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Business Intelligence to nowy punkt widzenia.

Dwumiesięcznik o tematyce biznesowej skierowany jest do 

przedsiębiorców, pracowników banków, instytucji finansowych 

i ubezpieczeniowych, pracowników korporacji oraz każdej osoby 

ceniącej sobie rzetelne i sprawdzone źródło wiedzy. Znajdziesz 

w nim najnowsze informacje z dziedziny prawa, finansów, ubez-

pieczeń i nieruchomości. To potężna dawka praktycznej wiedzy 

o biznesie w nowym wydaniu. Dwumiesięcznik ma zasięg ogól-

nopolski i jest dostępny w ogólnopolskiej sprzedaży e-prasy 

na www.empik.com, w serwisie należącym do AGORA

www.publio.pl, serwisie będącym częścią EMPIK

www.virtualo.pl oraz w sklepie internetowym

na www.jachymczak.pl/shop

Dystrybuowany jest w wersji elektronicznej, dlatego dociera do 

szerokiego grona czytelników.
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Nowa perspektywa dla kobiecej przedsiębiorczości wynika z danych statystycznych, które mówią, że co trzecia, no-

wopowstała firma w 2019 roku została założona przez kobietę. Plasuje to nasz kraj na 15. pozycji na świecie i 5. pozycji 

w Europie. W ostatniej dekadzie rośnie liczba kobiet, prowadzących działalność gospodarczą oraz piastujących stano-

wiska kierownicze w spółkach kapitałowych. Nie zmienia to faktu, że kobieca przedsiębiorczość ma jeszcze wiele do 

osiągnięcia. Jaka będzie nowa perspektywa dla kobiecej przedsiębiorczości? Co możemy zrobić, aby stać się liderem 

kobiecej przedsiębiorczości w Europie? Czy kobiety będą stanowić połowę przedsiębiorców w naszym kraju?

W bieżącym numerze poruszamy tematykę kobiet w życiu zawodowym, na różnych szczeblach, zarówno tych wyso-

kich, jak i niskich. Bardzo wiele cech, które posiadają kobiety jest ich przewagą w życiu zawodowych, ale i rodzinnym. 

Praca w zrównoważonym i bezpiecznym środowisku pracy to marzenie każdego pracownika. Dla kobiet szczególnie 

ważna jest równowaga między pracą i życiem osobistym. Dlatego tak ważne jest znalezienie czasu na odpoczynek. 

Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko życzę Ci:

 • odwagi w życiu, bo dzięki niej osiągniesz swoje kolejne cele,

 • determinacji, bo ona pozwoli Ci wytrwale kroczyć po wyznaczonej drodze,

 • cierpliwości, bez której nie powstanie żadna rzecz, o której właśnie myślisz,

 • rzetelnego źródła wiedzy, która wesprze Cię wtedy, kiedy będziesz tego potrzebował/a, ale to już masz! 

Właśnie trzymasz je w swoich dłoniach. 

Dobrej i owocnej lektury

redaktor naczelna

KO B I E C E
B I Z N E S Y
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Wywiad z Ewą Trzcińską, 
Prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech – CAPI.

fot. Jacek Kamiński
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Redaktor naczelna Dwumiesięcznika 
Business Intelligence 

www.jachymczak.pl

EJ: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. 

Bycie kobietą przedsiębiorcą i to na obczyźnie 

to duże wyzwanie. Jest Pani Prezesem Polskiej 

Izby Biznesowej we Włoszech – CAPI. Czym zaj-

muje się Izba i jakie są jej cele?

ET: Polska Izba Biznesowa we Włoszech - CAPI 

jest instytucją młodą. 7 lipca będziemy świętować 

pierwszy rok naszej działalności. Składa się ona 

jednak z bardzo doświadczonych kobiet, ponie-

waż we Włoszech to polskie kobiety zajmują się 

biznesem. W zarządzie aktualnie zasiadają trzy 

Polki. Izba powstała z zapytań, jakie do nas, eks-

pertów trafiały, w związku z łączeniem biznesów 

obu krajów. „
CAPI to rodzaj parasola ochronnego 

dla polskich przedsiębiorców we 
Włoszech. Każda firma może się do nas 
zgłosić, a my pomożemy w rozwiązaniu 
bieżących problemów np. przekierujemy 
do prawnika, który zajmuje się prawem 

gospodarczym czy innych ekspertów.

To rozwiązanie dobrze się sprawdza. Wchodząc 

na nowy rynek, szczególnie rynek włoski, który 

jest rynkiem trudnym, hermetycznym, dojrzałym, 

nie ma miejsca na improwizację. To jedna z ośmiu 

największych gospodarek światowych. Wyma-

gający przeciwnik lub partner w biznesie. Warto 

mieć przemyślaną strategię. 

Wiedzieć, do kogo kieruję swój produkt/usłu-

gę? Czy jest to wyrób niszowy, czy masowy? Jak 

chcemy go dystrybuować? „
 Rynek włoski nie jest dla firm, 

które mają problemy w Polsce. To 
ma być ekspansja i kolejne miejsce 
rozwoju działalności, a nie zabawa 

w piaskownicy. 

Właśnie dlatego powstała nasza Izba: żeby przy-

gotować raport dla danego sektora i pokierować 

przedsiębiorcę do właściwego eksperta. Każdy 

z nas reprezentuje inną branżę i łącząc siły je-

steśmy w stanie skutecznie pomóc nowej firmie 

na włoskim rynku. 

Czy będąc dziennikarką łatwiej jest Pani skomu-

nikować przedsiębiorców ze sobą?

 

Od 30 lat podróżuję między Polską a Włochami. 

Jest to związane zarówno z moim życiem oso-

bistym (mój partner Aldo jest Włochem, a córka 

Karolina studiuje na Uniwersytecie Bolońskim), jak 

i zawodowym. Lubię być w ruchu, lubię organizo-

wać, wspierać, łączyć. Tam, gdzie się pojawiam 

rozglądam się i próbuję stworzyć grupę, najczę-

ściej są to mądre, przedsiębiorcze kobiety, które 

w ten sposób niejednokrotnie się poznają i za-

przyjaźniają. Lubię ludzi. To daje mi siłę napędową 

do dalszego działania. Aktualnie jest przystanek 

Włochy, ale nie zakładam, że to będzie ostatnie 

miejsce, w którym będę pracowała. W życiu trze-
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ba być otwartym i robić rzeczy, które są dla nas 

ważne i sprawiają nam przyjemność. 

Decyzja o zmianie miejsca do życia, ale i do biz-

nesu nie należy do najłatwiejszych. Skąd czer-

pie Pani siłę i odwagę życiową?

Wybory te nie są łatwe. Często musimy z czegoś 

zrezygnować, na rzecz czegoś innego. Uważam, 

że my, kobiety jesteśmy bardzo silne i potrafimy 

bardzo szybko przeorganizować nasze życie, jeśli 

jest tego warte. Mam to chyba po mojej mamie, 

podobnie jak moje dwie siostry. Momentami bar-

dzo mi brakuje Warszawy, mojej rodziny na wy-

ciągnięcie ręki, moich wieloletnich przyjaciółek 

Renaty, Kasi czy Maj. Moich sąsiadów, uliczek 

przemierzanych setki razy, warszawskich wiewió-

rek w Łazienkach.

„Tyle o sobie wiemy, na ile 
nas sprawdzono”

– tak mówiła nasza Noblistka Wiesława Szymborska.

„
Każda z nas jest silna, tylko trzeba 

w życiu mieć odwagę. Przeprowadzka 
poza granice swojego kraju to jest 

wyjście poza własną strefę komfortu.

I to takie konkretne. Jednak zawsze pozostanę 

Polką i tak też będę traktowana w obcym kraju. 

Ważne jest, aby będąc w obcym kraju odnaleźć 

lub … stworzyć organizację polonijną, która będzie 

nas wspierać. Żebyśmy nie czuły się osamotnione 

w tej nowej rzeczywistości. Nie zawsze wyjazd jest 

zaplanowany i wymarzony. Czasem decyzja o wy-

jeździe podejmowana jest pod wpływem jakie-

goś impulsu zewnętrznego. Wtedy, tym bardziej 

takie wsparcie jest nieocenione. Jednak odwaga 

to główny element, który nam pomaga odnaleźć 

się w nowych realiach. Na swojej drodze spotka-

łam wiele niesamowitych kobiet, bardzo im dzię-

kuję za lekcje jakich mi udzieliły, za podzielenie 

się ze mną swoimi historiami. Obiecuję sobie i im, 

że kiedyś je spiszę, aby pomogły nie tylko mnie, 

I sesja Focus Polonia Bari 6.10.2020
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ale i wielu innym kobietom, które boją się wyjść ze 

swojego kokonu i potrzebują impulsu, przykładu 

by odmienić swoje życie. 

Z odwagą w polskim narodzie, szczególnie 

wśród kobiet aż tak dobrze nie jest. Zauważam 

to podczas moich autorskich spotkań „Rozmowy 

przy kawie. Pisz życie własnym piórem”, gdzie 

czekam na nieznane mi wcześniej osoby i chcę 

z nim rozmawiać o odwadze w życiu i w bizne-

sie. Początkowych kilka spotkań siedziałam 

sama. Z każdym kolejnym jest coraz lepiej. Mało 

która osoba ma odwagę podejść do obcej osoby 

i rozpocząć konwersację. Czy to wynika z oso-

bowości czy są inne uwarunkowania?

 

W mojej ocenie kobiety są odważne, ale brakuje 

nam pewności siebie. To wynika po części z na-

szego wychowania. W domu często dzieci słyszą: 

„Siedź prosto”, „Nie wychylaj się”, „Uśmiechnij 

się”, „Nie garb się”, „Po co ci to było”. Nawet na-

sze przysłowie, że pokorne ciele dwie matki ssie 

przekazuje nam, abyśmy przede wszystkim się nie 

wychylali.  A dlaczego nie? Każdy z nas ma emo-

cje i wyraża je na różne sposoby. Przyglądając się 

wychowaniu dzieci we Włoszech zauważyłam, 

że jest zupełnie inaczej. Bardziej bezstresowo. Oni 

wszyscy są przekonani, że są genialni (uśmiech). 

Mają świetne samopoczucie. Tak się pokazują i tak 

kupują je inni. To się wynosi z domu. Wielokrot-

nie rozmawiałam o tym z Karoliną, która po zdaniu 

matury w Polsce zaczęła studia w Bolonii. To ona 

mi uświadomiła, jak ważne jest wpojenie dziecku, 

że jest świetne takie jakie jest. To mu daję odwa-

gę, tak w życiu osobistym jak i zawodowym. Silna 

kobieta to taka, która zna swoją wartość i nie boi 

się powiedzieć, że jest dobra w tym, co robi. Nie 

musi nikomu niczego udowadniać. Polacy są na-

rodem, który lubi oceniać. Dlatego boimy się np. 

popełniać błędy gramatyczne w obcym języku. 

A trzeba mówić. Nie zwracać na wszystko uwagi. 

Inaczej nigdy nie ruszymy z miejsca. „
Samokontrola wynika z tego, 

że jesteśmy kontrolowani od małego 
dziecka. A co za tym idzie, zabiera 
się nam spontaniczność i odwagę. 

Dajmy dzieciom wolność. Możliwość 
doświadczania. Porażki też są 

w życiu potrzebne. I tylko wtedy nie 
komentujmy typu „a nie mówiłam”, 

tylko na chłodno i rzeczowo przyjrzyjmy 
się powodom niepowodzenia.

Obserwując Polki za granicą widzę, że wykonu-

ją one olbrzymią pracę nad sobą, żeby mieć od-

wagę i móc powiedzieć: „Ja jestem dobra w tym 

i w tym”. W Polsce pytając kogoś, ile chce zara-

W Y W I A D

fot. Aneta Malinowska

8BUSINESS INTELLIGENCE     lipiec - sierpień 2021



W Y W I A D

biać, często nie umie tego określić, a może nie ma 

odwagi powiedzieć tego głośno. „
Kobiety biznesu i biznesmeni, którzy 

odnieśli sukcesy, to osoby, które 
znają swoją wartość. To osoby, które 
wyznaczają sobie cel, wierzą w swój 

projekt i idą do przodu.

Zarządzający firmą muszą nie tylko dobrze ją pro-

wadzić, ale również być wrażliwymi emocjonalnie 

ludźmi. W mojej ocenie takie osoby są silne.

Cieszę się, kiedy widzę osoby odważne, które 

przełamują bariery i nie boją się być sobą. Życie 

pod kontrolą to życie w ciągłym stresie. Zupełnie 

niepotrzebnie. Nie musimy wszystkiego ogarniać, 

być najlepsi i perfekcyjni. Skupiajmy się na tych 

rzeczach, które są dla nas najważniejsze. Resztę 

odpuszczajmy sobie.

Mam wrażenie, że polskie kobiety to „Hero” – ta-

kie bohaterki życiowe. Pracują na dwóch etatach, 

trzeci w domu, czwarty to wsparcie rodziców, 

a piąty organizacja. Na dłużą metę jest to nie do 

wytrzymania. Więc co robimy? Gorzkniejemy. 

Mnie do pionu stawia moja córka Karolina – jak 

się zapędzę, przyjmę za dużo zobowiązań na raz 

i zarywam noce, to potrafi na mnie popatrzeć tak, 

że kolejna praca poczeka. Jeśli nie ma czasu, raz 

w tygodniu wyjść do kina czy nawet wypić kawę 

na tarasie, bawiąc się z kocimi ulubienicami to ta-

kie życie nie ma sensu. 

Oczywiście, musimy pracować – rachunki nie chcą 

same się zapłacić, ale też dlatego że po prostu lu-

bimy to, co robimy. Mnie na przykład bardzo re-

laksuje zbieranie materiałów do potencjalnych 

tekstów. Jestem już na tyle „dorosła”, że staram 

się robić hierarchię rzeczy ważnych i na nich kon-

centrować uwagę. Resztę powinno się odpuścić 

lub delegować zadania. 

Luz tam, gdzie potrzeba i determinacja tam, gdzie 

potrzeba. Proste? Tylko w słowach. W czynach 

znacznie trudniejsze. Trzeba podglądać innych, 

którzy po prostu są pogodni i szczęśliwi i podpa-

trywać, jak to robią. Przeczytałam gdzieś, że sta-

jemy się tacy, jakimi jest pięć najbliższych osób 

z naszego otoczenia… Może warto się rozejrzeć 

wokół siebie i oczyścić pole z osób, które dla nas 

są toksyczne?

Jak pandemia wpłynęła na biznes międzynaro-

dowy?

Pandemia zaskoczyła nas wszystkich. Na począt-

ku wydawało się, że potrwa to tydzień, może mie-

siąc. Włosi podeszli początkowo do tego z niedo-

wierzaniem. Potem sytuacja się pogarszała. Była 

coraz większa liczba zachorowań i wprowadzono 

surowe obostrzenia. Nawet nie można było wyjść 

z domu. Chyba, że tylko po zakupy i to te powyżej 

50 EUR. Inaczej wystawiane były mandaty. W mia-

rę upływu czasu było coraz gorzej. Po kilku mie-

siącach spontanicznie organizowane akcje typu 

wywieszanie transparentów Tutto andra’ bene 

(wszystko będzie dobrze) czy wspólnego śpiewa-

nia z okien ucichły, tak jak i podupadła słynna wło-

ska żywiołowość. „
Włoska gospodarka opiera się 

na małych przedsiębiorcach. 98% 
firm, czyli kilka milionów to są 

firmy rodzinne, głownie w turystyce, 
gastronomii i handlu. Dlatego 
tak bardzo pandemia tąpnęła 

włoską gospodarką.
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Również branża targowa, której przychody stano-

wią ponad 13% PKB Włoch, mocno ucierpiała, co 

wpłynęło negatywnie na całość gospodarki krajo-

wej. „
Włosi nadal w dużej mierze są 

społeczeństwem patriarchalnym, gdzie 
to mężczyzna ma zarabiać. Utrata 

pracy przez głowę rodziny powodowała 
frustrację. Drastycznie wzrosły rozwody 

czy rozstania par, a mieszkanie bez 
balkonu stało się po prostu dramatem. 

Ceny mieszkań z balkonami czy 
tarasami poszybowały mocno w górę. 

Pandemia to olbrzymi sprawdzian dla ludzi, ich re-

lacji, umiejętności dopasowywania się do zmienia-

jących się warunków oraz ogromny sprawdzian dla 

biznesu. Nikt nie przewidział, że to będzie trwało 

tak długo. Podajmy choćby jako przykład: najwięk-

sze targi kosmetyczne „COSMOPROF WORLDWI-

DE BOLOGNA” przez ostatnie 2 lata się nie odbyły. 

Są one wyznacznikiem trendów na rynku beauty. 

Podobnie w innych sektorach.

Zamknięci w domach, odcięci od swoich zwyczajo-

wych zadań czy kontaktów z ludźmi (przypomnij-

my, że włoski styl życia to poranna kawa w zaprzy-

jaźnionym barze, częste spotkania w knajpkach 

tak w porze obiadowej jak i wczesno wieczornej 

a także biesiadowanie na kolację)  mieszkańcy Italii 

gorzknieli.  

Kolejna rzecz, która nikomu nie robi dobrze, to 

W Y W I A D

fot. Aneta Malinowska
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W Y W I A D

brak możliwości zaplanowania czegokolwiek. Ta 

niepewność i nieprzewidywalność są bardzo de-

stabilizujące. Nie wiemy, czy będąc za granicą bę-

dziemy mogli przylecieć do kraju, czy będziemy 

musieli zostać na obczyźnie. Nie wiemy, co i jak 

planować. Czy za chwilę znów nie będziemy we 

włoskim rejonie oznaczonym jako pomarańczowa 

albo co gorzej czerwone strefa (w Polsce czerwo-

na) i nawet z domu nie będzie można wyjść. Musi-

my jednak postępować rozsądnie, choć przestali-

śmy na chwilę być panami własnego losu. 

