
Rozmowa z Markiem Olekszą – właścicielem firmy ODYSEO.pl  

 

Marta Barszczewska: Na początek chciałabym dowiedzieć się czegoś na Twój temat. 

Czym się zajmujesz? Czym zajmuje się Twoja firma? Jak zaczęła się Twoja przygoda  

z własnym biznesem? 

Marek Oleksza: Pracuję w branży turystycznej. Od zawsze było to moim marzeniem, dlatego 

też od razu po studiach postanowiłem, że będę pracował właśnie w turystyce. Skończyłem 

uczelnię ekonomiczną, ale moja praca magisterska dotyczyła turystyki, a dokładniej biur 

podróży. Na początku zacząłem pracować jako rezydent i pilot  wycieczek – więc już wtedy 

w jakiś sposób związałem się z turystyką. Podczas pracy jako pilot i rezydent powstał pomysł, 

aby założyć własne biuro podróży. Na początku dokładnie agencję turystyczną, którą 

prowadzę już od trzech lat. 

Jaka jest różnica między agencją turystyczną a biurem podróży? 

Biuro podróży jest to bardzo ogólne i tak naprawdę potoczne sformułowanie. W ustawie 

 o usługach turystycznych nie ma takiego określenia. Pojawiają się natomiast sformułowania: 

„agent turystyczny”, „pośrednik turystyczny” i „organizator turystyki”. O ile agencja 

turystyczna zajmuje się tylko sprzedażą na podstawie umów podpisanych z organizatorem,  

o tyle pośrednik turystyczny i organizator turystyczny, po wpisaniu do ewidencji 

organizatorów i pośredników turystycznych, mają prawo organizować wyjazdy, wycieczki, 

tworzyć pakiety turystyczne. Więc jeżeli mamy do czynienia z agencją turystyczną, tak jak 

jest to w przypadku ODYSEO.pl, zajmuje się ona wyłącznie sprzedażą wycieczek. Mam 

jednak nadzieję, że w przyszłości zajmę się również samodzielną organizacją wycieczek. 

Cofnijmy się na chwilę w czasie. Skończyłeś studia i co działo się dalej? 

Podczas studiów pracowałem jako praktykant w kilku różnych firmach, w różnych działach, 

na różnych stanowiskach – miałem więc okazję poznać jak smakuje praca od 8 do 16. Dzięki 

tym doświadczeniom zacząłem skłaniać się ku temu, żeby założyć własną działalność 

gospodarczą – zastanawiałem się tylko jaką. Wybór padł na turystykę. Dlaczego turystyka? 

Ta decyzja była związana z tym, że lubię podróżować. W związku z tym bardzo chciałem 

związać się z tym właśnie rynkiem. 



Mówisz, że podczas praktyk zasmakowałeś pracy w systemie od 8 do 16, który nie do 

końca Ci odpowiadał. Czy można w takim razie powiedzieć, że cechy Twojej osobowości 

zaważyły o tym, że zdecydowałeś się otworzyć własną firm ę? 

Jak najbardziej. Systematyczność pracy na etacie nie odpowiadała mi. Jestem osobą, która 

potrzebuje dużo elastyczności, a jest to moim zdaniem możliwe tylko we własnej firmie. 

Niestety we własnej firmie pracuje się dłużej niż u innego pracodawcy. Po wyjściu z pracy,  

w której pracujesz na etacie, zamykasz drzwi i do następnego ranka o tej pracy nie myślisz... 

Jeżeli masz własną firmę to jednak pracujesz 24 godziny na dobę i nawet w wolnym czasie 

myślisz o firmie.  Inna jest też motywacja. W przypadku gdy pracujesz na własny rachunek 

 i nie  wywiążesz się z nałożonych na siebie obowiązków – sam na tym stracisz. 

Pamiętasz moment kiedy zakładałeś swoją firm ę? Czego się wtedy najbardziej 

obawiałeś? 

To oczywiste, że na początku były obawy, ale myślę, że więcej było jednak nadziei. Dużo 

czasu zajęło planowanie i myślenie o tym co robić, aby ponieść jak najniższe koszty,  

a jednocześnie jak najszybciej zarobić. Jakkolwiek więcej w tym wszystkim było nadziei niż 

obaw. Być może obaw było nawet za mało. Może gdyby było ich więcej, to udałoby się lepiej 

wszystko zaplanować?  

