady inwestycyjne z zysku netto, a zysk netto nie jest 

generowany , dopóki sprzedaż nie przekroczy progu rentowności. 

Analiza Progu Rentowności 

Po zidentyfikowaniu  kosztów COGS i stałych wydatków można przeprowadzić analizę progu 

rentowności. Dzięki temu dowiesz się , ile produktów lub usług musisz sprzedać po danej cenie, aby 

pokryć wydatki Twojej firmy. Punkt progu rentowności jest punktem , w którym dokonuje się w 

odpowiedniej sprzedaży aby pokryć wydatki biznesowe ,ale zanim zysk zostanie wypracowany. 

Wykonanie tej analizy jest ważne ponieważ pozwala określić czy struktura cen jest dobra. Zapewni 

także minimalne cele sprzedażowe dla Twojego biznesu. Zanim faktycznie przeprowadzimy analizę 

progu rentowności musimy zdefiniować kilka terminów: 

 Dochód brutto to kwota dochodu, jaki firma zarabia przed wydatkami 

 Zysk brutto powstaje  kiedy odejmujesz koszt towarów sprzedanych od dochodu brutto. Stałe 

wydatki są  pokrywane z zysku brutto 

 Zysk netto powstaje kiedy po odjęciu stałych wydatków od wartości zysku brutto 

Zazwyczaj w ten sposób są zbierane informacje: 

Kiedy Osiągniesz Punkt Rentowności? 

Aby Twoja firma odniosła sukces, musisz mieć dostateczny dochód brutto, aby wystarczyło  na zysk 

brutto, który pokryje wydatki stałe po odjęciu kosztu sprzedaży towarów. Punkt progu rentowności 

określa faktyczną liczbę produktów i usług jakie musisz sprzedać po określonej cenie aby osiągnąć swój 

cel. Nowa firma przeprowadza analizę  progu rentowności po przyjęciu następujących trzech rzeczy: 



1.Dochód brutto (lub cena) za produkt lub usługę. Początkowa ta liczba jest domyślna, na podstawie 

tego czego dowiedziałeś się o rynku. Analiza progu rentowności potwierdzi czy ta cena jest 

wystarczając. 

2.Cena dóbr za produkt lub usługę. Znajdziesz tą liczbę przez zbadanie kosztu stworzenia produktu lub 

usługi. 

3.Stałe wydatki firmy. Te informacje pochodzą z badania kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Po zebraniu tych informacji można przeprowadzić analizę progu rentowności, stosując następującą 

dwuczęściową formułę : 

Przychód brutto – kosz sprzedaży towarów – zysk brutto 

Stałe wydatki + zysk brutto =  próg rentowności. 

Na przykład, jeśli przyjmiemy następujące informacje o firmie widżetowej: 

Dochód brutto na widżet : 9 PLN 

Cena dóbr za widżet = 4 PLN 

Stałe wydatki na miesiąc = 1000 PLN 

wtedy możemy przeprowadzić analizę progu rentowności w następujący sposób: 

Dochód brutto  9 PLN – cena dobra  4 PLN = Zysk 5 PLN 

Stałe wydatki 1000 PLN / zysk brutto 5 PLN = próg rentowności 200 

Ta firma musi sprzedać 200 widżetów po 9 PLN miesięcznie aby uzyskać próg rentowności.  

Teraz przejdźmy do kolejnego przykładu, aby  zobaczyć jak  Sara wykonuje analizę progu rentowności 

w swojej nowej firmie 

Scenariusz Sary Sue 

Wszyscy przyjaciele Sary Sue zachwycają się jej kanapkami (robi je ze swoim sekretnym sosem 

kanapkowym).Przy wielkim poparciu ze strony rodziny i przyjaciół Sara myśli o otwarciu własnego 

sklepu z kanapkami. W tym momencie jest na etapie zbierania informacji. Sara dowiedziała się ,że 

lokalny właściciel delikatesów wkrótce przejdzie na emeryturę, i rozmawiała z nim o wynajęciu jego 

sklepu, co kosztowałoby 600$ miesięcznie. Sara uzyskał również informacje o kosztach wyposażenia 

dla sklepu (około 150$ miesięcznie), telefonu (około 100$ miesięcznie) i ubezpieczeniu firmy (25$ 

miesięcznie). Sara przeanalizowała swoją sytuację  i określiła ile pieniędzy musi zarobić aby wywiązać 

się ze swoich zobowiązań finansowych (około 2000 $ miesięcznie). Uzbrojona w te informacje, Sara 

wymyśliła następującą listę stałych wydatków dla Sandwich Shop  Sary Sue 

Wydatki Stałe 

Wynajem : 600$ 

Urządzenia : 150$ 

Telefon : $100 

Ubezpieczenie : $25 



Wynagrodzenie właścicielki : 2000$ 

Różne : 50$ 

Całkowite koszty stałe : 2925$ 

Następnie, Sara musiała obliczyć koszty sprzedaży towarów dla jej kanapek . Ponieważ składniki 

kanapek będą się różnić  w zależności od zamówienia, Sara Sue postanawia rozpocząć od tego co jej 

zdaniem będzie najbardziej popularną kanapką : z indykiem i szwajcarskim serem, zwaną Swiss 

Gobbler. Obliczyła koszt stworzenia tej kanapki ze wszystkim co na niej leży, ponieważ oznaczało to 

najwyższy koszt. Po otrzymaniu arkusza cenowego od swojego dostawcy żywności, Sara Sue posiadała 

te liczby 

 

 

Sara określiła ,że koszt stworzenia najbardziej popularnej kanapki to 2,09$. Zrobiła zakupy u 

konkurencji  i przepytała znajomych, i uznała ,ze uczciwa cena za taką kanapkę to 4,95$. Biorąc pod 

uwagę te założenia, Sara wyliczyła co następuje: 

Dochód brutto – COGS = zysk brutto 

4,95$ - 2,09$ = 2,86$ 

Stałe wydatki  / zysk brutto = próg rentowności 

2 925 / 2,86 = 1 023 

Sara będzie musiała sprzedawać 1023 kanapki Swiss Gobbler (lub podobnie wycenionych kanapek) co 

miesiąc aby osiągnąć próg rentowności.  Przy otwarciu przez 6 dni w tygodniu, lub około 25 dni w 

miesiącu, Sara będzie musiała sprzedawać około 41 kanapek  aby osiągać próg rentowności. Teraz, 

może zadać sobie pytanie czy wydaje się to rozsądnym celem. 

1023 kanapek  / 25 dni w miesiącu = 40,9 kanapek dziennie 

Zysk Dzięki Asortymentowi Produktów 



Sara Sue wykonała analizę progu rentowności dla jednej kanapki. Swiss Gobbler. ale co jeśli sprzedaje 

wiele rodzajów kanapek? A co jeśli zechce sprzedawać inne towary, takie jak napoje , frytki czy czipsy? 

Jak wykonać analizę progu rentowności dla różnych produktów? Kiedy firma oferuje różne produkty 

na sprzedać, ta różnorodność jest znana jako product mix (asortyment produktów). Aby wycenić misk 

produktowy swojej firmy, przeprowadź analizę progu rentowności każdego sprzedawanego produktu, 

tak jak zrobiła to Sara dla Swiss Gobblera. Kiedy zakończysz te analizy ,możesz oszacować ile z każdego 

produktu sprzedasz w danym okresie. Pomnóż zysk  brutto dla każdej pozycji przez liczbę , o jakiej 

myślisz ,że sprzedasz daną pozycję. Następnie dodaj razem łączne zyski brutto. Czy ten całkowity zysk 

brutto jest równy lub zbliża się do stałych wydatków? Jeśli nie, kontynuuj z liczbami sprzedaży dopóki  

nie uzyskasz zbliżającego się  asortymentu produktów . Jeśli masz szacunkowe dane, które uważasz za 

rozsądne i adekwatne do pokrycia stałych wydatków, uzyskasz próg rentowności dla asortymentu 

produktów. Kiedy to zrobisz zrób kilka założeń, które mają sens dla Twojej firmy. Na przykład Sara Sue 

wie ,że musi sprzedać 1023 Swiss Gobblerów, aby osiągnąć próg rentowności. Uważa ,że wszystkie jej 

kanapki będą podobnie wyceniane, ale chce także sprzedawać inne produkty takie jak frytki i napoje. 

Musi wycenić te produkty tak, aby generowały zysk brutto. Może nie sprzedawać  napojów za każdym 

razem gdy sprzedaje kanapkę ,ale może sprzedać jeden z 90 procentem sprzedaży kanapek. Może nie 

sprzedawać frytek z każdą kanapką, ale możesz sprzedawać je z 75 procentem sprzedanych kanapek. 

Jeśli uda się jej sprzedać te dodatkowe (lub pomocnicze) produkty, może sprzedać o wiele mniej niż 

1023 kanapki i nadal osiągać próg rentowności. Dlaczego?  Ponieważ przy każdym dodatkowym  

sprzedanym produkcie, Sara Sue ma jeszcze więcej zysku brutto ,aby zrekompensować wydatki stałe. 

Na przykład jeżeli Sara Sue sprzedaje napoje o normalnym rozmiarze za 1,5$ a jego cena dobra to 0,9$ 

, jej zysk brutto z każdego napoju wyniesie 0,6$. Jeśli sprzedaje frytki za 1,25$ , a cena dobra to 0,35$, 

to jej zysk brutto z każdej sprzedaży wyniesie  0,9$. Sara może obliczyć co następuje: 

Zysk brutto na kanapkach = 2,86$ 

Zysk brutto na napojach = 0,6$ 

Napoje sprzedawane z 90 procentem kanapek : 0,6$ x 90% = 0,54$ zysku brutto na sprzedaży kanapek 

Zysk brutto na frytkach = 0,9$ 

Frytki sprzedawane z 75% kanapek 

0,9$ x 75% = 0,68$ zysku brutto na sprzedaży kanapek. 

Kiedy dodaje razem zyski brutto, otrzymujemy zysk brutto za asortyment produktów : 

2,86$ + 0,54$ + 0,68$ = 4,08$  

Sara zastosuje teraz formułę „break-even”: 

Stałe wydatki / zysk brutto = próg rentowności 

2,925$ / 4,08 = 717 

Sara Sue może sprzedać 717 kanapek i osiągnąć próg rentowności ,o ile sprzedawać będzie napoje z 

90% kanapek (717 x 90% = 646 napojów) i frytkami  z 75% kanapek (717 x 75% = 538 zamówionych 

frytek). 

Ten przykład pokazuje dlaczego skuteczne restauracje szkolą swoich pracowników ,aby pytać : „Czy 

chciałbyś frytki do tego?”, za każdym razem kiedy przyjmuje zamówienie. Różnica między sprzedażą 

samych kanapkach (1023 dla progu rentowności) a sprzedażą kanapek z napojami i frytkami (717 dla 

progu rentowności) jest radykalna. Jeśli nie możesz „pogrupować razem” sprzedaży produktów, wtedy 



po prostu najlepiej oszacuj liczbę sprzedanych przez siebie produktów i baw się nimi, dopóki nie 

uzyskasz zysku brutto wystarczającego na pokrycie stałych wydatków. 

Po zakończeniu analizy, zadaj sobie następujące pytania: 

 Czy Twoje ceny wydają się rozsądne? Zastanów się co przyniesie rynek? Odpowiedź zależy od 

produktów które oferujesz i konkurencji 

 Jeśli Twoje ceny nie są rozsądne, czy możesz je dostosować? Czy możesz zminimalizować swoje 

ceny dóbr, bez utraty jakości? Czy możesz  zredukować wydatki stałe? Jeśli tak, to w jaki 

sposób? Czy cel wynagrodzenia właściciela jest zbyt wysoki?  Czy są  stałe wydatki  które można  

wyeliminować? Jeśli wydatki nie mogą być zredukowane znacznie, czy można oszacować 

sprzedaż aby  została rozsądnie zwiększona? 

 Biorąc pod uwagę lokalną konkurencję, czy cele sprzedaży są rozsądne? Również weź pod 

uwagę godziny pracy. Czy twoje prognozy sprzedaży są uzasadnione dla liczby godzin w jakich 

Twoja firma będzie otwarta? 

 Jeśli będziesz wykonywał większość pracy, ile czasu zajmie Ci osiągnięcie celów ? 

 

  



Znajdowanie, docieranie i obsługiwanie klientów 

 

Wiele osób marzy o założeniu firmy, aby mogli zarabiać na życie, wykonując pracę, którą wykonują 

dobrze i którą kochają. Ale kiedy dopiero zaczynasz, okazuje się ,że spędzasz większość czasu próbując 

znaleźć ludzi, którzy zapłacą ci a twoją pracę. Mimo ,że jesteś dobry w wybranym zawodzie, możesz się 

czuć niekomfortowo, jeśli chodzi o marketing firmy Ale marketing to jedna z najważniejszych  rzeczy , 

które możesz zrobić, nie tylko podczas uruchamiania ,ale także podczas prowadzenia działalności. Co 

to znaczy promować swój biznes? Kiedy słyszysz słowo marketing, , możesz pomyśle o reklamie, 

promocjach, public relations lub badaniach rynku. Rzeczywiście marketing obejmuje wszystko to. 