I znowu tu też trzeba wrócić do przysłowiowej 

szklanki w połowie pustej czy w połowie pełnej. 

Warto zauważyć w całej tej sytuacji plusy. Polski 

eksport mocno się w tym czasie rozwinął. Wynika 

to m.in. ze skróconego łańcucha dostaw. Szukamy 

partnera w ramach UE. Jest to olbrzymia szansa 

dla polskich firm. Za pierwsze trzy miesiące tego 

roku mamy zerowy bilans handlowy z Włochami, 

przy wzroście tak zakupów z Włoch jak i sprzeda-

ży. Było tyle samo eksportu, co importu – 3,3 mld 

euro. To pokazuje, że polskie firmy wychodzącą 

poza kraj i widzą szanse rozwoju na rynkach za-

granicznych. 

Czy warto prowadzić firmę w kilku krajach lub 

współpracować z zagranicznymi przedsiębior-

cami?

Polskie firmy są już przygotowane do biznesu 

międzynarodowego. Mają odwagę i chęć działa-

nia także poza Europą, nawet na najtrudniejszych 

rynkach wyrabiają sobie znakomite pozycje. Każ-

da zmiana ma plusy i minusy. Również ta obecna, 

czyli pandemia pokazała dobre i złe oblicze dla 

gospodarki światowej. Zmienił się model bizneso-

wy. Dziś, jeśli firma nie jest online, można śmiało 

powiedzieć, że nie żyje. Trzeba nadążać za zmie-

niającą się rzeczywistością. Nie zostawać w tyle. 

Warto rozwijać działalność e-commerce i być bli-

żej klienta. Brać przykład z zagranicznych gospo-

darek, które są dalej od nas. Uczmy się od najlep-

szych. 

Czym jest uwarunkowany sukces kobiet w biz-

nesie? „
My, Polki lubimy pracować i być 

w czymś dobre. Szkolimy się bardzo 
często. Przyglądając się bizneswoman 

w wieku około 40 lat, zauważam, 
że te kobiety łączą rolę matki 

i przedsiębiorczyni, ale nie muszą 
być już idealne. Znają swoją wartość 

i wiedzą, czego chcą od życia. 

Są ukierunkowane na cel. Potrafią wejść oknem, 

jeśli drzwi będą zamknięte. A jak okna im zamkną, 

to wejdą kominem. (uśmiech) Ta przenośnia do-

skonale obrazuje determinację, siłę i odwagę 

współczesnych kobiet biznesu. Polki są bardzo 

cenione w świecie. Przykładem może być Kamila 

Niekraszewicz, która wprowadzała na włoski ry-

nek polską firmę Comarch i odnosi na tym trud-

nym rynku spektakularne sukcesy. Włosi z niedo-

wierzaniem patrzyli na nią, że ta młoda kobieta 

jest tak wykształcona i jest szefem zespołu face-

tów (nie są do tego przyzwyczajeni, nawet w no-

woczesnym Mediolanie). Katarzyna Trawińska 

jest kolejnym przykładem wyjątkowej kobiety 

sukcesu. To ona uczy Włochów e-commerce’u.  

Agnieszka Gorzkowska i Ola Król stworzyły od 

podstaw portal polacywewloszech.com, który 

jest źródłem wiedzy dla Polonii nie tylko włoskiej 

i to wszystko społecznie. W Mediolanie, w którym 

mieszkałam przez chwilę stworzyłyśmy polską 

grupę Leonesse Polacche (Polskie Lwice) – tam to 

są dziewczyny! Beata Brożek spec od firm farma-
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ceutycznych, Ula Świerczewska światowej klasy 

ekspertka w branży filantropijnej najwyższego ka-

libru, Grażyna Ścisłowska swoją wiedzą wspiera-

jąca np. osoby, które znalazły się w depresji pan-

demicznej, nasze artystki zdobywające uznanie 

na trudnym mediolańskim rynku sztuki, prawnicz-

ki, lekarki…W Bolonii Aneta Malinowska stworzyła 

i prowadzi grupę na Facebooku, gdzie znajdzie-

my wszelkie rady i porady dla rodaków znajdują-

cych się w regionie Emilia Romania. Niesamowitą 

pracę wykonuje się w polskich szkołach, ja mam 

przyjemność współpracować z tą z Bolonii, gdzie 

Iwona Stachera jest zawsze otwarta na wszelkie-

go typu innowacje. Przykłady mogłabym tu mno-

żyć. Warto uczyć się od takich kobiet siły, odwagi 

i determinacji. Jak mam gorszy dzień, jak coś mnie 

przygniotło czy zabolało – rozglądam się wokół 

i widzę, że np. Aneta wymyśliła świetny projekt  

„Polskie kobiety na świecie polską dumą”, który 

polega na portretowaniu kobiet, pochodzących 

z Polski a żyjących ojczyzną, ale świadomych 

swoich korzeni i odczuwających dumę ze swoje-

go polskiego pochodzenia. Od razu tak jako Izba 

objęliśmy projekt patronatem, a ja i moja córka Ka-

rolina ( na co dzień poważna studentka medycyny 

na bolońskim uniwersytecie), stanęłyśmy przed 

obiektywem z polskimi akcentami w ubiorze. Ja 

do mojej bluzki przypięłam wiele dla mnie zna-

czący kotylion, z którym wiąże się piękna historia. 

Miałam zaszczyt być w komisji wyborczej w Kon-

sulacie RP w Mediolanie podczas wyborów do 

parlamentu europejskiego. Kolejka do głosowa-

nia była kosmiczna, ludzie stali ponad 2 godziny 

po tym jak przejechali nawet setki kilometrów, aby 

zagłosować. Jednak atmosfera była magiczna, 

która udzieliła się i nam w komisji. Pracowaliśmy 

bez przerw, starając się jak najsprawniej przepro-

wadzić głosowanie. W nagrodę za moje „kierowa-

nie ruchem” (starałam się ustawić osoby według 

nazwisk, aby trafiały do odpowiedniej osoby z ko-

misji) dostałam od przesympatycznej pani prze-

piękny, własnoręcznie zrobiony kotylion. I tu nie 

do wiary: już po chwili, gdy ukazała się moja wy-

powiedź na stronie konkursowej… niesamowita 

Bożena Krasoń, dobry duch Polonii we Włoszech, 

potrafiła powiedzieć kim jest ta osoba. Tak więc tu 

i teraz mogę powiedzieć: „dziękuję pani Halinko, 

prezent od Pani cały czas jest ze mną jako swo-

isty amulet”. Jak po raz kolejny się okazuje, świat 

jest mały.

  

Dlaczego komunikacja ma tak duże znaczenie 

w prowadzeniu firmy?„
Komunikacja to jest słowo klucz 
w biznesie, w domu, w przyjaźni. 

Powinniśmy być otwarci 
na komunikowanie się. Przyjmować 

konstruktywną krytykę i umieć 
wyciągać z niej wnioski.  

Każdy z nas ma swoje limity. Wiem, w czym jestem 

dobra, a co powinnam oddelegować. Najgorsza 

jest sytuacja, kiedy pracownik nie ma szacun-

ku do swojego przełożonego. Wynika to często 

z błędnego myślenia kierownictwa, że wzbudzą 

szacunek strachem. Prawdziwy menadżer potrafi 

przyznać się do tego, że czegoś nie wie i pozwala 

ten obszar zagospodarować swoim pracownikom. 

W firmach niestety często jest gra pozorów, o pra-

cy stanowi ilość wysłanych maili, a nie konkret-

ne działanieDlatego tak ważna jest komunikacja. 

Oczywiście, nie jest łatwo przyznać się do tego, 

że czegoś nie umiemy, ale czasy Zosi Samosi to 

już odległa przeszłość.

Czy Polacy i Włosi mają takie samo podejście 

do Work-Life-Balance?

W Y W I A D
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Dla Włochów najważniejszy jest człowiek i komu-

nikacja, jednym słowem relacje międzyosobowe.  „
Biznes we Włoszech robi się poprzez 

budowanie zaufania. Jeśli Włoch 
nas pozna i zaprzyjaźni się z nami 
biznesowo, to mamy sprawdzonego, 

lojalnego partnera biznesowego.

Polacy są zadaniowi. Jeśli mamy do wykonania 

np. sprzedaż na określonym poziomie, to my to 

zrobimy. Relacje są u nas na drugim, a może na-

wet i na dalszym miejscu. W Włoszech nikt nie 

pracuje po 16 godzin dziennie, zapominając o ro-

dzinie. Pracują efektywnie, robią sobie w ciągu 

dnia przerwy. U nas powoli ta kultura biznesowa 

przychodzi i zaczyna być lepiej. Pracujemy ina-

czej, ale efektywność we Włoszech jest większa. 

Powinniśmy pracować zgodnie z naszym rytmem 

biologicznym. Nikt nie jest w stanie pracować  

8 godzin efektywnie, bez przerwy. Dlaczego dzie-

ci uczą się w szkole tylko 45 min, a studenci 90 

min? Ponieważ tyle są w stanie utrzymać koncen-

trację. W pracy powinno być tak samo. Work-Life-

-Balance jest bardzo potrzebny. Rozsądne kobiety 

biznesu mają czas na pracę i czas dla siebie oraz 

swojej rodziny. Dajmy sobie czas na odpoczynek 

i wyjazd na wakacje bez komputera. Wszystko jest 

kwestią dobrego zorganizowania własnego czasu. 

To sobie powtarzam jak mantrę, mimo że normal-

nie nie rozstaję się z dwoma telefonami i często 

zaczynam dzień o 5 rano by w spokoju zaplano-

wać wszystko. Jednak coraz częściej właśnie tak 

rano wychodzę na balkon posłuchać szalejących 

wtedy ptaków, pobawić się z dwoma cudnymi 

kotkami, powdychać zapachy i … poczuć smak 

i zapach życia, zanim wciągnie mnie kalendarzowa 

machina zdarzeń.

Redakcja Business Intelligence partnerem

Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech.

W Y W I A D

Work-Life-Balance jest bardzo potrzebny.
Rozsądne kobiety biznesu mają czas na 
pracę i czas dla siebie oraz swojej rodziny. 

fot. Freepik

13BUSINESS INTELLIGENCE     lipiec - sierpień 2021



BEZPIECZNE I ZRÓWNOWAŻONE

B A R B A R A  S T A N G R E T

ŚRODOWISKO
PRACY

fot. Freepik



BARBARA STANGRET
Specjalista ds. BHP 

B I Z N E S

  PRZEWODNIK CSR PO BEZPIECZNYM 

  I ZRÓWNOWAŻONYM ŚRODOWISKU PRACY

To bardzo ciekawy i przystępnie napisany tekst, 

opracowany przez Zespół ds. Zrównoważonego 

Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przed-

siębiorstw – organ pomocniczy Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej. Lektura ta zawiera 

kompendium wiedzy oraz konkretne wskazówki, 

jakie działania przedsiębiorcy powinni podejmo-

wać w celu rozwoju odpowiedzialnych polityk pra-

cowniczych i w jaki sposób je realizować. Wyjaśnia 

i konkretyzuje zagadnienia, na które należy zwró-

cić szczególną uwagę. Podaje przykłady rozwią-

zań i zachęca do podejmowania szeroko rozumia-

nych działań budujących relację pracownik – firma 

oraz jednostka – zespół.

  KLUCZOWE ASPEKTY DZIAŁANIA FIRMY

Całość materiału odnosi się do kluczowych aspek-

tów działania firmy oraz nawiązuje do normy  

PN-ISO 26000 w zakresie tematyki związanej 

z bezpieczeństwem i higieną pracy. Problematy-

ka dotyczy świadomości oraz odpowiedzialności 

społecznej dla trzech kluczowych obszarów:

 • ładu organizacyjnego – czyli systemu służą-

cego do wdrażania i podejmowania decyzji 

skierowanych na realizację konkretnego celu;

 • praw człowieka – czyli zbioru wszystkich 

przepisów regulujących stosunki prawne w fir-

mie oraz przestrzeganie standardów wycho-

dzących poza ramy prawne;

 • praktyk z zakresu pracy – to jest działań ma-

jących na celu wspieranie, rozwijanie oraz do-

cenianie pracownika w firmie.

Każdy z ww. obszarów został przeanalizowany 

i omówiony z uwzględnieniem najistotniejszych 

zagadnień z danego działu. Tym sposobem po-

wstała pewnego rodzaju lista, która ułatwia zain-

teresowanym poruszanie się w tym obszarze.

Przeglądając portale informacyjne, ostatnio bardzo często spotykam się ze sformułowaniami 

„świadomy rozwój”, „zrównoważone środowisko pracy”, „firma odpowiedzialna społecznie”, 

„nowatorski rozwój praktyki biznesu”. Określenia te stają się powszechnym lepem na muchy, który 

przyciąga zainteresowanych, jednak nie łączą się w żadną spójną całość. Wyrwane z kontekstu 

frazesy są otoczone chmurką wiedzy, z której trzeba wybierać konkrety jak grzybki z barszczu. Szkoda 

– bo temat jest niezwykle ciekawy, brak tylko konkretnego źródła, w którym byłby jasno omówiony. 

Zapoznając się z materiałami udostępnionymi przez Cecylię Połuboczek, Prezes Zarządu Oddziału 

Warszawa Wola Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy, z uwagą przeczytałam polecany materiał. Lektura bardzo miło mnie zaskoczyła.
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  ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO PRACY

Szczególnie zostały wyeksponowane zagadnienia 

związane z minimalizowaniem negatywnych kon-

sekwencji własnej działalności. Publikacja kładzie 

także duży nacisk na rozwój jednostki, czyli świa-

dome inwestowanie w pracownika, i szkolenia 

w miejscu pracy. Wypunktowane zostały korzyści, 

które pojawiają się w sytuacji, kiedy pracodawca 

i pracownik znajdują wspólny punkt odniesienia 

i zaczynają współdziałać ze sobą dla dobra fir-

my. Pojawia się temat szkoleń twardych, mięk-

kich, webinarów, mentoringu, cross-mentoringu 

i coachingu oraz samokształcenia pracowników. 

Metody te obecne już od jakiegoś czasu na ryn-

ku pracy są coraz bardziej popularne ze względu 

na ogromną efektywność oraz obopólną korzyść. 

Szkolenia pozwalają podnieść wiedzę, ale również 

poprawiają odczucia psychologiczne pracownika, 

wzmacniają jego poczucie wartości oraz pozwa-

lają na rozwój zawodowy. Są też czynnikiem wią-

żącym pracownika z firmą. Dobrze zaplanowany 

system szkoleń pracowników pozwala na znaczne 

poprawienie wyników działalności firmy na każ-

dym polu. Wzrost świadomości wśród pracowni-

ków przekłada się na zmniejszenie wypadkowo-

ści, absencji i rotacji podwładnych w zakładzie. 

Stałe pogłębianie wiedzy daje lepszą możliwość 

współpracy na poszczególnych szczeblach firmy.

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważo-

nym środowisku pracy porządkuje najważniejsze 

zasady, którymi kieruje się (w mniejszym lub więk-

szym stopniu) większość szanujących się firm. Ze-

branie informacji, ujednolicenie i ukierunkowanie 

działań jest planem ramowym do określenia celu 

dla zainteresowanych oraz doskonałą bazą wie-

dzy dla poczatkujących w tej dziedzinie. Uważam, 

że publikacja ta jest bardzo pomocnym materia-

łem i daje konkretne podstawy do wprowadzenia 

świadomych zmian w działalności firmy.

B I Z N E S

fot- Freepik

Szkolenia pozwalają podnieść 
wiedzę, ale również poprawiają 
odczucia psychologiczne pracownika, 
wzmacniają jego poczucie wartości 
oraz pozwalają na rozwój zawodowy.
Są też czynnikiem wiążącym 
pracownika z firmą. 
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DLACZEGO MY?

Niektóre książki zmieniły świat... My je drukujemy od 1991 roku.

Colonel drukarnia – na czas, na miejsce, na pewno – tradycja jakości.

Wynalazek druku zmienił świat - my zmieniamy go codziennie :)

Drukarnia Colonel zajęła II miejsce w rankingu „Drukarnia dziełowa roku” w ocenie eksperckiej, wyniki roku 2018 plasują 

nas w ścisłej czołówce drukarń dziełowych w Polsce.

Zakład Graficzny Colonel S.A. jest firmą rodzinną działającą nieprzerwanie od 1991 roku.

Firma specjalizuje się w druku i oprawie książek oraz albumów, w oprawie twardej i miękkiej, przy zachowaniu najwyższych 

możliwych norm jakościowych. Oprócz tego wykonuje: katalogi, foldery i ulotki reklamowe, plakaty i wszelkie publikacje 

reklamowe. Drukarnia produkuje około 4000 tytułów rocznie w łącznym nakładzie blisko 10 mln egzemplarzy oraz dużą ilość 

pozostałych produktów. Zasięg: Polska i zagranica (kraje UE, Wielka Brytania, USA).

DRUKOWANIE TO NASZA PASJA!

ZAKŁAD GRAFICZNY "COLONEL"S.A.

ul. Nad Drwiną 4B
30-741 Kraków

tel. (+48) 012 423 66 66           e-mail: sekretariat: biuro@colonel.com.pl
tel. (+48) 012 652 68 00

ZAUFALI NAM

W W W . C O L O N E L . C O M . P L

http://www.colonel.com.pl


E L Ż B I E T A  J A C H Y M C Z A K

KOBIECA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

fot. Freepik



B I Z N E S

  NOWA PERSPEKTYWA DLA KOBIECEJ

  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Rok 2020 był dla wszystkich rokiem zmian. Nie 

było osoby, która nie odczułaby skutków pande-

mii. „
Liczba osób bezrobotnych w Polsce 
na koniec 2020 roku wzrosła o 21% 

w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Przykładowo w Małopolsce połowa 

z tych osób to kobiety. 

