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Inkubator Przedsiębiorczości to także spotkania z pracownikami 
podmiotów, takich jak: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, 
Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miasta Racibórz, Urząd Skarbowy, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, PWSZ, itp.

Harmonogram spotkań organizowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości
zamieszczany jest z początkiem każdego miesiąca na stronie
PrzedsiebiorczyRaciborz.pl.

Inkubator Przedsiębiorczości to wydarzenia edukacyjno-informacyjne!

Business Meet-up i Business Stand-up;
Czwartkowe spotkania Social Media;
Spotkania z doradcami Mobilnego Punktu Funduszy Europejskich;
Dyżury specjalistów z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń      
Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Inkubatorów AIP itp..;
Śniadania Biznesowe;
Finał Konkursu na Najlepszy Biznesplan.

















Dodatkowo można zdobyć dofinansowanie do 80% dla firm z sektora MŚP 
na usługi rozwojowe (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, egzaminy 
czeladnicze/mistrzowskie, doradztwo, e-lerning, coaching).













Niestroj Leatherworks

- Skąd pomysł na taki biznes i czy wcześniej miałaś doświadczenie w 
prowadzeniu własnej firmy?
- Od 2011 r. jestem aktywnym członkiem internetowego forum But w 
Butonierce. Ludzie którzy się tam gromadzą interesują się szytymi na miarę 
garniturami, ręcznie szytymi butami, jak i dobrej jakością galanterią. Okazało 
się, że akurat z tym ostatnim w Polsce jest największy problem. Torby i teczki 
oferowane na polskim rynku, w większości były produkowane w Chinach, z 
niskiej jakości materiałów. 

- Zachodni producenci oferowali produkt znacznie lepszej jakości, ale cena, 
jak na polskie warunki była zaporowa. A że coś już w tym zakresie dłubałem w 
garażu, to postanowiłem wykorzystać odkrytą niszę. Byłem i chyba dalej 
jestem, jedynym producentem galanterii, głównie męskiej, który pojedyncze 
sztuki tworzy wg autorskiego projektu klienta. Nie miałem, żadnego 
doświadczenia w prowadzeniu firmy, a szczególnie takiej. Wszystkiego 
musiałem nauczyć się sam i powiem szczerze, bez księgowego bym tego nie 
ogarnął.

- Co cię inspiruje i daje siłę do działania?
- Nie będę tu plótł bzdur, że Elon Musk, Steve Jobs czy inny Bill Gattes. Siłę do 
działania dają mi moi najbliżsi, żona i syn. To oni są motorem napędowym 
moich działań. Wszystko co robię, o co walczę, robię dla nich. To oni czasami 
ponoszą większą ofiarę prowadzenia firmy niż ja sam. Chyba każdy 
przedsiębiorą teraz wie o czym mówię. Brak czasu dla rodziny, ciągłe wiszenie 
na telefonie czy stukanie w klawiaturę laptopa. Nie mam zapędów aby znaleźć 
się na liście Forbsa. Chcę tylko, aby moja praca mogła zapewnić dostatnie 
życie ludziom, którzy wierzą we mnie jak nikt inny i ponoszą z tego tytułu 
niemałą ofiarę. 

- Skąd czerpiesz wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania firmy?
- Staram się być na bieżąco z mediami społecznościowymi i internetem. 
Można tam znaleźć mnóstwo wskazówek, jak dobrze prowadzić biznes, jak 
dbać o PR. Poza tym na rynku jest mnóstwo literatury, aczkolwiek trzeba 
umieć oddzielić ziarno od plew, bo dziś każdy może zostać coachem, 
trenerem i specjalistą od zakrzywienia czasoprzestrzeni. Dostaję szewskiej 
pasji, jak słyszę o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, ale wierzę że 
codzienna harówka w połączeniu z odrobiną inteligencji, wyczuciem rynku i 
elastycznością może sprawić, że wszystko jakoś poleci.