Niektóre działy marketingu w dużych korporacjach mają ogromne budżety. Ale możesz sprawić ,że 

twoje działania marketingowe będą przyjemne i tanie. Pamiętaj ,że masz szansę sprzedać swój produkt 

lub usługę swoim klientom, gdy wiedza o Twoim produkcie lub usłudze. Marketing oznacza 

informowanie potencjalnych klientów o produkcie lub usłudze i zachęcenie ich do wypróbowania go 

po raz pierwszy 

Marketing Krok Po Kroku 

Zanim wydasz pieniądze na reklamę, poświęć czas na zbadanie i rozważenie kroków marketingowych. 

Kiedy wiesz wszystko o swoim produkcie lub usłudze, i zrozumiesz swoich klientów, jesteś gotów aby 

podejmować decyzje dotyczące najlepszych sposobów dotarcia do potencjalnych klientów. 

 Krok 1: Poznaj swój produkt 

 Krok 2: Poznaj swoich klientów 

 Krok 3: Dowiedz się  jak dotrzeć do klientów 

 Krok 4: Poznaj swoją konkurencję 

 Krok 5: Dowiedz się jak obsługiwać klientów 

Krok 1 : Poznaj Swój Produkt 

Pierwszym krokiem  w opracowaniu planu marketingowego jest jasne określenie tego, co sprzedajesz. 

Musisz być w stanie opisać swój produkt lub usługę w jasny i precyzyjny sposób, który każdy musisz 

zrozumieć. Zanim sprzedasz swój produkt lub usługę potencjalnemu klientowi, musisz być przekonany 

, że to co oferujesz , jest wspaniałe. Poniżej znajdują się pytania , na podstawie których możesz zacząć 

myśleć o najlepszym  sposobie opisania Twojego produktu lub usługi 

 Jaki produkt lub usługę dostarczasz? Nie zapomnij dołączyć usług pomocy technicznej jakie 

oferujesz (np. dostawa, konserwacja i połączenia domowe) 

 

 

 

 Co wyróżnia Twój produkt lub usługę? Czym różni się Twój produkt lub usługa od tych, które 

są już dostępne na rynku? 

 

 

 



 

 Dlaczego ludzie chcą kupować Twój produkt lub usługę? 

 

 

 

 

 

 

 Dodaj wszelkie inne informacje o produkcie lub usłudze, które uważasz za ważne 

 

 

 

 

Jednym z największych błędów popełnianych przez przedsiębiorców nie jest brak wyraźnego produktu 

lub usługi do sprzedaży. Próbują sprzedawać  coś każdemu. Ich wiadomość zostaje zagubiona i 

zdezorientują klienta. Wraz z rozwojem Twojej firmy, możesz rozszerzyć swoje usługi i produkty ,ale na 

początku kluczowe jest :  

 Koncentracja! 

 Koncentracja! 

 Koncentracja! 

Poniżej znajdują się przykłady przedsiębiorców i ich produktów i usług. Przeczytaj je i zadecyduj, kto 

jest gotowy do sprzedaży swoim potencjalnym klientom, a kto jest zbyt wąsko skoncentrowany i musi 

skupić się na swoim produkcie lub usłudze. 

Kwiaciarnia ,która nie świadczy usługi dostawy 

Mały sklep odzieżowy, który oferuje styl punkowy, stroje biznesowe, ubrania ciążowe i formalne 

Krawcowa , która szyje nowe ubrania i robi przeróbki dla kobiet o średnich dochodach. Umawia się 

telefonicznie w domu lub wykonuje przeróbki w u siebie 

Fryzjer, który pracuje sam, próbując rozwinąć działalność 

Firma cateringowa z doskonałym domowym jedzeniem, która  przykłada wagę do aranżacji pięknych 

wystaw stołowych. Nie udostępnia serwerów ale ma listę osób które może polecić 

Tapicer, który zajmuje się szyciem i renowacją, ale oczekuje ,że klienci przyniosą własny materiał 

Doświadczony dostawca opieki dziennej,  który oferuje zabawki edukacyjne, przekąski, plac zabaw i  

elastyczne godziny 

Dostawca usługi, który obiecuje dostawę następnego  dnia, ale nie odbiera po południu 



Pojedyncza osoba robi  pokrycia dachowe, malowanie wnętrz / zewnątrz , stolarstwo i naprawy dachu 

Architekt krajobrazu oferujący krajobraz, 15 procentowy rabat z  lokalnym centrum ogrodniczym, 

dostawę, instalację i konserwację 

Malarz domowy podkreślający jakość pracy ale przy użyciu taniej klasy farby, aby zaoszczędzić 

pieniądze klientów 

 

Krok 2 : Poznaj Swoich Klientów 

Drugim krokiem w opracowaniu planu marketingowego jest ustalenie, kim są potencjalni klienci i czego 

szukają. Masz ograniczony czas i pieniądze, dlatego ważne jest ,by kierować swoje zasoby do osób, 

które najprawdopodobniej kupią od Ciebie 

Kim są Twoi klienci? 

Kiedy myślisz o swoim produkcie lub usłudze , jakich wspólnych cech może oczekiwać potencjalny 

klient? Jeśli klienci będą organizacjami, jakie cechy będą miały znaczenie?  

Czego Potrzebują Twoi Klienci? 

Poniżej masz listę cech , jakich klienci oczekują  produktach i usługach. Przejrzyj je, a następnie wypisz 

trzy rzeczy, które Twoim zdaniem są najważniejszym dl klientów, którzy kupią Twój produkt lub usługę 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Trwałość, Styl, Koszt, Odmiana, Szybkość, Niezawodność, Łatwość pielęgnacji, Wydajność, Komfort, 

Rzemiosło 

Sprawdź Rynek 

Istnieje kilka źródeł informacji na temat społeczności biznesowej i bazy klientów w Twojej okolicy. 

Sprawdź je najpierw, potem zrób burzę mózgów aby wymyślić inne możliwości 

 Internet: wiele witryn może dostarczyć informacji o twoim potencjalnym rynku. 

 Biblioteka publiczna : możesz uzyskać informacje o wielkości i składzie swojego rynku, liczbie 

osób przypadających na gospodarstwo domowe itp. informacje 

 Żółte Strony 

 Konkurencja  

 Hurtownicy i  producenci 

 Rząd 

 Spotkania biznesowe, handlowe i zawodowe 

 Izby handlowe i samorządy lokalne 

 Potencjalni klienci : obserwuj potencjalnych klientów w akcji, rozdaj ankiety 



Krok 3 : Dowiedz się  jak dotrzeć do klientów 

Zdefiniowałeś swój produkt / usługę i masz pojęcie kim są twoi klienci. W tej sekcji przyjrzymy się kilku 

sposobom uświadomienia potencjalnym klientom, Twojego produktu/usługi. Niektóre pomysły będą 

działać lepiej dla niektórych firm niż dla innych. Jednak każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o 

jednym : Biznes opiera się na związkach! W większości przypadków, potencjalni klienci potrzebują 

czasu aby stać się klientami płacącymi. W życiu codziennym nie spotykasz kogoś, spędzasz z nim / nią 

kilak minut i już stajecie się najlepszymi przyjaciółmi. To samo dotyczy biznesu. Potrzeba czasu aby 

potencjalni klienci zrozumieli i uwierzyli w korzyści płynące z produktu lub usługi. Gdy będziesz 

rozpowszechniać informacje o swoim produkcie lub usłudze, spotkasz wiele osób, które będą 

zainteresowane Twoją firmą, ale które nie potrzebują ani nie chcą kupować od ciebie. Zastanów się  i 

pracuj nad tymi ludźmi jako potencjalnymi klientami. Oto kilka prostych sposobów aby poinformować 

potencjalnych klientów o Twoim produkcie lub usłudze i zachęcić ich do zakupu u ciebie. Podczas 

planowania pomysłów należy pamiętać  o profilu potencjalnych klientów. 

Stwórz Profesjonalny Obra 

Wcześniej omawialiśmy znaczenie dobrego imienia dla Twojej firmy. Ale potrzeba więcej do stworzenia 

obrazu niż tylko nazwa. Czy należy również rozważyć logo? Jakie materiały piśmiennicze będą 

potrzebne? Wizytówki? Materiały biurowe? Broszury? Możesz użyć programów komputerowych aby 

stworzyć profesjonalny obraz dla wszystkich swoich pisemnych materiałów. Weź pod uwagę program 

Microsoft Publisher, FronPage lub PhotoDraw. Inne programy to Adobe Photoshop i CorelDraw. Obraz 

Twojej firmy jest również odbierany przez telefon .Zastanów się w jaki sposób odbierzesz telefon i 

rozważ obraz jaki chcesz przekazać. Jeśli masz pracowników, którzy odbierają telefony, musisz 

poświęcić trochę czasu na wytłumaczeniu im obrazu jaki chcesz stworzyć Musisz mieć pewność, że 

wszystko w Twojej firmie odzwierciedla to ,że jesteś profesjonalistą. Obecnie wiele firm znajduje się w 

prywatnych domach, a klienci albo ich nie znają albo ich nie obchodzą . Jeśli Twoja firma jest 

umiejscowiona  w domu, i obawiasz się że może to sprawić ,że potencjalni klienci nie będą pewni czy 

możesz obsłużyć ich firmę, możesz rozważyć wynajęcie skrzynki pocztowej lub dodanie numeru 

mieszkania do adresu zamieszkania. Możesz również zapłacić trochę więcej za numer telefonu , który 

brzmi interesująco. Jaki inny sprzęt jest potrzebny do przedstawienia profesjonalnego wizerunku? 

Pamiętaj ,że na początku swojej działalności musisz skoncentrować się na wydawaniu pieniędzy na 

przedmioty , które przyniosą ci sprzedaż. Zawsze możesz dodać sprzęt do swojego biznesu, jeśli masz 

dostępne fundusze. Tak więc, w zależności od firmy możesz zostawić się nad faksem, telefonem 

komórkowym, pocztą głosową, adresem e-mail lub pagerem. Aby zacząć myśleć o swoim 

profesjonalnym wizerunku, napisz swoją odpowiedź na pytanie poniżej 

Co chcesz aby Twój wizerunek powiedział potencjalnym klientom? 

 

 

 

 

 

 

 



Sieć 

Networking to obecnie  gorący temat. Zdajemy sobie sprawę z tego , jak ważne jest nawiązywanie 

kontaktów w celu znalezienia pracy, a może nawet partnera, ale powinniśmy  używać sieci do rozwoju 

biznesu. Oznacza to ,że jesteś przygotowany na rozmowę o swoim biznesie z kimkolwiek  i wszystkim. 

Twój mechanik samochodowy może nie być zainteresowany zakupem Twojego produktu lub usługi, 

ale jego szwagier może stać się twoim najlepszym klientem .Pamiętaj ,że biznes opiera się na relacjach. 

Zawsze noś ze sobą wizytówki, a kiedy je rozdajesz, daj ludziom dwie : jedną dla nich drugą dla kogoś 

kogo znają, kto mógłby być zainteresowany twoim produktem lub usług, Ta lista oferuje trochę 

pomysłów na rozpoczęcie  pracy w sieci: 

 Stań się ekspertem w swojej dziedzinie 

 Zawsze rób to co mówisz ,że zrobisz 

 Stwórz system kontrolny ,aby pamiętać kto i kiedy dzwoni 

 Zawsze wysyłaj podziękowania 

 Po tygodniu wykonaj telefon aby upewnić się ,że Twoi klienci są zadowoleni  Twojego produktu 

lub usługi 

 Wykorzystuj każdą okazję 

 Rozważ „gratisy” , jeśli mogą one oznaczać sprzedaż w przyszłości 

 Ci tydzień czyń networking 

 Dołącz do grup zawodowych 

 Bądź wolontariuszem w lokalnych organizacjach 

Reklama 

Większość małych firm nie ma pieniędzy na reklamę. Dobra wiadomość jest taka ,że większość małych 

firm nie musi reklamować się na dużą skalę. Prawdopodobnie lepiej będzie jeśli odwołasz się 

bezpośrednio do swoich  klientów docelowych za pomoc mniej kosztownych środków .Jeśli twoja firma 

musi reklamować się na większym rynku, powinieneś postępować ostrożnie. Wiele 

mikroprzedsiębiorstw straciło ogromne pieniędzy bezzwrotnie, wybierając niewłaściwe wehikuły 

reklamowe. Możesz przyciągnąć więcej klientów dzięki przemyślanej broszurce wysyłanej do osób , 

które są potencjalnymi klientami, niż dzięki reklamie  wyświetlanej w gazecie. Oto kilka podstawowych 

zasad, o których należy pamiętać, jednak zdecydujesz się reklamować 

 Ułóż spójną wiadomość 

 Utwórz doświadczenie edukacyjne dla swoich klientów 

 Sekretem marketingu jest powtarzalność 

 Spróbuj stworzyć element zaskoczenia i zabawy 

Ta lista zawiera niektóre metody reklamowe które możesz rozważyć Niektóre są bardziej realne niż 

inne dla małych firm, ale nie pomijaj żadnego z nich bez odkrywania wszystkich możliwości 

 Reklamy telewizyjne  są krótkie i ulotne, i trudno mieć pewność ,że trafisz w twój rynek 

docelowy . Mogą być również zbyt drogie dla małych firm. 

