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Dzień dobry, 
 

zdaję sobie sprawę, że dla Czytelnika odwiedzającego portal „Dobre pomysły na biznes” 
liczba artykułów; powoli zbliżająca się do 500 (!), przekracza możliwości ich przeczytania. 
To sprawia, że bardzo prawdopodobne jest pominięcie akurat tego pomysłu na biznes, 
który byłby idealny dla Ciebie. 

Dlatego chciałbym Ci pomóc w poruszaniu się po setkach artykułów, nie tylko z 
wykorzystaniem wyszukiwarki, lecz także dzięki podpowiedziom, które pomysły są 
najpopularniejsze. 

Na podstawie informacji o liczbie odwiedzin konkretnych artykułów za ostatni rok, 
dokonanych bezpośrednio z wyszukiwarki Google, wyselekcjonowałem pierwsze 
50 najchętniej czytanych tekstów: top 50 pomysłów na biznes w 2020 r. Następnie 
dokonałem ich streszczenia, tak abyś mógł się szybko zorientować, czy dany pomysł 
jest dla Ciebie. Jeśli okaże się, że tak, to w każdym streszczeniu pomysłu znajdziesz link, 
który przekieruje Cię do całego artykułu. Mam świadomość, że część z nich powstała 
już kilka lat temu, a przez ten czas wiele mogło się zmienić – np. ceny. Z tego powodu 
pod każdym artykułem wprowadziłem datę aktualizacji – dzięki temu będziesz wiedział, 
czy dany tekst został już poprawiony (mam w planach dalsze aktualizacje, ale to trochę 
potrwa). Planuję publikację streszczeń przez kolejne 50 tygodni w dziale #RatujBiznes. 
Dlaczego tam? Ponieważ jedną z metod ratowania biznesu będzie jego zmiana. Te 
podpowiedzi się przydadzą. Dla tych, którzy nie chcą tak długo czekać, mam zapowiadaną 
już w styczniu niespodziankę: wydam wszystkie 50 pomysłów w formie e-booka. Oddaje 
go teraz w twoje ręce. Dobrej lektury...i udanych pomysłów na biznes. 

Wojtek Szramowski 
CSO



1ZAKŁADAMY PASIEKĘ – 
ILE KOSZTUJE SPRZĘT 
PSZCZELARSKI I AKCESORIA?  

Chcesz założyć pasiekę i zastanawiasz się, ile pieniędzy będziesz musiał 
przeznaczyć na zakup sprzętu oraz innych niezbędnych rzeczy? Podajemy 
szacunkowe koszty, a także sposoby na zmniejszenie wydatków. 

W ostatnim czasie moda na pszczelarstwo powraca ze zdwojoną siłą, tak 
samo zresztą jak moda na inne typy aktywności rolnej i proekologicznej. 
Setki osób, zmęczonych pracą w korporacji i chcących uciec od zwykłej 
codzienności, podejmuje decyzję, by zająć się pszczołami. Ten sposób na 
spędzenie czasu wolnego szybko uzależnia. W pasiece, choć wymagającej 
wiele uwagi, człowiek ma niepowtarzalną okazję obcowania z naturą, 
współistnienia z nią i czerpania z jej darów. Najbardziej cieszy moment 
pierwszego miodobrania, gdy trud pracy przynosi najsłodszą nagrodę – 
miód. Zanim jednak do tego dojdzie, początkującego pszczelarza czeka 
wytężona nauka o zasadach prowadzenia pasieki oraz samo jej założenie, 
bezpośrednio związane z zakupem niemałych ilości różnorodnych 
sprzętów i akcesoriów.

Ile kosztuje sprzęt pasieczny? 

Wiele osób jest zaskoczonych po podliczeniu, ile 
pieniędzy musieliby zainwestować, by założyć 
chociażby kilkupniową pasiekę. Cena jednego ula 
wynosi ok. 200–300 zł

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/zaklada-
my-pasieke-ile-kosztuje-sprzet-pszczelarski-i-ak-
cesoria

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/zakladamy-pasieke-ile-kosztuje-sprzet-pszczelarski-i-akcesoria
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/zakladamy-pasieke-ile-kosztuje-sprzet-pszczelarski-i-akcesoria
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/zakladamy-pasieke-ile-kosztuje-sprzet-pszczelarski-i-akcesoria


2 BARDZO  OPŁACALNY…  
KURZY BIZNES 
Polska jest jednym z największych producentów jaj kurzych w 
Europie. Polak zjada rocznie ok. 150–160 jaj. Są one źródłem 
pełnowartościowego białka, witaminy A, E, D i K oraz B2 i B12, 
kwasu pantotenowego i składników mineralnych: fosforu, potasu, 
sodu, wapnia, żelaza, magnezu, miedzi, cynku, selenu. W żółtku 
jest beta-karoten i luteina, która chroni oczy przed szkodliwym 
promieniowaniem UVA i UVB, zapobiega zwyrodnieniu plamki 
żółtej i poprawia widzenie. Oczywiście najbardziej cenione są 
ekologiczne jaja od kur z wolnego wybiegu. To właśnie na ich 
sprzedaży można dobrze zarobić. 

Wiejskie jaja – zdrowe, smaczne i opłacalne 

Jeśli mieszkasz na wsi i dysponujesz kawałkiem ziemi, 
na której możesz postawić kurnik i wybieg dla kur, warto 
pomyśleć o założeniu „kurzego biznesu”. 

– Oczywiście nie zawsze fakt mieszkania na wsi 
decyduje o powodzeniu tego przedsięwzięcia – mówią 
prowadzący taki biznes. – Trzeba też mieć kawałek łąki, 
na której latem kury będą mogły się paść.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/oplacalny-kurzy-biz-
nes

https://dobrepomyslynabiznes.pl/oplacalny-kurzy-biznes
https://dobrepomyslynabiznes.pl/oplacalny-kurzy-biznes


3JAK I  GDZIE WYPRODUKOWAĆ 
WŁASNY PRODUKT? 
Masz pomysł na własny produkt i zastanawiasz się, jak i gdzie go 
wyprodukować oraz w jaki sposób dystrybuować? 

Nie musisz mieć fabryki, magazynu ani sklepu. Istnieje dużo łatwiejszy 
sposób na to, jak zmienić świetny projekt w realny produkt, by 
czerpać z niego nie tylko satysfakcję, lecz także korzyści finansowe. 
Przekonaj się, jak to zrobić. Nie trzeba być wielkim wizjonerem, by 
tworzyć koncepcje produktów – wystarczy być dobrym obserwatorem 
społeczeństwa i dostrzegać potrzeby ludzi. To właśnie potrzeby 
generują pojawianie się nowych towarów. 

Wyprodukuj sobie własny produkt 

Kiedy masz już pomysł na produkt, musisz się 
zastanowić nad finansowymi, infrastrukturalnymi, 
logistycznymi i marketingowo-sprzedażowymi 
aspektami Twojego przedsięwzięcia. To niełatwe 
zadanie. Z pewnością zaczniesz zadawać sobie 
mnóstwo pytań

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/jak-i-gdzie-wy-
produkowac-wlasny-produkt

https://dobrepomyslynabiznes.pl/jak-i-gdzie-wyprodukowac-wlasny-produkt
https://dobrepomyslynabiznes.pl/jak-i-gdzie-wyprodukowac-wlasny-produkt


SALON KOSMETYCZNY 
– CZY TO OPŁACALNY 
BIZNES? 
„Być piękną” – liczne grono pań stawia sobie właśnie taki cel 
do osiągnięcia. Jeśli zgłębianie tajników sztuki kosmetycznej 
sprawia Ci przyjemność, jest to jeden z ważnych powodów, dla 
których warto pomyśleć o założeniu salonu kosmetycznego – 
w ten sposób połączysz przyjemne z pożytecznym. 

Zanim jednak zdecydujesz się na otwarcie salonu 
kosmetycznego, musisz mieć świadomość, że nie od razu 
Twoja firma będzie przynosiła spore dochody. Jak w każdej 
dziedzinie gospodarki, tak i w kosmetologii interes idzie raz 
lepiej, raz gorzej. Ci, którzy już przeszli przez najtrudniejszy 
okres, określają osiągany miesięczny dochód jako płynny – od 
1000 zł do 3000 zł.

4
Założenie własnej firmy zawsze powinno być poprzedzone 
solidnym badaniem rynku. Należy sprawdzić, czy w miejscu, 
które wybraliśmy na prowadzenie salonu, funkcjonują już 
podobne podmioty gospodarcze. Jeśli Twoja inicjatywa 
będzie pierwsza, masz większą szansę na powodzenie. 
Jeśli na rynku usługi kosmetyczne świadczą już inne salony, 
warto się zainteresować, z jakich zabiegów można w nich 
skorzystać. Ile trzeba za nie zapłacić? W czym możemy być 
konkurencyjni dla naszych biznesowych rywali?

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/salon-kosmetyczny-czy-to-
oplacalny-biznes

https://dobrepomyslynabiznes.pl/salon-kosmetyczny-czy-to-oplacalny-biznes
https://dobrepomyslynabiznes.pl/salon-kosmetyczny-czy-to-oplacalny-biznes


DLACZEGO CZYSZCZENIE 
SODĄ JEST LEPSZE NIŻ 
PIASKOWANIE? 
Piaskowanie jest jedną z najpopularniejszych od lat metod 
czyszczenia powierzchni czy też przedmiotów. Kłopot polega 
jednak na tym, że czas świetności tego typu urządzeń przemija 
w błyskawicznym tempie – nadeszła pora na nowsze metody, 
takie jak sodowanie. Dlaczego jest ono lepsze od klasycznego 
wykorzystania piaskarek? 

Postaw na nowoczesność! 

Piaskowanie to już zdecydowanie melodia przeszłości. 
Przestarzała technologia, wymagająca dużych nakładów 
ludzkiej pracy, a dodatkowo niebezpieczna dla pracownika. 
Zupełnie inaczej jest z sodowaniem – innowacyjną 
technologią, opatentowaną przez SodaBlast Systems. W tym 
wypadku nowoczesność wiąże się z takimi określeniami, jak 
bezpieczeństwo, efektywność czy ekologiczność. Jakimi 
parametrami opatentowane maszyny SodaBlast Systems biją 
na głowę tradycyjne piaskarki?  

Więcej przeczytasz na stronie:
https://dobrepomyslynabiznes.pl/dlaczego-czyszczenie-soda-
oczyszczona-lepsze-niz-piaskowanie
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https://dobrepomyslynabiznes.pl/dlaczego-czyszczenie-soda-oczyszczona-lepsze-niz-piaskowanie
https://dobrepomyslynabiznes.pl/dlaczego-czyszczenie-soda-oczyszczona-lepsze-niz-piaskowanie


6 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
BUDOWLANEGO 
Betoniarki, minikoparki, zagęszczarki, młoty – coraz więcej osób 
zamiast kupować sprzęt budowlany za duże pieniądze, udaje się 
do wypożyczalni. Praktykują to zarówno małe firmy budowlane 
oraz konsorcja nadzorujące duże inwestycje, jak i osoby prywatne, 
chcące zbudować i wyremontować własny dom. W wypożyczalni 
otrzymają specjalistyczny, wysokiej jakości sprzęt, którego akurat 
potrzebują, zdecydowanie taniej niż w przypadku jego kupna. 
Eliminują w ten sposób kłopot z utrzymaniem i późniejszym 
zbytem takiego sprzętu, minimalizując zapasy własne majątku 
trwałego przedsiębiorstwa. Jest to więc dobry pomysł na biznes 
dla osób znających się na budowlance i mających środki na 
inwestycje.

Milion złotych na początek 

A koszty założenia działalności nie są małe. 

