
„SIEMIANOWICKA KARTA 

MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY” 
 

- KATALOG ULG 
 
 
1. FIRMA "KABO" DORADCA PODATKOWY BOGDAN KAMIŃSKI 
 

Adres: ul. Waloszka 20, Siemianowice 

Śląskie Tel. 32 220 08 59 

E-mail: bogdan@kabo.net.pl 

 

Biuro rachunkowe proponuje fachowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz 

prowadzenia małej i pełnej księgowości dla przedsiębiorców. 

 

Oferowane ulgi: 
 

1) Gratisowe konsultacje z zakresu doradztwa podatkowego 
 

2) 50% rabatu na usługi księgowe przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej 
 

 

2. KANCELARIA KSIĘGOWA ANNA LEPIARCZYK 

 

Adres: ul. Kapicy 9, pok. 112, Siemianowice 

Śląskie Tel. 793 583 169 

E-mail: biuro@kancelariaksiegowa24.pl 
 

Firma prowadzi kompleksowe usługi księgowe, obsługa kadrowo – płacowa, rejestracja 

działalności gospodarczej, rozliczenia roczne. 

 
 

Oferowane ulgi: 
 

1) 50% zniżki przez pierwsze 3 miesiące. 
 

2) 20% zniżki przez okres kolejnych miesięcy 
 
 
 

3. MK GRAPHIC 
 

Adres: ul. Wyzwolenia 2, Siemianowice Śląskie  
Tel. 505 099 288  
E-mail: biuro@mkgraphic.pl 

 

Firma oferuje usługi w zakresie grawerowania laserowego. Zakres usług obejmuje: 

grawerowanie gadżetów reklamowych, tabliczki znamionowe i opisowe, znakowanie części 

maszyn, wykonanie pieczątek, grawerowanie skrzynek drewnianych, sklejki oraz plexi. 
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Oferowane ulgi: 
 

20% na pełną ofertę usług i produktów oferowanych przez firmę 
 
 

 

4. P.H.U. MMJ Marcin Janos 

 

Adres: Pl. Bohaterów Września 2, Siemianowice 

Śląskie Tel. 510 501 595 

E-mail: freund@mmj.pl 

 

Firma MMJ to siemianowicka multimedialna sieć światłowodowa. Dostawcy usług dostępu do 

sieci Internet, Telefonii oraz Telewizji Cyfrowej IPTV. W naszej ofercie dostępne są również 

usługi wspomagania systemów monitoringu, dzierżawy linii światłowodowych oraz kanalizacji 

teletechnicznych. Zaufanie kilku tysięcy rodzin, firm i instytucji z Siemianowic Śląskich oraz 

miast ościennych potwierdza, że nasze 15-letnie doświadczenie na rynku zaowocowało 

wypracowaniem najwyższych standardów jakościowych w świadczonych przez nas usługach, z 

zachowaniem przy tym ich przystępnej ceny. 
 
 

Oferowane ulgi:  
1) Ulga w wysokości 50% na abonament dostępu do internetu przez okres 12 mc przy 

umowie na 24 mc 

2) Ulga w wysokości 50% na abonament dostępu do internetu przez okres 6 mc przy 

umowie na 12 mc. 

 

 

5. SQUDO TECHNOLOGIES 

 

Adres: ul. Leśna 4c/55, Siemianowice 

Śląskie Tel. 501 170 847 

E-mail: squdo@squdo.pl 

 

Fima SQUDO zajmuje się instalacją monitoringu każdego rodzaju: od systemów AHD, HD-CVI, 

HD-TVI, po najnowsze rozwiązania IP. Używamy jedynie sprzętu o najwyższej jakości. Istnieje 

możliwość montażu od 1 do 32 kamer w jednym systemie. Firma zajmuje się również montażem 

alarmów. Oferujemy kompleksowe doradztwo z dojazdem do klienta, darmową wycenę oraz stały 

serwis założonych systemów. 

