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Rola e-booka czyli wstęp

„Jeśli myślisz, że coś Ci się uda, lub że coś Ci się nie uda, to w obydwu 

przypadkach masz rację" 

Henry Ford

W wielu państwach Europy (oprócz Polski) w szkołach gimnazjalnych i 

średnich istnieje od wielu lat przedmiot BIZNES, który kształtuje sposób 

myślenia młodego pokolenia, daje podstawową wiedzę na temat finansów, 

pracy na etacie, przedsiębiorstw, relacji między nimi wszystkimi itp. wiedzy 

ekonomiczno-gospodarczej. W Polsce podobny przedmiot aczkolwiek teore-

tyczny jest w szkołach ekonomicznych – nafaszerowany „tonami” definicji, 

regułek, cyfr, tabeli itp. mało praktycznych i trudnych do „przetrawienia” 

informacji dla zwykłego dorosłego człowieka (laika w tej kwestii) a co dopiero 

młodego człowieka, który rusza w dorosłe życie. Często są pisane książki 

przez samych teoretyków, nie mających żadnej poważnej działalności gospo-

darczej chociażby w jednoosobowej formie, nie mówiąc o firmie zatrudniającej 

pracowników.

Jest to pierwsza tego typu publikacja a w zasadzie e-book w Polsce. Nie jest 

może najdoskonalszym tworem wiedzy praktycznej ale jest już najwyższy czas 

aby tę niedogodność uzupełnić – czego ten e-book może dokona. Z czasem 

będzie uzupełniany dzięki nadsyłanym uwagom i spostrzeżeniom czytelników, 

bo to dla nich ma być ten poradnik/podręcznik.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla młodych osób, 

które po szkole „idą w dorosłe życie”, Może być również przydatna dla osób 

zagubionych, nie wiedzących co zrobić ze sobą, jaką drogę obrać, będących 

niezadowolonym z obecnej pracy i chcących ją zmienić, chcących sobie 

dorobić, ponieważ za mało zarabiają w obecnej pracy czy są na skromnej 

emeryturze. Przeznaczona jest również dla bardziej ambitnych osób, którzy 

chcą zacząć od własnego biznesu i znajdą tu wskazówki co robić a czego 

unikać, czy mieć biznes jednoosobowy czy zatrudniać pracowników, jak to 

robić i gdzie ich szukać.
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E-book ma za zadanie zasygnalizowanie tematów, z którymi się spotykasz, 

spotkałeś lub będziesz spotykać w swoim życiu. Tu są również informacje, 

których nie uczą w zwykłej szkole. Rodzina ani znajomi o tym Ci nie mówili 

albo w ogóle nie powiedzą. Tu dowiesz się czego szukać, gdzie zdążać bo jak 

nie wiesz czego masz szukać to stoisz w miejscu a jak stoisz w miejscu to się 

cofasz. Po przeczytaniu niniejszej publikacji mam nadzieję, że Twój sposób 

myślenia zostanie raz na zawsze zmieniony na taki, w którym nabierzesz 

pewności siebie, w którym teraz Ty będziesz decydować co chcesz mieć a 

czego nie chcesz, co chcesz unikać a co osiągać, jakie cele sobie wyznaczać, 

jak nie rezygnować z obranego celu, nie załamywać się, jak się motywować do 

działania, poszukiwania pracy, zdobywania nowych znajomości, przyjaciół, 

nowych klientów i rynków, jak być cenionym i szanowanym w pracy, środowi-

sku, rodzinie i wiele innych przydatnych informacji.

Na wszystkie nurtujące Cię problemy możesz znaleźć odpowiedź w interne-

cie wpisując jako hasło w wyszukiwarce tematy czy rozdziały niniejszej publika-

cji (najważniejsze hasła często wytłuszczone).

Kim jesteś?

Wyobraź sobie boisko sportowe, na którym rozgrywa się mecz piłki nożnej. 

Kibiców jest tysiące, krzyczą na trybunach ale zawodników tylko dwudziestu 

dwóch.

- Kto gra na boisku?

- Zawodnicy.

- A kto krzyczy najgłośniej?

- Kibice.

- Czy kibice mają wpływ na to co się dzieje na boisku?

- Nie.

- Kto płaci za to, że tu są zawodnicy?

- Kibice.

- Kto tu zarabia pieniądze?

- Zawodnicy.
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- Kogo słuchają się zawodnicy: kibiców, czy trenera?

- Trenera.

W życiu jest jak na boisku. Są zawodnicy – oni zarabiają, są gwiazdami tego 

przedstawienia, są kibice – to ci, co się przyglądają i najgłośniej krzyczą i są 

trenerzy – to oni wiedzą jak to się robi.

Zastanów się, kim Ty jesteś? Zawodnikiem, trenerem czy kibicem? Jeśli 
będziesz słuchał kibiców, to przez resztę życia będziesz jednym z nich. Oni nie 

zarabiają pieniędzy, wręcz przeciwnie, sami płacą za to, że wolno im przez 1,5 

godziny pokrzyczeć i dać upust swoim niekontrolowanym emocjom (o bójkach 

i ustawkach nie wspominając). To brak kontroli nad emocjami powoduje, że 

człowiek będzie w życiu tylko kibicem.

Jeśli chcesz stać się zawodnikiem (i np. zarabiać pieniądze) - to przestań 

słuchać kibiców, a zacznij słuchać trenera.

Problem większości ludzi polega na tym, że sugerują się opinią publiczną 

(kibiców). Jeżeli większość uważa coś za słuszne to bez wahania przyjmują 

ich poglądy.

Zapamiętaj raz na zawsze, że większość to kibice!!!

Ponad 90% ludzi żyje na poziomie szarej przeciętności, albo poniżej. Jeżeli 

chcesz być tam gdzie oni, szary i przeciętny to słuchaj ich z uwagą.

Wiesz co masz zrobić? Znajdź trenera lub zawodnika i zacznij go słuchać – 

to jest osoby, która  osiągnęła to, co Ty chcesz osiągnąć.

Są dwie rzeczy, które powodują klęskę człowieka:

1. Gdy nie słucha nikogo,

2. Gdy słucha się wszystkich.

Stare polskie przysłowie mówi: "Kto z kim przestaje, takim się staje". Badania 

psychologów potwierdziły, że to, kim się stajemy, jest wynikiem naszych 

kontaktów z ludźmi. Jaki z tego wniosek? - Jeżeli chcesz coś w życiu osią‐
gnąć, to staraj się jak najczęściej przebywać z ludźmi, którzy już to osiągnęli.

Zanim jednak zaczniesz czytać wydrukuj sobie ankietę (na końcu e-booka 

temat Ankieta), wypełnij ją i schowaj. Polecam Ci przeczytanie całej książki 
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bez względu na to czy Cię interesuje TYLKO praca czy nie, czy tylko biznes – 

będziesz wiedział, jak to jest i jak to wygląda od strony pracodawcy i pracowni-

ka. Gdy będziesz znał „zasady działania” będziesz miał lepszą orientację i 

relację z pracodawcą/pracownikiem (będziesz też wiedział czego chcesz, 

czego nie chcesz a czego możesz oczekiwać czy unikać). Gdy skończysz 

czytać ponownie wydrukuj ankietę i jeszcze raz wypełnij – porównaj z poprzed-

nią ankietą, zobaczysz czy zmienił Ci się sposób myślenia. Jeśli na jakieś 
pytania nie znasz odpowiedzi – nie odpowiadaj, zostaw puste miejsce (lub 

wpisz nie wiem, nie dotyczy). Możesz wydrukować sobie ankietę po przeczyta-

niu tej publikacji lub później, np. po skończeniu szkoły, studiów czy np. po 

roku, dwóch pracy, wypełnić ją i porównać – da Ci to pewność, że idziesz w 

dobrym kierunku.

Niech ta publikacja będzie dla Ciebie dobrym przewodnikiem po zawiło-

ściach dorosłego życia. Powodzenia.

Zapraszam Cię do lektury „Jak zarobić pieniądze - podstawy biznesu” (bo 

praca to też swojego rodzaju biznes).

Pracuj tak jakbyś nie potrzebował pieniędzy.
Kochaj tak jakby nikt nigdy ciebie nie zranił.

Tańcz jakby nikt na ciebie nie patrzył.
Śpiewaj jakby nikt cię nie słuchał.

Żyj jakby był raj na ziemi.



Niewolnicza praca czy stresujący Biznes? Jak zdobyć wymarzoną pracę? Jak założyć własny biznes?

Alex Miednik

Copyright by Alex Miednik
10

Rozdział I Poszukiwanie pracy

Poszukiwanie pracy jest często procesem długim i żmudnym, wymagającym 

poświęcenia czasu i cierpliwości. Nasze szanse na znalezienie pracy mogą być 

przekreślone przez małe błędy, których można było uniknąć. Jak zwiększyć 

szanse na zdobycie pracy? Zastosuj poniższe rady.

Co jest ważne przy szukaniu pracy?

1. Dobrze napisane CV

2. List motywacyjny, referencje

3. Dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

4. Monitoring ofert pracy

5. Twój własny wizerunek

1. CV

- nie używać starych adresów mailowych, użyć nowe typu jan.kwiatkow-

ski@..., kowalski.j@..., z nazwiskiem i imieniem lub samym nazwiskiem,

- nie wysyłać pustych maili załączając same CV (wysłać CV wraz z treścią 

maila KRÓTKO opisując powód, dlaczego co i jak oraz skąd się dowiedziałeś o 

tej pracy),

- nie pisać zbyt długich CV ani zbyt krótkich,

- nie pisać zbyt wiele informacji (np. o zainteresowaniach) ani zbyt mało,

- nie pisać nieodpowiednich informacji względem aplikowanej pracy (np. jeśli 
starasz się o stanowisko handlowca nie pisz o pracy sezonowej na budowie),

- jeśli miałeś przerwę w nauce lub pracy napisz, że się w tym czasie do-

kształcałeś czytając książki o tematyce... (związanej z przyszłą pracą – co 

świadczy o Twoim zainteresowaniu tematem) lub byłeś na kursach, szkole-

niach itp. Nawet kurs języka, czy kurs na prawo jazdy jest dla Ciebie atutem 

(często urzędy pracy organizują darmowe kursy z różnych dziedzin).
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W Polsce jest dziwny zwyczaj wpisywania daty urodzenia (czego nie ma 

miejsca za granicą – nie jest to wymagane) – stwarza to sytuacje dyskryminacji 

(kto będzie brany pod uwagę w trakcie przyjmowania a kto nie)  – niestety 

przepisy w Polsce zezwalają na podanie wieku (a wręcz często jest to wymaga-

ne) co daje pracodawcom możliwość wyboru młodych kandydatów.

* Wpisz w Google „wzory CV” lub „profesjonalne wzory CV”- znajdziesz 

pełno przykładów (szukaj też w zakładce „grafika” - będziesz miał fotki gotow-

ców).

* Jeżeli wcześniej pracowałeś napisz w CV jakie obowiązki spełniałeś czyli 

jaka była Twoja rola na tym stanowisku. Nie zawsze nazwa stanowiska oznacza 

w innej firmie te same czynności i obowiązki!

* CV ma być przejrzyste i zajmować od 1 do 2 stron (idealnie 1,5 strony)

* Ma się wyróżniać od innych CV (ale nie fikuśną czcionką) - np wytłuszcze-

nia, podkreślenia, podział CV na część strony z datami (lewa) i część z opisami 

(prawa), dodaj swoje zdjęcie.

* Należy pamiętać o dodaniu na końcu CV klauzulę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z 

Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 

883).
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Co powinno zawierać CV: CURICULUM VITAE

Dane osobiste:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Telefon
e-mail

Wykształcenie
chronologicznie - na dole najstarsze, na górze najnowsze

Doświadczenie zawodowe
chronologicznie - na dole najstarsze, na górze najnowsze

Języki obce
przy każdym języku - stopień zaawansowania

Umiejętności
Osobiste, nabyte

Zainteresowania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Umieść swoje zdjęcie
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2. List motywacyjny (CL), referencje

List motywacyjny (czyli podanie o pracę) jest rozwinięciem życiorysu zawo-

dowego. List motywacyjny ma na celu prezentacje Twoich najlepszych stron 

(dla pracodawcy jest to informacja, że naprawdę jesteś zainteresowany daną 

posadą oraz dysponujesz niezbędnymi predyspozycjami). W liście motywacyj-

nym uzasadniamy dlaczego ubiegamy się o to stanowisko pracy właśnie w tej 

firmie i dlaczego chcemy pracować na tym określonym stanowisku. Z CL 

(Cover letter) powinno wynikać, że  znamy firmę oraz wiemy czym ona się 

zajmuje. Należy powołać się na przydatne w danym miejscu pracy doświad-

czenia: wcześniejsze miejsca pracy, praktyki wakacyjne, rozwijane zaintereso-

wania.

Dobrze jest mieć i załączyć referencje od poprzednich pracodawców, osób z 

którymi wcześniej współpracowaliśmy lub instytucji, w których działaliśmy np. 

społecznie, wolontariat itp.

* Tu podobnie wpisz w Google „List motywacyjny” - będziesz mieć wzory CL

* List nie powinien być dłuższy niż 1 strona.

3. Rozmowa kwalifikacyjna 

- czyli kim chcesz być na takiego się przygotuj. Ubierz się czysto, schludnie i 

poprawnie. Jeśli to jest stanowisko kierownicze ubierz się tak, jak kierownik na 

tym stanowisku – przyjmij taką postawę. Nie jest to rewia mody, więc żadnych 

modnych fatałaszków, krótkich spódnic itp.

4. Stała kontrola ofert pracy czyli monitoring

Cały czas „trzymaj rękę na pulsie”, sprawdzaj oferty – czasami zdarza się, że 

jakaś firma pilnie potrzebuje fachowca na dane stanowisko i ogłoszenie jak 

szybko się pojawia tak szybko znika – to są okazje.

5. Jak Cię widzą tak Cię piszą
- czyli zadbaj o swój wizerunek w necie. Jeśli masz swoje profile na portalach 

społecznościowych zadbaj o to aby nie było w nich treści, fotek, informacji, 

które by Cię zdyskwalifikowały jako kandydata na potencjalne stanowisko 

pracy, o które się ubiegasz.
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Załóż własną stronę www i wpisz jej adres do CV. Na takiej stronie możesz 

więcej napisać o sobie, dać przykłady, referencje, umieścić portfolio (np. 

zdjęcia swoich prac, skany listów gratulacyjnych itp).

Metody poszukiwania pracy

1. Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszcza-

ne w mediach (gazety, radio, tv, internet) i urzędach pracy.

2. Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie (pocztą zwykłą, 

elektroniczną) lub osobiście.

3. Poszukiwanie pracy za pośrednictwem internetu (fora, artykuły, blogi, 

portale społecznościowe).

4. Zamieszczanie własnych ofert pracy (gazety, portale).

5. Praktyki, staże, wolontariat w firmach i instytucjach (daje możliwość 

poznania naszych umiejętności przyszłemu pracodawcy, wyrobienia sobie 

referencji).

6. Rekomendacje znajomych, rodziny, najbliższych (bardzo skuteczna 

forma polegająca na poinformowaniu jak największej ilości osób z wcześniej 

zrobionej listy – czytaj temat Lista znajomych (str 62).

Nie wysyłaj kilku czy kilkunastu CV – wyślij kilkadziesiąt a nawet kilkaset jeśli 
trzeba – wtedy możesz mieć szansę znalezienia pracy. Wysyłając duże ilości 

CV zwiększasz prawdopodobieństwo sukcesu.

Pamiętaj – nigdy się nie poddawaj.

Inni też wysyłają CV, bądź lepszy i szybszy.

Działaj mądrze.

Hurra, mam pracę!



Niewolnicza praca czy stresujący Biznes? Jak zdobyć wymarzoną pracę? Jak założyć własny biznes?

Alex Miednik

Copyright by Alex Miednik
15

Niebezpieczeństwa oszustw pracodawców:

- Niezgodność treści ogłoszenia z rzeczywistą sytuacją np. ogłoszenie jest 

na stanowisko managera a okazuje się, że to jest na stanowisko telemarketera 

(„manager reklamy”) lub magazyniera itp. - sporo opinii zawiedzionych inter-

nautów na ten temat jest w internecie.