- Co uznajesz za największy sukces swojej firmy w ciągu ostatnich lat?
- Chyba to, że mój produkt i marka stały się rozpoznawalne na rynku 
światowym i doceniane są przez ludzi związanych z modą (głównie tą  
klasyczną, jak np. pozytywna opinia Bernharda Roetzel’a, autora „biblii” mody 
męskiej: „Gentleman. Moda ponadczasowa”) i rzemiosłem. 

- Co najbardziej przeszkadza w prowadzeniu firmy? Co najbardziej 
ogranicza?
- Biurokracja w urzędach „pieczątkologia i papierologia”.



- Jak chcesz rozwijać dalej biznes?
- Przede wszystkim inwestując w materiały które są niedostępne na rynku 
ogólnym, a poszukiwane wśród koneserów. Skóry egzotyczne czy inne 
materiały, które mógłbym wykorzystać w swoich projektach, jak np. ciosy 
mamuta, masa perłowa, egzotyczne gatunki drewna.

- Co możesz podpowiedzieć przedsiębiorcom lub potencjalnym 
przedsiębiorcom planującym otworzyć działalność w Raciborzu?
- Potencjalnym przedsiębiorcom mogę powiedzieć, że przejście z etatu na 
własną działalność, to jak przesiadka z motorynki na Hondę RR… Możesz 
zajechać dalej i szybciej, ale ryzyko upadku na takim motorze i ewentualne 
konsekwencje takiego upadku, też jest znacznie większe i trzeba mieć tego 
świadomość. 

+48 606 342 098
dariuszniestroj@wp.pl
/niestrojleatherworks
niestrojleatherworks.pl

Niestroj Leatherworks
Dariusz Niestroj
ul. Chodkiewicza 14, 47-400 Racibórz



Studio Jogi Shangri- La.

– Skąd pomysł na biznes?
– Przez całe życie miałam tylko dwa marzenia zawodowe: chciałam być 
dziennikarką podróżniczą lub nauczycielką jogi. W branży podróżniczej jest za 
duża konkurencja, więc padło na jogę. A tak na poważnie, to joga jest częścią 
mojego życia, a połączenie pasji z życiem zawodowym sprawia, że praca daje 
mi satysfakcję, nie męczy, nie obciąża psychicznie. Codziennie wychodzę do 
pracy z entuzjazmem.

– Czy wcześniej miałaś doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy?
– „Shangri La” to moja pierwsza firma, więc ciągle się uczę. Nim założyłam 
Studio Jogi pracowałam przez jakiś czas na zarządczym stanowisku, gdzie 
uczyłam się „bycia odpowiedzialną za wszystko”. To doświadczenie dodało mi 
odwagi, żeby otworzyć własną działalność.

– Co cię inspiruje i daje siłę do działania? 
– Oczywiście joga! Jest motorem napędowym – wycisza umysł, motywuje do 
działania. Poza tym podróże, które są moją drugą pasją, pozwalają zmienić 
perspektywę, nabrać dystansu do rzeczywistości. Inspirujące są także 
spotkania z ludźmi. Każdy człowiek to jakaś lekcja.

– Skąd  czerpiesz wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania firmy?
– Początkowo stawiałam na intuicję i rady znajomych, którzy prowadzili swoje 
firmy. Obecnie częściej zwracam się w kierunku  profesjonalnej pomocy – 
korzystam z Raciborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w miarę 
możliwości uczestniczę w warsztatach i szkoleniach. W kwestiach 
księgowych (i niejednokrotnie prawnych) opieram się na wiedzy i 
doświadczeniu mojej księgowej, która potrafi rzetelnie doradzić. Oczywiście  
uciekam się też do porad Google. 

– Co uznajesz za największy sukces swojej firmy w ciągu ostatnich lat?
– Studio istnieje od  ponad roku, więc stosunkowo niedługo. Chyba 
największym sukcesem jest to, że ludzie chętnie przychodzą na zajęcia i że od 
początku wystarczało na rachunki.