Jak poradziłeś sobie z formalnościami, które są wymagane na początku zakładania 

własnej firmy?  

Jeżeli chodzi o zakładanie własnej firmy od strony formalnej, czyli wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej, formalności w Urzędzie Skarbowym czy w ZUS, to tak naprawdę 

nie ma ich dużo. Bardzo popularna jest opinia, że trzeba się wiele namęczyć, aby z sukcesem 

założyć własną firmę. Jednak moim zdaniem wcale tak nie jest. Tak naprawdę, jeżeli wiesz co 

chcesz robić i w jakiej formie, to formalności nie są skomplikowane. Najwięcej czasu zajmuje 

zaplanowanie profilu firmy czy decyzja o formie i sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

które chcesz otworzyć. Jeżeli już to wiesz, to formalności są proste. 

Przypominasz sobie jakie problemy pojawiały się na początku istnienia firmy?  

Największą obawą było to, czy biznes w ogóle zadziała. Byłem przekonany, że na pewno 

będzie funkcjonował, że przyniesie zyski, ale pojawiało się pytanie – kiedy to nastąpi? Czy to 

będzie za miesiąc, czy za dwa miesiące, czy za pół roku? Obawiałem się również tego, że nie 



miałem żadnego doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Nigdy 

wcześniej nie pracowałem przy organizacji czy sprzedaży, więc była to praca kompletnie dla 

mnie nowa. Kolejną obawą było to czy będę miał wystarczające pokłady kreatywności i czy 

wystarczy pieniędzy na podtrzymywanie biznesu, zanim zacznie on przynosić jakieś zyski. To 

była właściwie największa obawa. I to generalnie powinna być obawa każdego, kto otwiera 

własną firmę. Trzeba zastanowić się czy mamy wystarczający zapas pieniędzy, jeżeli firma 

nie zacznie przynosić zysków w ciągu pierwszego miesiąca. A trzeba przyznać, że rzadko 

udaje się w ciągu miesiąca. Trzeba być gotowym na to, że może to potrwać dłużej niż 

miesiąc, pamiętając o bieżących opłatach za biuro, ZUS, za pracowników... Takie sytuacje 

mogą generować sporo stresu. W moim przypadku początek własnej firmy polegał głównie na 

stworzeniu strony internetowej i sklepu internetowego, bo głównym założeniem była sprzedaż 

przez Internet. Wszystko przeciągało się jednak w czasie, ponieważ brakowało mi 

doświadczenia. Nie mówiąc o tym, że trudno było „wstrzelić się” w sam sezon sprzedażowy. 

Biznes turystyczny związany jest z wyrabianiem zysku latem i dokładaniem do „interesu” 

zimą. Cała sztuka polega na tym, żeby latem zarobić na funkcjonowanie firmy zimą. 

Skąd wiedziałeś od czego zacząć zakładanie własnej firmy, jak to wszystko ogarnąć?  

Są trzy najważniejsze źródła – po pierwsze Internet i czerpanie wiedzy z poradników 

dotyczących zakładania własnej firmy i szukanie w nich odpowiedzi na wiele pytań, np. jakie 

formalności trzeba spełnić zakładając swoją firmę, a także udzielanie się na forach 

internetowych, śledzenie dyskusji i zadawanie pytań. Drugie ważne źródło to telefon  

i kontaktowanie się z różnymi instytucjami – Urzędem Skarbowym czy ZUS-em, w celu 

rozwiania wątpliwości dotyczących kwestii formalnych. Trzecie ważne źródło to znajomi, 

którzy mogą w czymś pomoc – np. znajomi prawnicy, którzy mogą podpowiedzieć coś 

istotnego, poradzić w kwestiach organizacji firmy.  

A jakie trudno ści pojawiają się teraz – podczas prowadzenia własnej firmy? 

Najtrudniejsze jest równoważenie przychodów i wydatków. Można przeinwestować – wydać 

za dużo, a zarobić mniej niż się spodziewa  – może to prowadzić do problemów finansowych 

firmy. Ma to miejsce głównie wtedy, kiedy planuje się przychody na określonym poziomie, 

ale coś niezależnego od nas powoduje, że nie zarabiamy tyle, ile się spodziewaliśmy. Okazuje 

się, że przychodu nie ma i pojawia się problem. Tak było w zeszłym roku podczas kryzysu. 