 

Oferowane ulgi: 
 

Rabat 20% udzielany na montaż monitoringu i/lub alarmu wraz z niezbędnym sprzętem. 
 

 

6. BIURO RACHUNKOWE BE SAFE 

 

Adres: ul. Parkowa 4, Siemianowice Śląskie  
Tel. 788 582 191  
E-mail: kinga.wosz@besafe.info.pl
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Kompleksowa obsługa: jednoosobowych podmiotów gospodarczych, spółek cywilnych, spółek 

handlowych, fundacji i stowarzyszeń w zakresie: Księgi handlowe, Książka przychodów i 

rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, kadry i płace, deklaracje podatkowe i ZUS, raporty 

finansowe, reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS. 

 

Oferowane ulgi: 

1) Rabat 30% na wszystkie usługi Biura Rachunkowego 

2) Nieodpłatna pomoc w przygotowaniu dokumentów rejestracyjnych związanych z 

założeniem działalności gospodarczej nowych podmiotów, którzy podpiszą umowę z 

Biurem na usługi księgowe 

 
 

 

7.  BIURO RACHUNKOWE LCConsulting 

 

Adres: Ul. Wyzwolenia 2, lok. 20, Siemianowice Śląskie  

Tel. 603 572 418  

E-mail: biuro@lcco.pl 
 

 

Licencjonowane biuro rachunkowe LCConsulting oferuje profesjonalną obsługę księgowo-

podatkową firm. Jesteśmy zaangażowani w pomoc początkującym przedsiębiorcom, 

profesjonalnie doradzamy i wspomagamy fachową wiedzą aktywnych ludzi chcących wejść w 

świat biznesu i nie zgubić się w gąszczu zawiłych przepisów i paragrafów. Prowadzimy 

stowarzyszenie, którego celem jest inicjowanie przedsiębiorczości, organizowanie szkoleń, 

warsztatów branżowych i konferencji. Dla przedsiębiorców z naszego regionu prowadzimy 

cykliczne szkolenia tematyczne oraz udzielamy bezpłatnych konsultacji podatkowych. Będąc 

wdzięcznym za udzielone nam zaufanie, gwarantujemy najwyższą jakość usług, w szczególności 

biegłą znajomość bieżących przepisów podatkowo-księgowych, która jest podstawą 

bezpieczeństwa naszych klientów. 

 

Oferowane ulgi: 
 

1) 40% rabatu dla nowych podmiotów tj. dla firm założonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
 

2) 20% rabatu dla firm będących na rynku powyżej 12 miesięcy 
 
 

 

8. ADVELO ŁUKASZ FAJKIS 

 

Adres: Ul. Leśna 4a m.29, Siemianowice Śląskie  
Tel. 607 895 544  
E-mail: kontakt@advelo.pl 

 
 

Firma Advelo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie marketingu 

internetowego, tj. 
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1. Projektowanie stron internetowych. Nacisk na SXO (optymalizacja współczynnika konwersji, 

optymalizacja dla wyszukiwarek, poprawa użyteczność). 

2. Reklama internetowa. Pan Łukasz Fajkis jest certyfikowanym specjalistą Google AdWords 

(sieć wyszukiwania, sieć reklamowa, wideo, zakup oraz mobile). 

3. Analityka internetowa. Pan Łukasz jest także certyfikowanym specjalistą Google 

Analytics. Portfolio wybranych prac dostępne jest na stronie internetowej http://advelo.pl 
 

Oferowane ulgi:  

Każdy projekt stworzenia strony www jest wyceniany indywidualnie. Dla posiadaczy karty 

młodego przedsiębiorcy mogę zaproponować bardziej atrakcyjne warunki cenowe uzależnione 

od oczekiwań oraz późniejszą stałą pomoc w prowadzeniu strony www. Koszt obsługi 

prowadzenia kampanii Google AdWords jest uzależniony od budżetu przekazywanego do 

Google. 
 