– Co najbardziej przeszkadza w prowadzeniu firmy? Co najbardziej 
ogranicza?
– Czas. Mam sporo pomysłów, chęć i zapał do pracy, ale prowadzenie firmy 
wymaga dużych nakładów czasowych. Mając dwójkę dzieci często brakuje 
mi kilku godzin w ciągu dnia, by wszystko zrealizować. No i oczywiście brak 
doświadczenia. Ciągle się uczę jak prowadzić firmę- jaka reklama jest 
skuteczna, jak zaplanować miesięczny budżet. Czasami tracę czas na 
kręcenie się w kółko - np. kombinuję na oślep jaką strategię reklamową 
przyjąć. Ale jak już pisałam, ostatnio coraz częściej korzystam z pomocy 
profesjonalistów.



– Jak chcesz rozwijać dalej biznes?
– Na pewno chcę rozwijać swoją praktykę jogi, dzięki czemu będę mogła 
przekazywać jogę ludziom. Poza tym planuję otworzenie nowych grup i 
wejście we współpracę z większymi firmami. W planach są także 
weekendowe wyjazdy z jogą.
 
– Co możesz podpowiedzieć przedsiębiorcom lub potencjalnym 
przedsiębiorcom planującym otworzyć działalność w Raciborzu?
– Przede wszystkim, by się nie obawiali, że sobie nie poradzą. Własna 
firma daje dużo satysfakcji. Powodzenia!

Studio Jogi Shangri-La
ul. Mariańska 9, 47-400 Racibórz

+ 48 535 997 928
shangrila.jogaraciborz@gmail.com
/ShangriLaJoga
shangrilastudiojogi.blogspot.com



PAPA LOVE DESIGN

- Skąd pomysł na biznes?
Mój pomysł na biznes narodził się wraz z pojawieniem się drugiego dziecka, a 
dokładnie w momencie, gdy zaczął samodzielnie poruszać się. 15 sekund to 
dla niego wieczność, podczas której czynił cuda. Długo zmagałam się z 
dylematem, który jest bliski wielu rodzicom i opiekunom na całym świecie: jak 
pogodzić trudności z koncentracją u dziecka z pragnieniem zapewnienia mu 
wszechstronnego rozwoju. Zaprojektowałam, więc produkt – specjalną 
książeczkę sensoryczną oraz dodatkowo przearanżowałam mieszkanie, 
przez co osiągnęłam niespodziewane rezultaty. Mój pomysł bazuje na 
metodzie Marii Montessori.  

- Skąd pomysł na taki biznes i czy wcześniej miałaś doświadczenie w 
prowadzeniu własnej firmy?
Nie posiadałam własnej firmy wcześniej. Skończyłam studia z architektury 
wnętrz o specjalności wzornictwo przemysłowe. Dla jednego z wrocławskich 
deweloperów otworzyłam dział projektowania wnętrz. Posiadam 
dziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu wnętrz dla wielu klientów 
prywatnych oraz instytucjonalnych (restauracje, hotele, kluby, deweloperzy). 
W projektach tych prowadziłam prace począwszy od etapu projektowania, 
nadzoru aż po zarządzanie budżetem oraz terminarzem projektu. Mając na 
względz ie  dobro własnego dz iecka ,  postanowi łam do dobrze 
zaprojektowanego i odpowiednio przystosowanego wnętrza dołączyć 
produkt mojej marki PAPALOVE. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu, 
które przeprowadziłam na własnym dziecku i na dzieciach znajomych, teraz 
klientów zaobserwowałam, że rezultaty zastosowania książki są niezwykłe: 15 
sekund niecierpliwości przeradza się w 15 minut skupienia na jednym zadaniu. 
Zaprojektowana książeczka wspomaga rozwój dziecka, bawi, uczy skupienia, 
koncentracji na wykonaniu jednej czynności, wycisza, edukuje, a proces 
rozwoju i kształcenia dziecka jest dopełniony przez dobrze zaprojektowane, 
harmonijne, ale przede wszystkim dostosowane do osobowości dziecka, 
wnętrze. Rozwiązanie takie jest unikatową usługą na rynku.
PAPA LOVE i PAPA DESIGN (projektowanie wraz wyposażeniem produktami 
własnej produkcji) jest unikatową usługą na rynku. Można znaleźć 
projektantów, którzy projektują pokoje dla dzieci wraz z umeblowaniem, ale nie 
ma na rynku polskim projektanta, który projektuje i wyposaża pokój własnymi 
produktami, które mają na celu stymulować rozwój sensoryczny i rozwijać 
kreatywność maluchów.