– Zakładając taką działalność, musimy oferować 
urządzenia wysokiej jakości i duże zaplecze sprzętowe 
– relacjonują działający w tej branży. – Na początek 
trzeba zainwestować około miliona złotych, a nawet 
więcej, ponieważ podążając za potrzebami rynku, trzeba 
będzie sprzęt dokupować lub wymieniać na lepszy. 

Więcej przeczytasz na stronie:
https://dobrepomyslynabiznes.pl/wypozyczalnia-
sprzetu-budowlanego

https://dobrepomyslynabiznes.pl/wypozyczalnia-sprzetu-budowlanego
https://dobrepomyslynabiznes.pl/wypozyczalnia-sprzetu-budowlanego


JAK ZOSTAĆ SEROWAREM? 
Jak zostać serowarem? Czy to może być opłacalny biznes? Jakie 
warunki trzeba spełnić? Na te i inne pytania musimy poznać 
odpowiedź, zanim zdecydujemy się na otwarcie warzelni serów. 
Swoimi doświadczeniami jako serowar hobbysta podzielił się z 
nami Paweł Skoworotko ze Śliwin w powiecie tczewskim. 

– Lubię gotować i lubię sery – mówi Paweł Skoworotko. – Bardzo 
dobrze się na nich znam. Moja pasja zrodziła się podczas licznych 
podróży do Francji i Szwajcarii, określanych mianem mekki serów. 
Kiedy stołowałem się w tych krajach, poznałem wspaniałe smaki 
serów różnych gatunków. Moja wiedza na temat ich wytwarzania 
była jednak wówczas skromna. Wiedziałem tylko, że ser warzy 
się z mleka, a to mleko musi być świeże, czyste, prosto od krowy. 
Mieszkam wraz z rodziną na wsi, a zaledwie 100 metrów od naszej 
zagrody mam sąsiada hodującego bydło mleczne. To był dla 
mnie bodziec do działania – chciałem spróbować samodzielnie 
zrobić ser. Zacząłem się interesować, czy produkcja serów jest 
trudna do realizacji pod względem technicznym. Okazało się, że 
nie jest to skomplikowane. Trzeba jedynie kupić trochę sprzętu: 
foremki, garnki, czujnik temperatury. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/jak-zostac-serowarem
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MOBILNY GABINET 
KOSMETYCZNY 
Mobilny gabinet kosmetyczny to propozycja biznesu 
raczej dla pań, ale i panowie mogą się zdecydować 
na taką działalność. Dbanie o piękno naszego ciała 
dotyczy przecież nie tylko kobiet, lecz także mężczyzn. 
Swoimi doświadczeniami w biznesie podzieliła 
się Anna Peplińska z Akademii Piękna – Mobilne 
Usługi Kosmetyczne i Szkoleniowe w miejscowości 
Kokoszkowy w powiecie starogardzkim. 

8
Nie bez powodu mówi się, że o marce firmy świadczą 
produkty przez nią oferowane. Nawet najlepsza 
reklama nie sprawi, że biznes się powiedzie, jeżeli nie 
jest ona oparta na solidnych podstawach. Taką opoką 
jest na pewno znajomość tematu oraz praktyczna 
wiedza i umiejętności w danej dziedzinie. Dlatego 
też, o ile nie planujemy zakładać firmy, która nie 
wymaga specjalistycznego doświadczenia, najpierw 
musimy zadbać o odpowiednie przygotowanie – nie 
tylko teoretyczne, lecz także praktyczne. A kiedy w 
grę wchodzi wykonywanie różnych zabiegów na ciele, 
jest to szczególnie ważne. Każdy z nas ma inne cechy, 
trzeba więc wiedzieć, jakie zabiegi można bezpiecznie 
wykonać u danego klienta. Anna Peplińska od 
początku postawiła w swoim biznesie właśnie na 
solidne podstawy. Chociaż o własnej firmie myślała 
już w szkole, to zanim zdecydowała się na otwarcie 
działalności gospodarczej, najpierw postanowiła 
zdobyć doświadczenie zawodowe.

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-
-mobilny-gabinet-kosmetyczny

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-mobilny-gabinet-kosmetyczny
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-mobilny-gabinet-kosmetyczny


ZAINWESTUJ W BIZNES 
KANAPKOWY – ZOSTAŃ 
PANEM KANAPKĄ! 
zy handel kanapkami może być dobrym pomysłem na biznes? 
Patrząc na rozwój tego segmentu rynku w ostatnich latach – 
jak najbardziej! Firm kanapkowych jest coraz więcej. „Panowie 
Kanapki” lub „Panie Kanapki” są codziennością w dużych 
miastach, a coraz częściej także w miastach średniej wielkości, 
takich jak Tczew, Elbląg, Konin czy Włocławek. 

Planując tego rodzaju krok, warto pamiętać, że właśnie na 
kanapkach na ciepło z mięsnym kotletem wyrosła największa 
na świecie sieć restauracji fastfoodowych – McDonald’s. 
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Legenda hrabiego 

Choć nazwa „kanapka” brzmi swojsko, jest to raczej 
wynalazek krajów anglosaskich. Uważa się, że na ten 
oryginalny pomysł wpadł hrabia Sandwich. 

Warto jednak pamiętać, że kanapki musiały istnieć od 
momentu, gdy człowiek wpadł na pomysł wypieku chleba. 
To po prostu potrawa na bazie cienkich kromek białego 
lub razowego chleba, ewentualnie rozkrojonej bułki, 
posmarowanych masłem, okładanych wędlinami, pieczenią 
wieprzową, kiełbasą, szynką lub serem, spożywanych z 
jajkiem na twardo, plasterkiem ogórka lub rybą. Pozostaje 
jeszcze tylko wybór jednego z fantazyjnych sosów i gotowe. 
Kombinacji jest bez liku. 

Więcej przeczytasz na stronie:
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/zainwestuj-biznes-
kanapkowy-zostan-panem-kanapka

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/zainwestuj-biznes-kanapkowy-zostan-panem-kanapka
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/zainwestuj-biznes-kanapkowy-zostan-panem-kanapka


10PIEKARNIA-CIASTKARNIA 
Czy warto poprowadzić własną piekarnię-ciastkarnię? Czy jest to 
dobry pomysł na biznes? A jeśli zdecydujemy się na taką firmę, to z 
jakimi wyzwaniami musimy się zmierzyć? Swoimi doświadczeniami 
w tej kwestii podzielił się z nami Leszek Meler, właściciel piekarni-
ciastkarni Meler w Pelplinie. 

Piekarnia-ciastkarnia Meler od momentu powstania stanowi prężnie 
rozwijającą się firmę, która obecnie ma swoje sklepy w Pelplinie, 
Skórczu oraz po dwie placówki firmowe w Starogardzie Gdańskim i 
Tczewie. 

– Ciastkarstwo i piekarnictwo to trudny temat – mówi Leszek 
Meler, właściciel pelplińskiej piekarni. – Rynek jest już właściwie 
przepełniony. Kłopotem jest również stała migracja ludzi z kraju. 
W konsekwencji brakuje osób odpowiednio wykształconych. 
Coraz więcej młodych ludzi traktuje swoją profesję bardzo 
swobodnie, trudno ich zdyscyplinować. Równie ważną kwestią 
jest uprzemysłowienie tego rzemiosła. Metody tradycyjne – te 
prawdziwe, w których wypieki przygotowywane są ręcznie – tracą 
na wartości i stają się nierentowne. 

Wymagające profesje 

Jeżeli ktoś chce poprowadzić własną piekarnię-
ciastkarnię, to musi się do tego profesjonalnie 
przygotować.

Więcej przeczytasz na stronie:
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-
biznes-piekarnia-ciastkarnia

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-piekarnia-ciastkarnia
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-piekarnia-ciastkarnia


11PRANIE WYKŁADZIN, 
DYWANÓW  I  TAPICEREK 
Dostępne w sklepach środki czyszczące nie są w stanie 
całkowicie usunąć nieprzyjemnych zapachów z tapicerki, 
plam z wykładziny czy zwierzęcej sierści z dywanu. Do 
tego potrzeba profesjonalnego sprzętu i specjalnych 
odplamiaczy. 

Czysta podsufitka i dywan wolny od psiej sierści 

Takie ma pan Jarosław z Gdyni – profesjonalnym 
czyszczeniem dywanów i tapicerek zajmuje się już od 10 
lat na terenie całego Trójmiasta. 

Ta praca może dać utrzymanie 

– Aby rozpocząć taki biznes, trzeba przede wszystkim 
zorientować się w konkurencji i wziąć pod uwagę liczbę 
mieszkańców naszej miejscowości lub powiatu – radzi 
pan Jarosław. – Bardzo ważna jest też jakość usług, która 
będzie nas wyróżniać na tle innych, podobnych firm. 

Pan Jarosław dostosowuje się do życzeń klienta – usługi 
czyszczące wykonuje albo u usługobiorcy, albo w swoim 
domu, w którym ma specjalnie wydzielone pomieszczenie 
do czyszczenia dywanów lub ich suszenia. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-pranie-
wykladzin-dywanow-tapicerek

https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-pranie-wykladzin-dywanow-tapicerek
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-pranie-wykladzin-dywanow-tapicerek


12ZAKŁADAMY FIRMĘ 
CZYSZCZĄCĄ DACHY, 
ELEWACJE I KOSTKI 
BRUKOWE 
Dach wolny od mchu, pleśni, grzybów i śniegu, elewacja 
wyczyszczona z zabrudzeń od kurzu i sadzy, odchwaszczona 
i uwolniona od plam z oleju silnikowego kostka brukowa – 
to efekty pracy firm zajmujących się czyszczeniem dachów, 
elewacji i kostek brukowych. 

Jak zapewniają fachowcy, można na tym dobrze zarobić, 
pod warunkiem jednak, że przyszły właściciel takiej firmy 
będzie miał trzy rzeczy: wiedzę, dobry sprzęt i odpowiednie 
detergenty. 

Odpowiednie środki do rodzaju zabrudzenia 

Niezbędne są też oczywiście uprawnienia wysokościowe. 
Niektórzy robią szkolenia z alpinizmu przemysłowego, na 
których dowiadują się m.in., jak się zabezpieczyć podczas 
pracy i znakować miejsce wykonywanych robót. Oferta naszej 
firmy kierowana będzie przede wszystkim do mieszkańców 
domów jednorodzinnych, ale można też podpisywać umowy 
ze spółdzielniami mieszkaniowymi. 

– Mamy dużo klientów: właścicieli domków jednorodzinnych, 
którym np. zabrudziła się blacha od sadzy przez niski komin, a 
dach obrasta zielskiem i jest zanieczyszczony. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/zakladamy-firme-
czyszczaca-dachy-elewacje-kostke-brukowa

https://dobrepomyslynabiznes.pl/zakladamy-firme-czyszczaca-dachy-elewacje-kostke-brukowa
https://dobrepomyslynabiznes.pl/zakladamy-firme-czyszczaca-dachy-elewacje-kostke-brukowa


13OTWIERAMY KWIETNY 
BIZNES – SPRAWDŹ 
KOSZTY 
Jeśli oprócz wrażliwości estetycznej masz zdolności do 
tworzenia z kwiecia wiązanek, bukietów czy też innych 
florystycznych kreacji, to warto się zastanowić, czy nie jest to 
dobry pomysł na własny biznes, i to zarówno w mieście, jak i 
na wsi. Podpowiadamy, jak założyć kwiaciarnię – działalność 
nie tylko dla kobiet, ale i dla mężczyzn. 

Ten z pozoru lekki, łatwy i przyjemny biznes wymaga 
konkretnego przygotowania i poświęcenia. 