 Radio jest również drogie, ale łatwiej dotrzeć bezpośrednio na rynek docelowy. Pamiętaj 

jednak ,że radio jest zwykle szumem tła, więc reklama w radiu ma wiele powtórzeń zanim 

ludzie usłyszą twoją wiadomość. 

 Reklamy prasowe obejmują reklamy w czasopismach lub gazetach. Jeśli zrobisz dokładne 

badania, możesz za pośrednictwem tego medium bezpośrednio dotrzeć do swoich klientów. 

Wpływ druku jest jednak wolniejszy niż inne rodzaje reklam. Jeśli Twoi klienci będą 



kontaktować się z Tobą telefonicznie, możesz rozważyć reklamę na Żółtych Stronach. Spójrz na 

reklamy konkurencji. Pamiętaj jen  : Ile klientów miesięcznie będziesz potrzebował aby ta 

reklama była opłacalna 

 Informacja prasowa jest odświętnym sposobem mówienia ludziom ,że prowadzisz interesy i 

nie musisz zatrudniać do tego aby go napisał. Sprawd swoją bibliotekę ,aby dowiedzieć się jak 

powinna wyglądać informacja i jakie informacje powinna zawierać. Często lokalne media 

szukają dobrych historii, więc staraj się przedstawić swoją firmę jako wartą opublikowania. 

 Witryna internetowa Twojej firmy jest często łatwym i niedrogim sposobem na udostępnienie 

informacji o Twojej firmie. Twój dostawca usług internetowych, może zaoferować stronę 

internetową za darmo z subskrypcją. Przeglądaj oprogramowanie ,które udostępnia szablon 

do konfiguracji strony internetowej. Pamiętaj ,że jeśli masz witrynę internetową , musisz 

poinformować swoich klientów ,że jesteś w sieci. Upewnij się ,że Twój adres internetowy 

(adres URL) znajduje się na  wszystkich materiałach piśmienniczych – wizytówka, papeterii, 

ulotkach itp. 

 Poczta elektroniczna to nadal jedne z najtańszych sposobów na przekazanie informacji do rąk 

klientów. ale jest to również jedna z trudniejszych metod reklamy. Jeśli chcesz stworzyć dużą 

kampanię bezpośrednio z poczty i nie chcesz aby Twoja ciężka praca nie poszła na marne i nie 

wylądowała w spamie, musisz dokładnie przemyśleć projekt lub skorzystać z profesjonalnej 

pomocy . Jeśli wysyłasz wiadomości do swoich byłych klientów i swojej własnej listy klientów, 

zawsze pamiętaj o utrzymaniu profesjonalnego wizerunku. 

 Pokazy handlowe są warte rozważenia , jeśli znajdziesz talki ,który jest dostosowany do 

Twojego produktu lub usługi. Zwykłe szacunki mówią ,że 86 procent uczestników pokazów jest 

chętnych do kupna. Twoim celem powinno być dotarcie do jak największej liczby osób, abyś 

mógł rozwijać sprzedaż. Miej system do przyjmowani nazw i adresów aby dodać je do bazy 

danych klientów, i pamiętaj aby śledzić wszystkie kontakty zaraz po pokazie 

 Plotka to prawdopodobnie najlepsza reklama jaką możesz mieć, ponieważ Twoi zadowoleni 

klienci  stają się skuteczną siłą sprzedaży. 

Krok 4 : Poznaj Swoją Konkurencję 

Kim są Twoi konkurenci? Czy Twoja konkurencja próbuje odwoływać się do tych samych klientów, co 

Ty? Twoja odpowiedź na konkurencje jest prosta : utwórz niszę. Twoją niszą może być osoba , którą 

obsługujesz , co robisz, gdzie to robisz, kiedy to robisz lub jak  to robisz, lub możesz połączyć te czynniki.   

Wymień listę konkurentów  i określi ich mocne i słabe strony 

Konkurent   Silne Strony   Słabości 

 

 

 

 

 

Bezpośrednia konkurencja to  to kolejna firma, która sprzedaje podobny produkt lub usługę tym 

samym klientów, do których sam chcesz dotrzeć.  Małe przedsiębiorstwo zajmujące się szyciem ubrań 

dla klientów z klasy średniej prawdopodobnie nie konkuruje z lokalnym sklepem z rzeczami używanymi 

lub piętrem projektantów  w domu towarowym. Może jednak spotkać się z poważną konkurencją ze 

strony katalogów mody wysyłkowej. Jeśli klienci nie kupują Twojego produktu , gdzie indziej mogą 



znaleźć to czego szukają? Chociaż inna firma może nie sprzedawać dokładnie tego samego produktu 

lub usługi co twoja firma, możesz nadal uważać ja za konkurencję pośrednią, jeśli oferuje alternatywny 

sposób zaspokajania  potrzeb. Na przykład ,zamiast wynajmować usługę odpowiadania na telefon, 

klienci mogą kupować automatyczne sekretarki, uzgodnić z przyjaciółmi , członkami rodziny lub 

współpracownikami, aby odbierali wiadomości; użyj przekazywania połączeń  lub załatwiaj sprawę bez 

odbierania połączeń. Poniżej , zapisz  wszystkich pośrednich konkurentów których musisz wziąć pod 

uwagę 

 

 

 

 

 

Krok 5: Dowiedz Się Jak Obsługiwać Klientów 

Klienci przyzwyczaili się do okropnych zakupów. Każdy ma historie o produkcie który był wadliwy, 

sprzedawcy który był nieuprzejmy, lub zagubionym w wielkim sklepie bez żadnej pomocy w zasięgu 

wzroku. Jako właściciel małej firmy masz większą kontrolę nad doświadczeniem swoich klientów. 

Możesz zapewnić doskonałą obsługę klienta i przewyższać oczekiwania klientów przy każdej  transakcji. 

Kiedy myślisz o tym jak radzić sobie z klientami, potencjalnymi czy rzeczywistymi, pamiętaj ,że dobra 

obsługa klienta może oznaczać różnicę między sukcesem a porażką. Jeśli nie możesz w to uwierzyć, 

rozważ następujące fakty: 

 Klienci powiedzą firmie, gdzie  potrzeba ulepszeń. Zapytaj swoich klientów , jak można sprawić  

aby  Twoja firma była dla nich bardziej odpowiednia,  a następnie posłuchać do mówią 

 Zła obsługa to najważniejsze powód dla którego firmy tracą pieniądze 

 Większość klientów, którzy przestali robić  interesy z firmą , nie próbuje powiedzieć firmie 

dlaczego 

 Tylko niewielka liczba niezadowolonych klientów kiedykolwiek skarżyła się . Większość 

niezadowolonych klientów nie narzeka, ponieważ wierzą , że nie jest to warte czasu, firma nie 

słucha lub nie zrobi nic w sprawie skargi 

 Przeciętny niezadowolony klient mówi o swoim niezadowoleniu wielu osobom 

 Jakość usług to główna cecha odróżniająca jedną firmę od innej. 

 Klienci są gotowi zapłacić więcej za lepszą obsługę 

 

 

 

 

 

 

 



Zarządzanie przepływem gotówki  

Właściciele firm , które odniosły sukces, wiedzą jak zarządzać przepływem gotówki przychodzącej i 

wychodzącej z ich biznesu.  Zdają sobie sprawę ,że nawet dochodowa firma może zawieść,  jeśli nie ma 

gotówki operacyjnej. Umiejętność zarządzania przepływem gotówki wynika z właściwego  planowania. 

Tworząc proste prognozy możesz nauczyć się projektować swoje przepływy pieniężne. Doświadczenie 

poprawi twoją zdolność do tworzenia solidnych prognoz przepływów pieniężnych. W tej sekcji 

nauczysz się tworzyć przydatne projekcje, które pomogą Ci zarządzać przepływem środków 

pieniężnych 

Co To Jest Cash Flow? 

Przepływy pieniężne, jak  sama nazwa wskazuje, to po prostu przepływ gotówki wchodzącej i 

wychodzącej do firmy. Osiągniesz dodatnie przepływy pieniężne, gdy pieniądze trafiają do Twojej firmy 

szybciej niż wychodzą. Ponieważ firma musi mieć gotówkę do działania, musisz trzymywać dodatnie 

przepływy pieniężne aby przetrwać. Dodatnie przepływy pieniężne są kwestią czasu. Zarządzenie 

przepływem gotówki jest kwestią planowania. Posiadanie gotówki to nie to ,co opłacalne. Możliwe jest 

,że firma ma gotówkę i działa ze stratą. Na przykład, jeśli rozpoczynasz swoją działalność od 10 000 PLN 

w banku i działasz ze stratą  1000 PLN każdego miesiąca, ile miesięcy możesz pozostać w biznesie i mieć 

gotówkę w banku? Możliwe jest również ,ze firm osiąga zyski i nie ma gotówki. Na przykład jeśli działasz 

z zyskiem i przedłużasz termin kredytowania do 6o dni swoim klientom, ale nie płacisz  swoim 

dostawcom po dostawie, jak długo będziesz w stanie kontynuować działalność zanim skończy Ci się 

gotówka? Ta koncepcja jest ważna dla zrozumienia, ponieważ wielu właścicieli małych firm uważa ,że 

dopóki ma gotówkę w banku, muszą czerpać zyski. To może być niebezpieczne założenie . Właściciele 

małych firm zaniedbują zdanie zarządzania firmą. Jest wiele ważnych rzeczy, które musisz zrobić 

właściciel firmy, prowadzić sprzedać, produkować produkty, świadczyć usługi, konkurować o klientów. 

Właściciele często spędzają tyle czasu będąc „firmą”, że nie mają czasu aby zarządzać firma. Jest to 

powszechny błąd, który powoduje  ,że to firma „zarządza” właścicielem. Jako właściciel firmy 

codziennie napotykasz zadania  zarządzania przepływem gotówki. Jeśli nie zaczniesz zgodnie z planem, 

spędzisz wiele czasu a reagowaniu zamiast przewidywaniu wydarzeń. Może się wydawać ,ze próbujesz 

uspokoić dostawców walcząc o spłatę pożyczki, mając nadzieję na cud, abyś mógł zarobić. Powoduje 

,że masz jeszcze mniej czasu na sprzedaż wytwarzanie produktów, świadczenie usług i konkurowanie 

o klienta, a ponadto będziesz miał napięte relacje z ważnymi wierzycielami. Na dłuższą metę bardziej 

stresujesz się jeśli nie zarządzasz swoją firmą. Unikaj  pułapek zarządzania Twoją firmą : naucz się 

zarządzać przepływem środków pieniężnych  . 

Projektowanie Przepływu Pieniężnego 

Spójrz na przykład firmy w której nie ma zarządzania przepływem gotówki. Podobnie jak wielu  

właścicieli firm , Kasia Kowalska, właścicielka Usługi Sprzątające Kasia, uważa ,że nie ma czasu na 

projektowanie i zarządzanie przepływem pieniężnym 

Usługi Sprzątające Kasia 

Kasia Kowalska jest właścicielem firmy sprzątającej z branży mieszkaniowej i komercyjnej. . Ma 

czterech pracowników  w niepełnym wymiarze czasu (jednym z nich jest jej matka) którzy pracują w 

dwóch ekipach czyszczących. Każda ekipa  pracuje w  tym samym miesięcznym harmonogramie , 

czyszcząc dwa budynki komercyjne i siedem domów. Kasia sprząta również nowo wybudowane domy 

dla lokalnego budowniczego i opuszcza mieszkania dla firmy zarządzającej nieruchomościami. Sama je 

sprząta. Jej klienci indywidualnie płacą za wykonane usługi sprzątające przez pozostawienie czeków dla 

ekip dostarczanych Kasi na koniec każdego dnia. Dwa budynki komercyjne są fakturowane raz w 



miesiącu z terminami 30 dniowymi. Kasia wystawia faktury na firmę budowlaną i zarządcę 

nieruchomości , gdy sprząta je , a oni zwykle płacą jej w ciągu 15 dni. Kasia zwraca swoim pracownikom 

koszty podróży na miejsc pracy. Obejmuje te zwroty wraz z wypłatami w każdy piątek. Kasia nie ma 

planu przepływu pieniężnych, jest zbyt zajęta sprzątaniem, aby stworzyć go każdego miesiąca. 

Spójrzmy na przepływy pieniężne Kasi za sierpień. 