PAPA DESIGN – to usługa projektowania skierowana jest do osób prywatnych, 
które chciałyby zadbać o najlepsze możliwe warunki rozwoju dzieci w miejscu, 
gdzie spędzają one najwięcej czasu – ich pokoju oraz do instytucji, które 
wspierają rozwój dziecka (przedszkoli, szkół, klubów osiedlowych, dziecięcych 
akademii nauk), które oczekują całościowego podejścia do tematu 
projektowania i wyposażenia pomieszczeń. 

– Co cię inspiruje i daje siłę do działania?
Inspirują mnie głównie dzieci. Każde dziecko jest inne, ma inne potrzeby, 
zmienia się z czasem, dlatego też i książeczka sensoryczna i usługa 
projektowania wnętrz, jest do tego tak dobrze przystosowana. Dobrze 
zaprojektowane wnętrza pozwalają dziecku nie tylko poznawać i odkrywać 
nowy, nieznany mu jeszcze świat, ale przede wszystkim czuć się bezpiecznie. 
Sprzyjająca przestrzeń stymuluje dzieci do ciągłego rozwoju. Zaprojektowana 
przeze mnie książeczka sensoryczna stanowi dopełnienie zaproponowanej 
przeze mnie usługi. 
Niezwykłą siłę do działania dostarcza mi obraz dzieci bawiących się moimi 
produktami. Rodzice bardzo często podsyłają mi zdjęcia i informują, że ich 
dzieci są zachwycone książeczkami, szybko przyswajają wiedzę i harmonijnie 
się rozwijają. Inspirują mnie również klienci, dla których wykonuję projekty 
wnętrz ich mieszkań i domów. Każdy z nich ma inne wymagania a wnętrza 
muszą spełnić ich własne potrzeby. 



– Skąd czerpiesz wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania firmy?
Wiedza bierze się z mojego doświadczenia. Wiedzę w zakresie prowadzenia 
fi r m y  u z y s k a ł a m  n a  s z k o l e n i a c h  d o s t ę p n yc h  w  I n k u b a t o r ze 
Przedsiębiorczości i spotkaniach z ich doradcami równocześnie korzystając  
dostępnych webinarów i szkoleń prowadzonych przez różne portale.

- Co uznajesz za największy sukces swojej firmy?
- Firma działa od roku. Dla mnie sukcesem jest wielkie zaufanie klientów, które 
pokładają w moim produkcie. Sukcesem jest również to, że znalazłam się w 
finale konkursu na Najlepszy Biznes Plan i to na trzecim miejscu – wysokim, 
jak na produkt edukacyjny, który co prawda jest niepowtarzalny, ale jednak 
musi mierzyć się z ogromną konkurencją na rynku. 