– Trzeba mieć odwagę, by zdecydować się na otwarcie 
kwiaciarni – mówią Barbara i Roman Pruszyńscy, właściciele 
kwiaciarni Szafirek w Pelplinie, którzy zgodzili się podzielić 
swoimi doświadczeniami. – W tym zawodzie pełny 
profesjonalizm jest nie do przecenienia. Nie wystarczy 
ukończyć dwutygodniowego kursu florystycznego, żeby 
zostać dobrym bukieciarzem. Potrzebny jest co najmniej rok 
konkretnej nauki fachu. Jeżeli chcesz rozkręcić właśnie taki 
interes, na pewno powinieneś znać się na kwiatach: wiedzieć, 
jakie mają wymagania oraz które można ze sobą łączyć – i 
to nie tylko ze względu na walory estetyczne, lecz także na 
wymagania co do pielęgnacji.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-kwietny-biznes-
sprawdz-koszty

https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-kwietny-biznes-sprawdz-koszty
https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-kwietny-biznes-sprawdz-koszty


14ZAKŁADAMY LODZIARNIĘ 
Kto z nas, będąc dzieckiem, nie marzył o prywatnej lodziarni, 
która spełniałaby nasze smakowite życzenia? Może właśnie 
lodziarnia to dla Ciebie najlepszy pomysł na biznes. Jak można 
spełnić takie marzenie? Możesz np. skorzystać z oferty sieci 
Lody Przygoda. To marka stworzona przez ludzi lubiących takie 
mrożone desery. Masa lodowa produkowana jest specjalnie 
dla tej firmy. 

– Ośmioletnie doświadczenie pozwoliło nam na rozwój 
sprzedaży lodów włoskich z automatu oraz lodów tradycyjnych 
– mówi Łukasz Przygoda, ABC Consulting. – Oferujemy 
współpracę długoterminową na jasnych i czytelnych zasadach. 
U nas możesz prowadzić biznes, a zarazem pomagać 
potrzebującym dzięki obopólnej współpracy z fundacją Anny 
Dymnej. Jako nieliczni oferujemy cztery formy współpracy, 
prawdopodobnie najtaniej na rynku! – dodaje. 

Pierwsza forma współpracy to przyczepa gastronomiczna, 
która może być wyposażona w maszynę do lodów świderków 
lub lodów włoskich. Przyczepa gastronomiczna obejmuje:

• zabudowę meblową w postaci półek, blatów i szafek; 

• kącik sanitarny, w którego skład wchodzą zlewozmywaki, 
pompy, zbiorniki i liczniki. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-
zakladamy-lodziarnie

https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-zakladamy-lodziarnie
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-zakladamy-lodziarnie


15OTWIERAMY SKLEP 
SPOŻYWCZO-
PRZEMYSŁOWY 
Własna firma jest Twoim marzeniem od dawna? Myślisz 
o poprowadzeniu sklepu spożywczo-przemysłowego? 
Zanim się zdecydujesz, poznaj arkana prowadzenia 
takiej działalności. Doświadczeniami podzieliła się 
z nami Maria Szulc, właścicielka sklepu spożywczo-
przemysłowego Kacperek w Tczewie. 

Planując własną działalność gospodarczą, Maria Szulc 
miała jasno określone zasady. 

– Jeżeli własna firma, to tylko związana z handlem – 
mówi. – Handel od zawsze mnie pasjonował. Zanim 
otworzyłam swój pierwszy sklep, wyjechałam na 2 
lata do Niemiec. Zarobiłam trochę pieniędzy, wróciłam 
do kraju. Sprzedałam auto, żeby móc otworzyć firmę. 
Kupiłam lokal z przeznaczeniem na sklep. Ubiegałam 
się o dotację na otwarcie firmy, ale się nie udało. W 
efekcie przy wsparciu przyjaciela sama przymierzyłam 
się do startu z własną działalnością (zaciągnięty kredyt). 
Skutecznie. 

20 lat działalności 

Maria Szulc prowadzi sklep już od około 20 lat. Jak 
zaznacza, swoją przygodę z handlem zaczynała od 
rynków z przysłowiowej ławki.

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-sklep-
spozywczo-przemyslowy

https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-sklep-spozywczo-przemyslowy
https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-sklep-spozywczo-przemyslowy


16JAK ZA DOTKNIĘCIEM… 
DRUTÓW I SZYDEŁKA – 
SPRZEDAJEMY WEŁNIANE I 
SZYDEŁKOWE RĘKODZIEŁO 
Na drutach i szydełku wyczarować można prawdziwe cuda. 
Rękodzieło jest zawsze modne i ma swoich zwolenników. 
Zwłaszcza gdy są to ciepłe swetry, niezbędne w każdej szafie 
w okresie jesienno-zimowym, czy też fantazyjne serwety 
nadające każdemu wnętrzu niepowtarzalny charakter. 

– W okresie przedświątecznym najpopularniejsze są 
oczywiście różnego rodzaju swetry, poncho, kardigany, 
szale i czapki – wylicza pani Maria, która sprzedaje swoje 
rękodzieło w Internecie. – Jeśli chodzi o robótki szydełkowe, 
są to koronkowe „ubranka” na bombki, zielono-czerwone 
serwetki z błyszczącymi koralikami na świąteczny stół, 
aniołki, bałwanki i świeczniki, a także efektowne dywaniki 
pod choinkę. 

Czy sprzedaż rękodzieła wymaga założenia działalności 
gospodarczej? 

Pani Maria przyznaje też, że na jej choince od wielu lat huśtają 
się tylko szydełkowe ozdoby – wrażenie robią zwłaszcza 
różnokolorowe przezroczyste bombki w złotych lub białych 
koronkach. A na swetrach świątecznych bliskich pani Marii 
królują oczywiście renifery, bałwanki i mikołaje.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/dotknieciem-drutow-
szydelka-sprzedajemy-welniane-szydelkowe-rekodzielo

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/dotknieciem-drutow-szydelka-sprzedajemy-welniane-szydelkowe-rekodzielo
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/dotknieciem-drutow-szydelka-sprzedajemy-welniane-szydelkowe-rekodzielo


17CZYSTY ZYSK Z WŁASNĄ 
PRALNIĄ 
Rynek usług  pralniczych wciąż jest niedoceniany, a to 
właśnie on wykreował już kilku polskich milionerów. 
Właściciele pralni zapewniają, że przy przemyślanych 
działaniach mogą one przynieść milionowe zyski. 
Polacy coraz częściej zlecają czyszczenie swoich ubrań 
profesjonalistom. 

Biznes pralniczy prowadzą w Polsce np. sieci 
międzynarodowe, ale jest także miejsce na małe rodzinne 
pralnie i pralnie samoobsługowe. 

Wyposażenie pralni – ok. 300 tys. zł 

Idealne miejsce na pralnię znajduje się zarówno w centrach 
handlowych, w pobliżu biurowców, przy głównych ulicach 
w strefach wzmożonego handlu i przepływu 400–500 osób 
na godzinę, jak i na dużych osiedlach mieszkaniowych. 
Bardzo ważne jest wydzielenie miejsc parkingowych dla 
klientów. 

Pomieszczenie powinno mieć powierzchnię ok. 60–100 
m kw. i obejmować także pokój socjalny, sanitariat oraz 
magazyn do przechowywania środków chemicznych. 

– Lokal musi spełniać mnóstwo wymogów technicznych, 
np. zapewniać odpowiednią moc prądu (220/380 V, 35-50 
kW) i być odpowiednio wentylowany – radzą prowadzący ten 
biznes. – Pamiętajmy, aby sam lokal miał też odpowiednio 
mocny strop.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-czysty-
zysk-wlasna-pralnia 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-czysty-zysk-wlasna-pralnia
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-czysty-zysk-wlasna-pralnia


18OTWIERAMY 
FIRMĘ W BRANŻY 
MOTORYZACYJNEJ 
Motoryzacja jest Twoją pasją? Może warto zatem pomyśleć 
o założeniu własnej firmy, która działałaby w tej dziedzinie 
gospodarki? Doświadczeniami z prowadzenia działalności 
w branży motoryzacyjnej zgodził się podzielić Przemysław 
Czereszewski, właściciel firmy Stolteam w Tczewie. 
Sprawdź, czy to dla Ciebie dobry pomysł na biznes. 

Przemysław Czereszewski prowadzi swoją działalność 
od 2003 r. To firma rodzinna – pomaga mu żona Wioletta. 
Stolteam jest autoryzowanym dealerem najlepszych marek 
skuterów, motorowerów i quadów na polskim rynku. 

– Motoryzacja musi być pasją – mówi właściciel. – Jeżeli 
ktoś nie lubi być brudny, to nie poprowadzi takiego biznesu. 
Ktoś, kto nie zna tej branży, może myśleć, że to bardzo 
łatwa i lekka praca. Nic bardziej mylnego. Do opanowania 
jest bardzo dużo zagadnień. W prowadzeniu takiej firmy 
pomogłoby ukończenie kierunkowej szkoły zawodowej. 

Dowiedz się, jak handlować 

Co ważne, Przemysław Czereszewski przestrzega, aby przed 
rozpoczęciem działalności chociaż w pewnej części poznać 
istotę spraw handlowych i finansowych. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-firme-w-
branzy-motoryzacyjnej

https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-firme-w-branzy-motoryzacyjnej
https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-firme-w-branzy-motoryzacyjnej


19WĘDLINY JAK MARZENIE 
Aromatyczna, wędzona dymem w tradycyjnej wędzarni 
szynka czy też kiełbasa myśliwska… Trudno oprzeć się 
takiej pokusie, chyba że ktoś w ogóle nie jada mięsa. Tym 
razem podpowiadamy, na co trzeba zwrócić uwagę, zanim 
zdecydujemy się na otwarcie zakładu mięsnego. Czy to 
dobry pomysł na biznes? Swoimi doświadczeniami podzielili 
się właściciele masarni w Ryjewie na Powiślu. 

Prowadzenie takiego biznesu to nie lada wyzwanie w obecnej 
sytuacji na rynku. Zakład mięsny w Ryjewie rozpoczął 
działalność w 1989 r. To wówczas Norbert Kawski wcielił w 
życie marzenie swoje i swojego ojca, aby zbudować własną 
wędzarnię. Początkowo zakład mieścił się w Kwidzynie 
i zatrudniał tylko cztery osoby. Obecnie firma istnieje na 
rynku już ponad 30 lat. Jest marką nie tylko rozpoznawalną, 
lecz także docenianą przez klientów. 

Trudna branża 

– Nie mogłabym z czystym sumieniem zachęcać do 
zakładania firmy w tej branży, gdyż sytuacja na rynku 
wcale nie jest łatwa – mówi Joanna Kawska-Haponik, 
współwłaścicielka masarni w Ryjewie. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-robic-
wedliny-jak-marzenie

https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-robic-wedliny-jak-marzenie
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-robic-wedliny-jak-marzenie


20WITAMINOWA BOMBA W 
SZKLANCE – OTWIERAMY 
BAR Z SOKAMI 
Dobry pomysł na biznes powinien zapewnić przyszłemu 
właścicielowi nie tylko zyski, lecz także własną satysfakcję i 
zadowolenie odbiorców. Przede wszystkim jednak powinien 
być odpowiedzią na potrzeby społeczne. Kto zatem najlepiej 
podpowie, jakiego biznesu brakuje na dotychczasowym rynku, 
jeśli nie potencjalni odbiorcy? 

W przeprowadzanych na całym Pomorzu badaniach jedną 
z najczęściej pojawiających się odpowiedzi był bar z sokami 
wyciśniętymi ze świeżych warzyw i owoców, tzw. juice bar lub 
green bar – czy też swojsko brzmiąca nazwa „pijalnia soków” – 
bardzo popularne w Wielkiej Brytanii czy Irlandii. 