 

9. SQUDO TECHNOLOGIES 

 

Adres: Ul. Leśna 4c m.55, Siemianowice Śląskie  
Tel. 501 170 847  
E-mail: squdo@squdo.pl 

 

Firma SQUDO zajmuje się instalacją monitoringu każdego rodzaju: od systemów AHD, HD-

CVL, HD-TVL, po najnowsze rozwiązania IP. Używany jest sprzęt o najwyższej jakości. 

Istnieje możliwość montażu od 1do 32 kamer w jednym systemie. Firma zajmuje się również 

montażem alarmów. Oferujemy kompleksowe doradztwo z dojazdem do klienta, darmową 

wycenę oraz stały serwis założonych systemów. 
 

Oferowane ulgi: 
 

1) 20% rabatu na montaż monitoringu i/lub alarmu wraz z niezbędnym sprzętem. 
 
 

 

10. SUPREME MARTA NOWAKOWSKA 

 

Adres: Ul. Wyzwolenia 4, Siemianowice Śląskie  
Tel. 510 917 074  
E-mail: supreme.cosmetic@gmail.com 

 

Firma Supreme zajmuje się sprzedażą artykułów do stylizacji paznokci, depilacji, zabiegów 

kosmetycznych. Organizujemy kursy kosmetyczne min. stylizacja paznokci, przedłużanie rzęs i 

wiele innych. 
 

Oferowane ulgi: 
 

1) 20% rabatu na kursy z zakresu kosmetyki 
 
2) 15%rabatu na produkty oferowane przez firmę (nie dotyczy zestawów) 
 

 

11. DRONAIR.PL 

 

Adres: Dąbrowa Górnicza 
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Tel. 794 442 778, 660 407 577  
E-mail: biuro@dronair.pl 

 

Firma świadczy usługi dronem, fotografia produktowa, projekty graficzne, produkcja 

filmów i spotów reklamowych, projektowanie stron internetowych. 
 

Oferowane ulgi: 
 

1) 20% zniżki na realizację filmów i spotów reklamowych, 
 
2) 20% zniżki na stronę www wraz z hostingiem rocznym, 
 
3) 20% zniżki na projekty graficzne (wizytówki, banery, ulotki), 
 
4) 50% zniżki na hosting (dotyczy istniejących już stron www przenoszonych na serwery 

DronAir.pl) przez okres 3 lat, 
 
5) 50 zł zniżki miesięcznie na zarządzanie stroną przez okres 24 miesięcy. 
 
 

 

12. ARTIDEKOR ARTUR TRZCIONKA 

 

Adres: Ul. Michałkowicka 107, Siemianowice Śląskie  
Tel. 506 031 013  
E-mail: artidekor.artur@gmail.com 

 

Artidekor zajmuje się florystyką i dekoracje w pełnym zakresie: bukiety kompozycyjne, palmy,  
wieńce, aranżacje florystyczne biur, hoteli, restauracji, kwiatowa oprawa: ślubów, eventów, 

urodzin, jubileuszy itp. 
 

Oferowane ulgi: 
 

1) 10% rabatu na wszystkie usługi związane z kwiatami, dekoracjami oraz 

wypożyczeniem naczyń i elementów dekoracyjnych. 
 

 

13. BIG IDEA HUB 

 

Adres: Ul. Jagiełły 27, Siemianowice Śląskie  
Tel. 601 205 197  
E-mail: adrian.korek@biznes.plus.pl 

 

- Plus – Voice no limit – LTE internet mobilny – inteligentny dom – GPS – samochody/ 

motocykle i SR-M 
 

Oferowane ulgi: 
 

1) gratisowy pomiar LTE u klienta, 
 
2) szkolenie keratronik- GPS, 
 
3) doradztwo biznesowe w zakresie telekomunikacyjnym GSM. 
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14. TIMEOUT 

 

Adres: Ul. Orzeszkowej 1 , Siemianowice 

Śląskie tel. 509 293 803 

E-mail: timeout@mmj.pl 

 

TIMEOUT prowadzi usługi gastronomiczne na terenie „K.S. Michał”. Organizujemy imprezy 

otwarte np. KARAOKE. Latem zapraszamy na taras oraz do ogrodu. Możliwość zamówienia 

cateringiem. Firma oferuje również catering na imprezy okolicznościowe, party w ogrodzie, 

eventy firmowe np. rocznica firmy,otwarcie nowego lokalu, etc. 
 