- Zatrudnianie bez umowy (czyli na czarno)

- Odraczanie podpisania umowy (teraz nie mam czasu, za tydzień, jak się 

wykażesz to zobaczymy itp.)

- Fikcyjne umowy-zlecenia, często podpisywane co jakiś czas aby uniknąć 

płacenia podatków

- Nieregularne wypłaty

- Zaniżone wypłaty

- Większa ilość godzin niż w umowie bez wynagradzania tych nadliczbówek.

- ”Prace domowe” czyli zabieranie pracy do domu – inaczej praca ponad 8 

godzin dziennie często w domu pracuje się o 2-3 godziny więcej niż jest to w 

umowie. Pracodawcy wykorzystują w tym względzie pracowników a pracownik 

boi się stracić pracy – więc zabiera „nie odrobione lekcje” do domu i zamiast 

zarabiać za 250 godzin dostaje kwotę za 170 godzin (taką jak w umowie). 

Stawka realna na godzinę zmniejsza się przykładowo z 10zł/godz na 7zł/godz 

lub z 7zł na 4,80zł

- Częste ukazywanie się ogłoszeń na dane stanowiska może świadczyć o 

rotacji – pracodawca często jest nieuczciwy i po kilku tygodniach pracownicy 

odchodzą (za niskie zarobki, nie takie stanowisko do oferowanego, zbyt 

wysokie wymagania, za duża liczba godzin pracy itp.) a on znowu się ogłasza.

Wszelkie nieprawidłowości pracodawcy możesz zgłosić (masz prawo) do 

Inspektora Pracy w swojej miejscowości lub najbliższej jednostce.

Rodzaje zatrudnienia

- Cały etat. 

Na cały etat składa się 8-godzinny czas pracy na dobę, 40 godzin w pięcio-

dniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczają‐
cym czterech miesięcy. Czyli w całym miesiącu wypada 52 tygodnie x 40godz/
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12 miesięcy = około 170 godzin/miesiąc. Ilość godzin lub czas pracy określa 

umowa z pracodawcą
- 1/2 etatu, część etatu. 

Jakakolwiek część całego etatu jest liczona od około 170 godzin

- Umowa-zlecenie. 

Jest zawierana na czas określony, na określoną pracę (konkretna praca w 

konkretnym czasie od do) za określoną kwotę.

- Umowa o dzieło. 

Jest to zobowiązanie do wykonania określonego w umowie dzieła (np. 

wykonanie strony www, czy taboretu). Umowa ulega rozwiązaniu po wykonaniu 

pracy i zapłaceniu za nią.

- Prace sezonowe. 

Są to prace w określonym czasie związane np. z porą roku.

Prawa i obowiązki pracownika – regulowane są przez przepisy Kodeksu 

Pracy oraz dodatkowo przez przepisy wewnętrzne danej firmy.

Ubezpieczenie, emerytura czyli jaka Cię czeka przyszłość, gdy nic więcej 

nie zrobisz.

Każda osoba zatrudniona podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu składek 

społecznych tzw ZUS – składki te opłacane są przez pracodawcę. Ze składek 

tych po przepracowaniu minimalnego obowiązkowego okresu pracy (okres ten 

zmienia się – dawniej wystarczyło przepracować 5 lat obecnie jest to już 15 lat 

– co będzie za kilkanaście lat – to się okaże) i przekroczeniu wieku emerytalne-

go (obecnie jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn z dużym prawdopo-

dobieństwem podniesienia tej granicy w przyszłości dla obu grup) przysługuje 

emerytura. Średnia długość życia w Polsce wynosi 75 lat (tak podają statystyki, 

pewnie za kilka lat średnia będzie niższa, ponieważ umieralność się zwiększa) 

– więc średnio będziesz otrzymywać emeryturę przez 10 lat mimo że składki 

płacone są nawet przez 45 lat.

Pomyśl już teraz o swojej przyszłej emeryturze. Dlaczego? Żeby nie było za 

późno, gdy sobie uświadomisz, że na starość Twoja emerytura będzie tak 
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niska, iż Ci nie starczy do końca miesiąca na samo wyżywienie, nie mówiąc o 

opłatach. Zwróć uwagę, że 20 – 30 lat temu emerytury były dość wysokie i 

osiągany wiek emerytalny dość niski. Obecnie już są problemy z płynnością 

emerytur. Teraz (początek 2011 roku) i od jakiegoś już czasu są w TV reklamy 

dotyczące emerytur – to nic innego jak wiadomość dla CIEBIE czyli do osób 

mających obecnie około 20 lat, że za 40-45 lat nie masz szans na swoją 

emeryturę – nie będzie miał kto na nią płacić składek – więc SAM MUSISZ 

ZADBAĆ już teraz o swoją przyszłość, nie czekaj i nie licz na cud. Jak sobie 

można w tym pomóc i zapewnić godną przyszłość – przeczytasz w dalszej 

części tej publikacji.

Kariera.

Karierą określamy to, co chce się osiągnąć w swej drodze zawodowej, jest to 

również postęp oraz osiągnięcie kolejnych poziomów rozwoju zawodowego 

(awanse) i związanych z tym korzyści (podwyżki). 

Swoją karierę, jak i większość spraw należy wcześniej zaplanować, pomaga 

to dążyć do konkretnych celów w określony przez siebie sposób. Każdy, kto 

chce osiągnąć sukces musi się do tego dobrze przygotować. 

Jeśli ktoś chce wybudować dom, dobry i solidny to planuje: miejsce gdzie 

będzie stał, wielkość tego domu, kupuje lub zleca zrobienie projektu, z którego 

wynika co, jak i w jakiej kolejności należy wykonać aby ten dom został wybu-

dowany, określić w jakim czasie będzie budowany (do tego będzie potrzebna 

firma budowlana) i... buduje, wykonuje cały plan w kolejności. Tak samo 

planujemy swoją karierę od szkoły, uczelni do pracy i tego co będziemy robić.

Istnieje spore niebezpieczeństwo dla osób po 40-ce. Obecnie firmy poszuku-

ją młodych, silnych i odpornych na stres osób, które są w stanie ciężko 

pracować za niską płacę (nie adekwatną do włożonego wysiłku). Takie osoby 

długo też nie popracują, ponieważ „wyeksploatują” się dość szybko i z 

czasem stają się „nieużyteczne”. Zdarza się też i to coraz częściej, że praco-

dawcy nie chcą zatrudniać osoby starsze a jak już ktoś pracuje nawet od 

młodości to do pewnego wieku a potem pod jakimś pretekstem zostaje 

zwolniony, zastąpiony „młodą siłą”. Takiej osoby już nikt nie chce zatrudniać, 
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zostaje nie wiele lat do przepracowania okresu emerytalnego i zostają na tzw. 

lodzie. Pracodawcy tłumaczą to tym, że starsze osoby częściej chorują, stają 

się niedołężne, wolniejsze itp. wymówki.

Ciekawym projektem jest „łączenie pokoleń”. Dwie osoby - młoda, pełna 

energii ale nie doświadczona „połączona” wspólnym celem, przedsięwzięciem 

z osobą z wieloletnim stażem, doświadczeniem zawodowym (pracują wspólnie 

ramię w ramie). Osoba młoda jest sukcesywnie wdrażana w pracę a doświad-

czona jest jego „nauczycielem” (często osoby na emeryturze, rencie lub 

bezrobotne ale sprawne, energiczne, są pełne zapału i gotowe do działania – 

osoby w takim wieku chcą być bardzo potrzebne i taka praca jest dla nich 

silnym bodźcem i motywacją do pracy nawet ze zwiększoną energią, wcale nie 

są niedołężne jak to się potocznie mniema).

Jeszcze o pracy na etacie.

Mając trzy firmy dostawałem "kilogramy" CV, CL a tak naprawdę chętnych do 

uczciwej pracy nie było. Zwracałem uwagę na umiejętności: pokaż mi co 

potrafisz - papier przecież wszystko przyjmie, można napisać cuda na patyku. 

Najczęściej potrafili... nie wiele. Żeby chociaż mieli zapał, duże chęci - nauczył-

bym, wyszkolił, zainwestował. Został taki stary pogląd ze starego systemu: 

nauczono naszych rodziców, nas, że nam się należy - dlatego większość ma 

postawę roszczeniową i pojawiają się reakcje zdziwienia:

Co to, nie ma pracy dla mnie?

Dlaczego mnie praca nie znalazła?

Na szczęście to się zaczyna zmieniać.

Pamiętaj – w życiu nic Ci się nie należy.

Przyszedł grafik po studiach artystycznych – pytał o pracę, mówi że zna 

programy graficzne i wiele umie. Portfolio miał nawet ciekawe – było kilka 

rysunków godnych uwagi. Ja do niego – siadaj do komputera, zrób prostą 

rzecz – wizytówki, pokaż co umiesz. Zaczął coś „dłubać”, zapytałem o kilka 

rzeczy w Photoshopie, jak by to zrobił czy tamto a po 15 minutach mu podzię‐
kowałem. Jego wykształcenie było nie przydatne, jeśli się nie zna pewnych 

podstaw. Nawet zrobienie wizytówek wymaga profesjonalizmu - każdy detal, 
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ułożenie, symetria, światło i wiele innych czynników ma znaczenie nie mówiąc 

o fontach (czy czcionce) i ich wielkości czy organizacji pracy lub przygotowa-

niu sobie przestrzeni na pulpicie w programie.

Nawet do zwykłej pracy na produkcji trzeba wiedzieć czego się chce, a nie 

na zasadzie – jakoś to będzie.

Jak nie weźmiesz swojego życia w swoje ręce to NIKT tego za Ciebie 

nie zrobi.

Żeby mieć pracę, która da Ci satysfakcję - zmień swój sposób myślenia - ze 

starego, zakorzenionego od pokoleń na współczesny, otwarty umysł na świat i 

nowości, gdzie się nie reaguje słowem NIE, nie poznawszy SAMEMU istoty 

sprawy (NIE, bo NIE - powszechna ignorancja). Przestań słuchać „kibiców”.

Gdziekolwiek będziemy chcieli być przyjęci do pracy musimy mieć skończo-

ną szkołę. Proces przygotowania się do pracy wymaga wykształcenia.

Kształcenie zaczyna się już od dzieciństwa. Pierwszym takim widocznym 

efektem nauki jest zdobywanie wiedzy w przedszkolu. Nie tylko uczenie się 

liter, cyfr, pierwsze czytanie ale również przebywanie z rówieśnikami, radzenie 

sobie w różnych sytuacjach grupowych, wspólne zabawy, gry, przedstawienia, 

teatrzyki itp. przygotowują do życia w społeczeństwie, daje to świetne do-

świadczenie i wyrabia umiejętności praktyczne, bez których nie da się dobrze 

pracować nawet mając olbrzymią teoretyczną wiedzę (dotyczy to również 

całego okresu nauki w szkołach).

Potem jest szkoła podstawowa, gimnazjum. Po zakończeniu gimnazjum 

stajemy na pierwszym „skrzyżowaniu dróg” - zadajemy sobie pytanie: czy iść 

do liceum, technikum czy do szkoły zawodowej? Jaki wybrać kierunek, jaką 

drogę obrać, na ile nas stać, na ile mamy siły, na ile sobie poradzimy dalej, na 

ile posiadamy wiedzy czy umiejętności? Jaką dobrą decyzję podjąć aby w 

przyszłości mieć upragnioną pracę, a może w ogóle jakąkolwiek pracę?...

Często zdarza się, że stajemy ponownie na „skrzyżowaniu” przed wyborem 

studiów, np. po liceum ogólnokształcącym, ponieważ przed szkołą średnią nie 

wiedzieliśmy jeszcze co będziemy dalej robić, jaki zawód nas interesuje.

Po uzyskaniu zawodu czy kwalifikacji szukamy pracy – często bez skutecz-

nie.
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Nie szukaj pracy, tylko pieniędzy!

Większość ludzi mówi: „muszę zdobyć pracę”, „muszę znaleźć pracę”, kiedy 

tak naprawdę „potrzebują pieniędzy”. Mówią także swoim dzieciom: „ucz się, 

ucz aby zdobyć dobry zawód i dostać dobrą pracę” zamiast: „ucz się aby 

nauczyć się zarabiać pieniądze”. W szkole nie uczą zarabiania pieniędzy, nie 

uczą o innych możliwościach zarabiania pieniędzy, w każdym razie nie uczą 

tyle co o pracy na etacie! Praca nie jest Ci potrzebna do życia czy utrzyma-

nia rodziny – są Ci potrzebne do tego pieniądze. Jak to zrozumiesz to 

zacznie się zmieniać Twój sposób myślenia, postrzegania otaczającego Cię 

świata, tego obecnego świata i tego, który za chwilę będzie. Będziesz mógł też 

posiąść umiejętność wyłapywania istotnych informacji, które napływają. 

Tysiące młodych absolwentów kończy szkoły, studia, ma zawód, kwalifikacje, 

nie rzadko znają kilka języków, kilka ukończonych fakultetów i... nie mają pracy 

lub mają niezgodną ze swoimi kwalifikacjami. A osoby, które nie poszły dalej 

się kształcić (w czasie nauki swoich innych kolegów) mają już swoje firmy i 

dobrze im się wiedzie. Nie namawiam cię do zrezygnowania z nauki ale pomyśl 
jakim kosztem chcesz osiągnąć cel i czy jesteś na 100% pewien, że znajdziesz 

pracę, bo czasy twoich rodziców, w których się ona należała z mocy prawa 

dawno minęły i już nie wrócą. Zastanów się też nad pracą, którą będziesz lubił 

chyba, że wolisz pracę, którą będziesz nienawidził – ale długo w niej nie 

wytrzymasz – będzie Ci w niej WSZYSTKO przeszkadzało. Zobacz na ludzi, 

którzy narzekają na swoją pracę, choć inni w tej samej firmie są zadowoleni. 

Jeśli pracujesz z pasją to masz większe szanse na awans, podwyżkę, docenie-

nie szefa. Pasję widać i czuć.

Jeśli chcesz być bogaty to potrzebujesz dużej ilości pieniędzy czy dużej 

ilości pracy? Praca na etacie to tylko jedna z możliwych form zdobywania 

pieniędzy a istnieją jeszcze inne formy czy sposoby zarabiania pieniędzy, inne 

niż etat i o tym też się tu dowiesz.

Wiele osób ciągle powtarza, że nie może znaleźć pracy i nie ma na utrzyma-

nie. Jak ktoś chce pracować, to zawsze znajdzie sobie jakieś zajęcie. Można 

sprzątać, układać, przenosić coś, rozładowywać, malować, robić komuś 
zakupy, opiekować się, roznosić ulotki itp – to jest też praca.
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Praca w czasie nauki, studiów.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest praca w czasie nauki. Nabywasz „bezstre-

sowo” doświadczenie. Dlaczego „bezstresowo”? Ponieważ w tym czasie nie 

masz jeszcze takich obowiązków rodzinnych (utrzymanie mieszkania, dzieci, 

opłaty za media, sprawy urzędowe, życiowe itp.), które zabierałyby Ci czas i 

możliwości (str 58). Nie pracujesz też w pracy dlatego bo musisz zarabiać 

(pomijam sytuacje życiowe, losowe) tylko pracujesz bo chcesz pracować, 

chcesz nabyć doświadczenia, poznać ludzi, zdobyć kontakty, nauczyć się 

relacji z kolegami z pracy itp. Traktujesz pracę bardziej „na luzie” - nie „za 

wszelką cenę”, nie „bijesz” się o stanowiska, awanse, podwyżki, jak inni. 

Często godzisz się pracować nawet za niższą stawkę. Ten czas pracy w czasie 

nauki szkolnej nie jest czasem zmarnowanym – wręcz przeciwnie – masz 

szansę nauczyć się tego czego w tej samej pracy nie nauczyłbyś się gdybyś 
tylko musiał pracować a nie uczyć się w szkole (bo skupił byś się na „walce” o 

byt, wypłatę i inne aspekty a nie na zdobywaniu doświadczenia bez zbędnego 

stresu). Możesz się zatrudnić w takiej pracy, gdzie w przyszłości sam rozpocz-

niesz podobny biznes. Będziesz miał czas na obserwację, zgodzisz się na 

robienie tego czego nikt inny nie chce, po to aby się nauczyć wszystkiego. 