Znać się na owocowo-warzywnych miksach 

– Są różne kawiarnie, puby, czekoladziarnie, a bardzo mało 
barów serwujących pyszne, zdrowe soki, zielone koktajle lub 
smoothies – mówią nasi rozmówcy. – Takie soki to samo 
zdrowie, w przeciwieństwie do naszpikowanych konserwantami 
słodzonych napojów i – jak w niektórych restauracjach – 
mieszankach soku i proszku. Oczywiście można kupić sobie 
sokowirówkę i owoce na targu, ale przygotować pyszne koktajle 
trzeba umieć. W nich każdy składnik ma znaczenie. Poza tym – 
trzeba mieć też czas. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/witaminowa-bomba-
szklance-otwieramy-bar-sokami

https://dobrepomyslynabiznes.pl/witaminowa-bomba-szklance-otwieramy-bar-sokami
https://dobrepomyslynabiznes.pl/witaminowa-bomba-szklance-otwieramy-bar-sokami


21ZOSTAŃ PRODUCENTEM 
PODKŁADÓW MUZYCZNYCH. 
GWIAZDY SPORO CI ZAPŁACĄ 
Dobrym pomysłem na biznes może być (prawie) wszystko. Ale co 
zrobić, gdy ktoś chce połączyć własną chęć tworzenia z zarabianiem? 
Odpowiedź wydaje się prosta – można się zająć współpracą ze 
znanymi muzykami poprzez tworzenie podkładów muzycznych. 
Za tego rodzaju dzieło najlepsi twórcy inkasują nawet kilkanaście 
tysięcy złotych, chociaż – jak wiadomo – początki bywają trudne. 
Więksi producenci albo pośrednicy prowadzą sklepy internetowe z 
podkładami, oferując ich tysiące. 

W tej działalności nie chodzi o puszczanie muzyki z płyt (popularną 
DJ-kę) i mieszanie cudzych utworów na weselach czy dyskotekach, 
ale o pracę nad własnymi projektami. Istotne jest tworzenie 
kompozycji, które będą na tyle dobre, że skorzystają z nich twórcy 
– zarówno początkujące zespoły, jak i uznawani w środowisku 
artyści, wokaliści. Dobry podkład muzyczny stanowi dla nich bardzo 
duże ułatwienie. Mogą wówczas skupić się na istotniejszych z ich 
punktu widzenia rzeczach. A tych jest przecież niemało: począwszy 
od wypracowania stylu własnej płyty, przez ostateczne poprawki 
wokalu, dogranie poszczególnych elementów utworu, aż po różnego 
rodzaju sprawy organizacyjne, bez których koncert lub płyta studyjna 
może nie doczekać finału. 

Dofinansowanie i trudne początki 

Robert Dziedowicz ma 27 lat. Z pracy nad podkładami muzycznymi 
uczynił pomysł na biznes.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/zostan-producentem-podkladow-
gwiazdy-sporo-ci-zaplaca 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/zostan-producentem-podkladow-gwiazdy-sporo-ci-zaplaca
https://dobrepomyslynabiznes.pl/zostan-producentem-podkladow-gwiazdy-sporo-ci-zaplaca


22PASMANTERIA 
DLA KAŻDEJ PANI I 
RĘKODZIELNICZKI 
W każdym mieście powinna się znaleźć dobrze 
wyposażona pasmanteria. Wachlarz produktów, które 
można sprzedawać w takim punkcie, jest imponujący. 
Mogą to być różnego rodzaju tkaniny, łatki na przetarte 
dżinsy, rozmaite guziki, wstążki, zamki, zapięcia i 
wiele innych. Wszystko zależy od pomysłu na naszą 
pasmanterię. Te najlepsze mają możliwie największy 
wybór produktów. W takim miejscu znajdzie coś dla siebie 
zarówno profesjonalna krawcowa, jak i rękodzielniczka. 

Porada teściowej 

Dla pani Małgorzaty Markowskiej pasmanteria była nie 
tylko pomysłem na biznes, lecz także sposobem na wyjście 
z trudnej sytuacji życiowej, jaką było bezrobocie. Pani 
Małgorzata pochodzi z małej wsi niedaleko niewielkiego 
miasteczka. – Miałam z mężem pewne oszczędności i od 
pewnego czasu zastanawiałam się, na co je przeznaczyć 
– przyznaje. – Pomysł podsunęła mi teściowa, która 
prowadziła kiedyś dobrze prosperujący zakład krawiecki. 
Podczas rozmowy doszłyśmy do wniosku, że w naszym 
miasteczku przydałaby się odpowiednio wyposażona 
pasmanteria.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pasmanteria-dla-
kazdej-pani-rekodzielniczki 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/pasmanteria-dla-kazdej-pani-rekodzielniczki
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pasmanteria-dla-kazdej-pani-rekodzielniczki


23SKLEP/WYPOŻYCZALNIA 
SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO I 
MEDYCZNEGO 
Sklepów oraz wypożyczalni ze sprzętem rehabilitacyjnym 
i medycznym wciąż jest za mało. Nieprawdą jest, że grupa 
docelowa korzystająca z usług takich sklepów/wypożyczalni jest 
ograniczona. Są to nie tylko osoby niepełnosprawne i starsze, lecz 
także dzieci, sportowcy z urazami, osoby po różnych wypadkach, 
z bólami mięśni, stawów. 

Mała konkurencja i zapotrzebowanie sprawia, że otworzenie 
sklepu/wypożyczalni ze sprzętem rehabilitacyjnym to dobry 
pomysł na biznes. 

Ważny kontakt ze środowiskiem medycznym 

Istotne jest również to, że społeczeństwo się starzeje. Wciąż 
zwiększa się też średnia długość życia: Polak dożywa przeciętnie 
75 lat, Polka – 80. Popyt na asortyment medyczny i rehabilitacyjny 
rośnie więc wraz z wiekiem potencjalnych klientów. 

– Na taką działalność potrzeba przynajmniej 150 tys. zł – mówią 
właściciele już istniejących sklepów/wypożyczalni. – Jednakże 
w ciągu roku lub półtora inwestycja się zwraca. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-
sklepwypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego-medycznego

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-sklepwypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego-medycznego
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24OTWIERAMY KOMIS 
DZIECIĘCY 
Co zrobić z rzeczami, z których dziecko wyrosło, ale nawet 
nie zdążyło ich zniszczyć? Można oddać kuzynce, która ma 
młodszego malucha, upchnąć na strychu albo… otworzyć 
komis dziecięcy. Każdy rodzic wie, jak szybko pociecha 
wyrasta z ubrań, przez co wciąż potrzebuje nowych, a odzież 
dziecięca do tanich nie należy. 

Oczywiście w takim komisie można sprzedawać nie tylko 
ubranka i akcesoria po własnym dziecku czy dzieciach 
sąsiadów lub znajomych, lecz także importować rzeczy ze 
Stanów Zjednoczonych, z Anglii czy z Niemiec w naprawdę 
świetnych cenach. 

Rzeźbione kołyski, haftowane czapeczki 

Pojawienie się komisu dziecięcego w mieście (zwłaszcza 
jeśli takiego jeszcze nie ma) będzie idealnym rozwiązaniem 
zarówno dla osób, które chcą sprzedać niepotrzebne już 
rzeczy, jak i dla tych, którzy chcą kupić tanie i niezniszczone. 
Trzeba pamiętać, że oprócz ciuszków rodzice najczęściej 
szukają w komisach tych produktów, które są drogie w 
zwykłych sklepach: wózków, łóżeczek, nosidełek, fotelików 
samochodowych, rowerków itp. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-komis-
dzieciecy 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-komis-dzieciecy
https://dobrepomyslynabiznes.pl/otwieramy-komis-dzieciecy


25WIERZCHEM LUB W 
ZAPRZĘGU – SZKÓŁKA 
JEŹDZIECKA 
Czy szkółka jeździecka to dobry pomysł na własny biznes? 
Dużo zależy od lokalizacji, ale jeszcze więcej od inwencji, 
kreatywności gospodarza takiej firmy. O prowadzeniu tego 
typu działalności opowiada Janusz Kuffel, właściciel Jaśkowej 
Zagrody w Czarnówczynie w gminie Osielsko w Kujawsko-
Pomorskiem. 

W przypadku gospodarstwa agroturystycznego bardzo dużym 
atutem jest lokalizacja – warunki naturalne terenu, na którym 
jest położone. 

– Osielsko jest gminą rozwojową – mówi Janusz Kuffel. – 
Nasze gospodarstwo leży na działce graniczącej z miastem, 
w środku „trójkąta” – między Bydgoszczą, jej dzielnicą Fordon 
a Osielskiem. Zaplecze w postaci aglomeracji to walor przy 
prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego i szkółki 
jeździeckiej. 

Wioletta i Janusz Kufflowie mieszkają i prowadzą działalność w 
Czarnówczynie od 21 lat. 

– Zaczynaliśmy od typowej agroturystyki – wspomina pan 
Janusz. – To było zaledwie kilka kameralnych miejsc. Z 
wykształcenia jestem rolnikiem. To, co robię, połączyło dwie 
moje pasje: do rolnictwa i do koni.

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-
wierzchem-lub-w-zaprzegu-szkolka-jezdziecka 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-wierzchem-lub-w-zaprzegu-szkolka-jezdziecka
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26FIRMA REMONTOWO-
BUDOWLANA 
Pomimo że rynek budowlany jest mocno rozwinięty, szybki 
wzrost budownictwa mieszkaniowego zwiększa popyt na 
usługi remontowo-budowlane. Spowodowane jest to coraz 
większą dbałością o estetykę i trwałość robót, zwiększonym 
udziałem inwestorów zagranicznych na rynku polskim, 
koniecznością budowania według standardu europejskiego, 
a także sprawną i masową dystrybucją usług. 

Przekonał się o tym Piotr Tkaczyk, właściciel firmy Usługi 
remontowo-budowlane Piotr Tkaczyk w Koszalinie. 

Przydatna wiedza, praktyka i… wytrzymałość fizyczna 

– Przez wiele lat byłem pracownikiem firmy zajmującej się 
wykończeniem domków szeregowych – opowiada Piotr 
Tkaczyk. – Postanowiłem jednak zaryzykować i otworzyć 
własną firmę remontowo-budowlaną. Opłaciło się. Moimi 
klientami są zarówno osoby dokonujące drobnych remontów, 
jak i budujące swoje domy od podstaw. 

Głównym źródłem finansowania firmy pana Piotra była 
dotacja na rozpoczęcie działalności z Funduszu Pracy. 
Dofinansowanie pozwoliło na zakup niezbędnych narzędzi i 
sprzętów.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-firma-
remontowo-budowlana 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-firma-remontowo-budowlana
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27LEGALNE KOREPETYCJE 
– POMOC W NAUCE I 
DOCHODOWY INTERES 
Rynek korepetycji wciąż się rozwija. Uczniowie korzystają 
z nich nie tylko przed maturą czy innymi egzaminami, lecz 
także w ciągu całego roku szkolnego. To idealna okazja, aby 
własną wiedzę i umiejętność jej przekazywania przekuć w 
dobry biznes. Oczywiście legalny. 

– Korepetycje można dawać tak naprawdę ze wszystkiego, 
jeśli ma się odpowiednią wiedzę i rzeczywiście chce się 
pomóc innej osobie – mówi pan Karol, nauczyciel matematyki. 

Małe nakłady finansowe na start 

Korepetycje mogą być z języka polskiego, matematyki, fizyki, 
chemii, geografii, języka angielskiego, elektrotechniki, a także 
z języka chińskiego, aktorstwa czy nawet z gry w szachy. 