Tydzień 1          Bilans Końcowy 

Kasia zaczyna tydzień z 75$       75$ 

1.Zbiera 180$ za mieszkania       255$ 

2.Kasia dostaje czek na 280$ za nowe mieszkania czyszczone dwa tygodnie 

 temu          535$ 

3.Płace w tym  tygodniu to 435$      100$ 

4.Zwrot kosztów podróży t0 25$      75$ 

5.Kasia potrzebuje 12,50$  za zwrot kosztów podróży    62,50$ 

Kasia kończy tydzień z 62,50$       62,50$ 

 

Tydzień 2 

6.Mieszkania płacą w tym tygodniu 225$     287,50$ 

7.Nowy dom, który sprząta Kasi wyczyściła dwa tygodnie temu płaci 75$ 357,50$ 

8.Płacę wynoszą 435$ , co pozostawia Kasię na minusie. Prosi matkę by nie  

wypłacała czeku, ale matka nie może sobie pozwolić    (77,50$) 

9.Zwrot kosztów podróży wynosi 27$. Kasia nie wie o robić   (104,5$) 

Kasia kończy tydzień z ujemnym bilansem, i martwi się że czeki trafią do banku zanim będzie mogła je 

pokryć.          (104,5$) 

Tydzień 3 

10.Kasia natychmiast słyszy z banku : jej konto jest obciążone opłatą w  

wysokości 25$         (129,5$) 

11.Kasia pożycza 150$ od przyjaciela, który nie jest z tego powodu  

zadowolony         20,50$ 

12.Mieszkania płacą 180$       200,50$ 

13.Budynek nr. 2  płaci 350$ za jeden miesiąc     550,50$ 

14.Lista płac w tym tygodniu to 435$. Pracownicy szemrają i pędzą do banku 115,50$ 

15.Zwrot kosztów pracownika to 26$      89,50$ 

16.Kasia musi wydać 50$ na środki czystości     39,50$ 



17.Kasia potrzebuje 12,50$ na gaz do swojego samochodu   27$ 

18.Mieszkanie które sprzątała w zeszłym miesiącu płaci jej 82$   109$ 

Kasia kończy w tym tygodniu 109$ ,ze złym przyjacielem, zdenerwowani 

pracownicy i poważny ból głowy      109$ 

Tydzień 4 

19.Kasia zbiera 225$ od klientów indywidualnych     334$ 

20.Budynek nr. 1 opłaca miesięczny rachunek za sprzątanie w wysokości 

500$          834$ 

21.Płace wynoszą 435$, a Kasia jest podekscytowana ,że ma gotówkę  399$ 

22.Zły przyjaciel Kasi nalega na spłatę pożyczki w wysokości 150$!  249$ 

23.Zwrot kosztów pracowniczych wynosi łącznie 26$    233$ 

24.Nowy dom ,który Kasia czyści sprzątała dwa tygodnie temu, płaci 100$ 323$ 

25.Kasia znowu potrzebuje gazu do swojego : 12,50$    310,50$ 

26.Kasia w końcu płaci sobie  pensję za miesiąc : 200$    110,50$ 

Kasia kończy miesiąc z kwotą  110,50$ i lękiem przed kolejnym miesiącem 

Kasia Tworzy Plan 

1.Kasi wie ile i kiedy będzie zbierać od klientów indywidualnych 

2.Kwota wynagrodzenia Kasi pozostaje w przybliżeniu taka sama każdego tygodnia. 

3.Jej rachunki komercyjne są przedmiotem umowy i płacą tę samą kwotę co miesiąc 

4.Kasia wie ile będzie musiała zwrócić swoim pracownikom za dojazdy 

5.Kasia może się domyślać , ile  będzie pobierać od sprzątania nowych i wolnych mieszkań. Ona również 

może poprosić zarządcę mieszkania o oszacowanie tego na początku miesiąca, ponieważ wiedzą kiedy 

będą do niej dzwonić. 

Biorąc pod uwagę wszystko co Kasia  wie, i może założyć, można narysować „obraz” tego kiedy pojawi 

się gotówka i kiedy wyjdzie. Wyglądałoby to następująco 

Data Opis Zysk Wydatek Rachunek 

 
Tydzień 1 

 
Domy 

Nowe Domy 
Lista Płac 
Przebieg 
Benzyna 

 
180$ 
280$ 

 
 
 

435$ 
25$ 

12,5$ 

75$ 
255$ 
535$ 
100$ 
75$ 

62,5$ 

Tydzień 2 Domy 
Nowe Domy 

Lista Płac 
Przebieg 

225$ 
70$ 

 

 
 

435$ 
27$ 

287,5$ 
357,5$ 
(77,5$) 

(104,5$) 



Tydzień 3 NSF 
Pożyczka 

Domy 
Budynek nr. 2 

Lista Płac 
Przebieg 

Środki czyszczące 
Benzyna 

Apartament 

 
150$ 
180$ 
350$ 

 
 
 
 

82$ 

25$ 
 
 
 

435$ 
26$ 
50$ 

12,5$ 

(129,5$) 
20,5$ 

200,5$ 
550,5$ 
115,5$ 
89.5$ 
39,5$ 
27$ 

109$ 

Tydzień 4 Domy 
Budynek nr. 1 

Lista Płac 
Spłata Pożyczki 

Przebieg 
Nowy Dom 

Benzyna  
Kasia 

225$ 
500$ 

 
 
 

100$ 

 
 

435$ 
150$ 
26$ 

 
12,5$ 
200$ 

334$ 
834$ 
399$ 
249$ 
223$ 
323$ 

310,5$ 
110,5$ 

  2 342 $ 2 306,5 $ 110,5$ 

 

Bez żadnego planu, Kasia nie wiedział ,że kończy się gotówka. Po tym jak  stworzyła swój plan, był w 

stanie wymyślić jakieś krótkoterminowe rozwiązania dotyczące przewidywanego niedoboru gotówki. 

Co ważniejsze, Kasia dostrzegła potrzebę wypracowania długoterminowych rozwiązań, aby uniknąć 

przyszłych niedoborów. Oto kilka innych pomysłów , które mogą pomóc Kasi w ulepszeniu jej planu 

przepływów pieniężnych 

1. Kasia wystawi faktury klientom komercyjnym tylko raz w miesiącu., chociaż sprząta je raz w 

tygodniu. Faktury są jej płacone zgodnie z umową w ciągu 30 dni. Kasia mogłaby zacząć wysyłać 

faktury tygodniowo. Kwoty faktury byłby mniejsze (jeden tydzień sprzątania zamiast jednego 

miesiąca), ale płatności realizowane byłby szybciej. 

2. Kasia płaci swoim pracownikom i zwraca koszty ich przejazdów raz w tygodniu. Mogła zmienić 

zwroty z tytułu płac i dojazdów raz na dwa tygodnie (26 razy w roku) lub lepiej, dwa razy w 

miesiącu (24 razy w roku). Pozwoliłoby to Kasi dłużej trzymać gotówkę. 

3. Zamiast płacić za zapasy gotówką, Kasia mogłaby założyć konta kredytowe u swoich głównych 

dostawców. Znowu Kasi będzie dłużej trzymać pieniądze. 

W poniższych tabelach widać efekty tych trzech prostych zmian w przepływach pieniężnych Kasia. 

Zauważ ,że Kasia nie zbierała więcej  gotówki z jej kont komercyjnych, po prostu zbierała je szybciej. 

Nie płaciła swoim pracownikom mniej, po prostu trzymała swoją gotówkę dłużej. Kasia wciąż mogła 

kupić środki czyszczące kiedy ich potrzebowała , po prostu odroczyła płatność. W wyniku tych zmian 

Kasia nie odrzuciła żadnych czeków płacowych, co sprawiło ,że jej pracownicy byli zadowoleni. Nie 

musiała pożyczać pieniędzy od przyjaciela, co sprawiło ,że przyjaciel był szczęśliwy. Unikała opłat NSF 

co sprawiło ,że jej bank był szczęśliwy. A na koniec każdego tygodnia miała znacznie wyższe saldo 

gotówkowe, dzięki czemu Kasia była bardzo szczęśliwa. Sama zaczyna nowy miesiąc z wyższym saldem 

środków pieniężnych i planem zarządzania. 

PRZED 

Data Opis Depozyty Czeki Rachunek 

 
Tydzień 1 

 
Domy 

 
180$ 

 
 

75$ 
255$ 



Nowe Domy 
Lista Płac 
Przebieg 
Benzyna 

280$  
435$ 
25$ 

12,5$ 

535$ 
100$ 
75$ 

62,5$ 

Tydzień 2 Domy 
Nowe Domy 

Lista Płac 
Przebieg 

225$ 
70$ 

 

 
 

435$ 
27$ 

287,5$ 
357,5$ 
(77,5$) 

(104,5$) 

Tydzień 3 NSF 
Pożyczka 

Domy 
Budynek nr. 2 

Lista Płac 
Przebieg 

Środki czyszczące 
Benzyna 

Apartament 

 
150$ 
180$ 
350$ 

 
 
 
 

82$ 

25$ 
 
 
 

435$ 
26$ 
50$ 

12,5$ 

(129,5$) 
20,5$ 

200,5$ 
550,5$ 
115,5$ 
89.5$ 
39,5$ 
27$ 

109$ 

Tydzień 4 Domy 
Budynek nr. 1 

Lista Płac 
Spłata Pożyczki 

Przebieg 
Nowy Dom 

Benzyna  
Kasia 

225$ 
500$ 

 
 
 

100$ 

 
 

435$ 
150$ 
26$ 

 
12,5$ 
200$ 

334$ 
834$ 
399$ 
249$ 
223$ 
323$ 

310,5$ 
110,5$ 

  2 342 $ 2 306,5 $ 110,5$ 

 

PO 

Data Opis Depozyty Czeki Rachunek 

 
Tydzień 1 

 
Domy 

Nowe Domy 
Budynek nr. 1 
Budynek nr. 2 

Benzyna 

 
180$ 
280$ 
125$ 
87,5$ 

 
 
 
 
 

12,5$ 

75$ 
255$ 
535$ 
660$ 
747$ 
735$ 

 
 

Tydzień 2 

Domy 
Nowe Domy 

Budynek nr. 1 
Budynek nr. 2 

Płace/2 tygodnie 
Przejazdy/2 tyg. 

225$ 
70$ 

125$ 
87,5 

 

 
 
 
 

870$ 
52$ 

960$ 
1030$ 
1155$ 

1242,5$ 
372,5$ 
320$ 

 
 

Tydzień 3 

 
Domy 

Budynek nr. 1 
Budynek nr. 2 
Apartament 

Benzyna 
 

 
180$ 
125$ 
87,5$ 
82$ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

12,5$ 

 
500$ 
625$ 
713$ 
795$ 

782,5$ 
 



 

 
 
 

Tydzień 4 

Domy 
Budynek nr. 1 
Budynek nr. 2 

Lista Płac/2 tyg. 
Przejazdy/2 tyg. 

Nowy Dom 
Benzyna  

Kasia 

225$ 
125$ 
87,5$ 

 
 

100$ 
 

 
 
 

870$ 
52$ 

 
12,5$ 
200$ 

1007,5$ 
1132,5$ 
1220$ 
350$ 
298$ 
398$ 

385,5$ 
185,5$ 

  2 192 $ 2 081,5$ 185,5$ 

 

Kasia zaoszczędziła 25$  NSF, i jest winna dostawcy 50$ za środki czystości, które są płatne w ciągu 30 

dni. 

Przewidywanie Przyszłości (Gotówki) 

Nie potrzeba kryształowej kuli, aby przewidzieć przyszłość gotówkową. Im dłużej prowadzisz 

działalność, tym więcej doświadczenia zdobędziesz. Aby utworzyć prognozy przepływów pieniężnych, 

weź informacje jakie znasz oraz informacje które zakładasz i zastosuj je do kalendarza lub linii czasu. 