Poświęcasz czas na naukę o tej pracy i biznesie. Zaletą pracy (w czasie nauki 

w szkole) jest jeszcze to, że stajesz się niezależny, samodzielny, masz własne 

pieniądze, odciążasz tym samym rodziców.

Czy doba może mieć więcej niż 24 godziny?

Fizycznie nie da się zwiększyć ilości godzin na dobę niż 24 godziny, ale da 

się pracować, żyć i funkcjonować wykonując wiele czynności więcej niż 

normalnie. Jak to wygląda w praktyce? Często, gdy osoby są zapracowane, 

zajęte mówią „nie mam czasu” - dlaczego nie mają czasu? Czy wykorzystują 

go efektywnie? Często nie! Aby zwiększyć efektywność pracy, wykonywanych 

czynności czy elastyczności swojego czasu należy wykonywać pewne czynno-

ści równolegle z innymi. Jakie czynności możemy wykonywać równocześnie? 

Będą to czynności w czasie których nie będą zajęte Twoje zmysły tj. np. wzrok, 

słuch. Kiedy jedziesz na uczelnię czy do szkoły, siedzisz i się gapisz przez 
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Zobacz na powyższym rysunku. Na górze jest właściciel firmy, pod nim 

dyrektorzy, którzy mają pod sobą (w hierarchii) kierowników a kierownicy mają 

brygadzistów, ci natomiast mają brygady składające się z kilku osób (około 5 – 

ktoś mądry kiedyś zauważył, że taka optymalna grupa nie powinna mieć 

więcej niż 5 osób - najlepiej 3-5 – wtedy bardzo dobrze się taką grupą kieruje i 

zarządza). Jak popatrzysz na szkołę to na samej górze jest ministerstwo z 

ministrem, potem są kuratorzy w województwach, potem np. szkoły z dyrekto-

rami, w szkołach nauczyciele a na końcu setki uczniów. Podobnie będzie z 

biznesem, producentem jakiegoś towaru (poprzez sieć hurtowni, sieć sklepów 

okno czy czytasz książkę, słuchasz muzyki? To właśnie wtedy wykonujesz 

dwie czynności równocześnie. Czytaj więc książki w czasie podróży, które Ci 

są potrzebne i dają teraz lub dadzą w przyszłości wymierne korzyści, słuchaj 

książek w postaci mp3 a ważne informacje z TV oglądaj np. przy jeździe na 

stacjonarnym rowerku czy w innych sytuacjach gdy masz „wolną głowę”.

Piramidalna praca

Możesz się spotkać w swoim życiu z określeniem piramida. O co tym 

ludziom chodzi? O piramidy w Egipcie czy co? Najpierw uświadomię Ci, że 

Twoja przyszła praca, czy też szkoła w której się uczysz (i wiele innych instytu-

cji) ma strukturę piramidy. Po co to wiedzieć? Abyś zrozumiał, gdzie Ty bę‐
dziesz się znajdował w takiej strukturze, jak zaczniesz pracować i co Ci ta 

wiedza da (świadomość).

Właściciel

Dyrektorzy

Kierownicy

Brygadziści

Pracownicy
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do pojedynczych klientów), urzędami, policją, kościołem itd. Jak sam widzisz 

wszędzie otacza nas struktura piramidy, która charakteryzuje się tym, że ci co 

są na górze zarabiają najwięcej i nie jest możliwe aby ten kto jest niżej zarabiał 

więcej niż ten co jest na górze nad Tobą. Twoja ciężka praca jest „wykorzysty-

wana” do utrzymania osób nieproduktywnych (biura, zarządy, właściciele i 

inne). Chcę abyś miał świadomość tego, że idąc do pracy nie pracujesz 

TYLKO dla siebie – pracujesz również dla innych (i na innych) – podobnie jak w 

niewolnictwie tylko masz lepsze warunki socjalne i trochę praw. Dlatego też 

będziesz mieć taką płacę a nie inną – wartość Twojej pracy jest dużo wyższa 

ale jest rozłożona na pozostałe osoby „nieproduktywne” (np. nie uczestniczące 

bezpośrednio w procesie produkcji). Ja nie twierdzę, że te osoby nie są 

potrzebne w firmie. One jak najbardziej są niezbędne (księgowość, dyrekcja 

itp. - ktoś tym musi „zawiadywać”).

Jesteś biedny bo... nie masz pracy?

Jeżeli jesteś biedny to dlatego, że nie masz pieniędzy a nie dlatego, że 

nie masz pracy!

Są ludzie, którzy pracują i są biedni. Są tacy co pracują i są bogaci. Ile znasz 

osób, które pracują 8 godzin dziennie i ledwo wiążą koniec z końcem? A ile 

znasz osób, które pracują mniej niż 8 godzin dziennie i żyją bogato? Ilość 

zarabianych pieniędzy nie zależy od ilości przepracowanych godzin!

Pracuj mądrze a nie ciężko!

Jeżeli będziesz nastawiony na zdobywanie pieniędzy tylko poprzez pracę na 

etacie to nie uzyskasz wolności finansowej (patrz temat o wolności finansowej 

str 52).

Dlaczego większość ludzi szuka pracy na etacie? Ponieważ praca na etacie 

to najłatwiejszy i najszybszy sposób zdobycia pieniędzy, pod warunkiem, 

że taką pracę otrzymają (sami ją znajdą – praca sama do nas nie przychodzi). 

Praca „na etacie” to nic innego, tylko sprzedawanie swoich umiejętności i 

swojego czasu komuś, kto lepiej potrafi to wykorzystać (patrz – sprzedaż 
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str 52). Czyli, pracując za pieniądze, pracujesz nie tylko dla siebie, ale dla 

wszystkich innych osób w firmie (np. księgowość, kadry, kierownicy, dyrekto-

rzy, magazyny itp.) i dla swojego pracodawcy.

Zapamiętaj, że jeżeli Twoim problemem jest brak pieniędzy, to nie 

szukaj pracy, tylko szukaj możliwości ich zarabiania.

Praca na etacie jest najmniej efektywnym sposobem na zarabianie 

pieniędzy.

Efektywny sposób zarabiania pieniędzy to taki, w którym np. przy tej samej 

ilości pracy zarobisz większą ilość pieniędzy. W praktyce: np. będąc na 

stanowisku magazyniera wykonujesz pracę, za którą dostajesz płacę P. Za 

podobną pracę na podobnym stanowisku ale w innej firmie dostajesz np. 4 x P. 

Podejdź do tematu w inny sposób, np. porównaj zarobek za 8 godzin w 

jednym miejscu i zarobek za 8 godzin w innym miejscu – jak myślisz ilokrotnie 

może się różnić - 4 razy, 5 razy, 8 a może więcej? Jaka będzie wartość Twojej 

tej samej pracy w różnych firmach?

Zalety i wady pracy na etacie

Zalety:

- stabilny dochód - coś na zasadzie "czy się stoi, czy się leży" – jak w 

starych czasach :)

- możliwość przyswojenia cennych umiejętności za cudze (pracodawcy) 

pieniądze

- pewność comiesięcznej wypłaty

- nie martwisz się o biurokrację (ZUS, podatek itp)

- czasami szkolenia (w zależności od firmy) i to często na pokaz

- czasami awans

- płatny urlop czy zwolnienie lekarskie

- czasem imprezy integracyjne

- czasami "bezpłatna" opieka medyczna

- można dodatkowo dorobić sobie w innej pracy lub mieć „mały, własny 
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biznes” (odpada ZUS z działalności gospodarczej)

- czasem służbowy samochód, telefon, komputer – w zależności od stano-

wiska

Wady:

- stała (często niska) kwota zarobków niezależnie od tego ile się pracuje

- NIGDY nie zarobisz więcej od Twojego szefa

- z Twojej pracy i Twoich kolegów utrzymuje się biurokracja Twojej firmy, 

kierownictwo i właściciele oraz wiele innych osób nie związanych bezpośrednio 

z twoim stanowiskiem

- stała ilość godzin, jaką należy dziennie „odbębnić”.

- tylko 26 dni urlopu w czasie, w którym Ci najmniej odpowiada (może to się 

kiedyś zmieni)

- poczucie złudzenia stabilnej pracy (brak poczucia bezpieczeństwa) – 

powstawanie tzw strefy komfortu, w której człowiek się rozleniwia i przestaje 

intensywnie i logicznie myśleć, gdy np. jest w sytuacji zagrożenia utraty pracy

- marne podwyżki

- nie masz na nic wpływu – bo to nie Twoja firma

- czas pracy – teoretycznie 8 godzin dziennie, w praktyce dodatkowe i 

bezpłatne „zadania domowe”

- ktoś „nad Tobą stoi” i mówi Ci co masz robić

- obawa utraty stanowiska, intrygi, „podkopywanie”, „kablowanie” itp. 

(posłuchaj jak dorośli narzekają i o czym)

- nie możesz skończyć pracy, kiedy chcesz (bo np. uwinąłeś się z pracą lub 

masz pilną sprawę do załatwienia i zrobiłbyś to innym razem) - praca od do

- im większy zarobek za dane stanowisko tym bardziej stresogenna praca – 

jak długo tak wytrzymasz?

- na początku po przyjęciu do pracy możesz mieć dużo zapału, pomysłów i 

chęci, z czasem pod wpływem kolegów/koleżanek z pracy oraz różnych 

czynników (zawyżanie norm, wyścig szczurów, zazdrość, plotkarstwo i wiele 

innych złych cech) cały entuzjazm i wydajność spada.
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Rysunek poniżej przedstawia zależność zarobków i stresu do wieku i czasu 

pracy

Zauważ, że wzrost płac w stosunku rocznym czy kilkuletnim nie jest wielkim 

osiągnięciem – wykres jest liniowy z jednostajnym, powolnym wzrostem ale 

kosztem zdrowia.

Najbardziej poszukiwane zawody, branże w przyszłości (przez najbliż‐
sze 10 lat)

- logistyka

- grafik komputerowy, grafik stron www

- informatyka, teleinformatyka, internet, programiści

- języki azjatyckie: chiński, japoński, hinduski

- kucharz (zdrowa żywność, dieta)

- biotechnologia

- gry komputerowe i programy TV w 3D

- zawody związane z branżą wellness

- opieka ludzi starszych, zawody medyczne

- mechatronika, automatyka, robotronika

Wiek i czas pracy
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Linia niskich płac

Linia wysokich płac

Obszar zarobków, wzrostu płac i stresu

Emerytura

Najwyższy stress
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Rozdział II  Własny biznes

Gdy otwierasz własny biznes stajesz się przedsiębiorcą.

PRZEDSIĘBIORCA - osoba organizująca lub prowadząca działalność 

gospodarczą, podejmuje związane z nią ryzyko, oraz potrafi pozyskać właści-

wych ludzi i zapewnić środki materialne potrzebne do rozwoju firmy. 

Dobry przedsiębiorca dąży do sukcesu i samorealizacji, umiejętnie rozwiązu-

je problemy i podejmuje ryzyko, jest konsekwentny, wytrwały i zdeterminowany 

aby odnieść sukces, z porażek umiejętnie wyciąga konstruktywne wnioski, ma 

duże zaufanie do własnych zdolności i umiejętności oraz posiada zdolności 

przywódcze cechuje go optymizm życiowy, entuzjazm, i poświęcenie w pracy 

graniczące z pasją.

Nisze na rynku, badanie rynku

Aby rozpocząć własny biznes przede wszystkim trzeba wiedzieć czego się 

chce.

Jaka jest nisza na rynku i w jakiej branży. Czy branża ta jest przyszłościowa, 

rozwojowa, czy będziesz zatrudniał fachowców i ilu, jaki masz rynek zbytu, 

zapotrzebowanie, czy to będzie biznes jednoosobowy czy spółka, czy bę‐
dziesz jako jedyny właściciel zatrudniał kogoś, jaka księgowość, itp. Ale zanim 

to zrobisz przeanalizuj swoje zainteresowania i dotychczasowe doświadczenia 

oraz sytuację na rynku, aby wybrać niszę, która będzie dawała Ci zyski i będzie 

też interesująca dla Ciebie, na której to będziesz się znał. Dzięki temu będziesz 

miał biznes, który będzie źródłem dochodu i satysfakcji.

Przede wszystkim zrób listę rzeczy, które uwielbiasz robić, które sprawiają Ci 

przyjemność, są Twoją pasją. Na listę wpisujesz wszystko, zaczynając od 

sportu, przez jakiekolwiek hobby – czy to kolekcjonerstwo, gry czy jakaś 
dziedzina życia lub nauki. Wpisz na listę wszystko, co kiedykolwiek Cię 

interesowało, nawet jeśli to było w dzieciństwie. Napisz na czym się znasz. 

Ułóż to wszystko po kolei (jeden temat pod drugim). Na koniec potrzebujesz 
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jeszcze zrobić badanie rynku i przeanalizować go – sprawdzić gdzie jest 

najciekawszy rynek, który będzie powiązany ze wszystkimi wymienionymi 

przez Ciebie tematami. Analizuj każdy temat i metodą plusów i minusów 

zaznacz, który temat się nadaje a który nie do zrobienia biznesu. Tematy o 

największej ilości plusów spróbuj dopasować do sytuacji rynkowej – czyli co 

możesz w danym temacie robić ciekawego, innego niż wszyscy. Może Ci w 

tym pomóc temat Baby Boom (str 55).

Rodzaje działalności

Ograniczę się tutaj tylko do 3 rodzajów działalności

- produkcja, która wymaga większego nakładu finansowego, marketingo-

wego, parku maszynowego i zatrudnienia pracowników, zezwoleń, certyfikatów 

w zależności co będzie produkowane.

- handel – jest dużo prostszą formą biznesu. Mamy tu handel detaliczny w 

sklepie czy hurtowni (pomieszczenie/a) i handel przez internet. Handel interne-

towy przeżywa rozkwit. Wystarczy założyć własną stronę ze sklepem interneto-

wym, uzgodnić (wynegocjować) cenę z producentami, hurtowniami lub 

importerami, wstawić na stronę produkty wraz z opisem, cechami oraz ceną, 

rozesłać w sieć internetową informację o sklepie (reklama) i czekać na zamó-

wienia. Można w tym czasie być gdziekolwiek, gdzie jest tylko dostęp do 

internetu, nie musisz siedzieć w domu w przeciwieństwie do handlu stacjonar-

nego.

- usługi – wszelkie czynności nieprodukcyjne począwszy od niematerial-

nych (np. porady, korepetycje) poprzez reprezentację (np. w urzędach, 

sądach, biura rachunkowe itp), aż do wykonania konkretnych przedmiotów czy 

czynności (np. wykonanie stołu, naprawa samochodu, strzyżenie czy kosme-

tyczne zabiegi itp).

Zakładamy własny biznes czyli rejestracja w urzędach

Co należy zrobić aby zarejestrować swoją działalność gospodarczą czyli 

swój wymarzony biznes?
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Aby założyć własny biznes należy przejść całą drogę urzędowych spraw, 

rejestracji, wypełnić różne formularze itp.

1. Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta czyli wpis do ewidencji działalno-

ści gospodarczej

W urzędzie musisz wypełnić i złożyć zgłoszenie o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej (formularz). Zawierać ono musi dane przedsiębior-

cy otwierającego własną firmę:

- imię i nazwisko

- nazwę firmy (nieobowiązkowo)

- nr ewidencyjny PESEL (numer ten znajdziesz w dowodzie osobistym – 

pierwsze 6 cyfr to rok urodzenia, miesiąc i dzień)

- adres zamieszkania

- adres siedziby firmy (jeśli w domu lub przez internet to adres domowy)

- rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) – poproś o książkę PKD, wypisz sobie co będziesz robił w 

swojej firmie, zobacz jakie symbole są określone do tych czynności i wpisz je 

do formularza)

- miejsce lub miejsca wykonywania działalności (np. cała Polska – jeśli 
internet)

- datę rozpoczęcia działalności.

Zabierz ze sobą dowód osobisty, weź pieniądze na opłaty (nie podaję kwot – 

to się w każdym roku może zmienić), jeśli to ma być spółka cywilna to każdy 

ze wspólników staje się osobnym przedsiębiorcą i wymagane są te same 

dokumenty i opłaty.