Były plany dotyczące przychodów i wydatków, ale zaczął się kryzys, sprzedaż stanęła i gdyby 

nie zapas finansowy to na pewno byłby problem z utrzymaniem firmy. 



Jakie jeszcze problemy mogą pojawić się podczas prowadzenia własnej firmy? 

W firmie może pojawić się wiele problemów. Ja akurat mam sporo szczęścia jeżeli chodzi  

o mojego współpracownika, którego aktualnie zatrudniam. Udało mi się zatrudnić taką osobę, 

z którą bardzo dobrze mi się współpracuje. Ale może zdarzyć się tak, że w firmie pojawiają 

się słabi pracownicy i może to stanowić poważny problem dla firmy. Ważne jest aby mieć, 

oprócz własnej inwencji, również dobrych, oddanych pracowników, którzy mogą być 

wsparciem dla firmy.  

Czy pozyskiwałeś jakieś środki finansowe na założenie firmy? Korzystałeś z dotacji? 

Tak, korzystałem z dotacji dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Była to 

jednorazowa bezzwrotna kwota, pod warunkiem że firma przetrwa co najmniej rok, na 

wyposażenie biura, komputery. Jeżeli jest to działalność gospodarcza można też korzystać ze 

zniżki na ZUS. 

Gdybyś miał dzisiaj wybór to wybrałbyś pracę na etacie czy na własny rachunek?  

Hmm. Jeżeli byłby to etat i praca od 8 do 16 to na pewno nie. Jeżeli byłby to bardzo bardzo 

elastyczny etat, to wtedy mógłbym się zastanowić, ale nie szukam takiej możliwości. 

Co uważasz za największa zaletę i największą wadę prowadzenia własnej działalności? 

Jeżeli wszystko idzie dobrze jest tylko dużo satysfakcji, ale prowadząc własną firmę ryzykuje 

się o wiele więcej, niż pracując na etacie. Fajnie się opowiada o własnej firmie, o jej 

sukcesach, ale trzeba przyznać, że towarzyszy temu również spora dawka stresu. Poza tym we 

własnej firmie pracuje się o wiele dłużej i intensywniej niż w pracy na etacie – to są minusy 

własnej firmy. Jeżeli chodzi o zalety to na pewno duża satysfakcja jeżeli się uda, a także 

możliwość organizacji swojego czasu w dowolny sposób i większa możliwość korzystania  

z życia. Jeżeli Twoja firma dobrze sobie radzi, możesz pozwolić sobie na dłuższy urlop, 

możesz realizować więcej marzeń. Jeżeli firma się rozwija możesz też liczyć na dużo większe 

zarobki. 

Jak widzisz siebie i swoją firm ę za 5, 10 lat? 

Na razie jest to bilansowanie wydatków z przychodami, wkładanie wszystkiego w firmę. Za 5 

lat mam nadzieję, że uda mi się rozwinąć na tyle, aby otworzyć kilka punktów sprzedażowych 



w Warszawie i zajmować się nie tylko sprzedażą agencyjną, ale również samodzielnie 

organizować wyjazdy. 

Jakie trzeba mieć Twoim zdaniem predyspozycje, żeby założyć własną firm ę? 

Nie ma tu znaczenia jakie studia skończyłeś, jaki kierunek – to nie jest ważne. Potrzebna jest 

natomiast chęć, trochę odwagi, podjęcie trafnej decyzji i trzymanie się  jej.  

A jakie cechy Twojego charakteru ułatwiają Ci prowadzenie swojej firmy? 

To, co ułatwia mi prowadzenie własnej firmy, to na pewno umiejętność planowania  

i systematyczność. Planowanie tego co może się wydarzyć, planowanie najbliższego miesiąca 

i roku, strategiczne wyznaczanie celów na najbliższy miesiąc i najbliższe dni – to pozwala 

nam mierzyć postępy. Ale generalnie ważniejsze jest podejście, a nie konkretne cechy 

charakteru. Planowania może nauczyć się każdy. Podobnie jest z systematycznością – można 

w sobie wypracować odpowiednie nawyki.  

Czyli nie jest tak, że jak ktoś się przedsiębiorcą nie urodził to już nigdy nim nie będzie? 