Branża gastronomiczna, hotelarska czy też bran-

ża beauty ucierpiały najbardziej, a wiemy, że są 

to branże kobiece. Dodatkowo należy pamiętać, 

że mamy kobiety w korporacjach i szeroko rozu-

mianym sektorze prywatnym, w którym również 

nie działo się ostatnio kolorowo. Kobiety mają 

swoje pasje, które chcą monetyzować, jednocze-

śnie móc spędzać czas z rodziną. Zamykane co 

jakiś czas żłobki, przedszkola, szkoły dają powo-

dy kobietom do myślenia o własnej działalności. 

W nowej perspektywie kobieca przedsiębiorczość 

Nowa perspektywa dla kobiecej przedsiębiorczości wynika z danych statystycznych, które mówią, 

że co trzecia, nowopowstała firma w 2019 roku została założona przez kobietę. Plasuje to nasz kraj 

na 15. pozycji na świecie i 5. pozycji w Europie. W ostatniej dekadzie rośnie liczba kobiet, prowadzących 

działalność gospodarczą oraz piastujących stanowiska kierownicze w spółkach kapitałowych. Nie 

zmienia to faktu, że kobieca przedsiębiorczość ma jeszcze wiele do osiągnięcia. Jaka będzie nowa 

perspektywa dla kobiecej przedsiębiorczości? Co możemy zrobić, aby stać się liderem kobiecej 

przedsiębiorczości w Europie? Czy kobiety będą stanowić połowę przedsiębiorców w naszym kraju?

ELŻBIETA JACHYMCZAK
Redaktor naczelna Dwumiesięcznika 
Business Intelligence 

www.jachymczak.pl

fot. Freepik
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będzie się cały czas rozwijać. Aby mogło tak być, 

kobiety potrzebują wsparcia merytorycznego,  

networkingu oraz mentoringu biznesowego. 

  ROZWÓJ KOBIECEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Każdy z tych trzech elementów układanki sprawia, 

że kobiety są lepiej przygotowane do rozpoczę-

cia swojej drogi biznesowej oraz kroczenia po niej 

do wyznaczonego celu. Wsparcie merytoryczne 

w postaci książek, artykułów branżowych, szko-

leń, prelekcji czy wykładów, dziś głównie onli-

ne, powoduje, że zdobywamy niezbędną wiedzę 

o biznesie, finansach czy prawnych aspektach 

prowadzenia działalności. „
 Spotkania networkingowe tj. Biznesowe 

Śniadania dla Przedsiębiorczych 
Kobiet organizowane przez Akademię 
Kobiecej Przedsiębiorczości pozwalają 
na nawiązanie nowych kontaktów oraz 

pozyskanie potencjalnych klientów. 
Dzięki mentoringowi biznesowemu 
kobiety wzajemnie mogą uczyć się 

od siebie.

Bogate doświadczenie Mentorki biznesowej po-

zwala zaoszczędzić czas na wymyślanie koła od 

nowa. Dokładając do tego media, jako narzędzie 

skutecznego budowania marki osobistej oraz mar-

keting szeptany możemy stać się liderkami kobie-

cej przedsiębiorczości w Europie.

  PÓŁ NA PÓŁ

Można przypuszczać, że już za kilka lat kobiety 

będą stanowiły połowę wszystkich przedsiębior-

ców w naszym kraju. Przed nami jednak jeszcze 

długa droga, aby tak było. Rola kobiet w ży-

ciu społecznym ulega zmianie. Jesteśmy coraz 

bardziej niezależne, samodzielne oraz aktywne  

zawodowo. „
 Chcemy decydować o sobie i mieć 
pewność, że w trudnych sytuacjach 
kryzysowych, będziemy mogły same 

utrzymać siebie i swoją rodzinę. Czasy, 
kiedy to mężczyzna pracował i zarabiał 

na rodzinę, skończyły się. Mamy 
równouprawnienie, również w biznesie.

Owszem, prowadzimy firmy w odmienny sposób, 

jednak nie zmienia to faktu, że kobieca przed-

siębiorczość jest równie wartościowa, co męska. 

Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że na-

sza wielozadaniowość oraz relacyjność pozwa-

la nam, kobietom, na długotrwałą działalność  

gospodarczą.

fot. Freepik
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A N N A  Z A J Ą C

VIDEOTELLING, 
CZYLI JAK SZYBKO ZAISTNIEĆ 

W SIECI VIDEOWIZYTÓWK Ą

fot. Anna Zając



ANNA ZAJĄC
Z wykształcenia architekt, z zawodu filmowczyni 
i pisarka, z pasji perkusistka amatorka, prywat-
nie mama dwóch Smerfetek. Właścicielka firmy 
Light Inside. Od 2012 roku uczy, jak tworzyć, 
i sama tworzy i przygotowuje video wizytówki 
biznesów. 

Dlaczego? Bo działają na największą liczbę zmy-

słów, bo widać, co robisz i jak to robisz, bo moż-

na odtworzyć je niemal wszędzie w ekspresowym 

tempie i dać się zachwycić. Jeśli w odpowiedni 

sposób pokażesz to, co robisz, klient się z tym 

utożsami i kupi Twoją usługę lub produkt, jeszcze 

zanim pozna jego cenę. Szybciej też zacieśnisz re-

lacje z obecnymi odbiorcami i w viralowy sposób 

przyciągniesz swoją autentycznością nowych.

Jak to zrobić? Za pomocą videotellingu właśnie, 

czyli chwytliwej historii pokazanej w kadrach fil-

mowych. Nie trzeba wiele sprzętu, żeby dobrze 

ją przygotować, ale jeśli czujesz, że to Cię prze-

rasta – zleć to zadanie profesjonalistom. Nagrania 

i montaż, wbrew pozorom, są dość czasochłonne.

Video content marketing w postaci cyklicznych 

live’ów jest jak networking po eventach bizne-

sowych, zaś videowizytówka to przekazanie ko-

muś swoich namiarów, najważniejszych informacji 

o tym, jak możesz komuś pomóc swoją usługą.

Czas trwania videowizytówki to najlepiej

1–1,5 min.

  ETAPY TWORZENIA VIDEOWIZYTÓWKI

1. Rozwój koncepcji (pomysł, planowanie).

 • Zobacz oczami Twojego klienta, jakie jego pro-

blemy zostaną rozwiązane albo jakie marzenia 

spełnione dzięki Twojej usłudze lub produkto-

wi. Potem pomyśl, jak to pokazać w nieoczy-

wisty sposób. Tak jak w każdej dobrej struktu-

rze opowieści opartej na storytellingu spróbuj 

pokazać na przykład swoją osobistą historię. 

Taką, która doprowadziła Cię do stworzenia 

firmy, by pomagać innym. Misję, która odpo-

wiada na słynne pytanie Simona Sinka: „Dla-

czego robisz to, co robisz”. Ewentualnie pokaż 

przypadek Twojego zadowolonego klienta. 

Z czym zmagał się przed tym, zanim poznał 

Twoją usługę, i o ile jest mu lepiej po skorzy-

staniu z tego, co oferujesz. To tylko dwa z wie-

lu pomysłów na to, jak nietuzinkowo pokazać 

to, co tworzysz. Uruchom swoją kreatywność.

 • Storyboard. Jeśli w Twoim umyśle zakiełkował 

już pomysł i ułożyłeś go w sceny, rozrysuj je 

przy pomocy storyboardu. Możesz też w apli-

kacji PowerPoint użyć szablonu „pionowy sce-

norys”.

 • Muzyka. Czasem lepiej wybrać ją na początku, 

bo to jej rytm, styl i długość może nadać cha-

Artykuł partnerski

Videowizytówka, czyli krótki film promocyjny o tym, co tworzy Twoja firma, to swego rodzaju biznesowe 

ID. Obojętne, czy jesteś właścicielem mikrofirmy czy dużej organizacji, nie musisz dzisiaj wydawać 

milionów, by pokazać się światu. Może już piszesz ekspercki blog, wrzucasz zdjęcia na Instagram 

i prowadzisz transmisje live na Facebooku lub kanale YouTube. Pamiętaj jednak, że spośród słowa 

pisanego, zdjęć, grafik i filmów to te ostatnie „robią najlepszą robotę” w promocji biznesu w sieci.
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rakter Twojej videowizytówce. Osobiście, żeby 

spać spokojnie i nie przejmować się kwestiami 

praw autorskich, korzystam ze strony audio-

jungle.net. Już za 5 USD można znaleźć tam 

bardzo dobre utwory muzyczne.

2. Preprodukcja, czyli organizacja planu filmowe-

go. Innymi słowy – ustalenie budżetu, organiza-

cja miejsc nagrań, zaangażowanie ewentualnych 

aktorów, wybór sprzętu do nagrywania, stylizacji 

i terminów. Do miejsc, w których będziesz nagry-

wać, warto wybrać się wcześniej. Zrób harmono-

gram godzinowy dnia zdjęciowego, a czas na usta-

wienie kadru od razu pomnóż razy dwa. Sprawdź 

też prognozę pogody.

3. Produkcja, czyli nagrania. Dzień wcześniej doła-

duj baterie, przygotuj sprzęt, zadzwoń do wszyst-

kich, czy są gotowi, i zadbaj o sen. W dniu zero… 

„tylko spokój Cię uratuje”. Dorzuciłabym do tego 

spontaniczność, elastyczność, kreatywność i do-

bry humor. Pamiętaj o sprawdzeniu mikrofonów 

i oświetlenia oraz wyeliminowaniu niechcianych 

rzeczy z kadru itd. Wyłapuj emocje na planie – to 

one są numerem jeden w filmie.

4. Postprodukcja, czyli montaż filmu. Jeśli nagry-

wasz telefonem, możesz skorzystać z wielu aplika-

cji do edycji filmu. Choć uważam, że na większym 

ekranie widać więcej i można łatwiej manewrować 

puzzlami, jakimi są poszczególne ujęcia, z których 

budujesz sceny. Osobiście korzystam z płatnej 

aplikacji Wondershare Filmora (cena to około 300 

zł). To prosty w obsłudze program z wieloma go-

towymi elementami do wykorzystania przy mon-

tażu filmu. Bezpłatnym programem na komputer 

stacjonarny jest np. DaVinci Resolve, choć jest 

dość skomplikowany. Jeśli masz komputer Apple, 

możesz użyć programu iMovie. Pamiętaj o segre-

gacji ujęć, o muzyce i jej rytmie, o ewentualnym 

dodaniu filtrów i przejść (ale nie przesadzaj z nimi 

– tutaj sprawdza się podejście, że „mniej znaczy 

więcej”), o napisach, jeśli są konieczne, może 

o głosie lektora lub Twoim oraz o intro i outro. We 

Fot. Unsplash
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wstępie możesz umieścić tylko tytuł lub krótką 

animację Twojego logo, a na końcu podać namiary 

na siebie i komunikat typu call to action, czyli np. 

zaproszenie klienta do odwiedzenia Twojej strony 

lub kupienia produktu.

5. Dystrybucja, czyli promocja filmu. Wydaje Ci 

się, że to, co napisałam, to duża część pracy, którą 

po około 14 dniach możesz mieć za sobą? Otóż to 

połowa sukcesu. Teraz rozplanuj promocję filmu 

w social mediach.

Powyższe rady to know-how w pigułce: wiedza 

z pogranicza filmów kinowych i reżyserii przez 

duże R oraz z dzisiejszego prowadzenia biznesów 

w social mediach.

Jak to działa w praktyce?

Zobacz case study, czyli przykładową reklamę, 

którą sprzedaję. 

Produktem jest auto. Nie pokazano jego pięknej 

karoserii, ale… bezpieczeństwo, jakie daje. 

Chcesz spróbować swoich sił w nakręceniu vi-

deowizytówki? Przypomnij sobie, które historie 

utkwiły Ci w pamięci swoim przesłaniem, przestu-

diuj je. Chwytaj za aparat fotograficzny lub za tele-

fon komórkowy i próbuj. Jedyne, co Cię powstrzy-

muje, to Twoja wyobraźnia, a ona zapewne nie ma 

granic. Powodzenia!

B I Z N E S
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Spotkajmy się przy Floriańskiej

5 7 5  1 0 7  8 8 8  B I Z N E S @ H O T E L U N I C U S P A L A C E . P L  H O T E L U N I C U S P A L A C E . P L

Zapraszamy do organizacji  spotkań 
na kameralnym Tarasie z widokiem na 
ul. Floriańską, w salach konferencyjnych 
i  resta u ra cj i  H ote lu  U n icus  Pa la ce.

Zorganizujemy dla Państwa:

OBIADY I KOLACJE FIRMOWE

KONFERENCJE

ŚNIADANIA I SPOTKANIA BIZNESOWE

SZKOLENIA I WARSZTATY

https://www.hotelunicuspalace.pl/


S Y L W I A  N A S T E V S K A

5  ZASAD,
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO

SESJI ZDJĘCIOWEJ

fot. Freepik



Artykuł partnerski 

Sesja zdjęciowa to wspaniała okazja, aby zatrzymać czas i utrwalić wspomnienia na długie lata. 

Profesjonalne zdjęcia coraz bardziej zyskują na popularności, ponieważ każdy chce mieć czarujące, 

klimatyczne ujęcia i wyglądać na nich idealnie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to łatwa 

sprawa i tylko superkamera w rękach fotografa czyni cuda. Jednak przygotowanie do sesji zdjęciowej 

nie zawsze należy do najprostszych. Więc jak przygotować się do sesji, aby uzyskać piękne fotografie? 

Oto kilka zasad, które pomogą Ci pięknie wyglądać na zdjęciach.

  1. ZACZNIJMY OD TERMINU 

Zarezerwuj termin i omów z fotografem najważ-

niejsze szczegóły dotyczące rodzaju sesji. Nie-

ważne, czy będzie to lifestylowa sesja rodzinna, 

LoveStories czy profesjonalne portfolio modelin-

gowe. Najważniejszy jest pomysł. Myślisz o stylu 

romantycznym z umiarkowaną elegancją? A może 

chcesz odzwierciedlić swoją codzienność, ale 

z lekką nutą erotyki? Pomysłów jest mnóstwo, 

więc musimy dokładnie wiedzieć, jak chcemy wy-

glądać i czego chcemy od fotografa. Po określeniu 

koncepcji sesji zdjęciowej będzie łatwiej wybrać 

termin i porę dnia. „
Musimy zadbać, aby w tym dniu nie 

mieć żadnych ważnych spraw do 
załatwienia, ponieważ objawy stresu 

będą widoczne zarówno w naszym 
zachowaniu, jak i na zdjęciach. Uśmiech 

i bycie sobą – to klucz do wyjątkowo 
udanych zdjęć.

Ważne jest również ustalenie, czy sesja będzie się 

odbywać w studio, czy w plenerze.

   2. ZNAJDŹ SWOJĄ WYMARZONĄ

   STYLIZACJĘ 

Po ustaleniu tematyki sesji zdjęciowej przygotuj 

stylizację. Zastanów się, jak chcesz wyglądać 

na fotografiach. Strój to bardzo ważny element, 

a jego dobór stanowi niemałe wyzwanie. 

Przygotowanie się do sesji zdjęciowej to dobra 

okazja, aby pobawić się w stylistę. Jeśli brakuje 

Ci na to czasu lub nie masz odpowiednich ubrań 

– skorzystaj z zasobów fotografa. Ważne jest 

jednak to, by ubrać się schludnie i wygodnie. 

Ubrania nie mogą krępować Twoich ruchów, 

powinny umożliwiać swobodne poruszanie 

się, zwłaszcza stroje dla najmłodszych. W sesji 

rodzinnej stroje wszystkich osób powinny być 

spójne, w podobnych odcieniach. Pamiętaj, aby 

dobrać do ubrań odpowiednie dodatki: buty, 

biżuterię i różnego rodzaju akcesoria. Warto 

zaznaczyć, że stroje powinny być dopasowane 

do okazji oraz miejsca sesji. W przypadku sesji 

noworodkowej i sesji ciążowej należy zapytać 

fotografa o posiadane przez niego stylizacje.

SYLWIA NASTEVSKA
fotograf
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  3. MAGIA MAKIJAŻU  

Nie jest żadną tajemnicą, że w dzisiejszych cza-

sach wszystko można poprawić przy pomocy 

Photoshopa. Retusz to nieodłączna część pracy 

fotografa, która przekształca nasze zdjęcia w małe 

dzieła sztuki. Ale tak czy owak, makijaż odgrywa 

bardzo istotną rolę w każdej sesji zdjęciowej i na-

prawdę czyni cuda. Warto umówić się na profe-

sjonalny makijaż, ponieważ wizażystka podkreśli 

wszystkie Twoje walory, dzięki czemu będziesz 

czuć się pięknie na każdym zdjęciu. Oczywiście, 

minimalna obróbka, tj. zmiana barwna fotografii, 

kadrowanie, poprawa szczegółów, zawsze jest 

potrzebna, ale im mniej Photoshopa, tym zdjęcia 

będą wyglądać bardziej naturalnie. „
Makijaż do zdjęć powinien być inny niż 
ten na co dzień. Z reguły jest mocniejszy 

i wyrazisty. Należy również zadbać 
o odpowiednią fryzurę. Niezależnie od 

rodzaju sesji powinna być ona starannie 
wykonana, aby nie stwarzać pozoru 

nieładu na głowie.

  4. ZRELAKSUJ SIĘ I BĄDŹ SOBĄ

W dniu sesji zdjęciowej trzeba zadbać o dobry 

wypoczynek. Pamiętaj, że odpowiednia ilość snu 

zapewni Ci świeży i promienny wygląd. Bardzo 

ważne jest także zjedzenie lekkiego posiłku, któ-

ry dostarczy Ci energii i sprawi, że Twoja sylwetka 

zachowa naturalne kształty. Podczas sesji zdjęcio-

wej niezwykle istotne jest nasze pozytywne na-

stawienie oraz zaufanie do fotografa. Pozowanie 

przed kamerą ma sprawiać przyjemność, więc nie 

powinno powodować żadnego stresu.