Urząd wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-

darczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku – zdarza się, że 

dostaniesz wpis wcześniej.
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2. Numer REGON w Urzędzie Statystycznym

Po otrzymaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystą‐
pić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o 

dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki 

Narodowej – czyli wystąpić o nadanie numeru statystycznego REGON.

Wypełniasz formularz Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy 

rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z tym co 

zadeklarowałeś w Urzędzie miasta przy wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej.

Co jest potrzebne:

- formularz (opisany wyżej)

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

(oryginał dokumentu do wglądu – zapewne za potwierdzeniem z oryginałem)

- dowód osobisty

Wydanie REGON-u jest tego samego lub następnego dnia (termin ustawowy 

to 14 dni). Wydanie wniosku jest bezpłatne.

W przypadku spółki cywilnej REGON nadawany jest samej spółce, a nie 

każdemu ze wspólników z osobna.

3. Pieczątka

Pieczątka firmowa jest potrzebna przy zakładaniu rachunku bankowego lub 

wystawianiu dokumentów sprzedaży (faktur), przy podpisywaniu umów z 

kontrahentami. 

Koszt około 30-50zł.
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4. Konto firmowe w banku

Posiadanie firmowego rachunku bankowego jest obowiązkowe. Musisz też 

powiadomić urzędy (skarbówka, ZUS) o Twoim firmowym koncie bankowym w 

terminie najdalej 14 dni od daty założenia konta czy jakiejkolwiek zmiany 

danych konta.

Wybór banku należy do Ciebie.

5. Urząd Skarbowy (US) - NIP i forma opodatkowania

Musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności 

gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIP-em Twojej firmy - wypełnij 

odpowiedni formularz. Mogłeś już mieć przyznany NIP jeśli dawno skończyłeś 
18 lat. Urząd przysłał Ci go do domu. Ale zapytaj czy masz czy musisz złożyć 

formularz.

Wybrać też musisz formę opodatkowania:

- zasady ogólne – najczęściej stosowane

- ryczałt przychodów ewidencjonowanych

- kartę podatkową
- liniowy 19% podatek dochodowy – to też jest dobra opcja (najlepiej 

zapytaj w biurze rachunkowym co Ci się będzie najlepiej opłacało) o biurze 

rachunkowym w dziale Faktury, rachunki czyli Twoja księgowość (str 27).

- podatek od towarów i usług (VAT) i zadecydować też co z kasą fiskalną.

Informacja o kasach fiskalnych:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r utrzymuje do 31 

grudnia 2012 r. dotychczasowe zwolnienie od obowiązku ewidencji przy 

zastosowaniu kas dla podatników o bardzo małych obrotach (40.000 zł 

rocznie). Ze zwolnień, co do zasady, nie będą mogli korzystać podatnicy, u 

których wielkość obrotów z tytułu działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 

ustawy o VAT przekroczyła w okresie rocznym kwotę 40000 zł. 

Zachowane również zostaje dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia 
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dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu 

obrotu w wysokości 20.000 zł z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy 

o VAT tracą prawo do korzystania ze zwolnienia. 

6. ZUS

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpie-

czeniom:

- emerytalnemu

- rentowemu

- wypadkowemu

- zdrowotnemu

- dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy

- dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe

Jeśli zatrudniasz pracowników, to dodatkowo opłacasz:

- składki ZUS dla pracowników

- składki na Fundusz Pracy

- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania 

działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności – tej daty, którą 

wpisałeś w formularzu „wpis do ewidencji...” z urzędu miasta).

Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzy-

stania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie 

społeczne (ile – zapytaj w ZUS-ie – to się ciągle zmienia).
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Finanse

Planowanie finansów

Gdy się już zdecydowałeś na założenie i prowadzenie własnego biznesu, 

będziesz mieć cały czas do czynienia z przepływem pieniędzy. Obracanie 

pieniędzmi firmy nie jest łatwe, ale gdy nauczysz się rozsądnie dysponować 

własnymi finansami, z czasem nie będzie to już tak skomplikowane.

Czym jest planowanie finansowe? 

Jest to proces, którego zadaniem jest odnajdywanie najlepszych sposobów 

wykorzystania dostępnych instrumentów finansowych, którego efektem będzie 

powiększenie osobistego majątku oraz jego ochrona (definicja wzięta z 

internetu).

1. Zidentyfikuj potrzeby finansowe

2 .Ustal hierarchię potrzeb finansowych

3. Określ cele inwestycyjne

4. Oszacuj horyzont czasowy

5. Określ możliwości finansowe

Najskuteczniejszą i zarazem najprostszą metodą rozpoznania własnych 

potrzeb finansowych jest próba uzmysłowienia sobie, które potrzeby material-

ne poprawiłyby jakość naszego życia.

Potrzeby finansowe wynikają z potrzeb jakie mamy. Jeśli chcesz kupić 

samochód to potrzebujesz na to określoną ilość pieniędzy. Jak już określisz ile 

potrzebujesz to musisz pomyśleć jak tą kwotę zdobyć. Na początku problem 

sprowadza się do uświadomienia sobie jakie masz potrzeby (cele inwestycyj-

ne) np.: samochód firmowy, komputer, sprzęt do prowadzenia działalności, 

dobra konsumpcyjne takie jak np.: telewizor, sprzęt AGD, mieszkanie, fundusze 

na edukację dzieci, środki na spokojną starość, dochód pasywny (horyzont 

czasowy).

Najważniejsze to wiedzieć czego się chce.

Wypisz sobie co potrzebujesz do firmy, co do domu, ułóż je w kolejności 
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ważności - pierwsze najpilniejsze itd. (hierarchia potrzeb), obok napisz na 

kiedy to chcesz mieć – nie możesz mieć wszystkiego w jednym i tym samym 

momencie – nie stać Cię na to. Napisz też jak i skąd zdobędziesz środki 

finansowe (czy będziesz odkładał, pożyczysz od rodziny, weźmiesz kredyt czy 

leasing - str 40) a może się okazać, że możesz coś kupić taniej lub używane a 

jak już się „dorobisz” to zmienisz na nowsze. Napisz sobie kiedy masz zamiar 

spłacić długi, kredyty i jak to będziesz realizował.

Planowanie finansowe to nie tylko oszczędzanie i inwestowanie, to także 

ubezpieczenia (str 30), racjonalne planowanie podatkowe. Wszystko co 

związane jest z przypływem gotówki, pieniędzy i wydatkami zapisuj sobie 

(oprócz księgowości firmowej).

Fundusze europejskie, „szybkie” kredyty

Często na początku działalności potrzebny jest „zastrzyk” gotówki na zakup 

sprzętu czy na inwestycje. Na duże kredyty trzeba mieć zabezpieczenie czy to 

swoim majątkiem (jeśli jest) czy kogoś bliskiego. Skąd masz wziąć jak dopiero 

rozpoczynasz działalność? Jeśli nie potrzebujesz dużej gotówki, to nie wielką 

kwotę możesz dostać nieomalże z każdego banku, który proponuje założenie 

konta w zamian za kartę kredytową, z której możesz podjąć 5000 do 6000 zł. 

Kredyt taki jest na około 52 dni i nie jest oprocentowany jeśli zwrócisz całą 

kwotę przed tym terminem. Miej to na uwadze, ponieważ czasami może Ci się 

zdarzyć pilna potrzeba posiadania gotówki na krótki okres (a np. ktoś Ci 

zwleka z terminem płatności).

Warto też zasięgnąć informacji na temat funduszy europejskich. Znajdź w 

swojej miejscowości taką komórkę/oddział i zasięgnij porady. Są też firmy 

pośredniczące w uzyskiwaniu takich funduszy. Warto skorzystać szczególnie, 

gdy działalność dopiero rozpoczynasz. Często ta pomoc jest po części 

refundowana lub nawet w całości umarzana i kwoty sięgają do około 20000zł 

na rozpoczęcie działalności - jakiej działalności to dowiedz się w tych instytu-

cjach, wtedy dopiszesz sobie numer PKD przy rejestracji działalności.
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Biznesplan

Biznes plan jest dokumentem opisujący biznes, jego produkt lub usługę oraz 

sposób wejścia na rynek i finansowanie całego przedsięwzięcia. Opisuje on 

inwestycje, które należy wykonać oraz te które są w trakcie realizacji. Biznes 

plan ma odpowiadać na pytania:

- kto

- co 

- jak

- ile to będzie kosztować? 

Formułuje cel lub cele na najbliższy czas (do kilku lat) i sposoby ich osią‐
gnięcia, w powiązaniu z aktualną sytuacją firmy i całego rynku z twojej branży 

oraz prognozami na przyszłość (rozpisany każdy rok).

Najważniejszym składnikiem biznes planu jest prognoza finansowa danego 

projektu - czyli ocena, czy poniesione nakłady się zwrócą. Biznes plan to nic 

innego jak ocena firmy, jej potencjału oraz szans i zagrożeń. Opisuje działania 

marketingowe, reklamowe oraz sprzedaży. Tworzy wizję rozwoju firmy. Powi-

nieneś posiadać biznes plan swojej firmy chociażby dla własnego rozeznania.

Bardzo dużo przykładowych biznes planów jest w internecie.

Jeśli nie potrafisz sobie z tym poradzić zleć firmie specjalistycznej wykonanie 

takiego biznes planu (koszt na zlecenie około 500 – 1000zł, gotowce z interne-

tu 20-100zł lub samemu wyszukaj za darmo ale musisz je zmodyfikować, 

przystosować do własnych potrzeb).

Biznesplan możesz potrzebować na kredyt do banku, przy ubieganiu się o 

fundusze europejskie lub innych pomocy finansowych.

Faktury, rachunki czyli Twoja księgowość.

Najlepiej powierzyć swoją księgowość specjalistycznej firmie. Na pewno są 

biura rachunkowe w Twoim mieście. Popytaj znajomych (nawet w sklepie, w 

którym robisz zakupy – też przecież mają rachunki i księgowość), którzy 

prowadzą już jakąś działalność o to, które biuro jest najlepsze (dla Ciebie). 

Pójdź tam i ustal jak i kiedy będziesz dostarczał im faktury, rachunki i inne 

dokumenty – o tym fakcie (gdzie będzie prowadzona księgowość) musisz 

powiadomić US.
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Faktury muszą zawierać Twoją nazwę firmy i danych firmy (z NIP-em), dane 

klienta z adresem i NIP-em, numer kolejny faktury, daty, co, za ile, podatek VAT 

z wyszczególnieniem stawek, suma kwot, przy stawkach VAT mniejszych niż 

23% wpisujesz symbole, które określają z jakiej stawki skorzystałeś, na koniec 

przybijasz pieczątkę i stawiasz swój podpis. Faktura powinna być wystawiona 

w co najmniej dwóch egzemplarzach (kopia, oryginał). Faktura, na której 

brakuje odpowiednich danych, może być nie uznana przez US. Przykład 

faktury znajdziesz w części praktycznej (str 33).

O szczegóły pytaj w biurze rachunkowym.

Koszty uzyskania przychodów (koszty firmy)

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie 

koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów 

wymienionych przez ustawę.

Przykładowe koszty to: amortyzacja sprzętu, samochodu, nieruchomości, 

reklama, koszty reprezentacji, koszty zakupów towarów, koszty zakupu 

materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, materiałów biurowych, 

koszty paliwa i napraw samochodu. O szczegóły zapytaj swojego księgowego 

w biurze rachunkowym.

Podatki

Podatek dochodowy

Podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest 

suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Dochód zdefiniowany 

jest jako dodatnia różnica między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania 

w danym roku podatkowym.

Innymi słowy dochód (D) to różnica między przychodem (P) a kosztami (K)

D = P – K

Na koniec roku do rozliczeń dochodzi remanent początkowy i końcowy.

O szczegóły pytaj swojego księgowego (biuro rachunkowe).
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Podatek VAT i stawki - zwany podatkiem od wartości dodanej, jest specy-

ficznym typem pośredniego, powszechnego podatku obrotowego, który 

obciążą ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. VAT 

odróżnia od pozostałych podatków obrotowych to, że jest podatkiem wielofa-

zowym, czyli obciąża przyrost wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego. 

Podatek ten nakłada się na każdą transakcję sprzedaży w procesie produkcji i 

dystrybucji. VAT jest szeroko rozpowszechniony w krajach UE.

Praktycznie: jeśli Twój towar został sprzedany za 147,60 zł brutto np. do 

hurtowni to znaczy, że z tego część płacisz na podatek VAT (27,60 zł) a kwota 

netto (120 zł) jest Twoim przychodem.

W praktyce wygląda to np. tak:

Producent wyprodukował towar i sprzedał go hurtowni za cenę 120 zł netto. 

Hurtownia sprzedała do sklepu ten towar za cenę 140 zł netto (doliczając 

swoja marżę). Sklep sprzedaje klientowi końcowemu za kwotę 246 zł brutto - 

ponieważ klient końcowy jest ostatecznym nabywcą tego towaru. Stawka VAT 

na ten towar wynosi 23%.

Stawki podatku VAT uzależnione są od prowadzonej działalności a w 

szczególności od towarów. Różne towary posiadają różne stawki VAT.

zakup/koszt sprzedaż (do zaksięgowania)

netto VAT netto VAT brutto

Producent 120,00 zł + 27,60 zł = 147,60 zł

Hurtownia 120,00 zł + 27,60 zł 140,00 zł + 32,20 zł = 172,20 zł

Sklep 140,00 zł + 32,20 zł 200,00 zł + 46,00 zł = 246,00 zł

Klient 246,00 zł brutto

Dla producenta kwoty 120,00 zł + 27,60 zł = 147,60 zł są do zaksięgowania 
po stronie przychodów, dla hurtowni te same kwoty są po stronie zakupów 
czyli kosztów, natomiast dla hurtowni kwoty 140,00 zł + 32,20 zł = 172,20 zł 
będą przychodem a te same kwoty dla sklepu są kosztami a kwoty 200,00 zł + 
46,00 zł = 246,00 zł są dla sklepu przychodem. Klient jest na końcu tego 
łańcucha i płaci w sklepie kwotę 246,00 zł brutto. Wszystkie składniki w 
rozbiciu na kwoty netto + VAT i brutto.
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Obecnie (początek roku 2011) jest okres przejściowy na niektóre stawki VAT. 

Zaliczają się do tego okresu stawki 0% i 7%.

W 2011 roku obowiązują stawki 5%, 8%, 23% i zwolnienie z podatku VAT.

Najlepiej o szczegóły i inne podatki czy zwolnienia pytaj swojego księgowe-

go (biuro rachunkowe).

Inne podatki

Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych

Podatek od nieruchomości płaci się od gruntów, od budynków lub ich 

części i od budowli. Wysokość podatku uzależniona jest od sposobu użytko-

wania (mieszkalne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i 

innych). Jeśli będziesz miał na własność lokal – spodziewaj się tego typu opłat 

– wpiszesz je sobie w koszty firmy.

Progi podatkowe

Dla podatku progresywnego

Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Og!oszenia  

Dzia! Podatków i ZUS

Kierownik: mgr in!. Bogus"awa KASPERCZYK
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 p. 538, 539, tel.: 032 237-2470, 032 237-2793

Tabela podatkowa na rok 2009, 2010 i 2011.

Dochód Procent Podatek Roczne
Koszty

uzyskania
Max 

1 zak!ad
pracy

Roczne
Koszty

uzyskania
Max 

2 zak!ady
pracy

do 85 528 z! 18 18% dochodu minus 556,02 z!.

ponad 85 528 z! 32 14 839,02 z! + 32% od kwoty ponad 85 528 z!.

Kwota Wolna od PODATKU 3 091,00 z!.

Kwota do Zrycza!towanego PODATKU (ZLECONE) 200,00 z!

Miesi"czna Kwota Ulgi Podatkowej 46,34 z!.

Miesi"czna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 111,25 z!. 1 335,00 z!. 2 002,05 z!.

Miesi"czna Kwota Kosztów Uzyskania (podwy#szone) 139,06 z!. 1 668,72 z!. 2 502,56 z!.

Tabela podatkowa na rok 2008.

Dochód Procent Podatek
Roczne
Koszty

uzyskania
Max 

1 zak!ad
pracy

Roczne
Koszty

uzyskania
Max 

2 zak!ady
pracy

do 44 490 z! 19 19% dochodu minus 586,85 z!.

od 44 490 z! do 85 528 z! 30 7 866,25 z! + 30% od kwoty ponad 44 490 z!.

ponad 85 528 z! 40 20 177,65 z! + 40% od kwoty ponad 85 528 z!.