– Co uznajesz za największy sukces swojej firmy w ciągu ostatnich lat?
Firma działa od roku. Największym dla mnie sukcesem jest wielkie 
zainteresowanie i zaufanie klientów dla stworzonego przeze mnie produktu i 
usługi. Klienci bardzo często zgłaszają się do mnie ponownie i uzupełniają 
książeczki o dodatkowe plansze i coraz częściej decydują się również na 
zaaranżowanie wnętrza swojej pociechy. Niezwykłym sukcesem jest również 
to, że klienci polecają mój produkt rodzinie i znajomym, więc grono klientów 
stale się powiększa. 
Sukcesem jest również to, że moja firma znalazła się w finale konkursu na 
Najlepszy Biznes Plan na trzecim miejscu. Poczułam się doceniona i dało mi to 
siłę do dalszego działania. Otrzymuję w chwili obecnej również ciekawe 
propozycje prowadzenia warsztatów, już w czerwcu 17 będzie można 
uczestniczyć w wykładzie i warsztatach prowadzonych przeze mnie w Hali 
Stulecia we Wrocławiu.

– Co najbardziej przeszkadza w prowadzeniu firmy? Co najbardziej 
ogranicza?
Brak czasu. Mam nadzieję, że już niedługo firma powiększy się i dzięki temu 
wszystko ruszy w szybszym tempie. 

– Jak chcesz rozwijać dalej biznes?
Niedawno założyłam sklep internetowy i w dalszym ciągu go poprawiam i 
staram się rozwijać.  
Klientom indywidualnym proponuję, więc specjalistyczne produkty 
sensoryczne mojej firmy PAPA LOVE: Książeczki Sensoryczne, Kostki 
Sensoryczne, Kocyko-Śpiworki. 



PAPA LOVE DESIGN
Aleksandra Kobylańska

papalovedesign@gmail.com
/PAPALOVEDESIGN

Obecnie rozpoczęłam również współpracę z trzema placówkami żłobkowo-
przedszkolnymi, jedna z nich jest instytucją integracyjną. Rozpoczęliśmy 
również wstępne rozmowy na temat rozwinięcia zajęć wspomagających 
rozwój senso – motoryczny, jako stały element w przedszkolach, ale także już i 
w żłobkach. Planujemy również założyć szkołę jednak na razie o profilu nie 
wspominam, ponieważ szkolenie trenerów trwa rok i dopiero jak otrzymamy 
licencje, co nie jest łatwe, to będzie o tym głośniej.
Jeśli chodzi o architekturę wnętrz prowadzę również w chwili obecnej 
warsztaty dla klientów prywatnych, a co za tym idzie dla kilku z nich projekty 
wnętrz. 

– Co możesz podpowiedzieć przedsiębiorcom lub potencjalnym 
przedsiębiorcom planującym otworzyć działalność w Raciborzu?
Należy być otwartym na kontakty z ludźmi z branż spokrewnionych. Ich 
doświadczenie i dobra rada otwiera nasze horyzonty, niejednokrotnie pozwala 
zweryfikować nasze działania a przez to oszczędzić czas i pieniądze. No i 
najważniejsze to wierzyć w siebie, w swoją działalność i marzenia. Korzystać z 
pomocy dostępnych przy Urzędach miast i brali udział w konkursach. Można 
wówczas nawiązać współpracę z ciekawymi ludźmi i uzyskać wiedzę często 
bezpłatnie.



Dorota Kloshek - Fotografia

– Skąd pomysł na biznes?
– Po urodzeniu synów, chciałam wykorzystać dobrze czas będąc na urlopie 
macierzyńskim. Byłam zakochana w swoich dzieciach (i jeszcze mi nie 
przeszło). Robiłam im bardzo dużo zdjęć, bo przecież nie można przegapić 
żadnej minki. No właśnie, ale robiłam im tylko portrety i to bardzo ciasne. 
Chciałam żebyśmy mieli przepiękne zdjęcia. Wyjątkowe, bo przecież 
zasługują na taką pamiątkę. Chciałam żeby te zdjęcia nie tylko pokazywały 
człowieka, ale opowiadały o nim. Szukałam fotograficznych kursów online. 
Trafiłam na szkołę internetową dla mam, która prowadzi takie kursy. Było to 
dla mnie wspaniałe rozwiązanie, ponieważ nie musiałam wychodzić z domu. 
W szkole odnosiłam coraz to lepsze efekty nauki, zostałam tam doceniona i 
wyróżniona. I wtedy włączyła się lampka, żeby zająć się fotografią zawodowo. 
Nie miałam wcześniej żadnego doświadczenia w prowadzeniu biznesu. 
Można powiedzieć że rzuciłam się na głęboką wodę, ale dzięki wsparciu 
rodziny i przyjaciół cały czas idę do przodu. Specjalizuję się w fotografii 
dziecięcej. Wykonuje zdjęcia studyjne oraz w plenerze. Bazuję na zabawie, bo 
wtedy dzieciaki są naturalne.