  5. SZTUKA POZOWANIA

„Zupełnie nie umiem pozować”, „jestem niefoto-

geniczna”, „beznadziejnie wychodzę na zdjęciach”. „
Słowo „pozowanie” często budzi paraliż 

i wywołuje panikę. Aby dobrze czuć 
się przed obiektywem, nie trzeba być 

profesjonalną modelką. Poćwicz przed 
lustrem, oswój się ze swoim ciałem 

i tym, jak się prezentujesz.

Warto popracować nad emocjami, nauczyć się 

radzić sobie ze stresem i zachowywać się przed 

obiektywem w sposób naturalny. Wtedy swoboda 

pozowania przychodzi już sama. Pamiętaj, że foto-

graf zna się na rzeczy i zawsze podpowie, jak się 

ustawić, co zrobić z rękami, gdzie patrzeć i kiedy 

trzeba się uśmiechać. Wyluzuj się i zaufaj profe-

sjonaliście.

Skład i redakcja tekstu: Karetyna Kuskova

fot. Freepik
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L U C Y N A  M A L I K

CHCESZ ZACZĄĆ SWÓJ

BIZNES ONLINE? 
NIE POPEŁNIAJ TYCH BŁĘDÓW!

fot. Freepik



Artykuł partnerski 

W dobie pandemii model pracy zdalnej upowszechnił się, często stając się wręcz koniecznością. I choć 

wiadomo, że ma on zarówno swoje zalety, jak i wady, dla części z nas stał się całkiem wygodnym 

rozwiązaniem. Na tyle komfortowym, że coraz więcej osób rozważa rozpoczęcie własnej działalności 

online. Chęć realizacji marzeń przeplata się jednak z obawami wynikającymi z nieznajomości 

środowiska cyfrowego czy marketingu online. Na co więc powinna zwrócić szczególną uwagę osoba, 

która chce zrobić pierwszy krok w kierunku rozwoju swojej marki? Jak ustrzec się przed popełnianiem 

podstawowych błędów? Jako strateg marketingu online przedstawiam kilka porad wynikających 

z mojego doświadczenia oraz obserwacji klientów.

LUCYNA MALIK
Strateg marki

www.pasjawbiznesie.pl
www.pasjawpracy.pl

  DZIAŁANIE Z DOSKOKU

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie 

na pytanie: czy nowa działalność ma być głów-

nym zajęciem zawodowym i źródłem dochodu, 

czy tylko dodatkiem do etatu?„
 Raczej nie możemy liczyć na to, 

że dzieląc czas i siły między pracę 
etatową a własny biznes, uda się nam 

uniknąć błędów i odnieść sukces. 
Dopiero cała uwaga skierowana 
na własne działania pozwoli, tak 

naprawdę, rozwinąć firmę.

Musimy podjąć decyzję, czy odchodzimy z etatu 

i rzucamy się na głęboką wodę, czy rozwijamy 

swoją działalność „po godzinach”. Tutaj pojawia 

się następne pytanie: czy w przypadku rezygnacji 

z etatu posiadamy wystarczające zabezpieczenie 

finansowe na start własnego biznesu?

  BRAK PODUSZKI FINANSOWEJ

„
 Podjęcie decyzji o założeniu własnej 

działalności nie może oznaczać pójścia 
na żywioł i radykalnego odcięcia się od 

bieżącego źródła dochodu. Trzeba się do 
tego wcześniej przygotować, również  

(a może przede wszystkim) finansowo. 

Oprócz kwoty potrzebnej na samo uruchomie-

nie działalności powinniśmy zarezerwować sobie 

środki na minimum 6 miesięcy potencjalnego bra-

ku dochodów. Taka poduszka finansowa pozwoli 

nam skupić się na rozwoju firmy oraz działać pla-

nowo i bez stresu, a co za tym idzie, uchroni nas 

przed pochopnymi i błędnymi decyzjami.

  BRAK STRATEGII

Potrzeba posiadania strategii nie zawsze jest oczy-

wista, zwłaszcza dla właścicieli małych przedsię-
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biorstw czy jednoosobowych działalności. Powo-

dów braku strategii może być kilka: przekonanie, 

że jest to niepotrzebny koszt, zbędny luksus, czy 

mylenie jej z harmonogramem, planem lub wizją. 

Właściciele małych przedsiębiorstw często twier-

dzą, że doskonale wiedzą, jaka jest strategia ich 

firmy i nie potrzebują żadnych wytycznych z ze-

wnątrz. Mają w głowie zarysowany obraz, jak ma 

wyglądać firma, jakie produkty ma oferować i kto 

jest klientem docelowym. To jednak nie wystar-

czy, a takie myślenie stanowi poważny błąd i jest 

początkiem drogi do upadku. Strategia istniejąca 

wyłącznie w głowie właściciela nie jest strategią. 

Każdy rozsądny właściciel czy zarząd wie, że jej 

opracowanie i wdrożenie pozwala uniknąć spirali 

błędów komunikacyjnych, wizerunkowych i sprze-

dażowych. „
Błędne określenie środowiska 

rynkowego, nierozpoznanie potrzeb 
klienta czy chociażby brak rozpoznania 

konkurencji mogą przyczynić się do 
poważnych strat finansowych.

 

Nie warto narażać się na dodatkowe nerwy i stres, 

skoro można skorzystać z pomocy specjalisty. Do-

bry ekspert od strategii sprawi, że początki będą  

dużo łatwiejsze i nieobarczone ryzykiem potknię-

cia się w kluczowych aspektach działalności.

  NIEREALIZOWANIE ZAŁOŻEŃ STRATEGII

To kolejny błąd, jaki jest popełniany w firmach. Pa-

miętajmy, że strategii nie zlecamy po to, aby mieć 

ją… schowaną na dnie szuflady, ale by postępować 

zgodnie z jej założeniami. Wdrożenie obejmuje 

nie tylko realizację wytycznych zawartych w do-

kumencie, lecz także przeszkolenie pracowników 

oraz upewnienie się, że rozumieją oni nowe zale-

cenia i będą ich przestrzegać. Menadżerowie czy 

właściciele często stosują jedynie wybrane punkty 

strategii. Szukają wymówek, zasłaniając się kosz-

tami, dodatkową pracą, potrzebą zatrudnienia no-

wych osób czy przyuczenia pracowników. „
 Pamiętajmy – żadna strategia nie 

przyniesie efektów, jeśli nie wdrożymy 
jej w całości.

Zdarzyć się może, że niektóre działania określone 

w strategii przerosną nasze umiejętności i możli-

wości czasowe. Niektóre z nich mogą wymagać 

specjalistycznej wiedzy lub znajomości obcych 

nam technik czy rozwiązań. Wtedy powinniśmy 

sięgnąć po fachową pomoc – firmy informatycz-

nej, która stworzy nam stronę, grafika, który za-

projektuje profesjonalne logo, lub chociażby wir-
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tualnej asystentki, która zajmie się prowadzeniem 

kalendarza, obsługą mediów społecznościowych 

czy wsparciem klienta.

  UNIKANIE INWESTYCJI W REKLAMĘ

Samo założenie działalności i utworzenie strony 

internetowej to zdecydowanie za mało. Czekanie, 

aż nabywcy pojawią się sami, jest co najmniej nie-

rozsądne. „
Jeśli mamy opracowaną strategię, 

wiemy, jakie działania marketingowe 
podjąć i jaki budżet na nie przeznaczyć. 

Zawarte w dokumencie informacje 
na temat klienta docelowego pozwolą 

precyzyjnie kierować reklamy do 
konkretnej grupy odbiorców oraz wyjść 

do niej z odpowiednim przekazem. 

Kierowanie się wytycznymi strategii i w tym wzglę-

dzie może nas uchronić przed poniesieniem strat 

finansowych. Kolejnym błędem, z którym dość 

często spotykam się wśród moich klientów, jest 

próba zaoszczędzenia na wydatkach na reklamę 

poprzez jej samodzielne ustawianie. Takie dzia-

łanie może na początku wydawać się świetnym 

sposobem na uniknięcie kosztów, jednak w osta-

tecznym rozrachunku okazuje się, że tracimy po-

dwójnie. Jeśli stworzenie reklamy zlecimy specja-

liście, możemy być pewni, że jej koszty zwrócą się 

bardzo szybko.

  ZBYT MAŁE ZAANGAŻOWANIE

Jeśli jesteśmy na początku budowania swojej 

marki, musimy uzbroić się w cierpliwość – nie od 

razu po opublikowaniu strony czy założeniu profili 

w mediach społecznościowych pojawią się wokół 

osoby chcące kupić naszą usługę czy produkt. 

Najpierw muszą nie tylko dowiedzieć się o nas 

(np. poprzez reklamę), lecz także przekonać się, 

że można nam zaufać, że nasze produkty czy 

usługi są warte zakupu. I tutaj pojawia się bardzo 

ważny element – być albo nie być naszej marki – 

czyli relacje. „
 Pamiętajmy, że ludzie kupują od ludzi 

i to, jakie wartości reprezentujemy 
jako marka, jakie dodatkowe benefity 
oferujemy, jak wygląda nasz stosunek 

do klienta, czy jesteśmy wiarygodni, ma 
ogromny wpływ na decyzję zakupową. 

Aby dotrzeć do naszych odbiorców z przekazem, 

co mamy do zaoferowania, kim jesteśmy, czym się 

wyróżniamy na tle konkurencji, jakie rozwiązujemy 

problemy i jakie korzyści będą mieli ze współpra-

cy z nami, konieczne jest z naszej strony zaanga-

żowanie. Powinno ono przejawiać się nie tylko 

w jakości usługi czy obsłudze klienta, ale również 

w oferowaniu dodatkowych wartości, takich jak 

np. edukowanie potencjalnego klienta, dostarcza-

nie mu pozytywnych emocji, pokazanie kulis na-

szej pracy czy efektów, jakie przynosi korzystanie 

z naszej usługi lub produktu. „
Angażowanie obserwujących nas 

osób w to, co tworzymy, zachęci je 
do kontaktu, interakcji, wymiany 

spostrzeżeń oraz do zadawania pytań. 
A to w końcu doprowadzi do zmiany 

z obserwującego w klienta.
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  POKORA I WYTRWAŁOŚĆ

To cechy niezbędne nie tylko na początku prowa-

dzenia biznesu, lecz także na dalszych etapach 

jego rozwoju. Ciągłe pogłębianie wiedzy w swojej 

dziedzinie, odkrywanie nowych możliwości, nauka 

przewidywania skutków własnych działań i odpo-

wiadanie na zmieniające się potrzeby klientów to 

prawdziwa sztuka. „
Wielu przedsiębiorców odniosło 

sukces dopiero po zaliczeniu kilku 
porażek. Nic nie przychodzi samo 

i nie ma żadnej kompromitacji w tym, 
że korzystamy z rad innych, bardziej 

doświadczonych osób, które przeszły tę 
drogę przed nami. 

Tutaj szczególnie cenna może być pomoc mento-

ra, który podzieli się z nami swoim doświadcze-

niem i wiedzą oraz wskaże najlepsze możliwe roz-

wiązanie i poprowadzi na drodze rozwoju.

Zastosowanie powyższych rad z pewnością po-

może uniknąć nauki na własnych błędach lub przy-

najmniej ograniczy ją do minimum. Nie wszystko 

możemy przewidzieć, ale dobrze wiedzieć, jak po-

stępować w niepewnych dla nas sytuacjach i kto 

może nam wtedy pomóc. Dobre przygotowanie 

do rozpoczęcia działalności online, profesjonalnie 

opracowana strategia i sumienne, konsekwentne 

wdrażanie jej punktów to klucz do sukcesu.
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BY ZYSK AĆ ZAINTERESOWANIE ODBIORCÓW?

JAK PREZENTOWAĆ KULISY

K A T A R Z Y N A  G Ł Ą B

  W SOCIAL MEDIACH,  
SWOJEGO BIZNESU

fot. Freepik
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Artykuł partnerski 

W XXI wieku social media stały się podstawą komunikacji biznesowej oraz jednym z najbardziej 

efektywnych źródeł pozyskiwania klientów. Dodatkowo rok 2020 udowodnił przedsiębiorcom, 

że działalność w sieci nie tylko pełni rolę promocyjną, lecz także może stać się jedynym sposobem 

na to, by w czasie kryzysu firma przetrwała na rynku. Pozostaje pytanie, jak korzystać z dobrodziejstw 

mediów społecznościowych i jak prezentować tam nasz biznes, by zyskać rzeczywiste zainteresowanie 

ze strony klientów?

KATARZYNA GŁĄB
Trenerka i właścicielka marki Po Sukces Na Szpilkach.
Na co dzień pomaga przedsiębiorczym kobietom w lepszej 
promocji swoich biznesów dzięki prowadzeniu skutecznych 
działań online i wykorzystaniu ich eksperckiej wiedzy.

Zacznijmy od najważniejszej kwestii – social me-

dia muszą angażować odbiorców! Facebook, In-

stagram czy zyskujący coraz większą popular-

ność TikTok to narzędzia, które pozwalają nam 

powiększać rzeszę fanów nie dzięki publikowa-

nym treściom, a dzięki reakcjom, jakie te treści 

wywołują. To odzew internetowej publiczności 

sprawia, że nasze komunikaty mogą docierać do 

szerszego grona, a dzięki temu skuteczniej pro-

mować naszą markę.

Można więc wysnuć wniosek, że dobra treść to 

taka, która przykuje uwagę odbiorców i wzbudzi 

ich zainteresowanie na tyle, by wywołać okre-

śloną reakcję – komentarz, polubienie lub udo-

stępnienie naszego przekazu dalej. Dlatego im 

ciekawszy, z perspektywy odbiorcy, przekaz pu-

blikujemy, tym większa szansa na to, że uzyskamy 

upragniony efekt.

  PREZENTACJA WEWNĘTRZNA, CZYLI ZOOM 

  NA KULISY

Obserwując profile społecznościowe różnych 

firm, można zauważyć, że komunikacja dotyczą-

ca ich działań prowadzona jest zazwyczaj na je-

den z dwóch sposobów – prezentacji zewnętrz-

nej (skupionej na efektach i na tym, z czego klient 

aktualnie może skorzystać) lub prezentacji we-

wnętrznej (pokazywaniu kulis działań, jakie aktu-

alnie mają miejsce w danym biznesie).

Jak to wygląda w praktyce? „
Firma stosująca prezentację zewnętrzną 

pokazuje nowy produkt, skupiając 
się na jego najważniejszych cechach 

i przekazaniu informacji dotyczących 
możliwości zakupu. Firma stosująca 
prezentację wewnętrzną uruchamia 

komunikację dotyczącą produktu 
dużo wcześniej. Pokazuje kulisy 

jego powstawania, tłumaczy wybór 
zastosowanych rozwiązań, przedstawia 

osoby odpowiedzialne za produkcję, 
pyta klientów o ich potrzeby, a nawet 
pozwala im zaangażować się w proces 

wyboru konkretnych elementów.

To właśnie prezentowanie kulis swojego biznesu 

jest tym sposobem, który pozwala zaangażować 
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odbiorców, przykuć ich uwagę, a co najważniej-

sze, zainteresować ich tym, co mamy do zaofero-

wania! Stopniowe wzbudzanie emocji, zdradzanie 

tajników i przedstawianie zakulisowych działań 

to doskonały sposób na wprowadzenie klienta 

w świat swojego biznesu i sprawienie, że poko-

cha go całym sercem. Niezależnie od tego, czym 

się zajmujesz!

Co możesz pokazywać? Kulisy pracy nad nowym 

produktem, przygotowania do organizowanego 

właśnie wydarzenia, przebieg oraz efekty współ-

pracy z klientami, konkretne etapy ważnych dzia-

łań w Twojej firmie, wyzwania, z jakimi aktualnie 

borykacie się Ty i Twój zespół, a także codzienną 

pracę swoich pracowników.

  CO ZYSKA TWÓJ BIZNES?

Dzięki komunikacji wewnętrznej Twoja marka sta-

nie się znacznie bliższa klientom. Prezentacja kulis 

Twojego biznesu sprawi, że z łatwością wzbudzisz 

ich zainteresowanie, przygotujesz do podjęcia de-

cyzji o zakupie, a także wyeliminujesz ewentualne 

obiekcje, zanim się pojawią.

 „
Dodatkowo, pokazując proces powsta-

wania produktu, będziesz mógł wy-
eksponować elementy, które świadczą 

o jego wysokiej jakości.

 To niezwykle ważne, jeśli zastosowane materiały 

i rozwiązania są tym, co chciałbyś podkreślić. Ko-

lejnym ogromnym plusem tego typu komunikacji 

jest nawiązanie silniejszej relacji z Twoimi odbior-

cami. A im mocniejsza więź, tym większe zaufanie, 

zaangażowanie i przywiązanie do marki!

Wielu przedsiębiorców podkreśla, że prowadzenie 

tego typu komunikacji sprawia, że klienci z niecier-

pliwością wyczekują zapowiadanych produktów, 

przez co proces zakupowy odbywa się dużo szyb-

ciej.

   ZASADY SKUTECZNEJ PREZENTACJI

   SWOICH DZIAŁAŃI

Prezentując kulisy swojego biznesu, musisz pa-

miętać o kilku zasadach. Przede wszystkim, two-
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rząc komunikaty, skupiaj się na tym, co ważne 

z perspektywy odbiorcy. Podkreślaj najważniej-

sze fakty, zwracaj uwagę na istotę danej kwe-

stii, wyjaśniaj, dlaczego to, czym się dzielisz, ma 

wpływ na zadowolenie klienta.

Wykorzystuj różne formaty. Swoje działania pre-

zentuj w postach, krótkich wideorelacjach (np. 

w ramach tak zwanych InstaStories) lub transmi-

sjach na żywo.