Kwota Wolna od PODATKU 3 089,00 z!.

Kwota PODATKU (ZLECONE i HONORARIA)   podatek  19%

Miesi"czna Kwota Ulgi Podatkowej 48,90 z!.

Miesi"czna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 111,25 z!. 1 335,00 z!. 2 002,05 z!.

Miesi"czna Kwota Kosztów Uzyskania (podwy#szone) 139,06 z!. 1 668,72 z!. 2 502,56 z!.

Tabela podatkowa na rok 2007.

Dochód Procent Podatek
Roczne
Koszty

uzyskania
Max 

1 zak!ad
pracy

Roczne
Koszty

uzyskania
Max 

2 zak!ady
pracy

do 43 405 z! 19 19% dochodu minus 572,54 z!.

od 43 405 z! do 85 528 z! 30 7 674,41 z! + 30% od kwoty ponad 43 405 z!.

ponad 85 528 z! 40 20 311,31 z! + 40% od kwoty ponad 85 528 z!.

Kwota Wolna od PODATKU 3 013,00 z!.

Kwota PODATKU (ZLECONE i HONORARIA)   podatek  19%

Miesi"czna Kwota Ulgi Podatkowej 47,71 z!.

Miesi"czna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 108,50 z!. 1 302,00 z!. 1 953,23 z!.

Miesi"czna Kwota Kosztów Uzyskania (podwy#szone) 135,63 z!. 1 627,56 z!. 2 441,54 z!.

Tabela podatkowa na rok 2005 i 2006.

Dochód Procent Podatek
Roczne
Koszty

uzyskania
Max 

1 zak!ad
pracy

Roczne
Koszty

uzyskania
Max 

2 zak!ady
pracy

do 37 024 z! 19 19% dochodu minus 530,08 z!.

od 37 024 z! do 74 048 z! 30 6 504,48 z! + 30% od kwoty ponad 37 024 z!.

powy!ej 74 048 z! 40 17 611,68 z! + 40% od kwoty ponad 74 048 z!.

Kwota Wolna od PODATKU 2 789,89 z!.

Kwota PODATKU (ZLECONE i HONORARIA)   podatek  19%

Miesi"czna Kwota Ulgi Podatkowej 44,17 z!.

Miesi"czna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 102,25 z!. 1 227,00 z!. 1 840,40 z!.

Miesi"czna Kwota Kosztów Uzyskania (podwy#szone) 127,82 z!. 1 533,84 z!. 2 300,94 z!.

Inspektorat ds. Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych http://archiwalna.polsl.pl/adc/htm/komorki/Podatki.htm

1 z 3 11-02-17 19:41

Podatek liniowy wynosi 19% - bez względu na wysokość przychodów (nie 

ma progów podatkowych).

Ubezpieczenia

Firmy ubezpieczeniowe mają do zaoferowania wiele różnych ubezpieczeń i 

pakietów ubezpieczeń dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność 

gospodarczą. Można ubezpieczyć np. firmę, samochód, nieruchomości, 

pracowników. Co daje ubezpieczenie – zapytaj w firmach ubezpieczeniowych. 

Koszt ubezpieczenia możesz wpisać w koszty swojej działalności.
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ZUS, filary, inne możliwości ubezpieczenia

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze 24 

miesiące prowadzenia firmy mogą odprowadzać niższe składki na ubez-

pieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób planują‐
cych rozpocząć działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie 

niższa jednak niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 

1317 zł (w 2010 r.  jest to kwota 395,10 zł).

Oznacza to, że osoba rozpoczynająca działalność, w 2010 r. co miesiąc do 

ZUS na ubezpieczenia społeczne będzie przekazywać 117,11 zł.

Suma ta wynika z następujących składek:

77,12 zł  (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne, 

23,71 zł  (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe, 

9,68 zł  (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe, 

6,60 zł (tj. 1,67% na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku małych 

firm zatrudniających do 9 pracowników.

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, każdy przedsiębiorca ma 

obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2010 r. podstawę 

wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działal-

ność gospodarczą stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2592,46 zł 

(75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 

czwartym kwartale 2009 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpie-

czenie zdrowotne w 2010 r. nie może być niższa niż 233,32 zł (tj. 9% podstawy 

wymiaru). Składkę tę można odliczać od podatku. Łączna kwota przekazywa-

na do ZUS na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 

więc 350,43 zł. Normalna składka ZUS bez zniżek wynosiła 839,06zł w 2010 

roku.

Jakie są stawki w obecnej chwili – zapytaj o to w swoim biurze rachunkowym 

lub ZUS.

Niestety w Polsce bez względu na to czy masz zyski (zarabiasz) czy masz 

straty – MUSISZ odprowadzać ZUS – nawet gdy dopiero zaczynasz działal-
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ność (możesz jedynie skorzystać z obniżonej kwoty składek). W innych 

państwach Europy często nie płacisz ubezpieczenia aż do momentu dopóki 

nie zaczniesz zarabiać. Nie masz dochodów (bo zaczynasz dopiero rozwijać 

firmę, inwestujesz – to jest normalne) – nie płacisz; zaczynasz mieć dochody – 

zaczynasz płacić składki – nie ma przymusu, ale jeśli chcesz możesz od razu 

zacząć opłacać składki – Twój wybór. W takich państwach umieją zarządzać 

finansami. Oprócz tego takie składki za granicą wynoszą od kilku procent do 

dwudziestu kilku procent a u nas minimum to 30%.

Biurokracja

Rejestr korespondencji, adresowanie listów i paczek,

Aby utrzymać porządek w swojej biurokracji należy wszystkie zdarzenia 

zapisywać do dziennika lub rejestru korespondencji. Można to robić zakładając 

zeszyt z podziałem na korespondencje przychodząca i wychodzącą, polecone, 

paczki itp. ale najlepiej zaopatrzyć się w program komputerowy, który będzie to 

szybko systematyzował.

W sieci istnieje wiele programów płatnych i darmowych do rejestrowania 

korespondencji (wpisz w wyszukiwarce rejestr lub dziennik korespondencji). 

Programy takie mogą zawierać opcje nadruku adresów na kopertach czy 

nadruk na etykietach samoprzylepnych.

Poniżej mamy przykład prawidłowego rozmieszczenia adresu nadawcy i 

odbiorcy.

Nadawca:
Jan Kowalski
ul. Cicha 2/7

01-234 BYKÓW

Odbiorca:
Adam Kwiatkowski
ul. Słoneczna 3a/5

56-789 KOZIA WÓLKA
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Przelewy internetowe – w zależności od Twojego banku, takie przelewy 

będą różnić się formą ale treść będzie z reguły podobna

KP – kasa przyjmie

Dowód wpłaty/pokwitowanie

Część praktyczna czyli wypełnianie druków, druczków itp. - przykładowe 

druczki:

Wpłaty, przelewy papierowe

Wpisujesz odbiorcę: nazwa, adres
Numer konta odbiorcy - składa się z 26 (2 + 8 + 16) cyfr
Skreśl niepotrzebne: jeśli robisz wpłatę zostaw W i skreśl P, 
jeśli dokonujesz przelewu zostaw P a skreśl W
Jeśli dokonujesz wpłaty wpisujesz numer konta odbiorcy
Wpisz swoje/firmy dane (nazwisko i imię lub nazwę 
firmy, adres)

Postaw swoją pieczątkę, napisz datę i podpisz się

Wpisz cel wpłaty/przelewu

Wpisz tu kwotę

KW – kasa wyda

Dowód wypłaty

Wypełnij
prawidłowo

W
yp

eł
ni

as
z 
żó
łte

 p
ol

a

polecony, druk do wysyłki paczek
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Faktury, faktury pro-forma, rachunki, paragony

W zasadzie faktury, rachunki nie wiele się różnią ale przede wszystkim tym 

co jest na nagłówku (określenie rodzaju dokumentu). 

Faktura Pro-forma jest to rodzaj dokumentu przed transakcją - inaczej 

zapowiedź przyszłej faktury. Faktury służą podatnikom do rozliczeń (koszty, 

przychody i podatki VAT – zawierają kwoty netto i brutto), rachunki są dla firm 

nie będące na stawce VAT (na rachunku są kwoty brutto).

Wpisz nabywcę towaru/usługi NIP nabywcy

Numer kolejny faktury

Twoja pieczątka 
z NIP-em

Zestawienie (rozbicie) na 
poszczególne stawki VAT

Symbole stawek VAT towarów/usług (różne 
towary mają różne stawki) - Urząd Skarbowy 
szczególnie zwraca uwagę na stawki obniżone 

i zwolnione - czy nie dochodzi do nadużyć
Pieczątka i podpis

Jeśli nie jesteś na stawce VAT to na ra-
chunku nie ma potrzeby wpisywania 

NIP-u i stawek VAT

Środek transportu:
- własny
- kurier
- wysyłka
Sposób zapłaty:
- gotówka
- przelew

Paragony drukowane są przy kasach i drukarkach fiskalnych – jest to 

dokument fiskalny wydrukowany dla nabywcy zawierający informacje o firmie, 

towarze, dacie zakupu, stawkach VAT itp. ważnych informacji.

Najlepiej zaopatrzyć się w program do wystawiania faktur, rachunków itp. 

dokumentów.

Na rynku jest sporo firm oferujących takie oprogramowania (programy 

księgowe, sprzedaży, prowadzenie KPR, obsługujące kasy fiskalne itp).

KPR – książka przychodów i rozchodów

KPR inaczej książka przychodów i rozchodów jest Twoją najważniejszą i 

integralną częścią Twojego biznesu. Tu wpisujesz swoje przychody, koszty, 



Niewolnicza praca czy stresujący Biznes? Jak zdobyć wymarzoną pracę? Jak założyć własny biznes?

Alex Miednik

Copyright by Alex Miednik
43

remanenty - wszystkie dokumenty, które mają wpływ na Twoje dochody/zyski 

itp. Jeśli chcesz to robić sam - lepiej żebyś się na tym bardzo dobrze znał, jeśli 
nic na ten temat nie wiesz - zleć to do biura rachunkowego.

Rozdział III To się może przydać

Aktywa i pasywa – co to takiego? Możesz się spotykać z tymi określeniami 

często w swoim życiu. Aby zrozumieć co oznaczają te terminy bez zagłębiania 

się w definicje warto skorzystać z określenia Roberta Kiyosaki (patrz polecane 

książki).

Robert Kiyosaki określił to w bardzo prosty sposób.

Aktywa to jest to co Ci „przynosi” pieniądze do Twojej kieszeni (daje Ci zyski 

np. zakup mieszkania pod wynajem, zakup samochodu pod wynajem).

Pasywa – to jest to co Ci „zabiera” pieniądze z kieszeni. (zakup mieszkania 

czy domu dla swojej rodziny, zakup samochodu do prywatnego użytku – czyli 

zakup dóbr konsumpcyjnych).

Eksport, import

Eksport jest to termin określający wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym 

zostały one wytworzone. Przeciwieństwem eksportu jest import.

Przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa 

trzeciego na terytorium kraju. Obowiązują inne stawki podatku i formularze dla 

importu i eksportu w zależności z jakiego lub do jakiego kraju jest towar 

importowany.

Licencja, franczyza

Licencja - jest rodzajem umowy zawieranej między stronami (licencjodawcą 

a licencjobiorcą) odnośnie upoważnienia do korzystania z własności przemy-

słowej, własności intelektualnej, wynalazku lub też znaku towarowego. Umowa 

taka określana jest przepisami prawa. Tak rozumiana licencja może przybierać 

formę licencji patentowej, know-how, wzoru użytkowego, znaku towarowego.
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Franczyza jest określeniem pewnego rodzaju umów licencyjnych, które stają 

się coraz bardziej popularne w wielu sektorach rynku. Również wiele umów 

dystrybucyjnych i agencyjnych bywa nazywanych franczyzą.

Angielski termin „to franchise” - oznacza udzielenie przez jedną firmę innej 

firmie zezwolenia na sprzedaż dóbr lub świadczenie usług na określonym 

terytorium. W Europie i w Polsce stosuje się węższe rozumienie pojęcia 

franczyzy. Franczyzą nazywa się długookresową, stałą umowną współpracę 

między niezależnymi przedsiębiorcami, franczyzodawcą a franczyzobiorcą, 

podczas której franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy wiedzę na temat 

prowadzenia firmy i użycza swojej marki.

Jeśli rozwiniesz swój biznes do tego stopnia, że będziesz mógł dokładnie 

określić wszystkie czynności (według własnego sytemu) i będzie funkcjonował 

jak „szwajcarski zegarek” to możesz zacząć myśleć o sprzedaży swojego 

systemu (str 49) innym podmiotom gospodarczym – to Ci da w przyszłości 

dochód pasywny (str 53). 

W internecie istnieje też bardzo wiele firm tzw. franczyzodawców. Jeśli masz 

trochę pieniędzy i chcesz założyć własny biznes na zasadach franczyzy to ofert 

w tej dziedzinie jest już setki – możesz znaleźć coś interesującego dla siebie.

Wykonawca, podwykonawca

wykonawcy – podmioty zobowiązane do wykonania całości zlecenia

podwykonawcy – firmy zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę do 

przeprowadzenia określonych, często specjalistycznych prac.

W niektórych biznesach możesz być wykonawcą jak i podwykonawcą. Na 

wykonawcę spada większa odpowiedzialność a zarazem są większe pieniądze 

a na podwykonawcę mniejsza odpowiedzialność (tylko za dany rodzaj, 

specjalizację) wykonywanej pracy ale i pieniądze są mniejsze niż za całość 

prac zleconych.

Zatrudnianie pracowników

Zatrudnianie pracowników wiąże się z kosztami firmy (str 28). Również w 

trakcie pracy pracowników firmy są narażone na koszty. Wymienić tu można: 
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ZUS, podatek od płac, płaca, urlopy, chorobowe, macierzyńskie, służbowy 

ubiór, samochód, telefon, komputer i inne.

Pracowników można znaleźć poprzez ogłoszenia w mediach, stronach 

internetowych, w urzędzie pracy, można organizować konkurs na dane 

stanowisko, organizować castingi lub poprzez referencje albo listę znajomych 

(str 46).

System Motywacyjny© (SM)

Jest to system wynagradzania pracowników za ich pracę w odpowiedni 

innowacyjny sposób, który daje pracodawcy (właścicielowi) możliwość 

motywowania pracowników do wydajniejszej pracy a jednocześnie obniża 

zagrożenie popełnienia błędów przez pracowników. Konstrukcja systemu 

pozwala na odpowiedni sposób wyegzekwowania konsekwencji (pozytywnych 

i negatywnych) za pracę. Pracownicy  mają też pewność, że jeśli wykonają coś 
dobrze zostaną odpowiednio wynagrodzeni a jeśli wykonają coś źle to obcią‐
żeni (finansowo) – stają się współodpowiedzialni za wykonaną pracę. Wyna-

gradzanie takie jest wyższe niż zwykłe premie – co daje większą motywację do 

dokładnego i rzetelnego wykonania danej pracy. 

Przykład 1: zdarza się, że jest do wykonania pilna praca. Pracownicy „sprzę‐
gają” się i wykonują zleconą pracę. Wszystko wygląda, że została wykonana 

należycie – w systemie tradycyjnym dostają premię. Ale po kilku miesiącach 

(lub roku) okazało się, że wychodzą błędy a w tym czasie pracownicy, którzy 

pracowali przy takim projekcie już nie pracują i nie ma kogo obarczyć konse-

kwencją tego ich działania (negatywnego).

Przykład 2: ta sama praca ale okazało się, że po kilku miesiącach lub więcej 

wykonana praca dała nadspodziewane efekty i zyski, pracowników już nie ma 

ale nagroda finansowa jest (w postaci większych zysków). Skoro te osoby były 

zatrudnione u nas to mamy do nich kontakt. Możemy ich za tę dobrze wykona-

ną pracę wynagrodzić – nawet po zwolnieniu z pracy (dotyczy uczciwych 

pracodawców). Dla innych pracowników jest to bardzo mobilizujące – widzą, 

że pracodawca traktuje ich uczciwie i poważnie. System ten daje lepszą 

wydajność, lepsze zyski i lepsze zarobki dla pracowników co w konsekwencji 
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jeszcze bardziej ich mobilizuje. W ten sposób też eliminuje się złych pracowni-

ków (nieudolnych, leniwych, czy „krzykaczy”), można mieć stałą rotację części 

pracowników a zostawiać TYLKO tych najlepszych i nikt nie zostanie skrzyw-

dzony. Rotacje takie są dobrą konkurencją i mobilizacją dla pracowników.