– Sam udzielam korepetycji z matematyki, jak również z fizyki 
i chemii, które były i są moją pasją – relacjonuje pan Karol. 
– Już w liceum udzielałem bezpłatnych lekcji młodszemu 
rodzeństwu, dzieciom sąsiadów i ich kolegom. Później, jako 
student, pobierałem drobne opłaty od znajomych. W końcu 
postanowiłem założyć własną działalność gospodarczą. Nie 
chciałem, aby moje korepetycje przypominały tajne komplety. 
Więcej przeczytasz na stronie:
https://dobrepomyslynabiznes.pl/legalne-korepetycje-
pomoc-nauce-dochodowy-interes 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/legalne-korepetycje-pomoc-nauce-dochodowy-interes
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28ODNAWIANIE STARYCH 
MEBLI 
Historia zaklęta w starych meblach mogłaby wzruszyć niejedną 
osobę. Stary stół czy biurko, które stoją samotnie w piwnicy albo 
na strychu, mogą z małą pomocą zmienić się w cudo usytuowane 
na honorowym miejscu w Twoim domu. 

Od początku 

Odnawianie to nie taka prosta sprawa – źle wybrana lakierobejca 
czy farba może trwale uszkodzić stary przedmiot. Jeżeli chcemy 
zapobiec nieszczęściu i nie zniszczyć doszczętnie naszego 
„kawałka historii”, należy poprosić o pomoc specjalistę – do 
takich działań potrzebne są bowiem odpowiednie umiejętności. 
Rzemieślnicy, którzy już od kilku lat zajmują się odnawianiem 
starych mebli, twierdzą, że jest to świetna – i tu podkreślają – 
pasja, ale również bardzo pracochłonna i niełatwa.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-
odnawianie-starych-mebli

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-odnawianie-starych-mebli
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29HANDEL PRASĄ MOŻE SIĘ 
OPŁACAĆ! OTWIERAMY 
KIOSK 
Wielu medioznawców i dziennikarzy przekonuje, że prasa 
odchodzi w ekonomiczny niebyt, tymczasem saloniki prasowe, 
a nawet tradycyjne kioski mają się nadzwyczaj dobrze. 
Mały kiosk potrafi zapewnić miejsce prasy i sensowny, a nie 
symboliczny dochód nawet w granicach 2–5 tys. zł. Mały kiosk, 
ze względu na swoją mobilność i tanie utrzymanie, jest wciąż 
dobrym pomysłem na biznes. 

Oczywiście inne są obroty „luksusowego” salonu prasowego z 
małą gastronomią i słodyczami, a inne tradycyjnego punktu z 
okienkiem. Ponieważ ceny prasy nie są małe – jej koszt plasuje 
się od ok. 2 zł do nawet ok. 25 zł (mimo wszystko odnotowujemy 
spadek sprzedaży – przyp. red.) – obroty mogą wynieść ok. 40–
50 tys. zł w większych miastach, a w mniejszych przynajmniej 10 
tys. zł. Większość dystrybutorów prasy w Polsce zabezpiecza 
się umowami wekslowymi. Odbywa się to w następujący 
sposób: dystrybutor przekazuje pewną ilość prasy w zamian za 
zabezpieczenie w postaci weksla in blanco. Weksel oznacza, 
że właściciel lub ajent danego punktu odpowiada własnym 
majątkiem za przekazany towar, dlatego warto się ubezpieczyć. 
Stosowne ubezpieczenia można wykupić, ponosząc jedną 
opłatę w roku. Zwykle kioskarze ubezpieczają się od zdarzeń 
losowych, takich jak pożar czy zalanie, a także od wandalizmu 
lub włamania.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/handel-prasa-moze-sie-
oplacac-otwieramy-kiosk

https://dobrepomyslynabiznes.pl/handel-prasa-moze-sie-oplacac-otwieramy-kiosk
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30DLA PASJONATÓW 
MIKSOLOGII – MOBILNY BAR 
Z ALKOHOLEM 
Szaleństwa sylwestrowej nocy czy karnawałowe imprezy to 
czas zabawy, podczas której liczy się nie tylko dobra muzyka 
i poczęstunek, lecz także możliwość skosztowania pysznych 
drinków – szczególnie gdy są one kolorowe, pachnące i 
egzotyczne. 

Jesteś miłośnikiem pracy za barem, miałeś już kontakt z 
gastronomią, znasz najnowsze trendy w miksologii? Jeśli 
tak, możesz prowadzić mobilny bar na wszelkich imprezach: 
weselach, wieczorach panieńskich i kawalerskich oraz 
firmowych eventach. 

Bajeczne koktajle i sztuka flair 

Obecnie w Polsce widoczny jest duży rozwój kultury koktajlowej 
– strefy barowe na różnych uroczystościach stają się alternatywą 
dla „tradycyjnego” picia wódki przy stole. 

– Flair show, czyli efektowne przygotowanie koktajli – 
podrzucanie shakerami, butelkami oraz całym sprzętem 
barmańskim – stało się prawdziwą sztuką, która zarówno 
zachwyca i zaskakuje gości, sprawiając, że świetnie się bawią 
na parkiecie, jak i pomaga zdobyć nowych klientów chcących 
skorzystać z naszych usług – mówi jeden z mobilnych 
barmanów. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/dla-pasjonatow-miksologii-
mobilny-bar-alkoholem

https://dobrepomyslynabiznes.pl/dla-pasjonatow-miksologii-mobilny-bar-alkoholem
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31SPAWANIE NIETOPLIWĄ 
METODĄ WOLFRAMOWĄ 
Świat pędzi do przodu, wymuszając na wszystkich 
przystosowywanie się do różnych nowinek, także 
technologicznych. Również współczesny rynek zmusza wielu 
przedsiębiorców oraz tych dopiero zastanawiających się nad 
własnym biznesem do przekwalifikowania się i zdobywania 
informacji na temat różnych nowości. Standardowe metody 
spawalnicze wypierane są przez nowe technologie i techniki 
spawania. 

Jeśli więc zastanawiasz się nad otwarciem zakładu 
spawalniczego, zwróć się w kierunku spawania metodą TIG, 
czyli specjalną elektrodą, która nie topi się jak standardowe 
elektrody spawalnicze. 

TIG – metoda dokładna i pracochłonna, ale zyskowna 

Spawanie metodą TIG może być dobrym pomysłem na własny 
biznes. Oczywiście jego rozkręcenie wymaga trochę nakładów 
finansowych, ale – jak zapewniają specjaliści w tej branży – 
inwestycja szybko się zwróci. Twierdzą oni, że dobra spawarka 
kosztuje ok. 20–30 tys. zł. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/spawanie-nietopliwa-
elektroda-wolframowa 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/spawanie-nietopliwa-elektroda-wolframowa
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32IGLASTY SYMBOL 
ODRADZANIA – 
ZAKŁADAMY PLANTACJĘ 
CHOINEK 
Jest nieodłącznym elementem świąt, roztacza w 
mieszkaniu zapach lasu, pod nią znajdujemy najpiękniejsze 
prezenty. Choinka. Polacy kupują rocznie ponoć 6 mln tych 
iglastych drzewek. Może to być świerk lub jodła, coraz 
popularniejsze są też sosny – ważne, by choinka była 
równomierna, nie za wysoka i o ładnej formie. 

Dobrym pomysłem na biznes jest więc własna plantacja 
choinek. Choć – jak twierdzą plantatorzy – na choinkach 
można zarobić pod warunkiem, że będzie to praca 
dodatkowa. 

Najszlachetniejsza choinka: jodła 

– Na powierzchni 1 ha można zasadzić ok. 10 000 drzewek 
– mówią plantatorzy. – Aby urosnąć, jedno drzewko 
potrzebuje ok. 2 m kw. terenu. Możemy sadzić np. świerk 
pospolity, srebrny (kłujący), serbski, jodłę pospolitą, 
kaukaską, a także sosnę, która ma dłuższą trwałość. 
Jednakże to, jaki rodzaj iglaków będziemy uprawiać, zależy 
od gleby. Najlepiej uprawiać je na glebach IV i V klasy. 
Świerk lepiej rośnie na glebach gliniasto-piaszczystych, 
wymaga większej wilgotności ziemi i powietrza. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/iglasty-symbol-
odradzania-zakladamy-plantacje-choinek

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/iglasty-symbol-odradzania-zakladamy-plantacje-choinek
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33ZAMIAST KLUCZA NA SZYI – 
PRYWATNA ŚWIETLICA DLA 
DZIECI 
NNiektóre świetlice szkolne oferują opiekę tylko nad uczniami 
klas I–III. Otwarte są maksymalnie do godz. 16.30 lub 17. 
Według niektórych rodziców – o godzinę lub półtorej za krótko. 
Informują oni również, że nawet jeśli świetlica przyjmuje dzieci 
ze starszych klas i czynna jest do godz. 17, to jest przepełniona. 
Pojawia się tutaj szansa założenia własnego biznesu – 
prywatnej świetlicy dla dzieci w wieku 6–12 lat. 

– Można przyjmować również młodsze lub starsze dzieci, a 
także wydłużać godziny otwarcia w zależności od potrzeb – radzi 
pani Małgorzata, właścicielka prywatnej świetlicy, nauczycielka 
wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. 

Alternatywa dla świetlic szkolnych 

– Wszystko zależy od zatrudnianej kadry, własnej 
dyspozycyjności, warunków lokalowych, liczby podopiecznych, 
woli i potrzeb rodziców oraz dzieci – mówi pani Małgorzata. – 
Prowadzimy świetlicę, więc pracujemy nawet w dni ustawowo 
wolne od nauki. Raz w roku organizujemy także obóz nad 
jeziorem dla naszych podopiecznych. Zatrudniam nauczyciela 
po pedagogice specjalnej, nauczyciela wychowania fizycznego, 
lektora języka angielskiego, psychologa i logopedę. 

Więcej na przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/zamiast-klucza-szyi-
prywatna-swietlica-dla-dzieci 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/zamiast-klucza-szyi-prywatna-swietlica-dla-dzieci
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34MINI ZOO 
Jeżeli kochasz zwierzęta, świeże powietrze i masz kilka 
hektarów częściowo zalesionej ziemi, to może zainspiruje 
Cię pomysł Tomasza Wąsa, który w Sucuminie, niedaleko 
Starogardu Gdańskiego, postawił na agroturystykę 
wzbogaconą o minizoo. 

Działalność gospodarczą Tomasz Wąs rozpoczął w 1999 
roku. Od początku zdecydował się na agroturystykę. 

– Co prawda zwierzęta w naszym gospodarstwie były od 
zawsze, jednak w formie minizoo pojawiły się w ubiegłym 
roku – mówi pan Tomasz. – U nas można nie tylko obejrzeć 
zwierzęta, nierzadko egzotyczne, takie jak pawie, strusie 
czy lamy, ale i przyjść powędkować. Gospodarstwo 
agroturystyczne Pod Brzozami – bar, minizoo i noclegi – 
to rodzinny biznes. Bar prowadzi siostra pana Tomasza, 
Agata Wąs, wraz ze swoim narzeczonym – Grzegorzem 
Bukowskim. Kucykami i końmi opiekuje się brat bliźniak pani 
Agaty – Jacek Wąs. Tomasz Wąs ma pieczę nad całością 
interesu oraz wszystkimi zwierzętami.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-mini-
zoo

https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-mini-zoo
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35DORADCA ROLNICZY – TO 
BRZMI DUMNIE 
Czy sektor rolniczy może być bazą pomysłów na własny 
biznes? Doradztwo Rolnicze EuroGaja Magdaleny 
Piastowskiej, jednej z laureatek konkursu Pomorski 
Biznesplan (zajęła pierwsze miejsce w 2010 r.; organizator 
konkursu to Izba Przemysłowo-Handlowa w Wejherowie), 
potwierdza tę tezę. Właścicielka firmy podpowiada m.in., 
jakie wymagania niesie taka działalność i co należy o niej 
wiedzieć. 