Pamiętaj też o tym, by regularnie angażować 

swoich odbiorców. Twój przekaz powinien prowa-

dzić do wymiany zdań, lepszego poznania Two-

ich klientów i odkrycia ich prawdziwych potrzeb. 

Dlatego zadawaj pytania, zbieraj opinie, daj możli-

wość oddania swojego głosu i bądź zaangażowa-

ny w prowadzoną dyskusję.„
Wykorzystując social media do promocji 

własnego biznesu, zadbaj o to, by 
pokazać swoją firmę tak, jak chciałbyś, 

by była odbierana w oczach klienta. 
Pamiętaj, że potencjalny odbiorca widzi 

i wie tylko to, co zdecydujesz się mu 
pokazać. 

Pomyśl więc, jakie aspekty są najważniejsze i co 

może zdecydować o tym, że zainteresowana oso-

ba skorzysta z Twojej oferty. Wykorzystaj kulisy 

Twojego biznesu do tego, by pomogły Ci pozy-

skiwać klientów bez potrzeby przekonywania ich 

do zakupu!
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–  S I Ł A  KO B I E T  W   B I Z N E S I E 

S Y L W I A  P L O N A - Z D U Ń C Z Y K

UWAŻNOŚĆ
I INTUICJA 

fot. Freepik



Dzisiejszy świat VUCA, pełen nieprzewidywalności oraz nieustających zmian, stawia przed kobietami 

biznesu mnóstwo wyzwań. Co zatem determinuje możliwość przetrwania kobiecych biznesów 

w czasach pędzącego rozwoju technologii, innowacji i automatyzacji? Jakie cechy i umiejętności kobiet 

prowadzą do sukcesu?

P S Y C H O L O G I A

Kobiety mają tendencję do niedoceniania siebie. 

Nie zdają sobie sprawy, jak wielki potencjał wno-

szą do świata biznesu. Uważność i intuicja – cechy 

uznawane dotąd za typowo kobiece – mają prze-

możny wpływ na kobiecą przedsiębiorczość.

  ZROZUMIENIE DROGĄ DO SUKCESU

Uważność (z ang. mindfulness) wg definicji prof. 

Jona Kabata-Zinna określana jest jako „szczegól-

ny rodzaj uwagi: świadomej, skierowanej na obec-

ną chwilę i nieosądzającej”.„
Bycie uważną jest to więc stan bycia 
w pełni obecną i świadomą tego, co 

dzieje się w danym momencie. Będąc 
w stanie uważności, w danej sytuacji 

dostrzegamy wszystko to, co zazwyczaj 
umyka naszej uwadze.

Zauważamy własne myśli, emocje, odczucia z cia-

ła, dźwięki, zapachy, obrazy i – co istotne – nie 

poddajemy ich ocenie. Jesteśmy w pełni świado-

me tego, co nas otacza.

Kobiety wyposażone w ten potencjał świetnie 

wpisują się w wyzwania i potrzeby dzisiejszego 

świata biznesu. Dzięki uważności mamy wyjąt-

kową umiejętność koncentracji na realizowanych 

zadaniach i wyzwaniach, kreatywności i twórczo-

ści. Jesteśmy nastawione na słuchanie i zainte-

resowane punktem widzenia drugiego człowie-

ka i jego potrzeb. Zauważamy subtelne zmiany 

w otoczeniu. Umiemy patrzeć i widzieć oczyma 

drugiej osoby, dlatego potrafimy budować trwałe 

relacje, zespoły i świadomie podejmować decy-

zje. „
Praktykując uważność, zyskujemy 

spokój ducha i lepiej radzimy sobie ze 
stresem. Widzimy szerszą i jaśniejszą 
perspektywę, jesteśmy otwarte na su-
gestie i pomysły. Nasza uważność jest 

jednym z istotnych elementów świado-
mego przywództwa.

Optymistyczne jest to, że „mięsień uważności” 

możemy trenować. Zacznijmy od małych rzeczy. 

Wystarczy podczas zwykłych codziennych czyn-

ności skupić się na tym, co jest tu i teraz. Ob-

serwować, co nas otacza, uruchomić wszystkie 

zmysły i wrażenia płynące z ciała. Zwrócić uwagę 

na oddech. Pojawiające się natrętne myśli wybie-

gające w przyszłość lub powracające do przeszło-

ści świadomie kierować do teraźniejszości. Gene-

ralnie nasze myśli błądzą przez ok. 50% czasu, 

SYLWIA PLONA-ZDUŃCZYK
Trener zmiany, coach ICF 
Mentor i konsultantka biznesu EVOLUTION 
TREE Szkolenia Mentoring Coaching

www.sylwiazdunczyk.pl 
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ale za każdym razem, gdy powracamy do chwili 

obecnej, ćwiczymy większą kontrolę nad naszą 

uważnością i jednocześnie dokonujemy wyboru, 

na czym chcemy się skupić.

  SZÓSTY ZMYSŁ ŹRÓDŁEM WEWNĘTRZNEJ 

  MOCY

Intuicja (z łac. intuitio) oznacza wejrzenie. To wgląd 

w to, co ukryte, niedostępne z poziomu rzeczy-

wistości. Wyjątkowa zdolność do przewidywania 

za pomocą szóstego zmysłu, który pomaga zna-

leźć odpowiedź na rozwiązanie problemu i najwła-

ściwiej ocenić sytuację. Korzystanie z tego zasobu 

niejednokrotnie ułatwia prowadzenie biznesu.

Definicja „kobiecej intuicji” wywodzi się z bardzo 

starych przekonań opartych na przypisywanych 

płciom rolach. Kobiety, jako opiekunki domowe-

go ogniska i matki, w procesie ewolucji rozwinęły 

silniejsze instynkty, które miały za zadanie chro-

nić rodzinę przed ewentualnym zagrożeniem. 

Mężczyźni postrzegani są natomiast jako bardziej 

racjonalni, twardo stąpający po ziemi, w przeci-

wieństwie do emocjonalnych kobiet. Rzeczywi-

stość jednak pokazuje, że każda z płci ma taki 

sam dostęp do zasobów intuicji oraz inteligencji 

emocjonalnej. Każdy może rozwijać uważność, 

umiejętność słuchania i obserwacji otaczającego 

świata. Badania dotyczące posługiwania się in-

tuicją przeprowadzone na obu płciach dowiodły, 

że zarówno kobiety, jak i mężczyźni posługują się 

intuicją, natomiast kobiety bardziej ufają szóste-

mu zmysłowi i częściej go wykorzystują.

Kobiety, obawiając się oceny swoich decyzji jako 

nieracjonalnych, chociaż czują i wiedzą, co zrobić, 

mimo wszystko poddają swoje pierwsze odczucia 

głębokiej analizie i próbują je uzasadnić, szukając 

oparcia w faktach. Przeważnie okazuje się jednak, 

że ostatecznie intuicja ich nie zawiodła, ponieważ 

decyzja okazała się słuszna. Mężczyźni równie 

często podejmują decyzję na poziomie intuicji, 

szczególnie kiedy nie ma czasu na dogłębną ana-

lizę sytuacji, ale zwykle sami się do tego nie przy-

znają. „
Intuicja jest zatem naszym wyjątkowym 

źródłem mocy. Traktując ją jako we-
wnętrznego mentora i kierując się jej 
podszeptami, możemy zyskać jasność, 
czy dana transakcja jest korzystna, 

szczególnie wtedy, gdy fakty wydają się 
sprzeczne. 

fot. Freepik
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DO  KUPIENIA  NA  STRONIE:  WWW .SKLEPBEATASYKTUS .PL

 
Okaż zdjęcie tego plakatu i otrzymaj przyjemne podarunki!

E -BOOK  JUŻ  W  SPRZEDAŻY

Zbuduj ze mną swój styl, ale najpierw pokochaj siebie.

W sytuacji zagrożenia, kryzysu czy nagłej zmia-

ny jesteśmy w stanie podjąć właściwe biznesowe 

decyzje, co przekłada się wprost na obniżenie 

bądź zniwelowanie sytuacji stresogennych. Dzięki 

intuicji stajemy się bardziej kreatywne i skupiamy 

naszą uwagę na tym, co najważniejsze, dzięki cze-

mu podnosimy naszą efektywność. Mając świa-

domość tak istotnego zasobu, jakim jest intuicja, 

i ufając tej wewnętrznej mocy, w konsekwencji 

stajemy się pewniejsze siebie.

Dobra wiadomość jest taka, że także intuicji moż-

na się nauczyć. Potrzebujemy do tego czasu 

i cierpliwości. Zacznijmy od lepszego zarządzania 

własną energią, wyciszenia i medytacji.

  W CZYM WIĘC TKWI SIŁA KOBIET?

„
Przedsiębiorcze kobiety, budujące swój 

sukces na pasji, wizji i zaufaniu do 
swoich umiejętności, zmieniają świat. 
Nasze wyjątkowe moce, w tym podąża-
nie za głosem serca, uważność i intu-
icja, pozwalają nam niejednokrotnie 
łączyć wiele życiowych ról i jednocze-

śnie budować stabilny biznes.

Nie przejmujmy więc męskich wzorców zacho-

wań. Bądźmy autentyczne ze swoją wrażliwością, 

podążaniem za głosem serca, uważnością i intu-

icją. Pielęgnując własny rozwój i wrodzony poten-

cjał, udowadniamy, jak wiele męski świat biznesu 

może się od nas nauczyć.

fot. Freepik
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Okaż zdjęcie tego plakatu i otrzymaj przyjemne podarunki!
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M A R I U S Z  S Z Y M C Z Y K

SIOSTRY WZIĘŁY SPRAWY

W SWOJE RĘCE

fot. Freepik



 „My rządzimy światem, a nami kobiety” – pisał pod koniec XVIII wieku Ignacy Krasicki. Zwracał 

tym samym uwagę na fakt, iż nawet w patriarchalnym społeczeństwie kobiety potrafią znaleźć 

sposób na wywieranie wpływu na los swój, rodziny i społeczeństwa. 200 lat później diwy muzyki 

rozrywkowej – Annie Lennox i Aretha Franklin – śpiewały „Siostry biorą sprawy w swoje ręce”, 

opisując świat, w którym kobiety sięgają po równouprawnienie i piastują ważne stanowiska: 

lekarzy, prawników czy polityków. W jaki sposób świat stał się bardziej przyjazny kobietom?

Czy możemy mówić o równouprawnieniu płci? Jakie są społeczno-gospodarcze skutki 

feminizacji? Kim są wpływowe panie w świecie wielkiego biznesu i finansów?

MARIUSZ SZYMCZYK
specjalista ds. finansowania handlu

  WYBOISTA DROGA KU RÓWNOŚCI

Do zmian doszło przede wszystkim dzięki ruchom 

emancypacyjnym w XIX i XX wieku oraz świato-

wym wojnom, które pchnęły miliony mężczyzn 

do walki i wymusiły podjęcie wykonywania wielu 

profesji przez kobiety. Szlaki przecierały wybitne 

i silne osobowości, zarówno te wszystkim znane 

(np. Maria Skłodowska-Curie, dwukrotna noblist-

ka i pierwsza kobieta profesor na Sorbonie, czy 

Emily Davison, brytyjska sufrażystka prześla-

dowana za swe radykalne poglądy i działania), 

jak i niezliczone rzesze „zwykłych” pań odważ-

nie wkraczających w męski świat. A ten z cza-

sem otwierał się, dopuszczając na same szczyty 

coraz więcej kobiet: Królową Elżbietę II, Indirę 

Gandhi, Fridę Kahlo, Katharine Hepburn, Billie 

Jean King, Matkę Teresę z Kalkuty. Lista ta jest 

niezwykle obszerna i rozrasta się coraz szybciej, 

obejmując wszystkie sfery ludzkiej działalności. 

Można spekulować, czy (zgodnie z odwiecznym 

cyklem przemian) nasza kultura przekształci się 

w matriarchalną. Na razie w globalnej skali wciąż 

sporo brakuje do pełnego zrównania praw ko-

biet i mężczyzn, a eksperci twierdzą, że ten pro-

ces może potrwać jeszcze około 100 lat.

  EFEKTY POSTĘPUJĄCEGO 

  RÓWNOUPRAWNIENIA

Pracodawcy cenią panie m.in. za ich sumienność, 

skrupulatność, wytrwałość oraz intuicję. „
Analizy prowadzone na całym świecie 

wskazują, że firmy zatrudniające kobie-
ty i dające im szanse na rozwój kariery 
są bardziej zrównoważone i wyprzedza-
ją konkurencję. W takich przedsiębior-
stwach pracownicy mają większe szanse 

na osiągnięcie satysfakcji zawodowej 
i stabilność zatrudnienia.

W skali makroekonomicznej zatrudnianie ko-

biet oznacza m.in. zwrot nakładów ponoszonych 

na ich edukację oraz efektywne wykorzystanie 
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żeńskiego potencjału, zwłaszcza w obszarach, 

w których panie (z uwagi na swoje predyspozy-

cje) mają przewagę nad panami. Jednak podej-

mowanie przez nie pracy zawodowej oznacza 

konieczność dzielenia obowiązków domowych 

i rodzinnych z partnerami. „
Niezbędna jest też modyfikacja mode-
lu społeczno-ekonomicznego państwa, 

tak aby można było zapewnić zawodowy 
rozwój obojga partnerów i harmonijne 

funkcjonowanie rodzin.

To już się dzieje (np. urlopy „tacierzyńskie”), ale 

model ten będzie z pewnością dalej ewoluował.

  KOBIETY A WIELKI BIZNES

W sferze finansów i korporacji jest wiele ko-

biet piastujących stanowiska różnego szczebla 

– od tych podstawowych poprzez eksperckie 

aż po zarządcze. Sheryl Sandberg zasiada w za-

rządzie Facebooka, dokąd przeszła z zarządu 

Google’a. Jane Fraser jest prezesem Citigroup 

i pierwszą kobietą piastującą takie stanowisko 

w „ekstraklasie” Wall Street. Indra Nooyi, uro-

dzona w Indiach, była prezes PepsiCo, obecnie 

pracuje jako członek rady nadzorczej Amazona. 

Mary Ma, była dyrektor finansowa chińskiego 

potentata Lenovo, dziś ma własną firmę Boyu 

Capital. Christine Lagarde, francuska prawniczka 

i polityk, przez 8 lat zarządzała Międzynarodo-

wym Funduszem Walutowym, obecnie jest pre-

zesem Europejskiego Banku Centralnego. Lubna 

Olayan, od 35 lat zarządzająca Olayan Financing 

Company, jest członkiem rad nadzorczych naj-

większych firm w Arabii Saudyjskiej i orędow-

niczką prokobiecych zmian na Bliskim Wscho-

dzie. Redakcja niniejszego magazynu to również 

w większości panie – profesjonalistki prowadzą-

ce działalność biznesową i dziennikarską. 
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ZIELONE
OBLIGACJE

D R  K R Z Y S Z T O F  L E G U T K O

fot. Freepik



DR KRZYSZTOF LEGUTKO
Ekonomista

„
Zielone obligacje to specjalny rodzaj 
obligacji, czyli papierów dłużnych, 

z których pozyskane środki pieniężne są 
przeznaczane w całości na finansowa-
nie inwestycji przyjaznych środowisku. 

Przykładem takich inwestycji są projek-
ty w zakresie energii odnawialnej (OZE) 

oraz ekologicznego budownictwa. 

Co do zasady nie różnią się one od klasycznych 

obligacji. Zielona obligacja jest dłużnym instru-

mentem finansowym o stałym oprocentowaniu, 

w którym kapitał jest wypłacany inwestorom 

po zakończeniu okresu ważności, a odsetki – wg 

formuły kuponowej w całym okresie ważności. 

Natomiast, aby dłużny papier mógł zostać uznany 

za zieloną obligację, powinien spełniać określone 

standardy. Najbardziej znanym standardem emi-

towania zielonych obligacji są Zasady Zielonych 

Obligacji (GBP – ang. Green Bond Principles) opra-

cowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Rynku Kapitałowego (ICMA).

ICMA jest stowarzyszeniem uczestników rynków 

kapitałowych. Celem ICMA jest promowanie wy-

sokich standardów i praktyk rynkowych, odpo-

wiednich regulacji, wsparcie handlu i transakcji 

na rynku, edukacji i komunikacji. Według definicji 

zaprezentowanej przez ICMA: Green Bonds are 

any type of bond instrument where the proceeds 

will be exclusively applied to finance or re-finance, 

in part or in full, new and/or existing eligible Green 

Projects and which are aligned with the four core 

components of the GBP. Wspomniane cztery 

komponenty obejmują: wykorzystanie środków 

na jeden z określonych sektorów, proces oceny 

i selekcji projektów, zarządzanie środkami oraz ra-

portowanie.

GBP (Zasady Zielonych Obligacji) zalecają, aby 

w związku z emisją zielonych obligacji emitenci 

wyznaczyli podmiot dokonujący oceny zewnętrz-

nej w celu potwierdzenia zgodności ich obligacji 

z czterema kluczowymi elementami.

Zmiany klimatyczne na naszej planecie stają się coraz bardziej zauważalne i poważne. W ostatnim 

czasie ukazała się ciekawa książka twórcy Microsoftu Billa Gates’a pt. „Jak ocalić świat od katastrofy 

klimatycznej. Rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy.” Autor proponuje konkretny 

plan działania zarówno dla państw, jak i dla nas wszystkich, m.in. w zakresie zredukowania emisji 

gazów cieplarnianych do zera. Nadchodzi czas rozliczeń przez obywateli rządów i pracodawców 

z postępów w ratowaniu planety przed katastrofą klimatyczną – uważa Bill Gates.