Nie wszystkie firmy są tak przewidywalne jak firma Kasi. Niektóre informacje mogą być łatwe do 

przewidzenia.. Na przykład czynsz to stała kwota, przewidywalna kwota rachunku telefonicznego, 

składki ubezpieczeniowe płatne raz na kwartał. Inne informacje są trudniejsze do przewidzenia : Jakie 

będą przychody ze sprzedaży w styczniu? Czy będzie ostra zima z wyjątkowo wysokimi rachunkami za 

ogrzewanie? Czy poniesiesz kosztowne awarie sprzętu? Przygotowując prognozy przepływów  

pieniężnych, należy wziąć pod uwagę także inne kwestie . Czy wahania sezonowe , wakacje lub 

wydarzania w Twojej społeczności mają wpływ na Twój biznes? Czy konwencja w mieście będzie dla 

ciebie mniejszym czy większym wyzwaniem? A co z wydarzeniami sportowymi A co z planami budowy 

dróg? Czy pogoda wpłynie na Twój biznes? A co z rocznymi konwencjami Twojej branży? Niezależnie 

od tego czy tworzysz nową firmę czy zarządzasz istniejącą zastanów się jak rozciągnąć swoje pieniądze 

aby poprawić przepływ gotówki. Może to oznaczać renegocjowanie warunków kredytowych z 

klientami lub dostawcami. W takim przypadku należy zaplanować na to czas. Pamiętaj ,że czas 

spędzony na zarządzaniu firmą zapewnia ,że Twoja firma nie zarządza Tobą! Bądź kreatywny! Wymień 

sposoby w jakie możesz wygenerować dodatnie przepływy pieniężne dla swojej firmy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kółko Krawieckie Sandry 

W tym ćwiczeniu uwzględnij przepływ i wypływ środków pieniężnych strat-upu; następnie oszacujemy 

cztery kolejne tygodnie  działania w nowym biznesie. Wypełnij poniższy arkusz , korzystając z 

następujących założeń 

1. Kółko Krawieckie Sandry zaczyna od salda gotówkowego 0.00$. Dokona właścicielskiej  

inwestycji w wysokości  1 000 $ i doda nieoprocentowaną pożyczkę od matki w wysokości 500$ 

2. Snadra będzie musiała zapłacić 80$ depozytu firmie telefonicznej za usługi, a także 50$ opłaty 

licencyjnej na prowadzenie działalności  gospodarczej w mieście 

3. Sandra zakupi za 450$ inwetnarz początkowy, Posiada już większość własnego sprzęty, i 

rozpocznie działalność w sklepie znajomego 

4. Teraz Sandra jest gotowa do rozpoczęcia szacowania kosztów operacyjnych. W pierwszym 

tygodniu Sandra zacznie płacić swojemu przyjacielowi 40 dolarów za czynsz. Sandra myśli ,że 

zarobi 120$, które zostaną wypłacone w gotówce. Sandra będzie musiała zapłacić 75$ za 

wcześniejszą dostawę wizytówek i artykułów piśmiennych. Szacuje dodatkowy zakup tkanin 

na 40$ 

5. W drugim tygodniu działalności, Sandra  szacuje dochód w wysokości 145$. Ocenia ona ,że jej 

udział w rachunku  za energię elektryczną wyniesie 20$ . Wie ,że będzie miał składkę 

ubezpieczeniową w wysokości 75$. Sandra chce mieć pensję w wysokości 150$, Dodatkowe 

tkaniny powinny wynieść około 50$ 

6. W tygodniu 3 Sandra ma nadzieję uzyskać 200$ przychodów ze sprzedaży w szkole jaki i 45$ w 

handlu detalicznym. Zapłaci za swoją reklamę w sąsiedzkiej gazecie, która będzie  kosztować 

25$. Ocenia zakup materiałów za 75$. 

7. Sandra szacuje dochody w wysokości zaledwie 120$ w tygodniu 4. Sandra będzie musiała 

zapłacić matce 200$ za swój pożyczkę w tym tygodniu. Chce sobie wypłacić kolejne 150$. 

Szacuje rachunek telefoniczny na 60$,  dodatkowe tkaniny na 40$ 

Wypełnij poniższą tabelkę przepływu gotówkowego , korzystając z wyżej wymienionych informacji o 

Kółku Krawieckim Sandry 

 Start up cash-
flow 

Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 

Gotówka 
początkowa  

     

Wpływy  

Inwestycja 
właściciela 

     

Pożyczka      

Przychody ze 
sprzedaży 

     

Inne      

Suma całkowita 
(dodajemy linie 2-5) 

     

Wypłata/start-up      

Czynsz / depozyty      

Użyteczność/depozyt      

Zakup 
sprzętu/depozyty 

     

Zakupy ekwipunku      

Zakupy biurowe      



Opłaty / licencje      

Inne      

inne      

Wypłata      

Koszty, praca      

Koszty, materiały      

Czynsz      

Ubezpieczenie      

Lista Płac      

Podatek od 
wynagrodzeń 

     

Płatności kredytowe      

Reklama/Marketing      

Koszty podróży      

Kompensacja 
właściciela 

     

Materiały biurowe      

Telefon      

Narzędzia      

Inne      

Inne      

Inne      

Inne      

Inne      

Całkowite wydatki 
(dodajemy linie 7-32) 

     

Zmiany w gotówce 
(linia 6 minus linia 

33) 

     

Gotówka końcowa 
(linia 1 plus 34) 

     

 

 



Zarządzanie Swoimi Zapisami 

 

Dobrze zaprojektowany system umożliwia szybki dostęp do ważnych informacji. W tej części  
dokonamy  przeglądu powszechnych warunków przechowywania dokumentacji, opiszemy jak 

papierkowa robota przepływa przez typową ,małą firmę oraz zaprojektujemy system oparty na 

przepływie dokumentacji. Wreszcie na końcu znajdziesz ważne wytyczny IRS dla prowadzenia 

dokumentacji. 

Zachowuj Swoje Rekordy Dobrze  

Jeśli Twoja firma ma odnieść sukces, potrzebujesz  systemu do rejestrowania faktów  i utrzymywania 

zapisów dokumentujących twoje codzienne operacje. Jeśli Twój system jest łatwy w użyciu, masz 

większe szanse na jego konsekwentne utrzymywanie. Im bardziej skomplikowany lub kłopotliwy jest 

Twój projekt tym bardziej zaniedbywane jest prowadzenie  dokumentacji. Oto kilka wskazówek 

dotyczących skutecznego prowadzenia dokumentacji 

 Znajdź księgowego , który Ci odpowiada i stwórz swój system zgodnie z jego wskazówkami 

 Ułóż swój system w prosty sposób o utrzymuj go regularnie. 

 Zapisuj tylko transakcje biznesowe. Transakcje osobiste muszą być oddzielone od Twojej firmy 

 Otwórz rachunek czekowy i skorzystaj z rejestru czeków aby dokumentować  wszystkie 

rachunki (przychodzące pieniądze) i wypłaty (pieniądze wychodzące). Wypisuj czeki aby unikać 

dokonywania zakupów gotówkowych 

 Zapisuj rachunki, aby udokumentować wszystkie wydatki biznesowe 

 Twórz kopie wszystkich faktur i paragonów sprzedażowych wydanych przez Twoją firmę 

 Przechowuj swoje stare zapisy biznesowe zgodnie z zasadami Urzędu Skarbowego 

 Przechowuj swoje stare zapisy w jednym miejscu Oznaczaj zapisy według roku i typu zapisu 

 Jeśli masz wątpliwości czy zachować paragon lub zarejestrować transakcję , zrób to! Spytaj 
księgowego później czy jest poprawny 

Informacja To Narzędzie Do Zarządzania 

Tworząc i utrzymując prosty system przechowywania dokumentacji, zawsze będziesz mieć potrzebne 
informacje na wyciągnięcie ręki. I nie popełnij błędu: potrzebujesz tych informacji ,aby mądrze 
zarządzać swoim biznesem. Nie  upuszczaj wszystkich swoich paragonów i rachunków na kupkę z 
zamiarem dotarcia do nich później. Im dłużej czekasz, tym bardziej monumentalne staje się zadanie i 
tym mniej prawdopodobne jest że je podejmiesz. Zajmowanie się dokumentami w prawidłowy sposób 
nie wymaga dużego wysiłku, a na dłuższą metę zaoszczędzi wiele czasu , pieniędzy i utrudnienia na 
dłuższą metę. Niektórzy właściciele firm po prostu dostarczają skrzynkę z różnymi dokumentami do 
swoich księgowych pod koniec roku. Płacą swoim księgowym za czytanie, sortowanie  nagrywanie tych 
dokumentów, pracę ,którą łatwo mogliby wykonać łatwo sami. Dopiero w tym miejscu, po fakcie, 
otrzymują raporty finansowe, które mówią im, czy ich firma odnosić sukces czy nie .Właściciel ci 
zarządzają swoimi firmami w ciemności, bez korzyści w odpowiednim czasie. 

Prosty System 

Pierwszym krokiem do stworzenia prostego systemu rejestrowania jest ustalenie , jakie informacje są 
potrzebne do zarządzania firmą. Różne firmy mają różne  potrzeby informacyjne. Wykonawca 
budowlany może monitorować wydatki na prace i materiały związane z indywidualnym stanowiskiem, 
aby wydatki nie przekraczały warunków umowy. Kwiaciarz może śledzić wydatki według dostawcy lub 
rodzaju produktu, a nie przez poszczególnych klientów. Konsultant może śledzić rozliczane godziny 
przez klienta. Musisz określić , jakie są Twoje potrzeby informacyjne. Jeśli posiadasz komputer osobisty, 



zastanów się nad użyciem oprogramowania księgowego do prowadzenia dokumentacji biznesowej. 
Zanim podejmiesz decyzję o pakiecie oprogramowania, porozmawiaj  ze swoim księgowym aby określić 
pakiet oprogramowania z jakiego korzysta. Proces dostarczania informacji do twojego księgowego 
będzie prostszy, jeśli użyjesz tego samego lub kompatybilnego oprogramowania .Dobrym pomysłem 
jest zatrudnienie specjalisty do spraw rachunkowości przy pierwszej konfiguracji firmy i rozpoczęciu 
transakcji w skomputeryzowanym systemie. Chociaż większość programów do obsługi księgowości jest 
przyjazna użytkownikowi z tego powodu są one bardzo proste do zepsucia, jeśli nie wiesz co robisz. 
Pomocne jest zrozumienie podstaw ręcznego prowadzenia dokumentacji, nawet jeśli planujesz używać 
skomputeryzowanego systemu. Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się zachować swoje zapisy, 
ręcznie lub na komputerze osobistym, nadal musisz przechowywać papierową dokumentację 
transakcji biznesowych (paragony, faktury, zamówienia zakupu itp.). Sporządź listę wszystkich 
dokumentów, z którymi  współpracujesz w swojej firmie, w tym dokumentów , które otrzymujesz ,a 
także tych, które generuje Twoja firma. Następnie narysuj diagram pokazujący, w jaki sposób 
przepływa papierkowa robota. Po wykonaniu tej czynności można zaprojektować prostą metodę 
dostosowaną do przepływu dokumentów. Sporządź listę wszystkich dokumentów , z jakimi masz do 
czynienia w firmie, w tym dokumenty które otrzymujesz a także tych które generuje Twoja firma. 
Następnie narysuj diagram pokazujący w jaki sposób  przepływa papierkowa robota. Po wykonaniu tej 
czynności można zaprojektować prostą metodę dostosowaną do przepływu dokumentów.  

Wspólne Warunku Przechowywania Zapisów 

 Rozrachunki z dostawcami / Rozliczenia z dostawą: Pieniądze, które jesteś winien swoim 
wierzycielom biznesowy,. Kwoty nieuregulowane to otwarte rachunki do zapłacenia. Po tym 
jak zostały opłacone, są to  zamknięte konta do zapłaty 

 Należności / Należności handlowe: Pieniądze należne od klientów. Kwoty nieuregulowane to 
wierzytelności otwarte. Po tym jak zostaną opłacone, są należnościami zamkniętymi 

 Sprzedać gotówkowa : Sprzedaż dla klientów gdy nie przedłużono kredytu. Sprzedaż 
gotówkowa jest opłacana w momencie dokonywania sprzedaży i jest udokumentowana 
pokwitowaniem sprzedaży gotówki 

 Wpływy gotówkowe : Każdy odbiór pieniędzy. Odbiór gotówki następuje zarówno wtedy gdy 
klient płaci należności (kredyt został przedłużony), jak i gdy klient  płaci gotówką (kredyt nie 
został przedłużony). Termin może wprowadzać w błąd, ponieważ może oznaczać sprzedaż 
gotówkową, czekami czy kartą kredytową 

 Nota kredytowa; Obniżka lub kredyt wystawiony na wcześniej wystawioną fakturę. Noty 
kredytowe mogą wynikać z błędów wysyłki, obniżek cen, uszkodzonych towarów, zwrotów lub 
anulowanych zamówień. Noty kredytowe mają unikalne numery identyfikacyjne. 

 Nota debetowa : Zwiększenie lub obciążenie na wcześniej wystawionej fakturze. Noty 
debetowe mogą być wynikiem oryginalnych błędów faktury, korekt cen lub dodatków do 
zamówień. Noty debetowe mają unikalne numery identyfikacyjne 

 Faktura : Rachunek wystawiony przez wierzyciela dla klienta. Faktury mają warunki płatności 
zgodne z typem konta jakie klient ma u wierzyciela. Faktury mają unikalne numery 
identyfiakcyjne 

 Warunki faktury: Umowa o płatności, której wierzyciel rozciąga na klienta. Typowe warunki  
faktury obejmują 

 - COD : Płatność za pobraniem 

 - Płatność za pobraniem: płatność należna z chwilą otrzymania faktury 

 - Net10, Net15 , Net30 : Liczba dni (10,15,30 itd.). Przed dokonaniem płatności w całości 

 - 2/10 Net/30 :  2 procentowy rabat może zostać pobrany, jeśli zostanie wypłacone w ciągu 10 
 dni, lub pełna  płatność jest wykonana w ciągu  30 dni 



 

 Dokument pakowania : Dokument firmy zamykający przesyłkę do klienta. Lista przewozowa 
weryfikuje zawartość przesyłki i porównuje ją z zamówieniem klienta. Dowody dotyczące 
pakowania zawierają numer zamówienia zakupu klienta, jeśli dotyczy i zawierają wszystkie 
istotne informacje dotyczące wysyłki. Dowody pakowania mają unikalne  numery 
identyfikacyjne. 