Przykład pani Magdaleny pokazuje, że sektor rolniczy może 
okazać się kreatywną bazą dla osób szukających pomysłu 
na biznes. Takiej działalności nie poprowadzą jednak osoby 
nieznające (i to dobrze) zagadnień rolniczych. Konieczne 
jest odpowiednie przygotowanie. 

– Mam wykształcenie rolnicze – studiowałam w Olsztynie 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na Wydziale 
Bioinżynierii Zwierząt, kierunek: zootechnika – mówi 
pani Magdalena. – Podjęłam również naukę na kierunku 
weterynarii – jestem obecnie na drugim roku. Po ukończeniu 
będę miała tytuł technika weterynarii i będę mogła również 
szczepić zwierzęta oraz asystować przy zabiegach 
weterynaryjnych we współpracy z lekarzami weterynarii. 
W ramach weterynarii mam też kurs inseminatora, co 
jest ważne, gdyż rolnicy – zwłaszcza hodowcy np. 
bydła mlecznego – coraz częściej sięgają po materiał z 
banku nasienia w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt, 
gwarantujący dobre geny. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/doradca-rolniczy-
to-brzmi-dumnie

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/doradca-rolniczy-to-brzmi-dumnie
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/doradca-rolniczy-to-brzmi-dumnie


36KOLCZASTY PRZYJACIEL 
– HODOWLA 
AFRYKAŃSKIEGO JEŻA 
PIGMEJSKIEGO 
Uroczy Atelerix albiventris jest niewielkim ssakiem z 
rodziny jeżowatych, przybyłym z Afryki, osiągającym 
długość 15–25 cm i żyjącym ok. 4–5 lat. Występuje w 
różnej gamie ubarwienia, w razie niebezpieczeństwa zwija 
się w kolczastą kuleczkę i jest zdecydowanie nocnym 
markiem – w dzień śpi, natomiast w nocy zaznacza swoją 
obecność głośnym tupaniem. 

Afrykański jeż pigmejski znakomicie nadaje się na 
zwierzątko domowe. 

Miłość do zwierząt, nie biznes 

– Co ważne, alergia na jeże występuje bardzo rzadko 
– mówi jeden z hodowców tych ssaków. – Potrafią być 
wspaniałymi kompanami, jeśli okażemy im cierpliwość i 
wyrozumiałość. 

Trzeba jednak pamiętać, że nie są to zwierzęta dla śpiochów 
– w nocy mogą przebiec nawet kilkanaście kilometrów, 
wprawiając kołowrotek w ruch. Jeże są też bardzo kapryśne, 
a ich aktywność uzależniona jest od humoru. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/kolczasty-przyjaciel-
hodowla-afrykanskiego-jeza-pigmejskiego

https://dobrepomyslynabiznes.pl/kolczasty-przyjaciel-hodowla-afrykanskiego-jeza-pigmejskiego
https://dobrepomyslynabiznes.pl/kolczasty-przyjaciel-hodowla-afrykanskiego-jeza-pigmejskiego


37CZYSZCZENIE SUCHYM 
LODEM 
o niszowa, ale ekologiczna i innowacyjna działalność. Czyścić 
można wszelkie możliwe zabrudzenia i zanieczyszczenia, np. 
w działalności handlowej, przemysłowej (fabryki, rafinerie), 
jak również w mieszkaniach prywatnych. 

Według osób prowadzących taką działalność udział w 
spotkaniach, warsztatach i pokazach sprzętu, a także 
dogłębne zbadanie rynku spowodują, że firma niemalże od 
pierwszych dni funkcjonowania może być konkurencyjna i 
przynosić dochody. 

Długofalowe przedsięwzięcie 

Suchy lód nie jest niczym innym jak dwutlenkiem węgla w fazie 
stałej, najczęściej produkowanym pod postacią granulatu. 
Czyszczenie suchym lodem nie jest zajęciem na sezon lub 
dwa. Jest to przedsięwzięcie długofalowe nastawione na 
wiele lat działalności połączonej z rozwojem i wprowadzaniem 
nowych rozwiązań, technologii i szerokiego wachlarza usług. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-
czyszczenie-suchym-lodem

https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-czyszczenie-suchym-lodem
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-biznes-czyszczenie-suchym-lodem


38DOMOWE PRZEDSZKOLE / 
OPIEKA NAD DZIEĆMI 
Rodzice bardzo często narzekają na przepełnione przedszkola, w 
tym za duże grupy i brak indywidualnego podejścia do konkretnego 
dziecka. Coraz częściej szukają kameralnych i mniejszych 
przedszkoli, kącików dziecięcych czy klubów maluszka. I tu 
pojawia się doskonały pomysł na biznes – domowe przedszkole 
lub po prostu dzienna opieka nad dzieckiem w prywatnym domu. 

Idea ta rewelacyjnie sprawdzi się na wsiach. Rodzice nie 
musieliby dowozić pociech do przedszkola w mieście. Mogliby 
też zostawić dziecko w domowym przedszkolu na kilka godzin w 
wybrane dni tygodnia. 

Przedszkole z domową, przytulną atmosferą 

Takie przedszkola znajdują się zazwyczaj w prywatnych domach 
właścicieli. To niewielkie placówki opiekuńczo-edukacyjne, 
pełniące tę samą rolę, co przedszkola państwowe. Założycielami 
takich miejsc są jednak osoby prywatne. Domowe przedszkola 
wybierają rodzice, którzy nie zdążyli zapisać dziecka do 
publicznej lub niepublicznej placówki, lub zwyczajnie zabrakło w 
nich miejsc.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/dobry-pomysl-biznes-
domowe-przedszkoleopieka-nad-dziecmi

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/dobry-pomysl-biznes-domowe-przedszkoleopieka-nad-dziecmi
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/dobry-pomysl-biznes-domowe-przedszkoleopieka-nad-dziecmi


39BIZNES NA CZTERECH 
OPONACH – MOBILNY 
SERWIS WULKANIZACYJNY 
Wiosna i jesień to czas, w którym kierowcy wymieniają w 
swych autach opony. Zamiast jechać do stacjonarnej stacji 
wulkanizacyjnej mogą skorzystać z mobilnego serwisu 
wulkanizacyjnego, który wymieni lub naprawi opony w 
dogodnym dla klienta czasie i miejscu – na osiedlowych i 
firmowych parkingach, na podwórkach, a nawet na poboczach 
podczas awarii. 

Oczywiście serwis czynny jest 24 godziny na dobę, przez 
siedem dni w tygodniu, wymaga więc od przyszłych właścicieli 
dyspozycyjności, cierpliwości i zapału. 

Najważniejsze: dobra reklama 

Mobilny serwis wulkanizacyjny oferuje kompleksowe 
usługi sprzedaży opon, ich naprawę, wymianę, utylizację 
i pomoc w usuwaniu awarii. Dysponuje odpowiednim 
zapleczem technicznym oraz profesjonalnie wyposażonym 
samochodem przystosowanym do napraw i montażu opon 
samochodów osobowych i dostawczych. 

– Nasze usługi kierowane są do aut osobowych i firm 
transportowych – mówi właściciel mobilnego serwisu 
wulkanizacyjnego. – Urządzenia obsługują auta ciężarowe, 
autobusy, maszyny rolnicze i budowlane. 

Więcej przeczytasz na stronie:
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/biznes-
czterechoponach-mobilny-serwis-wulkanizacyjny

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/biznes-czterechoponach-mobilny-serwis-wulkanizacyjny
https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/biznes-czterechoponach-mobilny-serwis-wulkanizacyjny


40MOBILNY MASAŻYSTA. 
ZABIEGI W DOMU SĄ 
KOMFORTOWE I BARDZIEJ 
RELAKSUJĄCE 
Natłok pracy, stres, nadgodziny – to prosta droga do 
przemęczenia, które szybko i negatywnie przekłada się na 
naszą sprawność i chęć do życia. Najszybciej dają o sobie 
znać bolące stawy i kręgosłup. Chorych i obolałych osób nie 
brakuje, a jedna z metod – masaże lecznicze – jest bardzo 
skuteczna, a do tego stanowi sposób na dobry zarobek. 

Bóle kręgosłupa mogą wyłączyć nas z życia na wiele 
miesięcy, a czasem i lat. Groźne są zwłaszcza trwałe 
schorzenia. Niepozornie zaczynające się niewinne bóle 
mogą zarówno zniszczyć np. dobrze zapowiadającą się 
pracę, jak i poważnie utrudnić życie rodzinne. I tu pomocne 
mogą okazać się masaże, które skutecznie złagodzą 
uporczywe bóle stawów i mięśni, a systematycznie 
stosowane mogą polepszyć stan zdrowia. Masażystów 
na rynku zdrowia jest bez liku, jednak masaż masażowi 
nierówny. Są fizjoterapeuci stosujący tradycyjne metody, a 
także praktykujący zarówno metody holistyczne, jak i takie, 
których źródła tkwią w medycynie i tradycjach Dalekiego 
Wchodu. Dlatego przed wykupieniem zabiegu warto 
zainteresować się daną firmą – sprawdzić, jakie metody 
stosuje oraz jakie kursy i certyfikaty mają masażyści.

Więcej na przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/mobilny-masazysta-
zabiegi-domu-sa-komfortowe-bardziej-relaksujace

https://dobrepomyslynabiznes.pl/mobilny-masazysta-zabiegi-domu-sa-komfortowe-bardziej-relaksujace
https://dobrepomyslynabiznes.pl/mobilny-masazysta-zabiegi-domu-sa-komfortowe-bardziej-relaksujace


41ZAKŁADAMY WŁASNY 
PUNKT WYSYŁANIA 
PRZESYŁEK KURIERSKICH 
Jeśli szukasz dla siebie pomysłu na biznes lub chcesz 
Jeśli szukasz dla siebie pomysłu na biznes lub chcesz 
rozwinąć prowadzoną dotychczas działalność, ale nie jesteś 
pewny swoich umiejętności, dobrym wyborem może być 
skorzystanie z oferty sieci franczyzowych. Podpowiadamy, 
jak – np. w oparciu na sieci Forsend –poprowadzić własny 
punkt wysyłania przesyłek kurierskich. 

Zanim zdecydujemy się na poprowadzenie takiego punktu 
w ramach sieci franczyzowej, warto dokładnie przyjrzeć się 
samej sieci. Poznać m.in. stawiane przez nią wymagania czy 
ofertę współpracy. 

Jak działa system nadawania przesyłek Forsend? 

Głównym przesłaniem przy tworzeniu przez właścicieli marki 
systemu Forsend miała być przede wszystkim prosta obsługa 
i intuicyjność. Przesyłki wszystkich firm kurierskich, z którymi 
współpracuje Forsend, obsługiwane są z poziomu jednego 
panelu użytkownika, a proces nadania zminimalizowany jest 
do podania wagi oraz wymiarów paczki.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/zakladamy-wlasny-punkt-
wysylania-przesylek-kurierskich

https://dobrepomyslynabiznes.pl/zakladamy-wlasny-punkt-wysylania-przesylek-kurierskich
https://dobrepomyslynabiznes.pl/zakladamy-wlasny-punkt-wysylania-przesylek-kurierskich


42POGOTOWIE ZŁOTEJ 
RĄCZKI. USŁUGA 
MONTAŻU GOTOWYCH 
MEBLI 
Jak wszyscy wiemy, skręcanie mebli tuż po ich zakupie w 
Ikei albo w innym sklepie jest trudnym i żmudnym zadaniem. 
Kilkugodzinną walkę z tym domowym obowiązkiem 
można jednak wydatnie skrócić – wystarczy skorzystać ze 
składania mebli na zamówienie. Okazuje się, że zarabianie 
w ten sposób jest dochodowym sposobem na dopięcie 
comiesięcznego budżetu. 