Instrumentem finansowania, który w zaistniałej sytuacji coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, a który 

może przyczynić się do promowania rozwiązań proekologicznych oraz zrównoważonego rozwoju, 

stają się zielone obligacje.
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Są to:

a) niezależna opinia zewnętrzna (tzw. second par-

ty opinion). Opinię może wydać niezależna od 

emitenta instytucja posiadająca wiedzę specjali-

styczną z zakresu ochrony środowiska;

b) weryfikacja, która koncentruje się na zgodności 

ze standardami lub założeniami emitenta;

c) certyfikacja zielonych obligacji na podstawie 

uznanych zewnętrznych standardów ocen;

d) rating zielonych obligacji, który emitent może 

uzyskać dla zielonych obligacji od agencji ratingo-

wych, zgodnie z przyjętym modelem ratingowym.

Inwestorami w zielone obligacje są banki, fundu-

sze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe oraz 

fundusze emerytalne. Opłacalność w inwestowa-

nie w zielone obligacje i klasyczne obligacje jest 

podobna. Natomiast płynność zielonych obligacji 

jest niższa niż tradycyjnych instrumentów, co wy-

nika m.in. z ograniczonego rynku wtórnego oraz 

wyższych kosztów spreadów.„
Jak na razie popularność finansowania 

za pośrednictwem zielonych obligacji 
jest ograniczona przede wszystkim war-

tością emisji w wysokości  
min. 400–500 mln EUR. 

Organizacją tego rodzaju emisji zajmują się naj-

większe światowe banki, jak na przykład: HSBC, 

BNP Paribas, JP Morgan czy Morgan Stanley. Jed-

nak i na tym rynku obserwuje się stopniowe zmia-

ny w kierunku zwiększenia dostępności dla mniej-

szych emitentów. W tym kontekście szczególnie 

interesująca wydaje się perspektywa finanso-

wania przy pomocy zielonych obligacji wyselek-

cjonowanych portfeli projektów inwestycyjnych 

z sektora nieruchomości komercyjnych oraz OZE 

(w tym fotowoltaicznych) w Polsce.

Tym z Państwa, którzy byliby zainteresowani peł-

nym procesem przeprowadzania emisji tego typu 

instrumentów dłużnych, jak również konkretnymi 

przykładami sfinansowanymi za pomocą zielo-

nych inwestycji, rekomenduję „Zielone Obligacje 

w Polsce – przewodnik dla emitenta” autorstwa 

ekonomistów Macieja Grabowskiego i Ludwika 

Koteckiego. Autorzy postawili sobie za cel „odcza-

rowanie” zielonych obligacji. Są one, ich zdaniem, 

niesłusznie postrzegane jako instrument dłużny, 

którego emisja wiąże się z bardzo kosztownym 

i skomplikowanym procesem przygotowawczym 

oraz uciążliwymi obowiązkami informacyjnymi 

w zakresie raportowania wykorzystania środków. 

Tymczasem konieczne do poniesienia dodatkowe 

koszty mogą się opłacać. Podobnie korzystna dla 

emitenta może okazać się większa przejrzystość, 

wymuszona raportami dla inwestorów.
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W JAKIEJ FORMIE PROWADZIĆ 

DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ?
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fot. Freepik



  W JAKIEJ FORMIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ

   GOSPODARCZĄ? JAKI RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

 WYBRAĆ DLA SWOJEGO BIZNESU?

Działalność gospodarcza może przybrać różne 

formy prawne. Każda z nich związana jest z innymi 

obowiązkami, ryzykiem, przywilejami czy koszta-

mi.

W polskim systemie prawnym wyróżnia się na-

stępujące formy prowadzenia działalności go-

spodarczej:

 • indywidualna działalność gospodarcza (tj. 

samozatrudnienie, jednoosobowa działal-

ność gospodarcza)

 • spółka cywilna

 • spółki handlowe:

- spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną od-

powiedzialnością oraz akcyjna)

- spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, 

komandytowa, komandytowo-akcyjna)

Spółce cywilnej nie przysługuje status przedsię-

biorcy. Przedsiębiorcami są wyłącznie wspólnicy 

spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez 

nich działalności gospodarczej.

  CO TRZEBA WZIĄĆ POD UWAGĘ, WYBIERAJĄC 

 FORMĘ DZIAŁALNOŚCI?

Pomiędzy jednoosobową działalnością i spółka-

mi handlowymi jest wiele różnic, które dotyczą 

przede wszystkim:

 • tego, czy będziesz prowadzić działalność sa-

modzielnie, czy ze wspólnikami

 • odpowiedzialności za zobowiązania

 • opodatkowania i rodzaju księgowości

 • minimalnego kapitału potrzebnego do założe-

nia firmy

 • formy reprezentacji - kto może reprezentować 

firmę na przykład w sprawach urzędowych

Najważniejsze informacje i różnice najbardziej po-

pularnych form prowadzenia działalności przed-

stawione zostały poniżej:

Tabela powstała na podstawie materiału z serwi-

su informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców 

www.biznes.gov.pl Portal nadzorowany jest przez 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

P R A W O

KATARZYNA GUMULA-KUBICKA
Adwokat specjalizująca się w obsłudze prawnej 
przedsiębiorców, w tym w prawie umów z uwzględnieniem 
praw autorskich. Reprezentuje zarówno podmioty 
naruszające jak i te, których prawa zostały naruszone.
www.gumula-kubicka.pl  

fot. Freepik
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 JDG Spółka Cywilna Spółka Jawna Spółka Partnerska Spółka Komandytowa Spółka z o.o. 

 
Kto może 
założyć firmę 

 
Jedna osoba 
fizyczna 

 
Minimum  
dwóch wspólników 
(osoby fizyczne, 
osoby prawne lub 
jednostki 
organizacyjne mające 
zdolność prawną) 
 

 
Minimum  
dwóch wspólników 
(osoby fizyczne, osoby 
prawne lub jednostki 
organizacyjne mające 
zdolność prawną) 
 

 
Minimum dwie osoby 
fizyczne uprawnione do 
wykonywania wolnych 
zawodów (partnerzy). 

 
Dwóch lub więcej wspólników: 
osoby fizyczne, osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości 
prawnej, w tym co najmniej 
jeden powinien być 
komplementariuszem 
(odpowiada całym swoim 
majątkiem za zobowiązania 
spółki), a jeden 
komandytariuszem (odpowiada 
za zobowiązania spółki do 
wysokości sumy 
komandytowej, czyli kwoty z 
góry określonej w umowie) 
 

 
Minimum jeden założyciel (osoba 
fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna mająca 
zdolność prawną). 
 
Założycielem nie może być 
wyłącznie jednoosobowa spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

 
Umowa lub 
statut, czyli czy 
jest potrzebny 
dokument 
założycielski 

 
Nie. Podstawą 
działania jest 
rejestracja w 
Centralnej 
Ewidencji i 
Informacji o 
Działalności 
Gospodarczej 
(CEIDG). 

 
Umowa w formie 
pisemnej 

 
Umowa musi być 
zawarta: 
• w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności 
• w formie aktu 
notarialnego: jeśli 
wkładem wspólnika jest 
nieruchomość 
• z podpisami notarialnie 
poświadczonymi: jeśli 
wkładem wspólnika jest 
przedsiębiorstwo 
• przez internet w 
systemie S24 – jeśli 
wnoszone są wkłady 
wyłącznie w formie 
pieniężnej. 
 

 
Umowa musi być zawarta: 
• w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności 
• w formie aktu 
notarialnego: jeśli wkładem 
wspólnika jest 
nieruchomość 
• z podpisami notarialnie 
poświadczonymi: jeśli 
wkładem wspólnika jest 
przedsiębiorstwo. 

 
Umowa może być zawarta: 
• w formie aktu notarialnego 
• przez internet w systemie S24 
– jeśli wnoszone są wkłady 
wyłącznie w formie pieniężnej. 

 
Umowa może być zawarta: 
• w formie aktu notarialnego (w 
przypadku założenia spółki przez 
jedną osobę jest to akt 
założycielski) 
• przez internet w systemie S24 – 
jeśli wnoszone są wkłady 
wyłącznie w formie pieniężnej. 

 
Nazwa firmy 

 
Musi zawierać 
imię i nazwisko 
właściciela firmy. 
Dodatkowo w 
nazwie może się 
znaleźć treść 
informująca o 

 
Co do zasady, jeżeli 
spółka wystawia 
faktury stwierdzające 
dokonanie sprzedaży, 
powinna zawierać 
imiona i nazwiska, 
nazwę bądź skróconą 

 
Nazwa powinna 
zawierać nazwisko albo 
pełną nazwę firmy 
przynajmniej jednego 
wspólnika, a także 

 
Nazwa powinna zawierać: 
• nazwisko przynajmniej 
jednego partnera oraz 
zwrot „i partner” – jeśli 
spółkę tworzy dwóch 
wspólników – albo „i 

 
Nazwa powinna zawierać 
nazwisko albo pełną nazwę 
firmy przynajmniej jednego 
komplementariusza, a także 
oznaczenie „spółka 
komandytowa” lub „sp. k.”. 

 
Nazwa może być obrana 
dowolnie, ale musi zawierać 
określenie „spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” lub „spółka 
z o.o.” lub „sp. z o.o.”. 

profilu 
działalności. 

nazwę firmy i adresy 
wspólników wraz z 
oznaczeniem „spółka 
cywilna” lub „s.c.”. 

oznaczenie „spółka 
jawna” lub „sp. j.”. 

partnerzy” – jeśli spółkę 
tworzy więcej niż dwóch 
wspólników – albo „spółka 
partnerska” lub skrót „sp. 
p.” – jeśli nazwa spółki 
zawiera wyliczenie nazwisk 
wszystkich partnerów 
• wskazanie wolnego 
zawodu wykonywanego w 
spółce. Gdy w spółce 
wykonywanych jest kilka 
wolnych zawodów, to 
należy je wszystkie 
oznaczyć w nazwie firmy. 

 
Nazwa nie może zawierać 
nazwiska ani firmy 
komandytariusza. 

 
Gdzie 
rejestrować 
firmę 

 
Centralna 
Ewidencja i 
Informacja o 
Działalności 
Gospodarczej 
(CEIDG). 
 

 
Rejestr REGON. 
Każdy ze wspólników 
rejestruje się w CEIDG. 

 
Krajowy Rejestr Sądowy 
(KRS). Możliwa 
rejestracja online w 
systemie S24. 

 
Krajowy Rejestr Sądowy 
(KRS) 

 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 
Możliwa rejestracja przez 
system S24 

 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 
Możliwa rejestracja przez system 
S24 

 
Minimalny 
wkład 
finansowy na 
start - czy 
wymagany 

 
NIE 

 
NIE 

 
NIE 

 
NIE 

 
NIE 

 
TAK 
 
Minimalna wysokość kapitału 
zakładowego wynosi 5 000 zł. 
Minimalna wartość udziału to 
50,00 zł 
 

 
Kto 
reprezentuje 
firmę 

 
Osoba 
wykonująca 
działalność 

 
Każdy wspólnik, chyba 
że umowa spółki 
przewiduje inne 
zasady 

 
Każdy wspólnik, chyba 
że umowa spółki 
przewiduje inne zasady 

 
Prawo reprezentowania 
spółki ma każdy z 
partnerów.  
 
Umowa spółki może 
przewidywać inny sposób 
reprezentacji, przez 
partnera łącznie z innym 
partnerem lub prokurentem. 
 
Spółka partnerska może 
powołać zarząd, który 
będzie reprezentował 
spółkę i prowadził jej 
sprawy. 
 

 
Każdy wspólnik będący 
komplementariuszem może 
samodzielnie reprezentować 
spółkę. 
 
Wspólnik będący 
komandytariuszem może 
reprezentować spółkę tylko 
jako jej pełnomocnik. 

 
Spółkę reprezentuje zarząd. Jeśli 
zarząd jest wieloosobowy, do 
skutecznej reprezentacji 
konieczne jest współdziałanie 
dwóch członków zarządu lub 
członka zarządu i prokurenta 
(umowa spółki może inaczej 
określić sposób reprezentacji).  
 
Zarząd może również ustanowić 
pełnomocnika do załatwienia 
określonych spraw. 

       
Kto odpowiada 
za 
zobowiązania 
firmy i w jakim 
zakresie 

Osoba fizyczna 
wykonująca 
działalność. 
występuje 
nieograniczona 
odpowiedzialnoś
ć właściciela za 
zobowiązania 
firmy całym 
majątkiem, a 
więc zarówno 
powstałym w 
wyniku 
prowadzenia 
firmy, jak i jego 
majątkiem 
osobistym. 

Solidarna  
odpowiedzialność 
wszystkich 
wspólników (obejmuje 
majątek spółki i 
majątki osobiste 
wspólników). 
 
Występuje solidarna i 
nieograniczona 
odpowiedzialność 
wspólników za 
zobowiązania spółki. 
Obejmuje zarówno 
majątek powstały w 
wyniku prowadzenia 
firmy, jak i majątki 
osobiste wspólników. 
W przypadku spłaty 
długu przez jednego 
ze wspólników, 
pozostali są zwolnieni 
z odpowiedzialności. 

Solidarna 
odpowiedzialność 
wszystkich wspólników 
(obejmuje majątek 
spółki i majątki osobiste 
wspólników). 
 
Występuje solidarna 
odpowiedzialność spółki 
i wspólników. Jeśli więc 
majątek spółki nie 
wystarcza na spłatę 
zobowiązań, 
odpowiedzialność za 
zobowiązania spoczywa 
na wspólnikach, którzy 
wówczas odpowiadają 
całym swoim majątkiem 
bez ograniczenia. 

Spółka i partnerzy. 
Partner nie ponosi 
odpowiedzialności za 
zobowiązania, które 
pozostają w związku z 
wykonywaniem wolnego 
zawodu przez innego 
partnera w tej spółce. 
 
Występuje solidarna 
odpowiedzialność spółki i 
partnerów za zobowiązania 
spółki. Jeśli więc majątek 
spółki nie wystarcza na 
spłatę zobowiązań, 
odpowiedzialność za 
zobowiązania spoczywa na 
partnerach, którzy wówczas 
odpowiadają całym swoim 
majątkiem bez ograniczenia. 
Odpowiedzialność partnera 
jest wyłączona w 
konkretnych przypadkach. 
 

Spółka odpowiada w pierwszej 
kolejności swoimi własnymi 
aktywami. Co najmniej jeden 
komplementariusz odpowiada 
całym majątkiem. Co najmniej 
jeden komandytariusz 
odpowiada do określonej w 
umowie kwoty. 
 
Występuje solidarna 
odpowiedzialność spółki i 
wspólników. Jeśli majątek spółki 
nie wystarcza na spłatę 
zobowiązań, odpowiedzialność 
za zobowiązania spoczywa na 
wspólnikach. Komplementariusz 
odpowiada całym swoim 
majątkiem bez ograniczenia. 
Komandytariusz odpowiada do 
wysokości sumy 
komandytowej. 

Spółka. 
 
W określonych sytuacjach 
odpowiedzialność może ponosić 
zarząd. 
 
Wspólnicy spółki nie 
odpowiadają. Występuje 
nieograniczona odpowiedzialność 
spółki za jej zobowiązania. 

Jeśli majątek spółki nie wystarcza 
na spłatę jej zobowiązań, 
odpowiedzialność ponoszą 
członkowie zarządu, całym swoim 
majątkiem. Odpowiedzialność 
zarządu może zostać ograniczona 
w określonych przypadkach. 

 

 
Jaki podatek? 

 
Opodatkowanie 
na zasadach 
ogólnych: 
według skali 
podatkowej 17% 
lub 32% albo 
podatkiem 
liniowym 19% 
albo 
opodatkowanie 
w formach 
zryczałtowanych
: ryczałt od 
przychodów 
ewidencjonowan
ych albo 
kartę podatkową 
(pod warunkiem 
spełnienia 
określonych 
kryteriów). 
 

 
Podatnikami podatku 
dochodowego są 
wspólnicy. 

 
Podatnikami podatku 
dochodowego są 
wspólnicy. 

 
Podatnikami podatku 
dochodowego są partnerzy. 

 
Podatek dochodowego od 
osób prawnych 9% lub 19 %.  
Dodatkowo dywidenda 
podatkowana 19%. 

 
Podatek dochodowego od osób 
prawnych 9% lub 19 %.  
Dodatkowo dywidenda 
podatkowana 19%. 

 
Wynagrodzenie 
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To w zasadzie 
wypracowany 
dochód 

Prawo do równego 
udziału w zyskach 
wszystkich 
wspólników 

Wspólnicy mają prawo 
do równego udziału w 
zyskach, a także do 
żądania corocznie 
wypłaty odsetek w 
wysokości 5% od 
swojego udziału 
kapitałowego. 

Udział każdego z partnerów 
jest równy, bez względu na 
rodzaj i wielkość wkładów. 
Partnerzy  mają prawo do 
żądania corocznie wypłaty 
odsetek w wysokości 5% od 
swojego udziału 
kapitałowego. 

Udział każdego z 
komplementariuszy jest równy, 
bez względu na rodzaj i wartość 
wkładów, a udział każdego z 
komandytariuszy jest 
proporcjonalny do wkładu 
rzeczywiście wniesionego przez 
komandytariusza do spółki 

Wspólnicy mają prawo do udziału 
w zysku proporcjonalnie do 
udziałów. 

 

Kto odpowiada 
za 
zobowiązania 
firmy i w jakim 
zakresie 

Osoba fizyczna 
wykonująca 
działalność. 
występuje 
nieograniczona 
odpowiedzialnoś
ć właściciela za 
zobowiązania 
firmy całym 
majątkiem, a 
więc zarówno 
powstałym w 
wyniku 
prowadzenia 
firmy, jak i jego 
majątkiem 
osobistym. 

Solidarna  
odpowiedzialność 
wszystkich 
wspólników (obejmuje 
majątek spółki i 
majątki osobiste 
wspólników). 
 