Nie trzeba mieć spółki aby można było wprowadzić taki system. Może to być 

jeden właściciel i pracownicy.

Więcej szczegółów, licencje, warunki -  napisz do mnie e-maila. Tylko dla 

poważnych, otwartych i uczciwych przedsiębiorców.

Produkt

Cykl życia produktu.

Długość cyklu życia produktu jest zmienna i różna w zależności od branż, 

jednak we wszystkich branżach cykle skracają się już od dawna. W niektórych 

branżach cykl życia produktu rzadko przekracza 3 lata (np. w branży IT), w 

innych okres ten może wynosić nawet do 5 lat (np. w branży AGD), a dla 

produktów z branży odzieżowej czasami maksymalnie jeden sezon, czyli kilka 

miesięcy – rzadko kiedy produkt z tej branży żyje dwa sezony (czasem zostają 

nie sprzedane sztuki a w następnym sezonie są sprzedawane po niższych 

cenach).

Cykl produktu składa się z kilku faz: 

1. Przygotowanie produktu

2. Wprowadzenie

3. Wzrost

4. Dojrzałość
5. Nasycenie

6. Schyłek (produkt „umiera”)

Nie tylko zmienia się długość samego cyklu życia produktu jak również 

zmiany są w poszczególnych fazach. 

Najczęściej cykl życia produktu przedstawiany jest w czterech fazach, które 

reprezentują wymienione wcześniej etapy. Faza nasycenia jest takim etapem 

dla produktu, w którym powinno nastąpić odnowienie produktu lub zastąpienie 
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go innym nowym. Cykl życia produktu jest jeszcze powiązany ze zmianami w 

sytuacji na rynku.

Cena produktu, marże, różnice między kiepskim a dobrym produktem.

Co wchodzi w skład ceny produktu? Najprościej to koszty produktu i marża. 

Jaką zatem dać cenę na swoje wyroby, usługi? To zależy czy chcesz szybko 

uzyskać pieniądze czy długofalowo, czy będziesz się mocno reklamował czy 

tak „spokojnie”. Na pewno cena ta nie będzie odbiegała zbyt drastycznie od 

innych cen podobnego produktu, chyba że będzie się charakteryzowała 

wysoką jakością – ale i tu za bardzo nie poszalejesz. Musisz sobie odpowie-

dzieć na pytanie: dla kogo ten produkt (usługa), kto go ma kupować i na ile go 

stać aby zapłacić za Twój a nie inny produkt i jak długo poczekasz na efekty 

zysków?

Wyobraź sobie sytuację, gdzie masz dwa produkty (usługi). W jednym 

wartość wytworzenia jest duża (dobry produkt) a w drugim wartość jest mała 

(kiepski towar). Do tej wartości dojdą koszty ubezpieczenia, transportu itp. a 

przede wszystkim reklamy (patrz schemat poniżej). Po dodaniu wszystkich 

Poziom ceny towaru - ukształtowany przez popyt po-
wyżej tego poziomu towar będzie się słabo sprzedawał

(w mniejszych ilościach)

Poziom ceny towaru o wysokiej jakości

zyski (marża)

koszty reklamy

kiepski produkt

dobry produkt jakościowo
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kosztów widać, że cena końcowa takich towarów jest różna i jeden z tych 

towarów może być skierowany TYLKO do masowego odbiorcy (którego będzie 

stać TYLKO na taką cenę) a ten drugi towar do odbiorcy szczególnego/indywi-

dualnego (np. który zwraca uwagę na jakość). Często właśnie zdarza się tak, 

że kiepskie towary są „owinięte” w piękne opakowania. Nie liczy się jakość ale 

ilość, ponieważ zarobek jest na wielkim obrocie ze sprzedaży.

Dystrybucja, hurtownie, pośrednicy

Najważniejszym czynnikiem w biznesie i również w życiu jest SPRZEDAŻ. 

Od urodzenia aż do śmierci cały czas sprzedajesz – sprzedajesz siebie, swoje 

umiejętności, miłość do kogoś, uśmiech, emocje, towar, usługi, informacje itp.  

często robisz to bezwiednie i nawet nie wiesz, że właśnie sprzedałeś komuś 
wiedzę, informację, pomysł czy swoje umiejętności interpersonalne. I nie 

chodzi tu o sprzedaż materialną, że uzyskasz jakiś materialny ekwiwalent – w 

zamian możesz dostać chociaż podziękowanie. Dlaczego się tak dzieje, że 

jedni potrafią sprzedać dosłownie wszystko a inni nawet, gdy towar jest 

rewelacyjny mają kiepskie efekty? To jest umiejętność sprzedaży. Jeśli się tego 

nauczysz sprzedasz wszystko i zdobędziesz partnera/partnerkę i sprzedasz 

„każdy bajer”.

Szkoda, że sprzedawania nie uczą w szkole – chociaż podstaw. Byłoby 

dużo łatwiej w życiu ze wszystkim :) - najlepsza nauka to praktyczna nauka.

Więc jeśli znajdziesz kanały dystrybucji to dla Ciebie będzie tak samo ważne 

(a może i bardziej) jak lista znajomych. Jeśli sprzedajesz towar – potrzebne Ci 

będą hurtownie, dobrzy pośrednicy, zaprzyjaźnione sklepy stacjonarne czy 

internetowe. Przydadzą się portale społecznościowe – tam możesz znaleźć 

odpowiednich partnerów.
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Droga produktu od producenta do konsumenta (przykładowy schemat).

Gdzie będzie Twój biznes?

Producenci

Hurtownie

Przedstawicielstwa regionalne

Sklepy

Klienci

Współpraca

Usługodawcy
Transport
Ubezpieczenie
Reklama
itp

⎫
⎬
⎭

Materiały

Amortyzacja (np. maszyn i budynków)

Robocizna pracowników (wypłaty, ZUS, podatek, inne)

Podatki (dochodowy, VAT, inne np. akcyza)

Ubezpieczenia (klientów, firmy, samochodów itp)

Transport

Magazynowanie

Reklama

Inne

Koszty produktu

Przykładowy schemat kosztów produktu

Promocja

Oznacza wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami. Za jej pomocą 

rozwiązuje się sprawy dotarcia z informacją o produkcie do grupy potencjal-

nych odbiorców oraz nakłonienie ich do zakupu towarów.

Często też spotkasz się z określeniem: „ten towar jest w promocji”, co 

najczęściej oznacza jego niższą cenę lub za tę samą cenę więcej towaru (np. 

objętościowo, ilościowo). Jeśli będziesz miał taką sytuację  w swoim biznesie 

postaraj się nie obniżać nigdy ceny. Lepiej jest dodać towar, zwiększyć jego 

ilość tym samym szybciej sprzedasz swoje towary (czy usługi) niż mieć mniej 

pieniędzy z takiej sprzedaży promocyjnej. Czasem jednak może się zdarzyć, 

że lepiej jest obniżyć cenę (szybsza sprzedaż towaru jest nam niezbędna z 

jakiś tam powodów...).
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Reklama

Aby Twój interes się rozwinął, aby Twoi klienci się o nim dowiedzieli to 

oprócz promocji (dotarcia do klienta) potrzebujesz reklamy. Możesz skorzystać 

z różnych sposobów reklamowania się. Podzielone tutaj są na kategorie:

- media: TV, radio, gazety, internet (ogłoszenia, reklama na portalach, 

mailing)

- ulotki, katalogi, foldery, bilbordy

- inne: okna wystaw, domów, ściany domów, mury, samochody, autobusy, 

tramwaje, przyczepy, wolno stojące pojazdy, itp. stałe i ruchome obiekty

- własna strona www

Rozwój firmy

Gdy Twoja firma zacznie się rozwijać i jeśli chcesz aby się rozwijała zadbaj o 

wiedzę dla siebie i swoich pracowników. Są to: szkolenia, wideokonferencje, 

zdobywanie wiedzy przez samokształcenie (książki, e-booki, mp3 z fachową 

wiedzą, portale ze szkoleniami on-line, seminaria, warsztaty, wszelkie uczest-

nictwo branżowe włącznie z targami, meetingami itp).

Ekspansja na dalsze rynki, rynki zagraniczne

Warto pomyśleć o rozwoju swojej firmy już na etapie jej rozkwitu, ponieważ 

często firmy po 5 latach bankrutują. Jest przyjęte, że jeśli firma ma więcej niż 5 

lat istnienia na rynku to znaczy, że ma szansę przetrwać. Jeśli masz taką 

możliwość to nie pozostawaj w strefie swojego kręgu, okolicy.

Wiesz dlaczego w USA szybko się firmy mogą dorobić, osiągnąć wielki 

sukces? Jeśli ktoś przykładowo „wpadł” na pomysł jakiegoś produktu i jest on 

sprzedawany w jednym stanie USA, w którym ten ktoś ma założoną firmę i 

odniósł „malutki” sukces to powielając ten sukces w każdym innym stanie - 

czyli pomnóż to przez 50 i masz 50-krotną wielkość takiego sukcesu. Więc jeśli 
np. w Polsce uda Ci się sprzedać jakiegoś produktu np. 1000 szt i to daje Ci 

satysfakcję, zadowolenie i dobre/wystarczające pieniądze – to dlaczego nie 

spróbować powielić tego sukcesu na inne rejony (bo np. sprzedawałeś tylko w 

jednym województwie – np. swoje usługi) czy kraje? Zbuduj sobie sieć swoich 
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własnych usług czy małych/dużych sklepów i rób to samo w każdym innym 

województwie, mieście i miejscu. Nie „siadaj na laurach”, właśnie teraz masz 

szansę rozwinąć swój biznes na dużą skalę. Jeśli robisz jakąś usługę (nawet 

np. serwis samochodów – wydawałoby się, że tego nie można powielić) to 

sprzedaj swój specyficzny sposób prowadzenia biznesu jako licencję/franczy-

zę (str 35) i czerp z tego tytułu korzyści w postaci dochodu pasywnego (str 

53) nawet do końca życia.

Budowa sieci i rodzaje sieci

Sieć to nic innego jak układ tych samych lub podobnie działających skle-

pów, marketów, firm, czy usług powiązanych ze sobą wyglądem, sposobem 

działania czy metodą.

Znane są sieci komputerowe/internetowe, sklepów i supermarketów (np. 

Biedronka, TESCO, itp.), gastronomi (np. KFC, Pizza Hut, McDonald itp) usług 

(taxi, fryzjerstwo, salony kosmetyczne, SPA itp.) oraz sprzedaży bezpośredniej 

i networku (str 45) (np. Avon, Oriflame, FM Group, Flavon Group, Akuna, 

Amway, CaliVita, Colway, Herbalife, MonaVie i setki innych). Wiele poważnych 

firm widzi w systemie sieci wielki potencjał. Nawet media zaczęły się liczyć z 

internetem – jeśli chcesz zaistnieć na świecie możesz np. przesłać film na 

YouTube i nie będzie już zależał od TV Twój sukces tylko od internautów. Weź 

to pod uwagę i zaistniej w sieci internetowej.

Czy uciekniesz od podatku?

Aby nie płacić zbyt dużego podatku za cały rok działalności pamiętaj o kilku 

ważnych sprawach:

Nie zostawaj z towarem na koniec roku – jeśli tylko możesz sprzedaj go jak 

najszybciej nawet za obniżoną cenę, ponieważ przy rozliczeniu i sumowaniu 

całego roku jest brany pod uwagę Twój remanent początkowy, koszty zakupu i 

remanent końcowy. To znaczy, że jeśli nie sprzedasz tego towaru do końca 

grudnia to zapłacisz za niego podatek, a gdy sprzedasz nawet za obniżoną 

cenę to zapłacisz podatek z tego co sprzedałeś (i będziesz mieć pieniądze 

właśnie z tej sprzedaży na podatek). Dlatego też mądrze działające firmy 
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pozbywają się pod koniec roku towaru, który im będzie zalegał a w szczegól-

ności jeśli jest to towar sezonowy. W dodatku zarabianie pieniędzy polega na 

ich obrocie. Powszechnie się określa: pieniądz musi być w ruchu i generować 

zyski im więcej się „obraca” pieniędzmi tym większe daje zyski.

Innym sposobem na „ucieczkę” z podatku jest kupowanie sprzętu, samo-

chodu w listopadzie (w tym miesiącu płaci się zaliczkowo podwójną kwotę 

podatku: za listopad i za grudzień). Dlatego też jeśli planujesz kupno czego-

kolwiek wstrzymaj się (jeśli możesz) do listopada – upieczesz dwie pieczenie 

naraz: zrobisz zakup (często w tym okresie są promocje – właśnie po to aby 

nie zostać z towarem na koniec roku) i masz koszty, które obniżą Ci zgodnie z 

prawem dochód przed opodatkowaniem. Jeśli jest to sprzęt czy samochód, 

który przekracza kwotę amortyzacji (proces utraty wartości majątku trwałego, 

wywołany jego zużyciem fizycznym - powstałym w skutek eksploatacji oraz 

ekonomicznym (moralnym) - będącym wynikiem postępu technicznego, 

związanego z możliwością uzyskania na rynku np. maszyn, urządzeń bardziej 

wydajnych, tańszych w eksploatacji, pozwalających uzyskać produkty lepszej 

jakości. Ta utrata wartości jest przenoszona na wartość produktów wytworzo-

nych przy wykorzystaniu amortyzowanego majątku trwałego) do wpisania 

jednorazowo (ta maksymalna kwota może się zmieniać – zapytaj w biurze 

rachunkowym) to możesz wziąć taki sprzęt czy samochód np. w leasing.

Leasing, kredyt

Leasing potocznie mówiąc oznacza wynajęcie/dzierżawę/użyczenie przed-

miotu leasingu. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, 

leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) 

prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie 

leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). W 

praktyce wygląda to tak, że np. samochód wzięty w leasing jest własnością 

firmy leasingowej (ma nr rejestracyjny i dowód na firmę leasingową, ubezpie-

czasz Ty z cesją na firmę leasingową lub ubezpiecza firma leasingowa), która 

wystawia Ci za to fakturę co miesiąc a ty taką kwotę jaka jest na fakturze 

płacisz im. Wpisujesz sobie to w koszty. Podatek VAT jet twoim podatkiem do 

odjęcia z VAT-u ze sprzedaży. Po zakończeniu umowy (leasingu) musisz z 
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godnie z polskim prawem zwrócić przedmiot leasingu (?!!!). Ale nic się nie 

martw. Firmy leasingowe „coś” z tym sprzętem muszą zrobić – oni go nie 

potrzebują. Często tego typu przedmioty są sprzedawane Tobie za wcześniej 

ustaloną w umowie kwotę (masz prawo pierwokupu) albo dają to na licytację 

(sam też możesz skorzystać z takiego sprzętu po leasingowego, który ktoś 
inny leasingował).

Kredyt bankowy (za Wiki) – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy 

bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę 

na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt 

zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym 

bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej 

definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiąza-

niowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i 

oprocentowanie.

Rozróżnimy tu dwa rodzaje kredytów:

1. Gospodarczy (dla osób prowadzące działalność gospodarczą)

2. Dla osób fizycznych (np. na zakup mieszkania, samochodu, AGD itp).

Do prowadzenia biznesu potrzebny jest kredyt gospodarczy, w którym 

rozróżniamy dwa rodzaje kredytów: obrotowy i inwestycyjny - gdzie tylko 

niektóre szczegóły zostaną opisane.

- kredyt obrotowy - przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalno-

ści przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru.

- kredyt w rachunku bieżącym

- kredyt w rachunku kredytowym

- kredyt docelowy przeznaczony na określoną w umowie operację
- kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań udzielony jako pomoc finanso-

wa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań z 

okresem kredytowania krótszym niż 30 dni

- linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna
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- kredyt sezonowy udzielany jest firmom związanym z sezonowością
- kredyt inwestycyjny udzielony na sfinansowanie inwestycji – długotermi-

nowy.