Taka usługa czasem jest zbawienna, bo dzięki niej 
klient oszczędza kilka cennych godzin, podczas których 
może zarobić więcej, wykonując zadania, w których się 
specjalizuje. Zaoszczędzony czas możemy też wykorzystać 
na jakieś ciekawe zajęcia lub wycieczkę z rodziną. 

Jak to się zaczęło? 

Jakiś czas temu pana Roberta odwiedził wujek. Okazało 
się, że trzeba złożyć szafę i inne podstawowe meble. Po 
pracy wujek ze zdziwieniem przyznał, że poszło nadzwyczaj 
szybko, ale nie stało się tak bynajmniej za jego sprawą. 
Panu Robertowi dało to sporo do myślenia. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pogotowie-zlotej-raczki-
usluga-montazu-gotowych-mebli 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/pogotowie-zlotej-raczki-usluga-montazu-gotowych-mebli
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pogotowie-zlotej-raczki-usluga-montazu-gotowych-mebli


43AGENCJA REKLAMY – CZY 
TO SIĘ OPŁACA? 
Masz własny biznes, wiesz, jak chciałbyś go rozreklamować, 
ale nie masz czasu ani technicznych możliwości, aby 
zadbać o efektywną promocję? A może brakuje Ci pomysłu? 
W takiej sytuacji warto skorzystać z usług profesjonalnej 
agencji reklamy. A może właśnie agencja reklamy jest 
dla Ciebie dobrym pomysłem na biznes? Postaramy się 
podpowiedzieć, jak się najlepiej zabrać do poprowadzenia 
takiego biznesu. 

Jedno przy zakładaniu dowolnej firmy jest wspólne – 
trzeba ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej. Warto też zgłosić się do urzędu skarbowego 
właściwego dla miejsca ulokowania firmy, aby wybrać 
najlepszą dla siebie formę opodatkowania. I właściwie 
możemy wyruszać na podbój rynku. Zanim jednak to 
zrobimy, warto się zastanowić nad wyborem nie tylko 
branży, ale i lokalizacji dla własnej firmy. Nieodzowny jest 
również dobry biznesplan. 

Jak podkreśla Marlena Jankowska, właścicielka agencji 
reklamy Gemini z Malborka, najważniejsze są: pomysł, 
doświadczenie w wybranej branży, rozeznanie w terenie 
oraz odwaga, by wcielić to wszystko w życie. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/agencja-reklamy-czy-to-
sie-oplaca

https://dobrepomyslynabiznes.pl/agencja-reklamy-czy-to-sie-oplaca
https://dobrepomyslynabiznes.pl/agencja-reklamy-czy-to-sie-oplaca


44USŁUGI  
INFORMATYCZNE – 
WEBDEVELOPING 
We współczesnym świecie komputer znajduje się w 
każdym miejscu pracy i w każdym domu. Zastępuje wiele 
rzeczy, ułatwia codzienne życie, jest źródłem wiedzy, 
nie tylko pozwala pracować, ale i zapewnia rozrywkę. 
„Gdy się zepsuje, to jakby odjęło prawą rękę” – mówią 
użytkownicy tego osiągnięcia cywilizacji. I to nie tylko 
osoby pracujące przy komputerze, lecz także studenci 
piszący swoje prace na tych urządzeniach, nastoletni 
gracze czy nauczyciele przygotowujący się do kolejnych 
lekcji. 

IT – idealna branża, by zarobić 

Wszyscy użytkownicy zgodnie przyznają, że komputer 
lub laptop jest ich centrum dowodzenia koncentrującym 
najcenniejsze informacje, więc gdy urządzenie się 
zepsuje, chcą je powierzyć solidnemu fachowcowi. Jeśli 
więc znasz się na komputerach, umiesz rozwiązywać 
różne problemy z nimi związane albo pracowałeś jako 
serwisant – zaryzykuj i załóż własny serwis.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/uslugi-informatyczne-
webdeveloping-serwis-doradztwo

https://dobrepomyslynabiznes.pl/uslugi-informatyczne-webdeveloping-serwis-doradztwo
https://dobrepomyslynabiznes.pl/uslugi-informatyczne-webdeveloping-serwis-doradztwo


45NIERDZEWNA 
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA – CO 
TRZEBA WIEDZIEĆ? 
W zakładzie ślusarskim można zrobić balkon, balustradę, 
furtkę albo kratę stalową. Ślusarz zajmuje się wszystkim, co 
ma związek ze stalą nierdzewną. Masz do tego smykałkę? 
Jeśli tak, może to być dobry pomysł na biznes dla Ciebie. 

Procedura otwarcia działalności jest taka sama, jak w każdym 
innym przypadku. Nasz zakład będzie się zajmował różnego 
rodzaju obróbką – wszystkiego, co ma związek z metalami. 
Trzeba będzie kupić sprzęt: kilka spawarek MIG/MAG i TIG, 
szlifierki kątowe, wiertarki i inne drobne narzędzia. Jakie 
dokładnie, to zależy od profilu naszej przyszłej działalności, w 
ramach której można wykonywać nawet stalowe regały albo 
rekonstrukcje dawnych wyrobów ślusarsko-kowalskich. 

– W tej pracy trzeba mieć doświadczenie, zanim jeszcze 
otworzy się działalność gospodarczą. Jeśli ktoś liczy na to, że 
wystarczy zrobić kurs, to się zawiedzie. Osobiście przeszedłem 
kursy specjalistyczne, np. w Danii, ale najtrudniejsze były 
podstawy. Po 12 latach w tej pracy wciąż się uczę – mówi 
Krystian Wojnicz, właściciel zakładu Crux.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/nierdzewna-dzialalnosc-
gospodarcza-co-trzeba-wiedziec

https://dobrepomyslynabiznes.pl/nierdzewna-dzialalnosc-gospodarcza-co-trzeba-wiedziec
https://dobrepomyslynabiznes.pl/nierdzewna-dzialalnosc-gospodarcza-co-trzeba-wiedziec


46PO DRUGIEJ STRONIE 
LUSTRA – OTWIERAMY 
ZAKŁAD SZKLARSKI 
Zawód szklarza zaliczany jest do najszlachetniejszych i 
najbardziej honorowych – cechuje się niezwykłą precyzją, 
rzetelnością, delikatnością i pasją. Mimo to uznawany jest 
dziś za ginącą profesję. Szkło wciąż odgrywa jednak ważną 
rolę we współczesnej architekturze, jest cenionym elementem 
dekoracyjnym i fabrykantem, bez którego człowiek nie byłby 
w stanie funkcjonować na co dzień. 

Z usług szklarza korzystają zarówno osoby indywidualne 
(remontujące swoje mieszkania czy chcące oprawić swoje 
obrazy, dyplomy lub pamiątki rodzinne), jak i przedsiębiorstwa 
urządzające swoje biura. 

Szklane domy to nie mit 

Aby zostać szklarzem, należy ukończyć jedną z zasadniczych 
szkół zawodowych w specjalności zbliżonej do obszaru 
zainteresowań szklarza, jednak formalne potwierdzenie 
posiadanej wiedzy nie jest konieczne do objęcia tego 
stanowiska. 

Więcej przeczytasz na stronie:
https://dobrepomyslynabiznes.pl/drugiej-stronie-lustra-
otwieramy-zaklad-szklarski

https://dobrepomyslynabiznes.pl/drugiej-stronie-lustra-otwieramy-zaklad-szklarski
https://dobrepomyslynabiznes.pl/drugiej-stronie-lustra-otwieramy-zaklad-szklarski


47OTWIERAMY MINI KINO 
2D/3D 
Wielu ludzi zastanawia się, jak rozpocząć dochodowy 
biznes. Jak najlepiej zainwestować pieniądze? 
Jakie inwestycje dadzą maksymalny dochód przy 
minimalnym ryzyku? 

Poszukując w Internecie pomysłów na biznes, 
znajdujemy standardowe odpowiedzi: otwarcie 
warsztatu samochodowego, myjni, sklepu z 
warzywami czy z ubraniami, a także… nieograniczone 
oferty marketingu sieciowego. 

Oczywiście wszystkie te firmy mają prawo do 
istnienia, ale w porównaniu z minikinem są mniej 
rentowne, bardziej ryzykowne, wymagają dużej 
inwestycji i mają ogromną konkurencję na rynku. 
Każdego dnia na własne oczy można zobaczyć, jak 
wiele jest warsztatów czy stacji diagnostycznych 
w danym mieście oraz w ilu sklepach można kupić 
jedzenie lub ubrania. 

Otwarcie minikina 2D/3D to całkowicie innowacyjny i 
niszowy pomysł, co daje szansę stać się monopolistą 
lub zdobyć większy udział na rynku.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-
otwieramy-mini-kino-2d3d 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/pomysl-na-biznes-otwieramy-mini-kino-2d3d
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48JAK ZOSTAĆ 
PROFESJONALNYM 
COACHEM? 
Coach jest prawdopodobnie jednym z 
najmodniejszych ostatnio zawodów. W czasach, 
kiedy na nic nie ma czasu, w świecie, który oferuje 
multum różnych możliwości i ścieżek kariery, można 
się łatwo pogubić. Nic więc dziwnego, że wielu z 
nas zaczyna szukać profesjonalnej pomocy. 

Pytanie tylko, dokąd się udać, jeśli wiemy doskonale, 
że nie potrzebujemy lat terapii, ale jedynie wsparcia 
przy podjęciu decyzji czy obraniu właściwego 
kierunku. W takich sytuacjach nieoceniona może 
się okazać pomoc coacha. Na czym polega ten 
zawód? Dlaczego z jednej strony wzbudza on tyle 
kontrowersji, a z drugiej coraz bardziej zyskuje 
na popularności? Jak zostać profesjonalnym 
coachem? O tym wszystkim piszemy poniżej. 

Kim jest coach? 

Coaching to w Polsce stosunkowo nowa dziedzina 
– w porównaniu z innymi krajami Europy. Wiele osób 
wciąż myli pojęcie „coach” z psychologiem, trenerem 
czy nawet mówcą motywacyjnym. Niektórzy myślą, 
że praca coacha polega na wykrzykiwaniu ze sceny 
haseł w stylu: „Możesz to zrobić!”, „Uda ci się!”, 
„Jesteś zwycięzcą!” itd. Nic bardziej mylnego. 

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/zostac-
profesjonalnym-coachem 

https://dobrepomyslynabiznes.pl/zostac-profesjonalnym-coachem
https://dobrepomyslynabiznes.pl/zostac-profesjonalnym-coachem


49SZTUKA BIZNESU, CZYLI 
JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ 
GALERIĘ ONLINE 
Chcesz sprzedawać w Internecie ręcznie malowane lub 
drukowane obrazy, plakaty, fototapety, naklejki, zegary, 
meble artystyczne lub inne dzieła sztuki użytkowej? Teraz 
to nic trudnego – wystarczy mieć swój e-sklep lub konto na 
Allegro i nawiązać współpracę z serwisem artb2b.pl. 

Jeśli szukasz niebanalnego pomysłu na własny, opłacalny 
biznes lub marzysz o pracy w otoczeniu artystycznego 
piękna, masz niepowtarzalną okazję, by zrealizować swoje 
plany. Serwis artb2b.pl to miejsce, które umiejętnie łączy 
sztukę użytkową z biznesem. Oferuje produkty nie tylko 
klientom detalicznym, ale również prowadzi sprzedaż 
hurtową w systemie dropshipping, a do współpracy zaprasza 
wszystkich zainteresowanych. 