 Zamówienie zakupu: Formularze używane przez firmę do złożenia zamówienia u wierzyciela. 
Zamówienia zakupu (ZZ) określają nazwę kupującego. numer konta, adres rozliczeniowy, adres 
wysyłki i szczegóły zamówienia. ZZ  mają unikalne numery identyfikacyjne 

Zdjęcia Fiony 

Fiona jest fotografem który specjalizuje się w ślubach. Właśnie założyła własny biznes. „Zdjęcia Fiony”. 
Fiona chce mieć system rejestrowania, który zapewni jej porządek. Ponieważ od wielu lat pracuje w 
studiu fotograficznym, Fiona wie , czego można oczekiwać od klientów i dostawców. Oto plan Fiony : 
Zanim zostanie zatrudniona do fotografowania ślubu, Fiona planuje wstępną konsultację z klientem.  
Podczas tej konsultacji Fiona i klienci będą analizować próbki jejj pracy, a także jej arkusz cenowy. 
Podczas tej konsultacji Fiona i klienci uzgodnią cenę opartą na liczbie rolek filmu, które ma zużyć i ile 
godzin pozostanie na weselu. Fiona przygotuje umowę, którą zarówno ona jak i klienci podpiszą. Kost 
wykonania usługi zostanie opłacony w całości przed datą ślubu, kiedy Fiona przekaże klientom 
pokwitowanie sprzedaży gotówkowej. Fiona zamówi film u swojego dostawcy, korzystając z formularza 
zamówienia  zakupu. Otrzyma film wraz z listem przewozowym sprawdzającym zawartość przesyłki. w 
następnym tygodniu dostawca wyśle fakturę za film. Po ślubie Fiona wyśle film do laboratorium 
fotograficznego dla odbitek. Wyśle zamówienie z filmem, aby laboratorium wiedziało czego chce . 
Laboratorium zwróci odbitki  z listem przewozowym. Tydzień później otrzyma fakturę. Po opracowaniu 
odbitek, klienci wybiorą  ile i jakich zdjęć potrzebują. Fiona odbierze od klientów depozyt w wysokości 
60 procent, zanim złoży ostateczne zamówienie w laboratorium fotograficznym. Daje klientom kolejny 
dowód zakupu (#2) za ten depozyt. Fiona zamówi zdjęcia przez formularz  zamówienia zakupu. Po 
opracowaniu zdjęć, laboratorium wyśle je do Fiony z listem przewozowym i fakturą. Fiona odbierze 
pozostałe 40 procent od klientów, gdy będą odbierać zdjęcia ślubne . Zrobi adnotację na gotówkowym 
dowodzie  zakupu  (#2), że zamówienie zostało opłacone w całości. Poniżej znajduje się lista 
dokumentów , których Fiona potrzebuje w swoim systemie rejestracji. 

Dokumenty Fiony  

Typ Dokumentu Generowany  Przez Użycie Dokumentu 

Umowa z klientem Fiona Podpisanie wstępnej umowy z klientem 

Dowód zakupu gotówkowego Fiona Pobranie opłaty za odbitki od klienta 

Zamówienie zakupu Fiona Złożenie zamówienia na zakup filmu 

List przewozowy Dostawca filmu Dostarczony z filmem w celu 
zweryfikowania zamówienia 

Faktura Dostawca filmu Zapłata za film 

Zamówienie zakupu Fiona Zamówienie odbitek z laboratorium 

List przewozowy Laboratorium Foto Dostarczony z odbitkami w celu 
weryfikacji zamówienia 

Faktura Laboratorium Foto Płatność za odbitki 

Dowód przyjęcia gotówki Fiona 60 procent depozytu od klienta, i 
pozostałe 40 po zakończeniu procesu 

Zamówienie zakupu Fiona Wysłane do laboratorium foto w celu 
złożenia zamówienia na zdjęcia 

List przewozowy Laboratorium Foro Dostarczenie zdjęć w celu weryfikacji 
zamówienia  



Faktura Laboratorium Foto Płatność za wykonaną usługę 

 

Kiedy Fiona narysowała schemat swojej papierkowej roboty , wyglądał on tak: 

 

Zanim Fiona będzie mogła zorganizować swój system rejestracji , musi ustalić , jakie informacje są 
ważne dla jej działalności. Na przykład, gdy Fiona uzyskuje dostęp do pliku klienta, chce uzyskać 
wszystkie informacje o całej pracy jaką wykonała dla tego klienta. Fiona chce też mieć możliwość 
pobrania pliku dostawcy i przekonania się ile firma zrobiła  z tą firmą. Potrzebuje szybkiego dostępu do 
swoich zaległych należności i sald zobowiązań. Jej system musi być zorganizowany aby mogła określić 
czy jej zamówienia zostały prawidłowo wypełnione. Będzie musiała zweryfikować ,czy otrzymała 
produkt zanim zapłaci na niego fakturę. Fiona musi zorganizować otwarte rachunki  do zapłacenia aby 
wiedzieć kiedy zapłacić rachunki – nie za wcześnie nie za późno. Chce też rejestrować wszystkie swoje 
transakcje w jednym miejscu, aby na pierwszy rzut oka ocenić, jak dobrze zarządza swoimi pieniędzmi. 
Oto system, który Fiona zaprojektowała ,aby spełnił jej potrzeby 

1. Kiedy Fiona rozpoczyna pracę z nowym klientem, tworzy Plik Klienta. W etykiecie pliku zawiera 
nazwę klienta i datę utworzenia pliku. Przechowuje arkusz danych w folderze, który zawiera 
imię i nazwisko klienta, adres i numer telefonu oraz jak on/ona usłyszał o Fionie. W tym 
folderze Fiona zapisuje oryginalną, podpisaną umowę, Zszywa kilka  arkuszy czystego papieru 
we wnętrzu tego pliku . W tym dokumencie rejestruje daty i notatki z rozmów i spotkań oraz 
wszystkie działania jakie podjęła wobec tego klienta 

2. Tworzy pojedynczy folder plików , oznaczony jako Plik Kontroli Należności. Za każdym razem, 
gdy Fiona wystawia fakturę (używa faktury z numerami dla klientów kredytowych i sprzedaży 
gotówkowej), kopiuje #1 w kolejności numerycznej, Jest to stały plik kontrolny 

3. Jeśli wystawiona przez Fionę faktura była przeznaczona na sprzedaż gotówkową, kopiuje #2, 
wskazuje datę, numer czeku i kwotę płatności .Następnie umieszcza opłaconą fakturę w 
odpowiednim pliku klienta. Jeśli faktura nie zostanie zapłacona w momencie wystawienia, 
skreśla się #2 w jednym folderze, który ma na etykiecie, Otwarte Konta Odebrane. Faktura 
pozostaje tutaj, dopóki Fiona nie otrzyma zapłaty. Po dokonaniu zapłaty Fiona usuwa fakturę 
z pliku, oznacza ,że zapłacono; zapisuje datę, numer czeku i kwotę płatności; i umieszcza ją w 
pliku klienta 



4. Fiona przypisuje pojedynczy plik do zbioru. Plik kontrolny zamówień zakupu. Przechowuje #1 
dla każdego zamówienia, które zapisuje w tym pliku w kolejności numerycznej. Jest to stały 
plik kontrolny 

5. Fiona nadaje także etykietę pojedynczego folderu plików Otwarte Zamówienie Zakupu. Za 
każdym razem gdy zapisuje zakup, kopiuje #2 w tym pliku, gdzie pozostaje tak długo jak 
zamówienie jest otwarte. Za każdym razem , gdy przychodzi przesyłka, Fiona, dopasowuje list 
przewozowy do otwartego zamówienia zakupu. Jeśli wystąpi problem, Fiona natychmiast 
skontaktuje się z dostawcą dla jego rozwiązania. Jeśli nie ma rozbieżności, Fiona zszywa je 
razem i zwraca je do pliku Otwarte Zamówienia Zakupu  

6. Fion ma segregator z 31 gniazdami numerowanym na każdy dzień miesiąca. Określa ten 
segregator jako Otwarte Konta Do Zapłaty. Każdego dnia gdy otrzymuje fakturę od dostawcy, 
dopasowuje fakturę do jej zamówienia i listu przywozowego (znajduje je już zszyte w 
Otwartych Zamówieniach Zakupu). W ten sposób  jest pewna ,że otrzymała kompletne 
zamówienie, zanim zapłaci fakturę. Jeśli wszystko się zgadza, dołącza fakturę do dokumentów 
uzupełniających. Następnie sprawdza datę płatności faktury. Określa datę , kiedy będzie 
musiała wypisać czek i wysłać go poczta aby płatność dotarła na czas. Składa fakturę w 
Otwartych Rachunkach Do Zapłaty pod prawidłową datą. Fiona także umieszcza tu wszystkie 
inne rachunki, w tym rachunki za media, ubezpieczenia, podatki. Każdego dnia Fiona przegląda 
plik płatności otwartych kont i płaci rachunki które są w boksie dla tej daty. Po zapłaceniu, 
zapisuje datę , numer czeku i kwotę zapłaconą na fakturze.  Stempluje opłaconą fakturę 
czerwoną pieczątką. 

7. Fiona ma inny segregator ,ale ten ma 26 miejsc oznaczonych od A do z. Oznacza ten folder jako 
Zamknięte Konta Płatne. Za każdym razem gdy Fiona płaci faktury, składa tu zapłacone faktury 
alfabetycznie, wedle nazwiska wierzyciela 

Poniżej mamy schemat systemu rejestrowania Fiony. Porównaj to ze schematem, który Fiona 
wcześniej wykonała, a zobaczysz jak system rejestrowania Fiony uwzględnia jej naturalny przepływ 
dokumentów. 

 

 

 



 Używając tego systemu, Fiona może łatwo zobaczyć ile pieniędzy jej klienci zawdzięczają, 
szukając w pliku Otwarte Konta Wpłat i dodając faktury 

 Zawsze będzie wiedzieć ile pieniędzy zawdzięcza swoim wierzycielom, spoglądając do 
Otwartego Konta Do Zapłaty 

 Będzie wiedziała, kiedy jej rachunki będą wymagały zapłaty, ponieważ są sortowane według 
dni miesiąca. Pozwoli to zaoszczędzić czas Fionie, gdy przygotowuje prognozy przepływu 
gotówki każdego miesiąc 

 Fiona widzi ile wydała na jednego dostawcę, patrząc w plik Zamknięte Konto Do Zapłaty, w 
którym znajdzie wszystkie zapłacone faktury 

 Przeglądając plik Otwarte Zamówienia Zakupu ,Fiona może zobaczyć czy umieściła tam 
zamówienia, które nie zostały zrealizowane 

 Fiona utworzyła dwa pliki kontrolne, w których faktury i kopie zakupów są numerowane. Pliki 
kontrolne pozwalają jej szybko sprawdzić ich numery identyfikacyjne. Dokumenty w plikach 
kontrolnych nigdy nie są usuwane, więc Fiona ma stały zapis każdej faktury i zakupów  

 Projektując ten  system, Fiona odkryła ,że jej formularz kontaktowe wymagają co najmniej 
dwóch kopii, jednej dla Fiony, którą będzie przechowywać w pliku klienta i jedną dla klienta. 

 Dowiedziała się ,że jej faktury będą wymagały co najmniej trzech kopii. Pierwszej dla klienta, 
drugi złożony numerycznie w pliku kontrolnym należności, trzecia będzie w Otwartym Koncie 
Wypłat zanim zostanie wypłacona, a następnie, po opłaceniu, przeniesiony do Pliku Klienta 

 Zamówienia zakupowe Fiony wymagają co najmniej trzech kopii. Pierwsze zostanie wysłana do 
dostawcy w celu złożeniu zamówienia. Druga zostanie złożona numerycznie w Pliku 
Kontrolnym Zamówienia Zakupów. Trzecia będzie w Otwartym Zamówieniu Zakupu przed 
otrzymaniem zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia i zafakturowaniu przejdzie ona do 
Otwartego Konta Do Zapłaty. Po zapłaceniu faktury, wyląduje ona w zamkniętych rachunkach 
płatnych 

Publikowanie W Dziennikach 

Ostatnią rzeczą, którą Fiona musi dodać do swojego systemu rejestrowania jest miejsce, w którym 
rejestruje swoje transakcje. Firmy używają dzienników do rejestrowania transakcji finansowych. 
Dzienniki dokumentują zdarzenia w porządku chronologicznym. Kiedy transakcja została zaksięgowana 
w dzienniku, została zaksięgowana. Firma może wybrać opcję księgowania transakcji w dzienniku 
kasowym lub w dzienniku ogólnym. W dziennikach gotówkowych rejestrowane są tylko transakcje 
gotówkowe. Kiedy sprzedaż gotówkowa dokonywana jest na rachunku bankowym, są one 
rejestrowane w dzienniku kasowym. Należności i zobowiązania nie są rejestrowane w gotówce, dopóki 
nie zostaną wypłacone. Dopiero w przypadku otrzymania gotówki od klientów lub zapłaty na rzecz 
wierzycieli, transakcje są rejestrowane. Dziennik kasowy jest prosty w utrzymaniu, ale zapewnia 
ograniczoną ilość informacji. Dzienniki ogólne rejestrują wszystkie transakcje finansowe - transakcje 
gotówkowe oraz należności i zobowiązania. Dzięki ogólnemu dziennikowi właściciel firmy może szybko 
zorientować się, skąd pochodzą pieniądze, dokąd płyną pieniądze, ile pieniędzy należą się wierzycielom 
i ile pieniędzy klienci są winni firmie. Dzienniki ogólne dają właścicielowi dokładniejszy obraz firmy. 
Dzienniki powinny być dostarczane do księgowego w celu okresowego przeglądu. Księgowy może 
następnie szybko generować raporty finansowe, co pozwala zaoszczędzić właścicielowi firmy znacznej 
sumy pieniędzy na rachunkach, ponieważ księgowy pracuje z dziennikiem, a nie stosem  dokumentów. 
Dzienniki ręczne można tworzyć za pomocą padów kolumnowych. Jeśli firma jest właścicielem 
komputera osobistego, łatwo jest prowadzić dokumentację. Dzienniki można tworzyć na komputerach 
osobistych za pomocą programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. 