Nie trzeba się urodzić dobrym przedsiębiorcą, ale trzeba wykształcić w sobie odpowiednie 

cechy. Czasami potrzeba też trochę szczęścia. Można pracować, mieć świetny pomysł, robić 

wszystko podręcznikowo, a wciąż „walić głową w mur”, bo nie trafiło się w rynek, nie trafiło 

się w moment etc. Szczęście – to jest czynnik niezależny od nas, ale można oczywiście 

zwiększyć jego prawdopodobieństwo. 

Myślisz, że Tobie przytrafiło się wystarczająco dużo szczęścia? 

To będę wiedział za 5 lat. Jestem świadomy, że gdyby coś się z rożnych względów 

niezależnych ode mnie nie udało, to założyłbym drugą firmę – czy na tym, czy na innym 

rynku. Jeżeli tu zabrakłoby szczęścia to szukałbym dalej. Jak mówią – do walki staje się po to 

żeby wygrać. W biznesie chodzi o to żeby zarabiać, a więc trzeba być upartym. Uparte 

dążenie do celu – to jest bardzo potrzebne. 

Co Twoim zdaniem stanowi klucz do sukcesu w biznesie? 

Nie ma jednego uniwersalnego klucza. Gdyby przepis był prosty to każdy miałby świetnie 

prosperującą firmę. To co zależy od nas to na pewno dobry pomysł i ciężka praca. Ale dzieje 

się to zawsze w określonym otoczeniu rynkowym, więc to co my możemy zrobić to po 



pierwsze pracować nad rozwojem naszego pomysłu, a po drugie nie poddawać się – to jest 

mój przepis na sukces. 

Gdybyś miał udzielić jakiej ś rady osobie, która chce założyć własną firm ę… 

Jeżeli ktoś kończy studia i od razu chce założyć własny biznes powinien najpierw sprawdzić 

czy faktycznie jest w stanie zorganizować firmę, na którą ma pomysł – zastanowić się czy ma 

wystarczającą ilość informacji z rynku i czy ma dostatecznie dużo środków finansowych. To 

jest chyba pierwsza rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę. Jest jeszcze coś, czego ja co prawda 

nie zrobiłem, ale jeżeli ktoś jest bardziej cierpliwy to warto najpierw popracować przez jakiś 

czas w biznesie, który nas interesuje. Nauczenie się go, wyrobienie sobie pewnych nawyków 

 i dopiero wtedy myślenie o własnej firmie – jest to wariant, który pozwala w łatwiejszy 

sposób poznać dany biznes. Poza tym pracując w danym środowisku można wpaść na nowy 

ciekawy pomysł. Oczywiście nie każdy ma taką możliwość, więc wtedy pozostaje dobre 

zaplanowanie tego co chce się zrobić. Pewne jest, że trzeba poznać uwarunkowania danego 

rynku, a będąc na zewnątrz jest to znacznie trudniejsze. 

Powiedziałeś, że nie jest ważny kierunek studiów, który się kończy. Uważasz, że 

humaniści też mogą sobie dobrze radzić w biznesie?  

O biznesie myślimy zwykle jak o dziedzinie związanej z operacjami finansowym, ale biznes 

to przecież też usługi – a humaniści mają tu duże pole do popisu. Myślę, że kwestia pomysłu 

jest najważniejsza, a humaniści mają tu spory potencjał.  

Na zakończenie chciałbym przytoczyć pewien przykład prowadzenia biznesu i podejścia do 

biznesu. Firma produkująca buty wysyła swojego przedstawiciela do Afryki. Pisze on depeszę 

– „Niestety nikt tu nie nosi butów – nie warto inwestować”, ale na wszelki wypadek firma 

wysyła drugiego pracownika, który depeszuje „Tu jeszcze nikt nie nosi butów – trzeba 

inwestować!”. Szklanka zawsze może być do połowy pusta lub do połowy pełna – tak jest  

w każdym biznesie – czy jest się humanistą, czy ekonomistą czy kimkolwiek innym. 

Dziękuj ę bardzo za rozmowę! 

Rozmawiała: Marta Barszczewska 

 

 



Marek Oleksza (29 lat) 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, pasjonat kina, podróżnik – planuje wielką wyprawę 

dookoła świata. Od 2006 roku prowadzi firmę Odyseo.pl  

 