Występuje solidarna i 
nieograniczona 
odpowiedzialność 
wspólników za 
zobowiązania spółki. 
Obejmuje zarówno 
majątek powstały w 
wyniku prowadzenia 
firmy, jak i majątki 
osobiste wspólników. 
W przypadku spłaty 
długu przez jednego 
ze wspólników, 
pozostali są zwolnieni 
z odpowiedzialności. 

Solidarna 
odpowiedzialność 
wszystkich wspólników 
(obejmuje majątek 
spółki i majątki osobiste 
wspólników). 
 
Występuje solidarna 
odpowiedzialność spółki 
i wspólników. Jeśli więc 
majątek spółki nie 
wystarcza na spłatę 
zobowiązań, 
odpowiedzialność za 
zobowiązania spoczywa 
na wspólnikach, którzy 
wówczas odpowiadają 
całym swoim majątkiem 
bez ograniczenia. 

Spółka i partnerzy. 
Partner nie ponosi 
odpowiedzialności za 
zobowiązania, które 
pozostają w związku z 
wykonywaniem wolnego 
zawodu przez innego 
partnera w tej spółce. 
 
Występuje solidarna 
odpowiedzialność spółki i 
partnerów za zobowiązania 
spółki. Jeśli więc majątek 
spółki nie wystarcza na 
spłatę zobowiązań, 
odpowiedzialność za 
zobowiązania spoczywa na 
partnerach, którzy wówczas 
odpowiadają całym swoim 
majątkiem bez ograniczenia. 
Odpowiedzialność partnera 
jest wyłączona w 
konkretnych przypadkach. 
 

Spółka odpowiada w pierwszej 
kolejności swoimi własnymi 
aktywami. Co najmniej jeden 
komplementariusz odpowiada 
całym majątkiem. Co najmniej 
jeden komandytariusz 
odpowiada do określonej w 
umowie kwoty. 
 
Występuje solidarna 
odpowiedzialność spółki i 
wspólników. Jeśli majątek spółki 
nie wystarcza na spłatę 
zobowiązań, odpowiedzialność 
za zobowiązania spoczywa na 
wspólnikach. Komplementariusz 
odpowiada całym swoim 
majątkiem bez ograniczenia. 
Komandytariusz odpowiada do 
wysokości sumy 
komandytowej. 

Spółka. 
 
W określonych sytuacjach 
odpowiedzialność może ponosić 
zarząd. 
 
Wspólnicy spółki nie 
odpowiadają. Występuje 
nieograniczona odpowiedzialność 
spółki za jej zobowiązania. 

Jeśli majątek spółki nie wystarcza 
na spłatę jej zobowiązań, 
odpowiedzialność ponoszą 
członkowie zarządu, całym swoim 
majątkiem. Odpowiedzialność 
zarządu może zostać ograniczona 
w określonych przypadkach. 

 

 
Jaki podatek? 

 
Opodatkowanie 
na zasadach 
ogólnych: 
według skali 
podatkowej 17% 
lub 32% albo 
podatkiem 
liniowym 19% 
albo 
opodatkowanie 
w formach 
zryczałtowanych
: ryczałt od 
przychodów 
ewidencjonowan
ych albo 
kartę podatkową 
(pod warunkiem 
spełnienia 
określonych 
kryteriów). 
 

 
Podatnikami podatku 
dochodowego są 
wspólnicy. 

 
Podatnikami podatku 
dochodowego są 
wspólnicy. 

 
Podatnikami podatku 
dochodowego są partnerzy. 

 
Podatek dochodowego od 
osób prawnych 9% lub 19 %.  
Dodatkowo dywidenda 
podatkowana 19%. 

 
Podatek dochodowego od osób 
prawnych 9% lub 19 %.  
Dodatkowo dywidenda 
podatkowana 19%. 

 
Wynagrodzenie 

      

 

 JDG Spółka Cywilna Spółka Jawna Spółka Partnerska Spółka Komandytowa Spółka z o.o. 

 
Kto może 
założyć firmę 

 
Jedna osoba 
fizyczna 

 
Minimum  
dwóch wspólników 
(osoby fizyczne, 
osoby prawne lub 
jednostki 
organizacyjne mające 
zdolność prawną) 
 

 
Minimum  
dwóch wspólników 
(osoby fizyczne, osoby 
prawne lub jednostki 
organizacyjne mające 
zdolność prawną) 
 

 
Minimum dwie osoby 
fizyczne uprawnione do 
wykonywania wolnych 
zawodów (partnerzy). 

 
Dwóch lub więcej wspólników: 
osoby fizyczne, osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości 
prawnej, w tym co najmniej 
jeden powinien być 
komplementariuszem 
(odpowiada całym swoim 
majątkiem za zobowiązania 
spółki), a jeden 
komandytariuszem (odpowiada 
za zobowiązania spółki do 
wysokości sumy 
komandytowej, czyli kwoty z 
góry określonej w umowie) 
 

 
Minimum jeden założyciel (osoba 
fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna mająca 
zdolność prawną). 
 
Założycielem nie może być 
wyłącznie jednoosobowa spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

 
Umowa lub 
statut, czyli czy 
jest potrzebny 
dokument 
założycielski 

 
Nie. Podstawą 
działania jest 
rejestracja w 
Centralnej 
Ewidencji i 
Informacji o 
Działalności 
Gospodarczej 
(CEIDG). 

 
Umowa w formie 
pisemnej 

 
Umowa musi być 
zawarta: 
• w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności 
• w formie aktu 
notarialnego: jeśli 
wkładem wspólnika jest 
nieruchomość 
• z podpisami notarialnie 
poświadczonymi: jeśli 
wkładem wspólnika jest 
przedsiębiorstwo 
• przez internet w 
systemie S24 – jeśli 
wnoszone są wkłady 
wyłącznie w formie 
pieniężnej. 
 

 
Umowa musi być zawarta: 
• w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności 
• w formie aktu 
notarialnego: jeśli wkładem 
wspólnika jest 
nieruchomość 
• z podpisami notarialnie 
poświadczonymi: jeśli 
wkładem wspólnika jest 
przedsiębiorstwo. 

 
Umowa może być zawarta: 
• w formie aktu notarialnego 
• przez internet w systemie S24 
– jeśli wnoszone są wkłady 
wyłącznie w formie pieniężnej. 

 
Umowa może być zawarta: 
• w formie aktu notarialnego (w 
przypadku założenia spółki przez 
jedną osobę jest to akt 
założycielski) 
• przez internet w systemie S24 – 
jeśli wnoszone są wkłady 
wyłącznie w formie pieniężnej. 

 
Nazwa firmy 

 
Musi zawierać 
imię i nazwisko 
właściciela firmy. 
Dodatkowo w 
nazwie może się 
znaleźć treść 
informująca o 

 
Co do zasady, jeżeli 
spółka wystawia 
faktury stwierdzające 
dokonanie sprzedaży, 
powinna zawierać 
imiona i nazwiska, 
nazwę bądź skróconą 

 
Nazwa powinna 
zawierać nazwisko albo 
pełną nazwę firmy 
przynajmniej jednego 
wspólnika, a także 

 
Nazwa powinna zawierać: 
• nazwisko przynajmniej 
jednego partnera oraz 
zwrot „i partner” – jeśli 
spółkę tworzy dwóch 
wspólników – albo „i 

 
Nazwa powinna zawierać 
nazwisko albo pełną nazwę 
firmy przynajmniej jednego 
komplementariusza, a także 
oznaczenie „spółka 
komandytowa” lub „sp. k.”. 

 
Nazwa może być obrana 
dowolnie, ale musi zawierać 
określenie „spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” lub „spółka 
z o.o.” lub „sp. z o.o.”. 

profilu 
działalności. 

nazwę firmy i adresy 
wspólników wraz z 
oznaczeniem „spółka 
cywilna” lub „s.c.”. 

oznaczenie „spółka 
jawna” lub „sp. j.”. 

partnerzy” – jeśli spółkę 
tworzy więcej niż dwóch 
wspólników – albo „spółka 
partnerska” lub skrót „sp. 
p.” – jeśli nazwa spółki 
zawiera wyliczenie nazwisk 
wszystkich partnerów 
• wskazanie wolnego 
zawodu wykonywanego w 
spółce. Gdy w spółce 
wykonywanych jest kilka 
wolnych zawodów, to 
należy je wszystkie 
oznaczyć w nazwie firmy. 

 
Nazwa nie może zawierać 
nazwiska ani firmy 
komandytariusza. 

 
Gdzie 
rejestrować 
firmę 

 
Centralna 
Ewidencja i 
Informacja o 
Działalności 
Gospodarczej 
(CEIDG). 
 

 
Rejestr REGON. 
Każdy ze wspólników 
rejestruje się w CEIDG. 

 
Krajowy Rejestr Sądowy 
(KRS). Możliwa 
rejestracja online w 
systemie S24. 

 
Krajowy Rejestr Sądowy 
(KRS) 

 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 
Możliwa rejestracja przez 
system S24 

 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 
Możliwa rejestracja przez system 
S24 

 
Minimalny 
wkład 
finansowy na 
start - czy 
wymagany 

 
NIE 

 
NIE 

 
NIE 

 
NIE 

 
NIE 

 
TAK 
 
Minimalna wysokość kapitału 
zakładowego wynosi 5 000 zł. 
Minimalna wartość udziału to 
50,00 zł 
 

 
Kto 
reprezentuje 
firmę 

 
Osoba 
wykonująca 
działalność 

 
Każdy wspólnik, chyba 
że umowa spółki 
przewiduje inne 
zasady 

 
Każdy wspólnik, chyba 
że umowa spółki 
przewiduje inne zasady 

 
Prawo reprezentowania 
spółki ma każdy z 
partnerów.  
 
Umowa spółki może 
przewidywać inny sposób 
reprezentacji, przez 
partnera łącznie z innym 
partnerem lub prokurentem. 
 
Spółka partnerska może 
powołać zarząd, który 
będzie reprezentował 
spółkę i prowadził jej 
sprawy. 
 

 
Każdy wspólnik będący 
komplementariuszem może 
samodzielnie reprezentować 
spółkę. 
 
Wspólnik będący 
komandytariuszem może 
reprezentować spółkę tylko 
jako jej pełnomocnik. 

 
Spółkę reprezentuje zarząd. Jeśli 
zarząd jest wieloosobowy, do 
skutecznej reprezentacji 
konieczne jest współdziałanie 
dwóch członków zarządu lub 
członka zarządu i prokurenta 
(umowa spółki może inaczej 
określić sposób reprezentacji).  
 
Zarząd może również ustanowić 
pełnomocnika do załatwienia 
określonych spraw. 

       
Kto odpowiada 
za 
zobowiązania 
firmy i w jakim 
zakresie 

Osoba fizyczna 
wykonująca 
działalność. 
występuje 
nieograniczona 
odpowiedzialnoś
ć właściciela za 
zobowiązania 
firmy całym 
majątkiem, a 
więc zarówno 
powstałym w 
wyniku 
prowadzenia 
firmy, jak i jego 
majątkiem 
osobistym. 

Solidarna  
odpowiedzialność 
wszystkich 
wspólników (obejmuje 
majątek spółki i 
majątki osobiste 
wspólników). 
 
Występuje solidarna i 
nieograniczona 
odpowiedzialność 
wspólników za 
zobowiązania spółki. 
Obejmuje zarówno 
majątek powstały w 
wyniku prowadzenia 
firmy, jak i majątki 
osobiste wspólników. 
W przypadku spłaty 
długu przez jednego 
ze wspólników, 
pozostali są zwolnieni 
z odpowiedzialności. 

Solidarna 
odpowiedzialność 
wszystkich wspólników 
(obejmuje majątek 
spółki i majątki osobiste 
wspólników). 
 
Występuje solidarna 
odpowiedzialność spółki 
i wspólników. Jeśli więc 
majątek spółki nie 
wystarcza na spłatę 
zobowiązań, 
odpowiedzialność za 
zobowiązania spoczywa 
na wspólnikach, którzy 
wówczas odpowiadają 
całym swoim majątkiem 
bez ograniczenia. 

Spółka i partnerzy. 
Partner nie ponosi 
odpowiedzialności za 
zobowiązania, które 
pozostają w związku z 
wykonywaniem wolnego 
zawodu przez innego 
partnera w tej spółce. 
 
Występuje solidarna 
odpowiedzialność spółki i 
partnerów za zobowiązania 
spółki. Jeśli więc majątek 
spółki nie wystarcza na 
spłatę zobowiązań, 
odpowiedzialność za 
zobowiązania spoczywa na 
partnerach, którzy wówczas 
odpowiadają całym swoim 
majątkiem bez ograniczenia. 
Odpowiedzialność partnera 
jest wyłączona w 
konkretnych przypadkach. 
 

Spółka odpowiada w pierwszej 
kolejności swoimi własnymi 
aktywami. Co najmniej jeden 
komplementariusz odpowiada 
całym majątkiem. Co najmniej 
jeden komandytariusz 
odpowiada do określonej w 
umowie kwoty. 
 
Występuje solidarna 
odpowiedzialność spółki i 
wspólników. Jeśli majątek spółki 
nie wystarcza na spłatę 
zobowiązań, odpowiedzialność 
za zobowiązania spoczywa na 
wspólnikach. Komplementariusz 
odpowiada całym swoim 
majątkiem bez ograniczenia. 
Komandytariusz odpowiada do 
wysokości sumy 
komandytowej. 

Spółka. 
 
W określonych sytuacjach 
odpowiedzialność może ponosić 
zarząd. 
 
Wspólnicy spółki nie 
odpowiadają. Występuje 
nieograniczona odpowiedzialność 
spółki za jej zobowiązania. 

Jeśli majątek spółki nie wystarcza 
na spłatę jej zobowiązań, 
odpowiedzialność ponoszą 
członkowie zarządu, całym swoim 
majątkiem. Odpowiedzialność 
zarządu może zostać ograniczona 
w określonych przypadkach. 

 

 
Jaki podatek? 

 
Opodatkowanie 
na zasadach 
ogólnych: 
według skali 
podatkowej 17% 
lub 32% albo 
podatkiem 
liniowym 19% 
albo 
opodatkowanie 
w formach 
zryczałtowanych
: ryczałt od 
przychodów 
ewidencjonowan
ych albo 
kartę podatkową 
(pod warunkiem 
spełnienia 
określonych 
kryteriów). 
 

 
Podatnikami podatku 
dochodowego są 
wspólnicy. 

 
Podatnikami podatku 
dochodowego są 
wspólnicy. 

 
Podatnikami podatku 
dochodowego są partnerzy. 

 
Podatek dochodowego od 
osób prawnych 9% lub 19 %.  
Dodatkowo dywidenda 
podatkowana 19%. 

 
Podatek dochodowego od osób 
prawnych 9% lub 19 %.  
Dodatkowo dywidenda 
podatkowana 19%. 

 
Wynagrodzenie 

      

P R A W O

Podsumowując, należy wskazać, że jednoosobo-

wa działalność gospodarcza jest najbardziej od-

powiednia dla małych i średnich firm, które nie są 

narażone na duże ryzyko. Taki rodzaj działalności 

jest łatwy w utworzeniu i dość tani w porównaniu 

z innymi formami prawnymi.

Forma prawna działalności gospodarczej w posta-

ci spółki cywilnej to prosta struktura i łatwość za-

rządzania, gdyż wszyscy wspólnicy uprawnieni są 

do reprezentowania spółki. Za wadę spółek cywil-

nych uważa się duże ryzyko związane z solidarną 

odpowiedzialnością wspólników. Nawet bowiem 

jeśli tylko jeden z nich podejmie zobowiązanie, to 

wszyscy stają się odpowiedzialni za jego uregulo-

wanie. 

Księgowość spółki jawnej można prowadzić w for-

mie uproszczonej, tzn. księgi przychodów i roz-

chodów lub ryczałtu bądź w formie pełnej księgo-

wości. Przy czym dla każdej z form prowadzenia 

działalności zostały wskazane wymogi, które 

należy spełnić, aby móc zastosować daną for-

mę księgowości.

Spółka partnerska jest dość specyficznym rodza-

jem spółki, może bowiem zostać założona wy-

łącznie przez przedstawicieli wolnych zawodów, 

takich jak np. lekarz, architekt, księgowi/a czy 

też prawnik.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to ro-

dzaj spółki zobowiązany do prowadzenia pełnej 

księgowości, a co za tym idzie do składania spra-

wozdań finansowych. 

Zaletą sp. z o.o. jest z pewnością brak odpowie-

dzialności finansowej wspólników za zobowiąza-

nia spółki, gdyż za powstałe zobowiązania całym 

zgromadzonym majątkiem odpowiada spółka, co 

umożliwia ona prowadzenie działalności gospo-

darczej na dużą skalę.

Forma prawna działalności gospodarczej ma 

wpływ na funkcjonowanie firmy. Określa możliwo-

ści i ograniczenia firmy, decyduje o sposobie pro-

wadzenia przedsiębiorstwa. Przepisy dopuszczają 

zmianę i przekształcenia formy prawnej firmy, jed-

nak w wielu wypadkach wymaga to długotrwa-

łych działań. Dlatego też zakładając firmę, warto 

zastanowić się nad wyborem odpowiedniej formy 

prawnej oraz czy chcemy prowadzić firmę samo-

dzielnie, czy może wraz ze wspólnikami.

Tekst nie ma charakteru doradztwa.
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Zespół  doświadczonych profesjonalistów zadba 

o kondycję Twojego kręgosłupa,  pozbycie się

nadmiernych centymetrów i psychofizyczną harmonię. 

CENTRUM ZDROWIA I URODY
 

 

Uratuj swoje plecy od bólu, skoliozy, 

"wdowiego garbu" i napięć w ciele.

Ciałoterapia to nasza specjalność.

Teraz № 1- Fizjoterapia i masaż!