Dropshipping to forma współpracy sprzedawców i dostawców, 
w ramach której sprzedawca zajmuje się obsługą swojego 
sklepu, pozyskiwaniem klientów i sprzedażą, a zadania takie 
jak magazynowanie, pakowanie i wysyłka towaru leżą po 
stronie dostawcy. 

Co to oznacza w praktyce? 

W prostych słowach wyjaśnia to Adam Kłosiński, kierownik 
serwisu artb2b.pl: – Nie musisz mieć lokalu, np. sklepu 
stacjonarnego lub magazynu do przechowywania kupionego 
towaru.  

Więcej przeczytasz na stronie:
https://dobrepomyslynabiznes.pl/sztuka-biznesu-czyli-jak-
zalozyc-wlasna-galerie-online

https://dobrepomyslynabiznes.pl/sztuka-biznesu-czyli-jak-zalozyc-wlasna-galerie-online
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50SPEC OD DIET – ZAKŁADAMY 
PORADNIĘ DIETETYCZNĄ 
Nadwaga i związane z nią dolegliwości dotykają coraz więcej 
osób, niestety także najmłodszych. Nadprogramowe kilogramy 
to nie tylko defekt estetyczny, lecz także preludium do otyłości, 
która jest problemem medycznym i może się poważnie odbić 
na zdrowiu. Wpływ na nie mają przede wszystkim złe nawyki 
żywieniowe i niezdrowy styl życia. 

Dzięki wielu kampaniom prowadzonym w mediach i prasie, a także 
dzięki profilaktyce w szkołach coraz więcej osób zdaje sobie 
sprawę z konsekwencji otyłości i złych nawyków żywieniowych. 

Biznes i misja 

Takie osoby szukają więc pomocy dietetyka – speca od diet. Z 
tajników zdrowej diety korzystają nie tylko osoby otyłe, ale również 
kobiety ciężarne i te, które chcą wrócić do swojej wagi po ciąży, 
kobiety w trakcie menopauzy, osoby dbające o smukłą sylwetkę, 
chcące jeść regularnie, a także sportowcy i osoby starsze. 
Zakres potencjalnych odbiorców naszych usług jest więc bardzo 
różnorodny. Poradnia dietetyczna może być dobrym pomysłem 
na biznes oraz misją, która pomoże wielu ludziom przywrócić 
równowagę w ich życiu oraz uzyskać nie tylko odpowiednią wagę, 
ale również zdrowie i dobre samopoczucie.  

Więcej przeczytasz na stronie: 
https://dobrepomyslynabiznes.pl/spec-diet-zakladamy-poradnie-
dietetyczna

https://dobrepomyslynabiznes.pl/spec-diet-zakladamy-poradnie-dietetyczna
https://dobrepomyslynabiznes.pl/spec-diet-zakladamy-poradnie-dietetyczna


O TYM, JAK STWORZYĆ NOWY LUB 
ZMIENIĆ ISTNIEJĄCY PRODUKT, ABY 
OSIĄGNĄŁ ON SUKCES I ABYŚMY 
MIELI PEWNOŚĆ, ŻE BĘDZIE SIĘ 
SPRZEDAWAŁ, ROZMAWIAMY 
Z TOMASZEM KOLASZYŃSKIM, 
EKSPERTEM CUSTOMER 
DEVELOPMENT 
 
Stworzenie nowego biznesu lub zmiana istniejącego to kwestie bardzo aktualne 
w dobie pandemii COVID-19. Ze względu na zmieniającą się rzeczywistość wiele 
biznesów po prostu przestanie działać. Natomiast ludzie je tworzący pozostaną. 
 

OD CZEGO POWINNIŚMY ZACZĄĆ NOWY BIZNES? 

Każdy biznes zaczyna się od pomysłu, a także od prototypu. Jednak w Customer 
Development pomiędzy pomysłem a prototypem dodajemy jeszcze jeden etap – proces 
weryfikacji. Dzięki temu nie wymyślamy prototypu, ale wykonujemy go na podstawie 
konkretnych wytycznych pochodzących od potencjalnego klienta. Aby było to możliwe, 
musimy poddać swój pomysł właśnie weryfikacji. Nie dokonamy tego bez zespołu lub 
– w przypadku gdy pracujemy sami – przynajmniej planu pozyskania źródeł informacji.

Dlatego aby rozpocząć pracę w metodyce Customer Development, musimy sprecyzować:

• dla kogo będzie nasz produkt;

• jaki problem ma nasz klient (na tym etapie są to tylko hipotezy);



• jak dotrzemy do grupy, w której będziemy weryfikowali nasze hipotezy. 

Tworzenie biznesu to działanie w warunkach skrajnej niepewności. Ta 
niepewność, dotycząca naszych początkowych założeń, stanowi największą 
trudność w realizacji tego typu przedsięwzięć. Zazwyczaj jesteśmy przekonani, 
że znamy podstawowe informacje o naszym potencjalnym kliencie. Wiemy: 

• kim jest;

• jakie ma potrzeby;

• jakiego rozwiązania potrzebuje;

• za co będzie skłonny zapłacić;

• jak do niego dotrzeć

 

Niestety te założenia często są błędne, a mało kto ma 
świadomość, że nasza wiedza to w rzeczywistości tylko hipotezy. 
 

CO TO JEST CUSTOMER DEVELOPMENT? 

Customer Development to połączenie psychologii, procesu i metodyki. Jest to również 
zmiana sposobu myślenia o wytwarzaniu produktów i usług. Jednocześnie poprzez 
uporządkowanie procesu oraz wypracowanie pewnych technik Customer Development 
podpowiada nam, jak zrealizować założenia oraz jak osiągnąć zaplanowany cel. 

Metodę tę stworzył i spopularyzował Steve Blank. Jest doskonała właśnie w 
przypadku realizacji innowacyjnych pomysłów, gdy szybkie weryfikowanie hipotez 
pozwoli na uniknięcie błędów już na samym początku. Idealnie się sprawdza 
także w procesie przebudowy i zmiany już istniejącego produktu lub usługi, gdy 
proces ten może spowodować, iż usługa lub produkt zaczną się sprzedawać. 

Customer Development jest 4-etapową metodą tworzenia produktów i usług, których 
klienci będą potrzebować. Polega na starannej identyfikacji i potwierdzeniu potrzeb 
bezpośrednio w kontakcie z potencjalnym użytkownikiem naszej usługi, budowaniu 



odpowiedniego produktu oraz projektowania firmy w taki sposób, by jak najefektywniej 
dostarczyć wartość klientom. Customer Development opiera się na metodzie naukowej, 
w której hipotezy problemów oraz hipotezy rozwiązań weryfikowane są na każdym etapie. 

DLACZEGO WARTO POZNAĆ CUSTOMER DEVELOPMENT? 

Customer Development ma zastosowanie, gdy:

• firma nie chce tracić pieniędzy na tworzenie produktów i usług, których nikt nie 
potrzebuje;

• konieczne są skuteczniejsze narzędzia i metody do badania problemów i wartości 
klientów;

• ryzyko tworzenia nowych produktów jest zbyt duże;

• organizacja chce szybko i tanio zweryfikować swoje założenia dotyczące klientów i rynku;

• firma musi oszczędzać zasoby w realizacji innowacyjnych projektów. 

W takich właśnie sytuacjach sprawdza się metoda Customer Development, która 
kładzie nacisk na fakty oraz tanie i szybkie eksperymenty. Dzięki temu szansa 
na sukces innowacyjnego lub poprawionego produktu wzrasta wielokrotnie. 
 

__ 

Warunkiem odniesienia sukcesu na rynku jest oferowanie takich produktów lub usług, na 
które istnieje zapotrzebowanie. 

 
__ 
 

JAK PRZEBIEGA ETAP ROZPOZNANIA RYNKU? 

Etap rozpoznania rynku dzieli się na dwie fazy, obie realizowane w terenie:

• w ramach pierwszej fazy sprawdza się, w jaki sposób klienci postrzegają dany problem i w 



jakim stopniu potrzebują jego rozwiązania;

• w ramach drugiej fazy produkt jest po raz pierwszy pokazywany klientowi, pod warunkiem 
że dany produkt (na tym etapie jest on zwykle minimalnie satysfakcjonujący) rozwiązuje 
problem lub zaspokaja potrzebę na tyle skutecznie, aby przekonać do zakupu dużą grupę 
osób.

Weryfikacja rynku to etap, w którym sprawdza się, czy informacje pozyskane podczas 
rozeznania rynku pozwoliły opracować powtarzalny i skalowalny model biznesowy, 
umożliwiający pozyskanie odpowiednio dużej grupy klientów, aby dało się zbudować 
rentowną firmę. Na etapie weryfikacji firma sprawdza swoje szanse na skuteczne 
skalowanie działalności (czyli skalowania produktu, pozyskiwania klientów, wyceny 
i działań związanych z kanałami sprzedaży), organizując kolejną rundę testów z 
udziałem większej grupy klientów. Testy te prowadzone są na większą skalę, są bardziej 
rygorystyczne i mają bardziej ilościowy charakter. Na tym etapie powstaje również mapa 
drogowa sprzedaży, którą będą się posługiwały zespoły do spraw sprzedaży i marketingu.
Dwa pierwsze etapy procesu Customer Development – rozpoznanie rynku i weryfikacja 
rynku – służą doprecyzowaniu i przetestowaniu modelu biznesowego start-upu. 
Ukończenie tych dwóch etapów oznacza, że:

• zweryfikowano podstawowe cechy produktu i istnienie rynku docelowego;

• zlokalizowano klientów i przetestowano wartość produktu oraz wymagania względem 
niego w oczach tych klientów;

• znaleziono płacącego nabywcę (osobę, która faktycznie zapłaci za zakup);

• sformułowano strategię cenową i strategię wykorzystania kanałów sprzedaży;

• sprawdzono proponowany cykl i proces sprzedaży.

W pierwszych dwóch etapach procesu Customer Development dochodzi do ograniczenia 
wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo typu start-up przed sprawdzeniem 
modelu biznesowego i przygotowaniem go do skalowania działalności. W modelu 
Customer Development przyjmuje się założenie, że w dwóch pierwszych etapach 
procesu większość start-upów wielokrotnie powtarza cykl prac rozwojowych i testów, 
więc dobrze zarządzana firma może dokładnie szacować swoje zapotrzebowanie na 
gotówkę i oszczędnie nią gospodarować.



Jeżeli zainteresował Cię temat Customer Development, możesz dowiedzieć się więcej 
na planowanych przez nas warsztatach.
Po warsztatach każdy z uczestników z łatwością będzie zdobywał cenne informacje 
zwrotne od potencjalnych klientów, a także będzie umiał zaangażować klienta w proces 
tworzenia produktu.

TOMASZ KOLASZYŃSKI:

• menedżer z 17-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami na różnym stadium 
rozwoju – zarówno start-upów od fazy pomysłu, jak i już zorganizowanych przedsiębiorstw 
mających potrzebę optymalnego wykorzystania swoich zasobów;

• absolwent Politechniki Gdańskiej i Politechniki Poznańskiej;

• członek zarządów takich firm, jak Wakacje.pl oraz AirHelp;

• eorię ochrony danych osobowych i wdrażania dyrektyw RODO w praktyce zdobywał w 
przedsiębiorstwach o strukturze korporacyjnej oraz w małych jednoosobowych działalno-
ściach;

• od ponad 10 lat łączy biznes z technologiami, zmieniając tematy z obszarów prawa oraz 
customer experience w aplikacje z powodzeniem służące użytkownikom;

• prywatnie entuzjasta i propagator idei turkusowych organizacji stosowanych nie tylko w 
biznesie, lecz także w życiu codziennym;

• członek fajnego zespołu GoRODO.pl.
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