– Co Cię inspiruje?
– Inspiruje mnie życie. Uwielbiam fotografię naturalną, niewymuszoną. Taką 
zawsze proponuję moim klientom. Ta fotografia dopiero raczkuje, ale mam 
nadzieję, że klienci również mocno ją pokochają jak ja. Inspiruje mnie światło, 
bo to najważniejszy element w fotografii. Bez światła nie ma zdjęć.
Kocham dzieci i one też są wielką inspiracją. Czuję się wśród nich dobrze i one 
też mnie pozytywnie odbierają. Często szalejemy podczas sesji i właśnie ta 
radość i beztroska dzieciaków stanowi inspirację przy tworzeniu konkretnych 
fotografii.

– Skąd czerpiesz wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania firmy?
– Postawiłam sobie cel, żeby przynajmniej dwa razy w roku pojechać na 
warsztaty fotograficzne lub szkolenia biznesowe. Jest marzec, a cel w 100% 
zrealizowany. Szkolenia biznesowe to bardzo dobry sposób na czerpanie 
wiedzy w prowadzeniu firmy. Wybieram szkolenia prowadzone pod 
działalność fotograficzną, wtedy mam pewność, że dobrze zainwestowałam 
swoje pieniądze i czas. Stawiam na swój rozwój, biorę udział w warsztatach 
fotograficznych , które podnoszą moje kwalifikacje i wiedzę.

-  Co uznajesz za największy sukces swojej firmy?
– Prowadzę firmę od ponad roku. To dość krótko. Otwierając biznes byłam 
pełna obaw. Dziś bardzo spełniam się w tym co robię. Moja samoocena bardzo 
wzrosła w tym czasie. Największym sukcesem jest rosnące grono 
zadowolonych klientów. Dużym sukcesem jest dla mnie również to, że 
odchodzimy od stereotypów, dotyczących sztywnej sesji zdjęciowej. 
W trakcie sesji dzieciaki mają się bawić, szaleć. 
Serce rośnie, gdy mama przy odbiorze zdjęć mówi, że dzieciaki dopytują 
kiedy znów pojadą do tej pani z aparatem.
 
– Jak chcesz się rozwijać?
– Chcę na rynek fotograficzny w naszym mieście wprowadzić, jeszcze mało 
znane sesje lifstylowe i dokumentalne, które wykonuje się w domu klienta. 
Skupiamy się na pokazaniu relacji, miłości między domownikami oraz 
opowiedzeniu historii. Mam zaplanowane kilka tego typu projektów. Myślę, że  
dzięki nim klienci przekonają się do tego typu sesji.



– Co możesz podpowiedzieć przedsiębiorcą lub potencjalnym 
przedsiębiorcą, którzy planują otworzyć własny biznes w Raciborzu?
– Stawiaj sobie cele, może nie od razu jakieś mega duże, ale dąż do tego, aby te 
cele realizować. Z czasem dodawaj nowe. Do prowadzenia własnego biznesu 
potrzebna jest pasja, więc wkładaj w to całe serce. Nie wyobrażam sobie, żeby 
prowadzić biznes bez pasji. Idź do przodu i działaj.