Blok Kolumnowe 

Jest to przykład czterokolumnowego blok. Te bloczki są dostępne od 2 do 24 (lub więcej) kolumn 
„walutowych” na stronę. Kolumna najdalej w lewo służy do wpisania daty transakcji. Szeroka kolumna 
służy do opisania transakcji. Cztery kolumny walutowe po prawej stronie służą do wpisywania kwot 



 

Informacje Ogólne 

W poniższej sekcji opisano jak długo należy przechowywać dokumenty ,pytania jakie powinieneś zadać 
księgowemu oraz publikacje i wytyczne Urzędu Skarbowego. 

Jak Długo Przechowywać Swoje Zapisy 

 Przechowuj wszystkie rekordy biznesowe przez co najmniej trzy lata od daty wymagalności 
zeznania podatkowego lub złożenia deklaracji przez dwa lata  od daty zapłacenia podatku, w 
zależności co nastąpi później 

 Przechowuj ewidencje aktywów, które weryfikują twoją bazę nieruchomości tak długo jak są 
potrzebne do ustalenia podstawy pierwotnej lub zastępczej nieruchomości i/lub liczby 
kredytów inwestycyjnych lub odzyskanych. Podstawa to pierwotny koszt przedmiotu plus 
dodatkowy koszt, taki jak koszt ulepszeń 

 Może być konieczne przechowywanie niektórych rekordów przez czas nieokreślony w celu 
wspierania decyzji dotyczącej zmian metody rachunkowości lub wycen zapasów. 

 Jeśli jesteś pracodawcą, zachowaj wszystkie zapisy i zwroty dotyczące podatków, takich jak 
potrącenie podatku dochodowego, na ZUS itp. przez co najmniej cztery lata po terminie zwrotu 
lub cztery lata od zapłacenia podatku, w zależności co nastąpi później 

Wybór Księgowego 

Oto lista pytań, które powinieneś zadać podczas rozmowy z księgowym 

 Czy może podać  mi referencje od innych firm z mojej branży? 

 Jak zorganizowane są Twoje opłaty? 



 Jak często będziemy się spotykać? 

 Co mogę zrobić aby zmniejszyć obciążenie pracą (a co a tym idzie, opłaty)? 

 Czy masz uprawnienia do omawiania wymogów podatkowych mojej firmy? 

 Jakie masz godziny pracy? 

 Czy jest dostępny jakiś pracownik jeśli cię nie będzie? 

 Jak szybko będą generowane i dostarczane raporty finansowe? 

 Czy mogę otrzymać pismo, które zawierać będzie szczegóły naszej umowy? 

Pracownik Czy Niezależny Wykonawca? 

Według Urzędu Skarbowego, pracodawca musi potrącać podatki dochodowe, płacić podatki od 
ubezpieczeń społecznych i inne tego typu podatki. Zasadniczo pracodawca nie musi potrącać podatków 
ani podatków od płatności na rzecz niezależnych kontrahentów. Aby pomóc ustalić czy dana osoba jest 
pracownikiem, Urząd Skarbowy zidentyfikował pewne wytyczne w celu ustalenia czy jest wystarczająca 
kontrola w celu nawiązania relacji pracodawca-pracownik. To są tylko wytyczne. Nie ma znaczenia czy 
masz pisemną umowę stwierdzającą ,że pewne czynniki nie mają zastosowania, jeśli fakty wskazują 
inaczej. Jeśli pracodawca dokona błędnego ustalenia i traktuje pracownika jako niezależnego 
wykonawcę, pracodawca może być osobiście odpowiedzialny za kwotę równą podatkom, które 
powinny zostać potrącone. Przepisy prawa zwyczajowego oparte na relacji między pracownikiem a 
przedsiębiorstwem pomogą ustalić , czy dana osoba jest pracownikiem lub niezależnym kontrahentem. 
Zasady te obejmują: 

 Kontrola behawioralna. Fakty, które pokazują czy firma ma prawo kierować i kontrolować jak 
pracownik wykonuje zadanie, do którego pracownik jest zatrudniony ,obejmują rodzaj i 
stopień 

 - Instrukcje, jakie firma daje pracownikom (kiedy i gdzie należy wykonywać pracę, jakich 
 narzędzi użyć, jakich pracowników zatrudnić  aby pomogli w pracy, gdzie nabyć materiały i 
 usługi, jakie prace musi wykonać konkretna osoba, jaki musi być porządek i kolejność 

 - Szkolenia jakich firmom udziela pracownikom. Pracownik może zostać przeszkolony do 
 wykonywania usługi w określony sposób. Niezależni kontrahenci zazwyczaj korzystają z 
 własnych metod 

 

 Kontrola Finansowa . Fakty wskazujące  ,czy fimra ma prawo kontrolować aspekty biznesowe 
związane z pracą pracownika, w tym 

 - Stopień w jakim pracownik ponosi koszty służbowe 

 - Wielkość inwestycji w pracownika 

 - Zakres , w jakim pracownik udostępnia usługi na rynku ogólnym  (inne niż przedmiotowa 
 działalność) 

 - Jak firma płaci pracownikowi 

 - Zakres ,w jaki pracownik może zrealizować zysk lub stratę 

 

 Rodzaj relacji. Fakty , które pokazują związek między stronami 

 - Pisemne umowy opisujące związek , jaki strony zamierzały stworzyć 

 - Czy firma zapewnia pracownikowi świadczenia pracownicze (ubezpieczenie, plan emerytalny, 
 zasiłek chorobowy, dodatek wakacyjny) 



 - Trwałość relacji 

 - Zakres usług wykonywanych przez pracownika jest kluczowym aspektem zwykłej działalności 
 firmy 

 

 



Zrozumienie Sprawozdania Finansowego 

 

W tej części  nauczysz się czytać sprawozdania finansowe. Właściciele firm osiągających sukces 

wykorzystują raporty finansowe jako kluczowe narzędzia zarządzania. Większość małych firm nie 

generuje  własnych sprawozdań finansowych, ale każdy właściciel powinien wiedzieć jak je czytać. Po 

zapoznaniu się ze składnikami sprawozdań finansowych będziesz miał okazję przyjrzeć się wpływowi 

różnych decyzji dotyczących zarządzania na podobne firmy. Dowiesz się również , czego 

pożyczkodawcy szukają, analizując sprawozdania finansowe. 

Tylko Fakty, Proszę Pani 

Kot korzysta ze sprawozdań finansowych? Co mówią o firmie? Jak często powinny być generowane? 

Co najważniejsze, po co zawracać sobie głowę? 

Kto? 

Sprawozdania finansowe są używane przez wiele osób ,ale nie są ważniejsze dla właścicieli firm. 

Właściciele firm odnoszących sukcesy używają sprawozdań finansowych jako narzędzi zarządzania. 

Odnoszą się do tych sprawozdań regularnie aby podejmować codzienne decyzje operacyjne. A zanim 

podejmą jakąś krytyczną decyzję biznesową, sprawdzają swoje raporty finansowe. Niektórzy 

właściciele firm uważają że sprawozdania finansowe są dla księgowych i bankowców. Płacą 

księgowemu za wygenerowanie wyciągów a następnie przesyłają kopie do banku. Opierają się na 

swoim księgowym, aby przeczytać raporty i ostrzec ich o problemach. Robiąc to ,rezygnują z kontroli 

nad swoimi firmami i polegają na tym, że wszystko będzie w porządku 

Co? 

Sprawozdania finansowe składają się z dwóch podstawowych elementów : bilansu i rachunku zysków 

i strat. Kiedy ludzie pytają o sprawozdania finansowe, czasami chcą również innych raportów, takich 

jak wyciągi z przepływów pieniężnych lub prognozy 

Kiedy? 

Jak często sprawozdania finansowe powinny być generowane i przeglądane, zależy od wielkości 

rodzaju działalności. Niektóre firmy potrzebują tylko raportów kwartalnych finansowych, ale większość 

firm lepiej obsługuje raporty miesięczne. Jeśli twój system prowadzenia dokumentacji zawiera 

aktualny dziennik ogólny, masz już codziennie dostęp do znacznych informacji finansowych. Twój 

księgowy może pomóc ci określić, które rozwiązanie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom 

informacyjnym. 

Dlaczego? 

Prowadzenie działalności bez sprawozdań finansowych jest jak prowadzenie samochodu z zasłoniętymi 

oczami. Nie wiedziałbyś kiedy (lub jeśli) dotarłeś do celu - a to byłby najmniejszy z twoich problemów. 

Co ważniejsze, nie widzisz przeszkód na swojej drodze i nie wiesz, czy grozi Ci niebezpieczeństwo, 

dopóki nie będzie za późno. Nie widziałeś, co robisz dobrze, ani gdzie zszedłeś z kursu. Możesz zostać 

zraniony z powodu swojej lekkomyślności, podobnie jak inni. Jazda z zasłoniętymi oczami nie jest 

mądra. Niezależnie od tego, czy prowadzisz samochód, czy prowadzisz firmę, musisz zobaczyć, gdzie 

byłeś, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Zanim będziesz mógł wykorzystać swoją ocenę finansową jako 

narzędzie zarządzania, musisz najpierw zrozumieć, jak ją przeczytać. 



Sprawozdanie finansowe to zdjęcie Twojej firmy, które spełnia dwie ważne funkcje: 

1. Bilans przedstawia wartość netto przedsiębiorstwa 

2. Rachunek zysków i strat informuje, w jaki sposób prowadzona jest działalność 

Bilans 

Bilans jest finansową  migawką Twojej firmy w danym momencie. Mówi on, od określonej daty, o kilku 

ważnych rzeczach: 

 Co posiada Twoja firma 

 Dług, za który Twoja firma ponosi odpowiedzialność 

 Wartość netto Twojej firmy 

Informacje są podzielone na następujące kategorie: 

 Aktywa (co posiadasz) 

 Zobowiązania (co jesteś winien) 

 Kapitał (twoja wartość netto) 

Ponieważ bilans jest zdjęciem finansoym wykonanym w określonym dniu, jest oznaczony jako: 

Bilans dla ABC S.A., stan na dzień XX/XX/XXXX 

Rachunek Zysków I Strat 

Twój rachunek zysków i strat to film finansowy , który obejmuje określony okres czasu. Informuje Cię 

czy Twoja firma działa z zyskiem, czy poniosła stratę w określonym czasie. Ta informacja jest podzielona 

na następujące kategorie: 

 Dochód (wygenerowane dochody) 

 Wydatki (koszty działania) 

 Zysk lub straty (różnica między przychodami a wydatkami) 

Ponieważ rachunek zysków i strat obejmuje określony okres, jest oznaczony jako taki : 

Rachunek Zysków i Strat dla ABS S.A. za okres końcowy XX/XX/XXXX 

Czy Ten Obraz Jest W Centrum Uwagi? 

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym przykładom aktywów, zobowiązań i kapitału 

 Dawid kupuje samochód za 5000$. Zarabia 1000$ i zaciąga pożyczkę na samochód 4000$. 