Aby otrzymać kredyt w banku należy spełnić pewne kryteria, które każdy 

bank wymaga np. odpowiednie obroty, dochody, majątek firmy, rodzaj działal-

ności, zabezpieczenie kredytu, potrzebne są informacje o kontrahentach, 

zamówieniach, zdolności kredytowej, może potrzebny będzie biznesplan – o 

szczegóły pytaj w swoim banku, gdzie masz firmowe konto (i nie tylko – w 

innych bankach też możesz popytać).

Zalety i wady indywidualnej działalności gospodarczej

Zalety 

- Niskie koszty założenia i prowadzenia działalności 

- Krótki czas i stosunkowe łatwe założenie czy likwidacja firmy (za granicą 

jest jeszcze prościej)

- Możliwe wszystkie formy opodatkowania.

- Właściciel firmy jest sam sobie szefem, może dopasować do siebie rytm i 

czas pracy oraz czas wolny.

- Mała firma jest elastyczna, szybko reaguje na zmiany rynku.

- Możliwość odliczania różnych wydatków związanych z prowadzeniem 

działalności (zakup samochodu, komputera i innych urządzeń niezbędnych do 

prowadzenia działalności).

Wady

- Za zobowiązania odpowiada się całym swoim majątkiem.

- Działalność raczej w mniejszym rozmiarze na mniejszą skalę choć nie we 

wszystkich branżach.

- Konieczność opłacania składek ZUS bez względu na dochody (wymagają 

tego przepisy w Polsce – za granicą często jest inaczej – dopóki nie zarabiasz 

to nie płacisz ubezpieczenia, w każdym razie nie ma takiego obowiązku)
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- Trudno o urlop, praca często po godzinach i w weekendy. Jeśli to jest e-

biznes to nie koniecznie.

- Rozwój firmy i jej przyszłość uzależniona od jednej osoby – jest to i wada i 

zaleta zarazem. Przy spółkach wieloosobowych nie jest łatwo o jednomyślność 

w dodatku zdarzają się nieuczciwe praktyki kogoś ze wspólników (ustawiane 

przetargi, przekupstwo jednego lub kilku członków zarządu itp).

Polecane pozycje

Bogaty ojciec, Biedny ojciec - Robert Kiyosaki
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Rozdział IV Inne (alternatywne) sposoby zarabiania 
pieniędzy.

"Ludzie którzy cały dzień pracują, nie mają czasu na zarabianie pienię‐
dzy"

Dowiedziałeś się już, że oprócz pracy na etacie możesz zarabiać pieniądze 

z własnego tradycyjnego biznesu. Jest jeszcze wiele sposobów zarabiania 

pieniędzy wymagające np.: dużej gotówki na zainwestowanie, najlepszych 

umiejętności (dla wybitnie utalentowanych) lub poświęcenia dużej ilości czasu. 

Najczęściej osoby poszukujące pracy raczej nie mają większej gotówki na 

zainwestowanie w odpowiedni własny biznes (chyba, że rodzina ma), a osoby 

o wybitnych umiejętnościach raczej nie rozpoczynają własnego biznesu, 

ponieważ często już na etapie ostatnich lat studiów dostają intratną propozy-

cję pracy. Choć zdarzają się wyjątki w wielu sytuacjach. Najczęściej to więk-

szość osób posiada dużo czasu. I ten czas można spożytkować zamieniając 

go na zarabianie pieniędzy. Na pewno coś słyszałeś o takim sposobie zarabia-

nia (będzie o nim mowa niżej) ale nie do końca usłyszałeś wszystko lub to co 

słyszałeś nie było obiektywne, często wyrwane z kontekstu lub przedawnione 

(np. informacje oparte sprzed 20 lat – o czym informująca nas osoba nie 

wiedziała) a najczęściej takie informacje zawierały dość silne emocje co 

powodowało, że właśnie taka informacja nie była prawdziwa, uczciwa i rzetelna 

szczególnie na obecne czasy.

Wcześniej w dziale o pracy na etacie miałeś krótko opisaną piramidalną 

pracę – strukturę piramidy (str 17). Gdzie zwykły, szary człowiek, który ubiega 

się o pracę a potem ciężko pracuje, znajduje się gdzieś na dole tej piramidy (z 

czasem pnie się po jej szczeblach, powoli do góry). Wiesz już, że pracując w 

takim systemie pracy (jaki jest powszechny i wszechobecny) nie będziesz mógł 

zarobić więcej niż np. Twój dyrektor w firmie, nawet gdybyś pracował z naj-

większym wysiłkiem. Często spotkasz się też z tym, że Ty ciężko pracujesz 

niemalże jak wół i zarabiasz np. tyle samo co inna osoba na podobnym 

stanowisku, która się obija lub prawie nic nie robi. Czy taka sytuacja będzie Cię 
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motywować do jeszcze wydajniejszej pracy, wysiłku, czy po jakimś czasie 

zaczniesz sobie odpuszczać – bo niby dlaczego Ty masz ciężko harować na 

jakiegoś nieroba? Zapytaj swoich rodziców czy tak się nie działo i nie dzieje?

A teraz wyobraź sobie, że pracujesz w taki sposób, gdzie możesz zarobić 

więcej niż ten kto jest nad tobą i to dużo więcej. W tym sposobie zarabiania 

pieniędzy można zarabiać tyle ile się wypracuje, ile się poświęci uczciwie, 

systematycznie i rzetelnie swojego czasu i wysiłku. A ten kto nie wiele poświę‐
ca tej pracy lub wcale nie będzie miał wiele lub NIC. Uczciwe? Powiesz, że to 

niemożliwe? Tak, masz rację, to niemożliwe, w obecnym systemie pracy 

(tradycyjnym) to jest niespotykane – w tym co poznasz za chwilę to normalne.

I jeszcze następne pytanie. 

Z kim wolisz przebywać, zadawać się: z ludźmi wesołymi, otwartymi, szcze-

rymi, zadowolonymi, optymistami, szczęśliwymi, odnoszącymi sukcesy czy... 

maruderami, narzekającymi, pesymistami, smutasami, fałszywymi, kłamcami, 

obłudnikami, nieudacznikami itp.? 

Tak, każdy chce tych „pozytywnie nakręconych” - od nich bije energia życia

Wiesz dlaczego chcesz przebywać z tymi pierwszymi (pozytywni) – bo sam 

taki chcesz być. Nie chcesz być jak Ci drudzy (negatywni), bo ich nikt nie lubi. 

Od nich emanuje zła energia. Po przebywaj sobie z taką negatywnie nastawio-

ną do życia osobą – to po kilku tygodniach a może i dniach zaczniesz być taki 

sam jak i ona. :(

Więc ten inny sposób zarabiania pieniędzy daje Ci jeszcze jedną możliwość 

– spotykania się i przebywania wśród „pozytywnie nakręconych”.

Załóżmy, że wybrałeś drogę do własnego biznesu – brawo – do odważnych 

świat należy. 

Do takiego tradycyjnego biznesu potrzeba środków na inwestycje – nawet 

niewielkich ale są potrzebne – czy to na zakup domeny, serwera, oprogramo-

wania czy komputera (np. sklep internetowy) czy np. na zakup urządzeń 

sklepowych (lady, regały, kasa fiskalna, komputer), wynajęciu lokalu, ogrzewa-

nia, oświetlenia, ubezpieczenia tego wszystkiego lub przy biznesie związanym 

z produkcją, gdzie wchodzą w grę maszyny, zatrudnienie pracowników, 

przeszkolenia w zakresie BHP i innych przepisów niezbędnych na dane 
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stanowisko czy rodzaj działalności (np. gastronomia - sanepid).

Im więcej masz środków pieniężnych tym większą szansę na udany jakikol-

wiek biznes. Natomiast gdy posiadasz mało finansów lub wcale – możliwości 

się kurczą. Co zatem robić, gdy się chce mieć biznes a nie ma się za bardzo 

środków czy możliwości (np. lokalowych)? Spore ryzyko – a jak nie wyjdzie 

biznes? – przecież nie wiesz.

A teraz znowu sobie wyobraź sytuację, że masz taką możliwość rozwinięcia 

biznesu nie posiadając lokalu czy mając nie wiele pieniędzy na inwestycję.

Żeby móc sprzedać swoje wyprodukowane czy zakupione towary albo 

własne usługi, trzeba znać lub już mieć drogę dystrybucji i zrobić odpowiednią 

kampanię reklamową w postaci ulotek, folderów czy katalogów im bardziej 

profesjonalna tym lepsi klienci – bo nie znajdziesz dobrego klienta na ulotkę – 

kserowankę, nie czarujmy się. Żeby reklama była opłacalna to musisz zrobić 

np. odpowiednią ilość (kilkaset a często kilka tysięcy) katalogów czy ulotek aby 

jednostkowo wychodziło jak najtaniej a sumarycznie nie nadwyrężało Twojego 

budżetu. Musisz też zainwestować „na zapas” - takie materiały reklamowe 

będziesz powoli i sukcesywnie wykorzystywał aż do całkowitego wyczerpania 

nakładu (czasem przez wiele miesięcy). Istnieje też ryzyko zmiany sytuacji na 

rynku czy w firmie, gdzie materiały reklamowe się dezaktualizują i zostaje z 

nich tylko makulatura (są to Twoje straty).

W niżej omawianym sposobie zarabiania pieniędzy nie martwisz się o 

materiały reklamowe – są już gotowe w postaci katalogów, folderów, cenników 

itp. - kupujesz tyle sztuk ile potrzebujesz, nawet kilka sztuk potrzebnych na 

daną chwilę a jeśli coś się zmieni to masz zawsze nowe i aktualne materiały - 

nic przy tym nie tracąc.

Poniżej opisany jest znany już od bardzo wielu lat sposób zarabiania 

pieniędzy. Od początku jego istnienia wielokrotnie zmodyfikowany (co świad-

czy o jego elastyczności) i w wielu sytuacjach zoptymalizowany oraz uprosz-

czony system – bo jest to pewnego rodzaju system/sposób na biznes (często 

określany jako franczyza). Ma on również strukturę piramidy lecz często 
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określanej jako piramidy odwróconej – ponieważ, kiedy Ty pracujesz na etacie 

to z twojej pracy pieniądze idą do góry (Twoja wartość pracy rozkłada się na 

pozostałych nad Tobą – tak w uproszczeniu). W odwróconej piramidzie jest na 

odwrót – pieniądze idą w dół (zarobki). Oprócz tego Ty możesz zarobić więcej 

niż ten na górze.

Co charakteryzuje ten sposób zarabiania pieniędzy i czym się różni od 

innych sposobów (kilka różnic zostało wymienionych wyżej a zaznaczone 

kolorem niebieskim – jako inny sposób zarabiania pieniędzy niż tradycyjny)? 

Charakteryzuje się tym iż jest DUPLIKOWALNY – to znaczy powtarzalny. 

Powtarzasz czynności, które zrobił ktoś przed Tobą i osiągnął sukces.

Wyobraź sobie sportowca, który osiąga znakomite rezultaty, ma dziesiątki 

medali, jest Twoim idolem i sportowca co nic nie osiąga. Jak chcesz być 

dobrym zawodnikiem i osiągać sukcesy w danej dziedzinie sportu to z kogo 

bierzesz przykład? Takie branie przykładu (powtarzanie, powielanie) to nic 

innego jak duplikowanie – będziesz chodził na podobne treningi co Twój idol, 

słuchał się trenera, będziesz naśladował sportowca aby się stać wkrótce takim 

samym świetnym zawodnikiem jak Twój idol.

Co to jest za biznes? To jest Network Marketing (MLM).

Network Marketing to system sprzedaży bezpośredniej połączony jedno-

cześnie z budowaniem własnej sieci dystrybutorów. Wcześniej opisane było, 

że najważniejsza jest SPRZEDAŻ – sprzedaje się ciągle, przez cały czas, swoją 

osobę, towary, usługi, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje. Również i w networku 

sprzedajesz. Nie chodzi tu o sprzedaż od drzwi do drzwi, lecz jest to biznes 

poleceń i reklamy produktów bądź usług, z których sami korzystamy i jeste-

śmy w 100% do tego przekonani. 

Przykład:

Wyobraź sobie, że lubisz kawę i ciasteczka. Pewnego dnia dowiedziałeś się 

o fajnej kawiarence – poszedłeś tam z ciekawości, spróbowałeś. Wszystko było 

wyśmienite. Po przyjściu do domu opowiedziałeś całej rodzinie, wykonałeś 
kilka telefonów opowiadając jak aromatyczną kawę piłeś i jadłeś przepyszne 

ciasteczka – mówisz to wszystko z wielkim entuzjazmem i zachwytem (bo taka 
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jest prawda). Twoja rodzina i znajomi idą do polecanej przez Ciebie kawiarenki 

– co to za pyszności im zachwalałeś? - tak są zaciekawieni :) Kiedy oni się 

przekonali, że miałeś rację i są zadowoleni – polecają innym, tak jak Ty 

poleciłeś. Co się stało? W Krótkim czasie dowiedziało się o kawie i ciastecz-

kach kilkaset osób – chociaż Ty powiedziałeś tylko kilku najbliższym osobom. 

Co Ty z tego masz? Satysfakcję. Co ma kawiarnia? Duże obroty. A gdybyś 
jeszcze zarabiał na przekazywaniu takiego rodzaju informacji o produkcie – 

byłoby dobrze? Zarabialiby również twoi znajomi i znajomi znajomych... - 

możesz w ten sposób pomóc też innym. Tutaj sprzedałeś informację o produk-

tach poprzez swoje emocje. Nie sprzedawałeś nikomu kawy ani ciasteczek.

To jest sposób na biznes. Współpracując z kilkoma osobami budujesz wielką 

grupę nauczając ich jak to się robi (a oni później będą nauczać innych – 

duplikować).

Najlepsi klienci i współpracownicy to osoby młode (uczniowie, studenci, 

osoby po studiach oraz starsze, ceniące sobie zdrowie, mające czas, chcące 

sobie dorobić).

Network Marketing – czy warto się zainteresować takim sposobem zarabia-

nia pieniędzy?

Oczywiście warto! Dlaczego? Poniżej kilka wybranych punktów.

1. Poznasz wiele ciekawych, zadowolonych, często szczęśliwych i bogatych 

osób.

2. Masz możliwość rozwoju i samorealizacji.

3. Współpracujesz z ludźmi – nie masz szefów ani pracowników.

4. Nielimitowany czas pracy – pracujesz ile chcesz i kiedy chcesz – takie 

wtedy masz wyniki. Często osoby odchodzą z Networku, bo myślą, że jak 

troszkę popracują to będą mieć kokosy.

5. Nie potrzebujesz kwalifikacji.

6. Możesz sobie dorobić do obecnej pensji a nawet sporo zarobić.
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Na rynku istnieje bardzo wiele firm działające na zasadzie MLM-u. Którą 

wybrać, która jest ta naj...? Aby się zdecydować i dobrze wybrać trzeba 

wiedzieć o kilku ważnych aspektach.

Co jest najważniejsze przy wyborze MLM-u?

1. Firma - czy jest odpowiednio długo na rynku (4 – 10 lat). Jeśli jest za 

młoda to istnieje ryzyko, że się nie utrzyma na rynku, jeśli jest za „stara” ma już 

spore doświadczenie ale może nastąpić nasycenie jej produktami i będziesz 

mieć problem ze znalezieniem potencjalnych odbiorców/klientów chyba, że 

wprowadza często nowe produkty.

2. Produkt – musi to być taki produkt, który Tobie będzie odpowiadał – 

ponieważ to Ty go będziesz konsumował/używał i będziesz „żywą 

reklamą” (jesteś zadowolony to też i polecasz). Jak możesz polecać COŚ 

czego sam nie znasz i nie używasz? Musisz być wiarygodny. Produkt musi być 

unikalny i zużywalny (kupujesz i regularnie zużywasz/konsumujesz), który 

będzie spełniał oczekiwania rynku i trafiał w ogólnie panujące trendy.