Kraków, Plac Jana Matejki 5/4

tel. 512 244 024

www.luvital.pl

     Luvital Ludmiła Petrenko

     Luvital_krk 

 

 

http://www.luvital.pl


PSYCHOSAMOTYCZNY 
MASAŻ  

L U D M I Ł A  P E T R E N K O

T O  M A N U A L N A  T E R A P I A  A N T Y S T R E S O W A 



LUDMIŁA PETRENKO
Terapeutka urody, pasjonatka holistycznego podejścia do pielęgnacji, 
doświadczony szkoleniowiec, kongresowy wykładowca. Założycielka 
Centrum Zdrowia i Urody LuVital w Krakowie. Wyłączny przedstawiciel 
Międzynarodowej Szkoły Estetyki i Masażu Manualistic dr Sergeya
Shchurevicha w Polsce.
www.luvital.pl

M O D A ,  Z D R O W I E  I   U R O D A

Na szczęście coraz częściej pojawiają się głosy, 

mówiące o chęci powrotu do natury, życiu w sty-

lu „eco”, o filozofii naturalnej pielęgnacji i psycho-

fizycznej harmonii. Oderwanie się od uciążliwej 

codzienności to niekoniecznie wyjazd „na koniec 

świata”. Wystarczy tylko pojechać na drugi koniec 

miasta, a może nawet ulicy do specjalisty od cia-

łoterapii na PSYCHOSAMOTYCZNY masaż twarzy 

lub ciała.

  CZYM JEST MASAŻ OPRÓCZ DOTYKU? CZEMU

 WŁAŚNIE PSYCHOSAMOTYCZNY?

Masaż to forma dotyku, w której główną role od-

grywają ręce masażysty. Jest to oddziaływanie 

zewnętrznymi bodźcami na tkankę, podczas bier-

nego zachowania osoby masowanej. Tak można 

w ogromnym skrócie powiedzieć/napisać o ma-

sażu. O psychosomatycznym masażu najlepiej się 

dowiedzieć u źródła, od samego twórcy. „Myśleć 

końcówkami palców”, to hasło przewodnie w pra-

cy dr Sergeya Shchurevicha, jednego z najwy-

bitniejszych nauczycieli masażu naszych czasów. 

Jest on cenionym lekarzem i masażystą specjali-

zującym się w manualnych technikach odmładza-

nia, liftingu, relaksacji twarzy i ciała,  założycielem 

i dyrektorem Międzynarodowej Szkoły Estetyki 

i Masażu Manualistic. Cytując za Mistrzem:„
„Dla mnie, jest to niesamowita symbioza 

nauki i sztuki. Powstał on na styku 
medycyny, psychologii i farmakologii. 
Pod wieloma względami związany jest 
on z osobistymi cechami specjalisty, 

jego wyobrażeniem o pięknie, estetyce, 
a nawet o religii. Według mnie masaż 

porównywalny jest ze sztuką, ze 
względu na fakt, że w naturze nie ma 

narzędzia bardziej wrażliwego niż 
ludzka ręka. Umiejętność posługiwania 

się tym doskonałym narzędziem jest 
najwyższym stopniem profesjonalnych 
umiejętności masażysty i kosmetologa.”

Wydawać by się mogło, że świat został całkowicie zdominowany przez ideę szybkiego życia, wysokich 

zarobków i działania „na już, na teraz”. Tylko ta gonitwa „na już” stopniowo nas zubożyła / wyjałowiła 

z uczuć i marzeń. Czemu? Bo czas stał się najważniejszą walutą. Ciągły jego brak nie pozwala 

na cierpliwe, wnikliwe spojrzenie na główne życiowe priorytety, na zastanowienie się nad swoimi 

wartościami. Kreatywność, radość, lekkość, wolność, spokój -  wszystkie one do życia potrzebują 

czasu, przerwy, ciszy, cierpliwości. Niezbędne są przerywniki, które zaowocują twórczością, świeżością 

pomysłów, a cierpliwość da rozkwit kreatywności. Przerwa, zatrzymanie są konieczne, żeby zobaczyć 

i usłyszeć coś wyraźniej, wejść na ścieżkę harmonii. Mówi się, że szczęście to spokój umysłu, ale jak go 

osiągnąć? Ogólnie wiadomo, że spokój jest w nas i wystarczy go tylko odnaleźć, ale jak go rozpoznać 

i zauważyć? Co sprawia, że zacznie on działać? 
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Prawdziwa sztuka masażu to nie tylko technicznie 

doskonałe wykonywanie ruchów, ale również zro-

zumienie złożoności procesów, na które te ruchy 

wpływają i odpowiedzialność za psychofizyczne 

zdrowie ludzi, którzy nam ufają.

  CZY MASAŻ PSYCHOSOMATYCZNY TO MASAŻ 

 CZY RÓWNIEŻ PSYCHOTERAPIA?

W rzeczy samej, w każdym bliskim kontakcie ludz-

kim - werbalnym, wizualnym lub dotykowym – ist-

nieją głębokie korzenie psychologiczne. Nie jest 

to tajemnicą, że każdy odnoszący sukcesy fizjo-

terapeuta, masażysta lub kosmetolog jest przede 

wszystkim dobrym psychologiem. Przy równych 

zdolnościach i talentach bardziej zyska ten, kto 

wie, jak znaleźć subtelne i indywidualne podejście 

do różnych osobowości.

Istnieją specjalne, specyficzne rodzaje masażu, 

które mają większy wpływ na sferę psycho-emo-

cjonalną. Wśród nich szczególne miejsce zajmu-

je masaż psychosomatyczny. W dużym stopniu 

jest on bardzo bliski psychoterapii zorientowanej 

na ciało.

Psychosomatyczny lub antystresowy masaż twa-

rzy i ciała to jedna z najbardziej wyrazistych i in-

teresujących technik masażu. Jest to doskonały 

przykład harmonijnego połączenia wschodnich 

i europejskich systemów masaży. Masaż psycho-

somatyczny zawiera w sobie potężny element 

energetyczny właściwy dla wschodnich praktyk 

medycznych. Są w nim zawarte techniki, które 

działają na aktywne strefy odruchowe twarzy 

i ciała, umożliwiają odbudowę potencjału energe-

tycznego całego organizmu. Jednocześnie masaż 

ten pozwala na głębokie wniknięcie w miękkie 

tkanki  oraz przywrócenie właściwości fizycznych 

skóry i mięśni będących w stanie dystrofii. Na po-

ziomie fizycznym w masażu psychosomatycznym 

stosowane są techniki bardziej charakterystyczne 

dla klasycznych europejskich systemów masażu, 

które zostały jednak poddane pewnym autorskim 

zmianom. Takie zmodyfikowane techniki pozwa-

lają specjalistom, którzy nigdy wcześniej nie ze-

tknęli się ze wschodnimi systemami masażu, stop-

M O D A ,  Z D R O W I E  I   U R O D A
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niowo dostosować się do całkowicie odmiennego 

podejścia do wykonywania manualnej terapii. Dla-

tego odbiór zewnętrzny masażu to fascynujące 

wykonanie artystyczne, przypominające taniec 

orientalny, gdzie każdy ruch wypełniony jest zmy-

słowością oraz niesie ze sobą określony fizyczny 

i energetyczny efekt. „
Psychosomatyczny masaż to złożona 

kompozycja rozmaitych ruchów, która 
wywołuje u klientów niezwykłe stany 
przypominające hipnotyczny trans. 
W takim stanie następuje usunięcie 
ucisków i skurczów mięśni, zmienia 
się mimika twarzy, normalizuje się 

krążenie krwi i trofika nerwowa tkanek.

Najważniejsze jest jednak to, że reguluje się stan 

psychoemocjonalny klienta wykazującego skłon-

ności do załamań nerwowych, niepokoju, depresji 

i zakłóceń snu. Jest to szczególnie ważne w sytu-

acji, gdy terapeuta próbuje rozwiązać w ten spo-

sób problem głębokich zmarszczek mimicznych, 

których przyczyna tkwi w świadomości klienta. 

Już po 2-3 seansach zauważalna jest istotna sta-

bilizacja stanu psychicznego, polepsza się nastrój, 

znikają bóle migrenowe. W naszych czasach, kie-

dy na choroby wywołane stresem cierpi znacz-

na część populacji ludzkiej, psychosomatyczny 

masaż twarzy może nie tylko usunąć wady ko-

smetyczne, jak na przykład wczesne zmarszczki, 

lecz również w pełni odbudować bilans energe-

tyczny oraz istotnie poprawić stan emocjonalny 

człowieka. Terapeuta wykonujący ten masaż sam 

doświadcza uczucia pełnej harmonii i ożywienia 

fizycznego, co powoduje, że ta technika masażu 

jest jedną z najbardziej lubianych przez kosme-

tyczki i masażystów.

M O D A ,  Z D R O W I E  I   U R O D A
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Jednym słowem – to magia argumentowana fi-

zjologicznie!

Psychosomatyczny masaż przez swoje asynchro-

niczne, asymetryczne działanie o różnym natęże-

niu „wyłącza” aktywność naszego biokomputera. 

Nie jest on w stanie kontrolować, obserwować 

i oceniać. Po prostu zwalnia i wchodzi w samoist-

ną medytację.

  CZY JUŻ CZUJESZ POTRZEBĘ DOZNANIA 

  MASAŻU PSYCHOSOMATYCZNEGO? 

  ZASTANAWIASZ SIĘ GDZIE GO ZNALEŹĆ?

W całej Polsce pracują uczniowie dr Sergeya 

Shchurevicha, autora psychosomatycznego  

masażu. Ważne jest, żeby terapeuta był po szkole 

Manualistic, gdzie naucza osobiście jego twórca.

W Krakowie na zabiegi psychosomatycznego ma-

sażu twarzy lub ciała można zapisać się w Cen-

trum Zdrowia i Urody - LuVital.

„
Psychosomatycznego masażu nie 
może zabraknąć przy tworzeniu  

harmonijnego stylu życia.

  JAKIE DZIAŁANIE MA MASAŻ

  PSYCHOSOMATYCZNY?

 • Po pierwsze podnosi on próg wrażliwości, 

tj. wzrasta odporność organizmu na działa-

nie bodźców zewnętrznych. Przejawia się to 

w ten sposób, że aby wyprowadzić człowieka 

ze stanu równowagi, potrzebny jest bodziec 

o zdecydowanie większej sile, niż przed tym. 

Zmniejsza się labilność emocjonalna klienta, 

który wcześniej mógł denerwować się z byle 

powodu. Polepszają się ogólne mechani-

zmy adaptacyjne.

 • Po drugie powstaje nowa dominanta w ośrod-

kach mózgu, która ma pozytywny, konstruk-

tywny charakter. Ten ośrodek pobudzenia 

dominantowego jest podtrzymywany przez 

wspomnienia o doznaniach doświadczonych 

podczas zabiegu masażu. Klient ponownie 

przeżywa doświadczenia bodźców podczas 

masażu takie jak: dotknięcia, zapachy, muzyka, 

światło. Pozwala to oderwać się od negatyw-

nych przeżyć i chętnie powracać na kolejne 

wizyty, aby poczuć ten błogostan ponownie.

 • Po trzecie, pobudzając określone recepto-

ry nerwowe (tak zwane ciałka Merkla), któ-

rych jest szczególnie dużo w okolicach dłoni, 

stóp, twarzy i szyi, stymulujemy wytwarzanie 

substancji morfinopodobnych (endorfin, en-

kefalin, amin biogennych). Te hormony przy-

jemności są zdolne do wywoływania doznań 

euforycznych podczas masażu, jak również 

przytępiania uczucia bólu, usunięcia nad-

miernego napięcia z prążkowanych i gład-

kich mięśni oraz obniżania poziomu ciśnienia  

tętniczego.
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https://www.mylittleempirefashion.pl/shop


MOC
WIZERUNKU

A L E K S A N D R A  Ś W I Ą D E R

fot. Freepik
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  ODPOWIEDNI DOBÓR KOLORÓW UBRAŃ 

Jest wiele rodzajów i podziałów kolorów: jasne, 

ciemne, czyste, zgaszone, ciepłe, chłodne; dziś 

opowiem o nich nieco inaczej. Odpowiednio do-

brane to kolory „twarzowe”, które dodają naszej 

urodzie świeżości i witalności. Warto zwrócić uwa-

gę na to, jakimi barwami otaczamy naszą twarz. 

Dotyczy to ubrań tak u pań, jak i u panów. „
Dodatkowo u pań mają znaczenie 
kolory makijażu oraz włosów. Aby 
nasza twarz wyglądała promiennie 
warto dowiedzieć się, jaka paleta 

kolorów jest dla nas odpowiednia. Na to 
pytanie odpowie analiza kolorystyczna, 

za pomocą której ustalisz kolory 
zarówno codzienne, jak i te odpowiednie 

w ubiorze biznesowym.

Dzięki kolorom możemy uzyskać wiele efektów. 

Matowe i ciemne (np. czerń, grafit, granat) pochła-

niają światło, dzięki czemu nieco kamuflują nasze 

niedoskonałości i fałdki. Mocne i nasycone (żółty, 

czerwony pomarańczowy) dodają nam energii. 

Stonowane (błękit, zieleń, szarość) działają uspo-

kajająco. Poprzez odpowiednie zestawienie barw 

ubioru możemy osiągnąć tzw. „efekt WOW”, dzię-

ki któremu zostaniemy zauważeni, np. na rozmo-

wie o pracę. Aby go uzyskać, komponujemy strój 

składający się z trzech kolorów: dwa są podobne-

go, średniego nasycenia, a trzeci jest intensywny 

i to on zwraca uwagę.

  ODPOWIEDNI DOBÓR FASONÓW UBRAŃ 

 

Tak jak dobrze dobrane kolory, odpowiednie fa-

sony mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Dzięki 

nim sylwetka zyskuje na smukłości, możemy po-

kazać jej atuty, a wady ukryć za pomocą trików 

odzieżowych. Aby odpowiednio zaprojektować 

zawartość swojej szafy, polecam zrobić analizę 

sylwetki, która określi korzystne kroje. Niezależnie 

od typu sylwetki możemy np. optycznie zwęzić 

lub poszerzyć ramiona, wysmuklić szyję, talię lub 

nogi, ale najważniejsze sprawić, by nasza sylwet-

ka zyskała na proporcjonalności. Chcąc wysmuklić 

krótką szyję, panie powinny nosić dekolty od niej 

odsunięte (typu U lub V), unikać ciasno zawiąza-

nych apaszek; panowie powinni prawidłowo do-

brać obwód kołnierzyka koszuli, aby nie wpijał 

się w szyję. Aby poszerzyć wąskie ramiona, pa-

nie mogą zastosować łódkowe dekolty, rękawy 

z tzw. bufką, a panowie np. marynarki z mocniej 

zaznaczonymi ramionami. Mało zarysowaną talię 

wymodelują pionowe cięcia w żakietach i mary-

narkach, a mocno zarysowaną podkreślą paski. 

ALEKSANDRA ŚWIĄDER
osobista stylistka, konsultantka ślubna, 
brafitterka

www.lexadesign.pl 

Znamy wszyscy powiedzenie: „Jak nas widzą, tak nas piszą”. Ja osobiście bardzo lubię stwierdzenie, 

że „Pierwsze wrażenie robimy tylko raz”. Oba te zdania mają ścisły związek z rolą wizerunku w naszym 

życiu, nie tylko zawodowym, ale i prywatnym. Na nasz wizerunek i to, co nim przekazujemy, składa się 

kilka elementów.
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„
Warto zwrócić uwagę na dobór 

rozmiaru – rzeczy za ciasne obnażą 
nasze fizyczne mankamenty i sprawią, 

że nasz strój stanie się niezbyt elegancki 
lub wręcz wyzywający. Zbyt duże 

ubrania dodadzą nam kilogramów 
i sprawią, że sylwetka będzie wyglądać 

ciężko i niezgrabnie.

  DOBRZE DOBRANA BIELIZNA I DODATKI

Nawet najlepiej dobrana bluzka czy sukienka nie 

będzie ładnie się prezentować bez odpowiednie-

go koloru i rozmiaru bielizny pod nią włożonej. 

Warto zaopatrzyć się w zestaw cielisty. Sklepy 

z damską bielizną dysponują sporą ofertą w tym 

zakresie. Niestety z męskimi akcesoriami jest nie-

co gorzej. 

Cielista bielizna, zlewając się kolorystycznie z cia-

łem, nie odznacza się pod białą odzieżą, co spra-

wia, że wyglądamy stosownie i elegancko. Umie-

jętnie dobrany rozmiar sprawia, że figura jest 

bardziej proporcjonalna, a ewentualne niedosko-

nałości możemy ukryć. Pamiętajmy, że kupując 

bieliznę korygującą bierzemy rozmiar, który nosi-

my. Większy niczego nie skoryguje, mniejszy nie 

sprawi, że przysłowiowe fałdki znikną.

Buty i dodatki dopełniają strój i powinny być 

w harmonii z nim i naszą sylwetką. Za pomocą 

dodatków możemy chociażby odmienić nasz strój 

z biznesowego w odpowiedni na popołudniowe 

spotkanie, jak również sprawić, że nasz wygląd 

zyska na atrakcyjności.

  POZYTYWNE SPOJRZENIE NA SIEBIE

Jest bardzo wiele metod na polepszenie swojego 

wizerunku, ale najważniejsze, żeby dobrze czuć 

się w swoich ubraniach i by były zgodne z naszym 

temperamentem i upodobaniami. Stając przed lu-

strem myślmy pozytywnie o sobie i nie szukajmy 

wad, lecz zalet. Pozytywne spojrzenie na siebie 

sprawi, że będziemy chodzić prosto, z uniesioną 

głową, bardziej wierzyć w siebie i swoje możliwo-

ści, a to będzie skutkować powodzeniem w roz-

mowach, projektach zawodowych, a także osią-

gnięciach w życiu osobistym. Taka właśnie jest 

moc wizerunku. 

                                                  Korekta tekstu: Anna Stańczyk
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