 Aktywo (to co posiadasz)  Samochód 5000$ 

 Należności (co jesteś winien)  Pożyczka na samochód 4000$ 

 Kapitał (wartość netto)   1000$ 

 

 Kasia kupuje dom za 40 000$. Jej zaliczka to 5000$. Jej kredyt hipoteczny to 35 000$ 

 Aktywo (co posiada)   Dom 40 000$ 

 Należność (co jest winna)  Kredyt hipoteczny w wysokości 35 000$ 



 Kapitał własny (wartość netto)  Kapitał własny 5000$ 

 

 Jacek ma saldo na rachunku oszczędnościowym w wysokości 2 000$. Ma zadłużenie na karcie 

kredytowej w wysokości 1800$ 

 Aktywa (co posiada)   Konto oszczędnościowe 2 000$ 

 Należności (co jesteś winien)  Zadłużenie na karcie kredytowej  1 800$ 

 Kapitał (wartość netto)   Wartość netto 200$ 

Spójrzmy na powyższe przykłady. Zauważysz ,ze istnieje wspólne równanie  

Aktywa – Należności = Kapitał Własny 

Innym sposób zapisu to  

Aktywa = Należności  + Kapitał Własny 

Jest to  podstawowe równanie księgowe. Bilanse są tak nazywane ponieważ są zaprojektowane do 

równoważenia za pomocą tego równania. Poniżej znajduje się zapis bilansu 

Bilans Dawida Na Dzień 1/31/2XXX 

Aktywa     Należności 

 Samochód 5000$  Pożyczka na samochód   4000$ 

     Kapitał Własny 

     Kapitał na samochód   1000$ 

Całkowite Zasoby 5000$  Całkowite Należności i Kapitał Własny  5000$ 

 

Cały Album Rodzinny 

Rachunki zysków i strat opisują przychody i wydatki operacyjne w pewnym okresie czasu (na przykład 

jeden miesiąc). Jeśli firma generuje więcej przychodów niż kosztów, zyskuje. Jeśli firma poniesie więcej 

kosztów niż dochód, poniesie stratę. Wiemy, że bilanse przedstawiają wartość netto (kapitał własny) 

jednostki gospodarczej, a rachunek zysków i strat wykazuje zysk lub stratę. Jeśli przedsiębiorstwo jest 

rentowne, czy nie zwiększa to jego kapitału własnego? Jeśli firma ponosi szkodę, czy nie zmniejsza to 

jej kapitału własnego? Jeśli tak, to czy zysk lub strata w rachunku zysków i strat nie muszą być 

uwzględnione w bilansie? Odpowiedź brzmi tak. Zysk lub strata są ujmowane bezpośrednio w rachunku 

zysków i strat i rejestrowane w bilansie na rachunku kapitałowym o nazwie zyski zatrzymane. W 

poniższym przykładzie możesz zobaczyć, jak to się dzieje. 

ABC Widget 

ABC Widget jest własnością Pan i Pani Good. Pan Good rozpoczął swoją działalność z początkową  

inwestycją w wysokości 5000$. Oto bilans otwarcia Pana Gooda 

 

 



Bilans Dla ABC Widget Na Dzień 1/1/2XXX 

Aktywa        Należności 

Konto bankowe   5000$    Rachunki Płatne  0$ 

Należności   0$ 

Zapasy    0$    Kapitał Własny 

Wyposażenie   0$    Kapitał właścicielski  5000$ 

        Zyski zatrzymane  0$ 

        Kapitał Całkowity  5000$ 

Całkowite Aktywa  5000$    Należności i Kapitał Własny 5000$ 

 

Pan Good rozpoczął swoją działalność od 5000$ oszczędności osobistych . Jego inwestycja  w jego 

działalność jest rejestrowana jako kapitał własny na rachunku kapitału własnego. Saldo w wysokości 

5000$ pozostanie, chyba ,że Pan Good zmniejszy lub zwiększy swoja inwestycję w swoją działalność. 

Pan Good zdeponował środki pieniężne na rachunku bankowym. Bilans otwarcia jest zrównoważony 

.Pan Good zdecydował się na agresywną reklamę swojej działalności. Jego decyzja o wydaniu pieniędzy 

na reklamę opłaciła się . Sprzedaż przewyższa  prognozy pana Gooda, a on osiągnął zysk netto w 

wysokości 570 $. Oto pierwszy rachunek zysków i strat: 

Pan Good zebrał 4700$ ze sprzedaży widżetów. Dochód został zdeponowany na rachunku bankowym. 

Zapłacił także 1645$ za COGS i 24875$ na wydatki stałe. .Pod koniec miesiąca jego stan wyniósł 5 570$. 

Bilans odzwierciedla ten nowy stan konta bankowego ABC Widget zarobił 570$ Kwota ta jest 

rejestrowana jako kapitał własny, zatrzymane zyski. Poniżej znajduje się bilans na koniec miesiąca 

Bilans Dla ABC Widget Na Dzień 1/1/2XXX 

Aktywa        Należności 

Konto bankowe   5570$    Rachunki Płatne  0$ 

Należności   0$ 

Zapasy    0$    Kapitał Własny 

Wyposażenie   0$    Kapitał właścicielski  5000$ 

        Zyski zatrzymane  570$ 

        Kapitał Całkowity  5570$ 

Całkowite Aktywa  5570$    Należności i Kapitał Własny 5570$ 

 

XYZ Gadgets 

Brat I.M. Gooda, Notso, założył firme w tym samym miesiącu : XYZ Gadgets. Notso rozpoczęło się 

również  od inwestycji o wartości 5000$. Bilans  otwarcia Notso dla XYZ był identyczny z bilansem ABC. 

Notso podjął różne decyzje dotyczące zarządzania . Wydał  bardzo mało czasu i pieniędzy na 



marketingu swojej nowej firmy, w rezultacie jego sprzedaż jest mniejsza niż się spodziewał. Musiał 

płacić wysokie ceny za materiały ponieważ nie korzystał z rabatów ilościowych. Jego koszty pracy były 

wysokie, ponieważ nie zatrudniał doświadczonych pracowników, niedoświadczony personel 

produkował gadżety. Notso nie płacił sobie pensji. Zakończył miesiąc z 10 dolarami straty. W ciągu 

miesiąca Notso zebrał 1500 dolarów  w sprzedaży gotówkowej i zapłacił 675 $ w COGS i 835$ stałych 

wydatków. Jego końcowe saldo bankowe wyniosło 4990$. Notso nie odnotował straty 10 $. I.M i Notso 

rozpoczęli działalność tego samego dnia z taką samą ilością pieniędzy. W ciągu jednego miesiąc ABC 

osiągnęła zysk a XYZ poniósł stratę. Czy XYZ jest wart mniej niż ABC? 

Bilans Dla XYZ Gadgets Na Dzień 1/31/2XXX 

Aktywa        Należności 

Konto bankowe   4990$    Rachunki Płatne  0$ 

Należności   0$ 

Zapasy    0$    Kapitał Własny 

Wyposażenie   0$    Kapitał właścicielski  5000$ 

        Zyski zatrzymane  (10$) 

        Kapitał Całkowity  4990$ 

Całkowite Aktywa  4990$    Należności i Kapitał Własny 4990$ 

Gotówka vs Kredyt 

W poprzednich przykładach transakcje ABC były dokonywane w gotówce: sprzedaż gotówkowa została 

zdeponowana na rachunku bankowym, a wydatki pieniężne zostały opłacone z rachunku bankowego. 

Oto jak wyglądał bilans: 

Bilans Dla ABC Widgets Na Dzień 1/31/2XXX 

Aktywa        Należności 

Konto bankowe   5570$    Rachunki Płatne  0$ 

Należności   0$ 

Zapasy    0$    Kapitał Własny 

Wyposażenie   0$    Kapitał właścicielski  5000$ 

        Zyski zatrzymane  570$ 

        Kapitał Całkowity  5570$ 

Całkowite Aktywa  5570$    Należności i Kapitał Własny 5570$ 

Przyjrzyj się co by się stało ,gdyby ABC miało taką samą sprzedaż i wydatki, ale poniesione należności 

do niektórych z tych sprzedaży i rachunków płatnych za niektóre z tych wydatków 

 Pamiętaj ,że sprzedaż wyniosła 4700$. Załóżmy ,że 4000$ zostało wypłacone w gotówce 700$ 

pozostało w A/R 

 Wydatki (COGS i koszty stałe) wyniosły 4 130$. Załóżmy ,że 3000$ zostało opłacone gotówką, 

a 1 130$ pozostało w A/P 



 Rachunek bankowy miał 5000$ w gotówce na początku miesiąca. Dodajemy 4000$ sprzedaży 

gotówkowej i odejmujemy 3000$ w zapłaconych wydatkach. Saldo końcowe banku wyniosło 

6000$ 

 Saldo należności wynosi 700$ .Saldo zobowiązań wynosi 1 1130$ 

 Rachunki zysków i strat nie odzwierciedla żadnych zamian , a zyski zatrzymane nadal wynoszą 

570$. Nowy bilans wygląda następująco 

 

Bilans Dla ABC Widgets Na Dzień 1/31/2XXX 

Aktywa        Należności 

Konto bankowe   6000$    Rachunki Płatne  1130$ 

Należności   700$ 

Zapasy    0$    Kapitał Własny 

Wyposażenie   0$    Kapitał właścicielski  5000$ 

        Zyski zatrzymane  570$ 

        Kapitał Całkowity  5570$ 

Całkowite Aktywa  6700$    Należności i Kapitał Własny 6700$ 

Firma zwiększyła aktywa i zwiększyła zobowiązania ,ale kapitał własny przedsiębiorstwa nie zmienił się. 

Plan Kont 

W firmie, transakcje odbywają się codziennie. Aby ułatwić identyfikację wszystkich kont, z których 

może korzystać firma, tworzona jest lista lub plan kont. Konta te są często ponumerowane w celu 

łatwej identyfikacji. Firmy tworzą własne plany kont w odniesieniu do sposobu prowadzenia 

działalności .Przez cały rok mogą dodawać nowe konta do swoich wykresów w razie potrzeby. Księgowy 

lub księgowa może pomóc firmie ustalić plan kont, który spełnia jej potrzeby. 

Przyjrzyjmy się temu, czego dotychczas się nauczyliśmy. Istnieje pięć rodzajów kont 

1. Aktywa (co posiadasz) 

2. Zobowiązania (co jesteś winien) 

3. Kapitał własny (wartość netto) 

4. Dochód 

5. Koszty 

Bilans         Dochód 

Aktywa   Należności       Dochód 

   + Kapitał Własny      - Koszty 

---------------------------------------------------------                                                                ---------------------------- 

Aktywa  = Należności + Kapitał Własny      = Zysk Netto (Strata) 

 Zawiera aktywa, pasywa i kapitał własny   * Zawiera dochody i wydatki 



 Raporty o wartości netto w określonym dniu   * Raportuje zysk operacyjny 

        lub stratę dla określonego 

        okresu czasu 

 Należy zachować równowagę 

 

Jeśli firma przynosi zysk , zwiększa się kapitał własny 

Jeśli firma przynosi stratę, zmniejsza się kapitał własny 

Zysk lub strata są ujmowane w bilansie w koncie kapitału własnego, o nazwie zyski zatrzymane 

Zmniejszone Zyski Zatrzymane 

Wiesz, że istnieje związek między zestawieniami dochodów a bilansami: Zyski lub straty z rachunku 

zysków i strat są księgowane w bilansie jako zyski zatrzymane. W pierwszym miesiącu działalności zyski 

lub straty i zyski zatrzymane będą takie same. Następnie, co miesiąc, kwota zysku lub straty z 

miesięcznego rachunku zysków i strat jest doliczana do salda poprzedniej niezapłaconej kwoty. 

Podsumowanie 

Oto pytanie , które pożyczający i księgowi zadają przy analizie finansowej sprawozdania. Miej je na 

uwadze podczas sprawdzania własnych: 

1. Czy aktywa przekraczają zobowiązania? Czy istnieje dodatnia czy ujemna wartość  netto? 

2. Czy wydaje się ,że wartości przypisane do aktywów są uzasadnione? Aktywa są księgowane 

według ceny zakupu i w razie potrzeby dostosowane do oceny rynkowej. Czy wprowadzono 

rozsądne poprawki? Czy należy wprowadzić korekty? 

3. Czy aktywa są rzeczami, które można szybko sprzedać, jeśli będzie to konieczne? Jakie to są 

aktywa? Jak dobrze zachowują swoją wartość? 

4. Czy aktywa przekraczają zobowiązania  o dużą marżę? Jeśli niektóre aktywa musiałyby zostać 

sprzedane (zlikwidowane) w celu spłacenia długów, co by pozostało? 

5. Czy porównanie dochodów  wydatkami i zobowiązaniami wydaje się ,że pieniądze są 

wydawane dobrze? 

6. Jeśli firma poniosła nagłą redukcję lub wahania dochodów, czy są miesięczne wydatki, które 

można zmniejszyć lub wyeliminować? 

7. Czy występują duże wahania wydatków, które nie odpowiadają wahaniom sprzedaży? Czy 

wydaje się, że firma nie kontroluje wydatków operacyjnych? 

8. Czy należności znacznie przekraczają średni miesiąc sprzedaży? W taki przypadku istnieje duże 

prawdopodobieństwo ,że wierzytelności nie będą pobierane w odpowiednim terminie. Im 

starsze wierzytelności  tym trudniejsze do zdobycia. 

9. Czy zobowiązania płatne znacznie przekraczają średni miesięczny koszt operacyjny? Jeśli tak, 

szanse są ,że rachunki nie będą płacone na czas. Może to spowodować ,że dostawcy nie będą 

już przedłużać kredytu lub dostarczać towarów, odłączane są media i wysyłane prośby o zwrot 

pożyczek 

10. Czy istnieją niewyjaśnione rachunki do zapłacenia, taki jak  pożyczki czy banknoty? 

11. Ile pieniędzy zainwestował właściciel w firmę? Jak ma się to ogólnego długu? Czy firma korzysta 

tylko z pieniędzy innych ludzi? 

12. Ile pensji właściciel wyciąga z firmy?  Jak to porównać do zysku lub straty firm? 



Sprawozdania finansowe są doskonałym narzędziem zarządzania. Naucz się je rozumieć i 

wykorzystywać. 
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