Fotografia Dorota Klohsek
Kornice, ul. Główna 12

+48 501 802 750

/DorotaKlohsek
dorotakloshek.pl

fotografia@dorotaklohsek.pl
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– Skąd pomysł na biznes?

– Pomysł na własny biznes dojrzewał stopniowo. Podczas codziennej pracy 
zawodowej coraz silniej dojrzewała we mnie potrzeba, by robić coś po 
swojemu. Chęć tworzenia czegoś według własnych upodobań i systemu 
wartości doprowadziła w końcu do pomysłu aby nie patrzeć na otaczające 
ograniczenia tylko wziąć sprawy w swoje ręce i założyć firmę.

– Skąd pomysł na taki biznes i czy wcześniej miałaś doświadczenie w 
prowadzeniu własnej firmy? 

– Haft komputerowy według mojej opinii spełniał wiele kryteriów, dzięki 
którym podjęłam decyzję, żeby zająć się nim na poważnie, zawodowo. 

– Z jednej strony jest to bardzo twórcza dziedzina, która pozwala wyjść poza 
horyzont i nie patrzeć na każdym kroku na ograniczające procedury i 
schematy. Haft komputerowy umożliwia połączenie inicjatywy i kreatywności 
z precyzją i z satysfakcją z dbałości o szczegóły. 

– Również analizując rynek okazało się, że właśnie haft może być strzałem w 
dziesiątkę. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na usługi profesjonalnego 
znakowania odzieży. Popularny nadruk w wielu wypadkach nie wystarcza, 
coraz częściej liczy się jakość i trwałość wykonania. W tę potrzebę doskonale 
wpasowuje się technika haftu komputerowego. Nie tylko umożliwia trwałe 
oznakowanie produktów takich jak polary czy ręczniki, z którymi inne techniki 
znakowania sobie nie radzą. Haft zapewnia ponadto profesjonalny efekt 
wizualny, który utrzymuje się nawet po długim okresie użytkowania. 

– Doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy wcześniej nie miałam. 
Wiedziałam jednak, że dopóki nie spróbuję nigdy nie nauczę się prowadzić 
własnej działalności. Nieocenionym wsparciem okazał się mąż, który ma duże 
doświadczenie w tej dziedzinie i chętnie angażuje się w doradzanie oraz 
pomaga w skomplikowanych i problematycznych sytuacjach.

– Co Cię inspiruje i daje siłę do działania?

– Inspirują zadowoleni klienci. Dzięki nim wiem, w którym kierunku iść, mam 
pewność, że to co robię jest potrzebne i ma sens –  bez względu na to czy jest 
to spełnienie potrzeby otaczania się wśród ładnych, eleganckich rzeczy czy 
wsparciu w promowaniu czegoś, czym klient chce się dzielić z innymi czyli 
usługami swojej firmy. 



–Skąd czerpiesz wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania firmy?

– Największą wiedzę zdobywam stosując metodę prób i błędów. Aby tych 
ostatnich popełniać jak najmniej podpatruję informacji w internecie, 
szczególnie na tematycznych grupach dyskusyjnych, w których 
przedsiębiorcy z branży hafciarskiej  chętnie dzielą się swoim 
doświadczeniem. 

– Nieocenioną pomocą jest dla mnie również regularny udział w szkoleniach i 
spotkaniach organizowanych przez Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości. 
Praktyczne porady i wskazówki dotyczące prowadzenia biznesu pozwalają 
połapać się w gąszczu przeróżnych niuansów i pisanych lub niepisanych 
zasad rządzących światem przedsiębiorcy. 

– Co uznajesz za największy sukces swojej firmy w ciągu ostatnich lat?

– Firma istnieje dość krótko by mówić o największych sukcesach. Myślę, że 
największe sukcesy jeszcze wymagają troszkę czasu,  mojego 
zaangażowania i pracy. Jeśli mam jednak w tym krótkim okresie określić jakiś 
sukces to zdecydowanie jest nim zadowolenie klientów, które jest na wysokim 
poziomie. Zadowolony klient jest dla mnie największym sukcesem.
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– Co najbardziej przeszkadza w prowadzeniu firmy? Co najbardziej 
ogranicza?