Oferowane ulgi: 
 

1) 20% zniżki na usługę gastronomiczną cateringową w formie zimnych przekąsek na słodko 

oraz na słono, a także w zakresie napoi zimnych i gorących . 
 

 

15. GRUPA KOZUBIK I PARTNERZY 

 

Adres: Ul. Wróbla 9b m.17, Siemianowice Śląskie  
Tel. 504 908 360  
E-mail: biuro@kozubikpartnerzy.pl 

 

Firma szkoleniowo - coachingowa zwiększająca efektywność biznesową indywidualnych 

przedsiębiorców, małych i średnich firm. Pomaga stworzyć działający model sprzedaży (plan, 

lejek sprzedaży, zarządzanie zespołem sprzedażowym, wykorzystanie coachingu w zarządzaniu 

itp.) dzięki czemu firma sprzedaje z zyskiem. Wspiera działy sprzedaży i menadżerów. Szkoli z 

sukcesem zespoły i indywidualne osoby, w zakresie kompetencji miękkich (sprzedaż, 

negocjacje, zarządzanie sobą w czasie, komunikacja, przywództwo, itp.). Szkoli głównie 

warsztatowo, z wykorzystaniem licencjonowanych gier szkoleniowych i coachingowych. 

Świadczy usługę Asysty, która polega na towarzyszeniu w pracy, z jednoczesnym szkoleniem, 

dzięki czemu nowe umiejętności są wykorzystywane od razu. Właściwie zrealizowane szkolenie 

zwiększa kompetencje pracowników i przynosi konkretnie 33% wzrostu zysku w przeliczeniu na 

jednego pracownika. W coachingu każda zainwestowana złotówka daje 7 PLN zwrotu (średnio 

statystycznie). 
 

Oferowane ulgi: 
 

1) 30% zniżki na szkolenie zespołu, coachingu (team coaching), istnieje możliwość 

stworzenia grupy szkoleniowej z osób pracujących w różnych siemianowickich firmach, 
 
2) 30% zniżki na szkolenie indywidualne, coaching (life/business) 
 
3) 30% zniżki na asystę trenerską (coachingową). 

 

 

16. BANK ZACHODNI WBK S.A. 

 

Adres: Bank Zachodni WBK S.A. 1 oddział w Siemianowicach Śląskich - ul. Śląska 24, 

Siemianowice Śląskie, 

Tel. 510 028 734  
E-mail: marcin.domagala@bzwbk.pl 
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Nowoczesny Bank dla Firm i klientów detalicznych. Profesjonalna obsługa i doradztwo, 

prowadzenie rachunków firmowych i osobistych, kompleksowe finansowanie krótko  

i długoterminowe, leasingi. Organizator programu wspierającego lokalny biznes MŚP „Kupuj 

u sąsiada”. 

 

Oferowane ulgi: 
 

1) Prowadzenie  rachunku firmowego – 0 zł, 

2) Przelewy Elixir złożone w usługach elektronicznych – 0 zł, 

3) Opłata miesięczna za kartę bankomatową – 0 zł, 

4) Wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce – 0 zł, 

5) Wpłaty i wypłaty w sieci bankomatów BZWBK – 0 zł. 

 

Oferta na start w ramach „Siemianowickiej Karty Młodego Przedsiębiorcy” obowiązuje  

w pierwszych 12 miesiącach współpracy. Odnowienie ulg na podstawie indywidualnej decyzji. 