– Większość ograniczeń w prowadzeniu firmy w niemal każdym jej aspekcie 
sprowadza się do spraw finansowych. Aby tworzyć nowy produkt i aby znalazł 
on dojście do grona odbiorców potrzeba nakładów finansowych. Zwłaszcza 
marketing może pochłonąć nieograniczone środki. Dużo w tym zakresie 
można osiągnąć własnym zaangażowaniem, choćby przez prowadzenie 
mediów społecznościowych czy marketing bezpośredni, lecz to niewątpliwie 
wymaga dużej ilości czasu, który można przeznaczyć na wykonywanie 
konkretnych usług hafciarskich czy realizowanie nowych pomysłów. Można 
więc śmiało dodać, że najbardziej ogranicza czas. W końcu jak mawiają 
niektórzy: „czas to pieniądz”. Przynajmniej w życiu zawodowym jest w tym 
sporo prawdy.

– Jak chcesz rozwijać dalej biznes?

– Planów na rozwój biznesu jest wiele. W pierwszej kolejności planuję stale 
poszerzać asortyment o nowe serie produktów. Poza haftowaniem 
stworzonych już logotypów konkretnych firm czy tradycyjnych motywów, 
myślę o stworzeniu własnej linii odzieży z oryginalnym wzorem. Wraz z 
rozwojem firmy niezbędne będą nowe osoby do pomocy, którym chciałabym 
stworzyć atrakcyjne miejsce pracy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 
konieczny okaże się również zakup nowych maszyn i oprogramowania. Na 
dalszym etapie planuję zmienić lokalizację firmy, zwiększając również jej 
powierzchnię. 

– Co możesz podpowiedzieć przedsiębiorcom lub potencjalnym 
przedsiębiorcom planującym otworzyć działalność w Raciborzu?

– Nie bójcie się mieć rację. Nie bójcie się próbować. Z firmą jest jak z 
totolotkiem – jeśli nie grasz, nie możesz liczyć na wygraną. Dopóki nie 
spróbujesz, nie dowiesz się czy pomysł się sprawdził. Jeśli Twoje najbliższe 
otoczenie mówi, że się nie uda, to nie znaczy, że tak się stanie, bo Twój sukces 
zależy od Twojego zaangażowania.











Każdy przedsiębiorca, jako płatnik składek, ma obowiązek dokonania 
zgłoszenia (siebie jako płatnika) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powstania obowiązku ubezpieczeń 
społecznych osób prowadzących działalność (tj. daty rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej).
Wraz ze złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
CEIDG-1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych  otrzymuje zgłoszenie 
wnioskodawcy jako płatnika składek do ZUS.
Na podstawie danych z organu ewidencyjnego ZUS sam sporządza 
następujące dokumenty:

zgłoszenie płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA;
informację o rachunkach bankowych jako płatnika składek –
na formularzu ZUS ZBA;
informację dotyczącą adresów prowadzenia działalności gospodarczej 
na formularzu ZUS ZAA.

Przedsiębiorca nie musi ich zatem sam sporządzać ani przekazywać do ZUS.

Po zarejestrowaniu działalności przedsiębiorca musi zgłosić do ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego siebie, a także członków swojej 
rodziny. W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego;
ZUS ZZA – zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego;
ZUS ZCNA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Dokumenty te należy złożyć w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia 
działalności. Od 20 maja 2017 roku można je złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-
1 w organie ewidencyjnym, zatem nie trzeba już ich przekazać do ZUS. Na 
podstawie danych przekazanych z organu ewidencyjnego ZUS sam zapisuje 
na koncie jako osoby ubezpieczonej:

zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia 
zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego;
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny;
zgłoszenie zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach.
