3. Sponsor – czyli osoba, która Cię wprowadzi w tajniki tego biznesu. Jest to 

bardzo ważny element w odniesieniu sukcesu, ponieważ to będzie Twój 

nauczyciel, opiekun, przyjaciel, mentor. To osoba, która będzie Cię wspierać, 

gdy zwątpisz, nauczy Cię od podstaw a Ty to będziesz duplikował (skoro on 

już osiągnął/osiąga sukces to po co „wyważać otwarte drzwi”?)

4. Plan Marketingowy – jest to sposób sprzedaży i wynagradzania ustalony 

przez firmę. Dobry plan to taki, który jest prosty i zrozumiały. Jeśli na spotkaniu 

nie możesz zrozumieć zasady działania – co i ile jest płacone to się zastanów 

czy warto z tą firmą współpracować.

Plany są w systemach procentowych i binarnych. Polecam artykuł w Network 

Magazynie

Co należy robić aby osiągnąć sukces w tej branży (jak duplikować)?

1. Należy zrobić listę – patrz niżej Lista znajomych – jak widzisz lista taka 
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jest potrzebna w każdym ważnym momencie, biznesie czy pracy – to Twój 

atut. Jak dobrze wyselekcjonować listę? - poczytaj jeszcze temat o Twoim 

otoczeniu - to Ci może pomóc.

2. Umawianie się. Po zrobieniu listy i wyselekcjonowaniu dzwonisz i 

umawiasz się na spotkanie. Jak to zrobić prawidłowo – dowiesz się od swojego 

sponsora (osoby, która Cię do biznesu wprowadziła).

3. Plan Marketingowy – na takim umówionym spotkaniu odbywają się 

Plany Marketingowe. Prowadzi go z reguły Twój sponsor - do momentu i tak 

długo aż sam się nie nauczysz tego dobrze robić. Możesz też prowadzić 

spotkanie sam (jeśli czujesz się na siłach – nie każdy umie i lubi prowadzić 

publiczne wystąpienia).

4. Follow-up – czyli ponowne spotkanie (oznacza: kontynuować, pójść 

śladem, zainteresować się, sprawdzić). Na takim spotkaniu dochodzi do 

dodatkowych pytań od obydwu stron i sfinalizowanie.

Lista znajomych.

Jak zrobić prawidłową listę znajomych? 

Lista znajomych to nic innego jak lista wszystkich Twoich znajomych np. z 

telefonu komórkowego, z portali społecznościowych (NK, Facebook, GoldenLi-

ne itp.) i innych osób, których znasz np. z widzenia, imprezy, spotkania, 

siłowni, klubu itp. To są takie osoby np, które gdybyś zobaczył za granicą na 

wczasach czy wycieczce to podszedłbyś i się przywitał: „cześć, co tu robisz? 

Pani też na wycieczce? Poznaję Pana – ma Pan firmę...?” Lista znajomych to 

lista z Twojego otoczenia.

Więc spisujesz wszystkich, ale to wszystkich bez wyjątku, obok piszesz 

telefon, e-maila czy adres – co masz i znasz. Możesz tę l istę 

„posegregować” (robisz selekcję przydatności do interesującego Cię tematu i 

priorytetów). Z tej listy wybierz 20 osób spełniających najlepsze Twoje kryteria 

– resztę na razie sobie odpuść. Ponieważ taką listę możesz wykorzystać 

wielokrotnie do różnych sytuacji - pamiętaj, zbieraj kontakty – to jest Twoja 

najlepsza i najważniejsza baza danych – baza do wszystkiego. Czy poszuku-

jesz pracy, poszukujesz pracowników, szukasz osób do współpracy, wspólni-
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ków do biznesu – taka lista będzie dla Ciebie punktem wyjścia i niezbędnym 

atutem. Zawsze nowo poznane osoby z twojego otoczenia dopisuj do takiej 

listy.

Twoje otoczenie

Listę osób zrobiłeś z twojego otoczenia. Podzielimy je na trzy kręgi.

1. Krąg najbliższych, rodzina.

To są takie osoby co wiedzą o Tobie najwięcej - od Twoich dziecięcych lat do 

dnia dzisiejszego (co jadłeś, co robiłeś, czym, z kim i jak się bawiłeś, w czym 

chodziłeś i jak się ubierasz, na co chorowałeś itp). Jeśli im powiesz, czym się 

teraz zajmujesz to raczej wybiją Ci to z głowy - oni przecież wiedzą najlepiej, 

lepiej niż Ty na co Cię stać. ;)

2. Krąg bliższych znajomych.

To takie osoby, z którymi się często spotykasz w szkole, pracy, na imprezach 

itp. Oni mniej wiedzą o Tobie i tu możesz znaleźć akceptację swoich pomy-

słów.

3. Krąg pozostałych znajomych.

To są osoby przypadkowo poznane, przy jakiś okazjach, w sklepie, w 

urzędzie, z którymi nie utrzymujesz zażyłych stosunków towarzyskich. Te 

osoby będą Cię traktować tak, jak Ty się im przedstawisz i jak chcesz aby cię 

znali i widzieli.

Jakie korzyści jeszcze daje MLM?

- Możesz zacząć na część etatu, pracując w wolnym czasie (po godzinach). 

Z czasem jeśli zaczniesz odnosić sukcesy – sam zdecydujesz czy zostać przy 

etacie czy prowadzić własny biznes.

- Sam decydujesz z kim będziesz współpracował i kogo wybierzesz do 

swojego zespołu/grupy (nie proponuj wszystkim - będziesz miał "urwanie 

głowy").

- W marketingu sieciowym możesz zacząć za niewielką kwotę (od kilkudzie-
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sięciu złotych do kilkuset).

- Masz możliwość uzyskania stałego pasywnego dochodu (str 53).

Błędy popełniane w Networku przez „świeżo upieczonych networkerów”

1. Nie słuchają się sponsorów, nie duplikują tego co inni sponsorzy zrobili, 

na czym inni odnieśli sukces – robią na „własną rękę” (nie według prostych 

zasad Networku) psując jednocześnie opinię o Networku.

2. Często dają ogłoszenia na portalach, forach, wysyłają masę spamu o tym, 

że jest to wspaniały biznes, w którym zarobisz masę pieniędzy „nic” nie robiąc 

itp. - to znaczy, że mają kiepskiego sponsora lub się go nie słuchają – więc 

Tobie tacy „naganiacze” nic nie pomogą i nie nauczą – oni tylko psują wizeru-

nek branży – unikaj ich.

3. Za dużo gadają na każdym i pierwszym lepszym spotkaniu, żadnej okazji 

nie przepuszczają.

Zalety sprzedaży sieciowej:

- Nie wymaga specjalistycznego wykształcenia.

- Nie trzeba inwestować kapitału.

- Swobodne dysponowanie czasem.

- Brak opłaty członkowskiej.

- Brak ryzyka.

- Praca bez zwierzchnika.

- Zatrudnienie główne lub dodatkowe.

- Możliwość zdobycia ponadprzeciętnego wynagrodzenia.

- Bonusy, wyjazdy zagraniczne, darmowe szkolenia.

Wady:

- Niezrozumienie branży przez społeczeństwo. Spotkasz jeszcze wiele osób 

(szczególnie w średnim wieku z tzw. okresu byłej komuny), które będą przeciw-

ne Twoim działaniom, będą się naśmiewać, wybijać Ci to z głowy i zniechęcać 

– potraktuj ich jak kibiców, nie zrażaj się. Ty masz znaleźć na początek kilka 

osób wartych współpracy spośród kilkudziesięciu a może nawet kilkuset – to 
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normalne, szukasz zawodników nie kibiców.

- Nauka nowego stylu życia od podstaw (tego nie uczyli w szkole) – więc to 

będzie trwało, nie osiągniesz tej wiedzy od razu na drugi dzień.

- Wymaga cierpliwości, wytrwałości, zaangażowania, samodyscypliny, 

wytężonej i uczciwej pracy, chęci uczenia się, poznawania nowych osób, 

pomagania im – dla wielu bariera nie do pokonania - oni odnajdą się w pracy 

na etacie.

Najprostsza filozofia Networku w dwóch krokach:

1. Sam spożywasz/konsumujesz/używasz produkt

2. Polecasz go innym (NIE MUSISZ sprzedawać)

I jeszcze pytanie w tym rozdziale (odpowiadałeś na nie przed przeczytaniem 

tego e-booka w ankiecie)

Jakbyś wolał zarobić - 100% z własnej pracy czy po 1% z pracy 100 osób? 

Tak schematycznie wygląda zarabianie w Networku – to cała grupa pracuje 

na sukces, Twój sukces. Pamiętasz, na etacie to Ty pracujesz na siebie i 

innych. 

Uwaga na piramidy finansowe – nie inwestuj tu ŻADNYCH pieniędzy!

Możesz spotkać się z tym określeniem piramida finansowa, która to w 

Polsce jest zabroniona.

Co to jest piramida finansowa?

Za Wiki: Piramida finansowa lub Schemat Ponziego (nazwana tak od 

Charlesa Ponziego); określana także jako sprzedaż lawinowa. Struktura 

finansowa, wzorowana na marketingu wielopoziomowym (MLM, Network 

marketingu) i często z nim mylona.

Piramida finansowa ma pozornie identyczną strukturę co piramida sprzeda-

ży. Zyski węzła nie pochodzą jednak ze sprzedaży towarów lub usług, a 

praktycznie w całości z wpłat wpisowego wnoszonego przez nowych członków 

struktury, pozyskanych przez węzeł i węzły potomne. Na piramidzie finansowej 

zyskują tylko osoby, które znajdują się u jej szczytu i wystarczająco wcześnie 
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do niej dołączyły. Olbrzymia większość uczestników piramidy na niej traci.

W większości krajów świata, w tym w większości krajów Unii Europejskiej, 

sprzedaż lawinowa jest nielegalna. W Polsce organizowanie bądź kierowanie 

systemem sprzedaży lawinowej jest czynem nieuczciwej konkurencji zagrożo-

nym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Programy Partnerskie (PP)

Za Wiki: Program partnerski - narzędzie internetowego marketingu. Jest to 

skrypt sprzężony z bazą zamówień sklepu internetowego. W programie tym 

organizatorem jest sklep online, oferujący produkty lub usługi - zaś uczestnika-

mi są osoby fizyczne lub firmy dysponujące własną stroną WWW. Partner po 

przystąpieniu do programu umieszcza na swojej stronie materiały dostarczone 

mu przez organizatora - w zamian za to otrzymuje prowizję za każdy udział w 

transakcji, która rozpoczęła się na jego stronie.

W praktyce wygląda to tak, iż klient X wchodzi na stronę internetową partne-

ra. Na stronie tej zapoznaje się z ofertą sklepu Y, po czym ze strony partnera za 

pomocą hiperłączy przechodzi na stronę sklepu. Jeżeli klient ten dokona 

zakupów w sklepie organizatora - wówczas partner otrzymuje prowizję (zazwy-

czaj w postaci kilku procent wartości zamówienia) od organizatora.

Programy partnerskie tworzone są najczęściej przez sklepy, które sprzedają 

produkty z dużą marżą. Dotyczy to np. takich branż jak jubilerstwo, markowe 

perfumy czy e-booki. Wszędzie tam - gdzie sklep może odstąpić część 

swojego zysku na rzecz większej sprzedaży. Również na rynkach sportowych 

np. związanymi ze sportami zimowymi (snowboard, narciarstwo) inwestuje się 

w programy partnerskie - ze względu na to, iż istnieje sporo stron traktujących 

o sportach zimowych, strony te są potencjalnymi partnerami programów 

partnerskich.

Regulaminy programów partnerskich najczęściej dokładnie precyzują rolę 

uczestnika takiego programu. W większości przypadków partner nie jest ani 

przedstawicielem organizatora ani pośrednikiem pomiędzy klientem a skle-

pem.
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Programy partnerskie wykorzystywane są nie tylko przez małe i średnie 

sklepy, którym zależy przede wszystkim na zdobywaniu popularności w sieci. Z 

tego typu narzędzi korzystają również firmy, które mają dominującą pozycję na 

rynku. 

Przykład: Google AdSense, Allegro

Jak stworzyć i wprowadzić własny Program Partnerski (PP)?

Można samemu stworzyć taki program jeśli ma się odpowiednią wiedzę na 

ten temat. Jeśli nie masz takiej wiedzy - skorzystaj z wiedzy innych.

Jest kilka firm oferujących takie programy i współpracę. Firma taka będzie 

zarządzać całym systemem zamiast Ciebie i Twojej mozolnej pracy przy 

komputerze.

Co daje posiadanie takiego programu?

Internetowe Programy Partnerskie to jedna z form marketingu opartego na 

wynikach (payper-performance). Sprzedawca produktów lub usług w Interne-

cie, mający własny program partnerski, wypłaca swoim Partnerom prowizję od 

zakupów dokonanych z ich polecenia. Dzięki programowi partnerskiemu 

Sprzedawca inwestuje swój marketingowy budżet w 100% skutecznie – płaci 

tylko za wyniki i dopiero po tym, jak sam zarobi. Korzyść jest obustronna - 

Sprzedawca zyskuje potężne narzędzie napędzające sprzedaż, zaś Partnerzy 

mogą wykorzystywać swoje strony www (oraz inne narzędzia, m.in. pocztę 

elektroniczną) do stworzenia dodatkowego, atrakcyjnego źródła dochodu.

Stworzenie dobrego, skutecznego programu partnerskiego zwykle wymaga 

znacznego nakładu pracy i środków. Sprzedawca powinien zadbać o wdroże-

nie bezpiecznego i bezawaryjnego oprogramowania, które będzie naliczać 

Partnerom należne wynagrodzenie i dostarczać im na bieżąco informacji o 

efektach współpracy. Konieczne jest przygotowanie zaplecza prawno-księgo-

wego, które sprawnie poradzi sobie z obsługą tysięcy dokumentów i przele-

wów. Wreszcie, aby program mógł skutecznie działać i dynamicznie się 

rozwijać, niezbędne staje się aktywne zarządzanie zespołem Partnerów, 

utrzymywanie z nimi bieżącego kontaktu i dostarczanie im niezbędnych 

materiałów marketingowych.
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Rozdział V  To czego nie uczą w każdej szkole
bo za dużo byś wiedział ;-)

Jak rozwinąć firmę, jak zdobyć dziewczynę/chłopaka, mieć wspaniałą 

rodzinę? Musisz nauczyć się sprzedawać!

Sprzedaż – to podstawa. Nauczysz się sprzedawać to możesz osiągnąć 

wiele.

Jak sprzedawać aby to osiągnąć? Mów językiem korzyści swojego słucha-

cza/odbiorcy. Tak naprawdę to prowadzisz sprzedaż swojej osoby, swoich 

umiejętności, charakteru, nabywasz relacji z klientem, rozmówcą.

Ty mówisz o sobie przez cały czas nawet jak milczysz. „Mówi” Twoje ciało, 

ubiór, gesty, mimika. Jeśli chcesz przekonać ludzi do jakiegoś sposobu 

myślenia lub określonego działania, powinieneś im powiedzieć, jakie będą 

mieć z tego korzyści. Można to wyrazić na trzy sposoby. 

1. Obiektywne przedstawianie cech danego działania (odpowiada na pyta-

nie: czym jest dane działanie, jak powinniśmy myśleć?).

2. Określenie zalet takiego działania czy myślenia (co to daje? - ogólnie). 

3. Mówisz o korzyściach (co to oznacza dla konkretnego słuchacza? - jaką 

on będzie miał z tego korzyść). 

Wolność finansowa

Ogólnie WOLNOŚĆ to brak ograniczeń, brak przymusów, swoboda.

Dla jednych wolność to życie w naturalnym środowisku (bez współczesnych 

technologii) dla innych to możliwość wypowiadania się bez ograniczeń a 

jeszcze innych możliwość poruszania się po dowolnym obszarze czy inne 

aspekty, które nas nie ograniczają.

Człowiek, który wychodzi na wolność z więzienia (mury, kraty, rygor i wiele 

ograniczeń) lub jest wolny może robić to co chce w granicach prawa.

Jak zatem wygląda wolność finansowa?

Rozpatrzmy dwa skrajne przypadki.

Jeden to taki, w którym człowiek żyje z minimalnymi wymaganiami. Wystar-
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czy, że ma gdzie mieszkać, co jeść i w co się ubrać. Na takie minimalne życie 

potrzebuje pewnej, comiesięcznej kwoty X. Dla niego osiągnięcie wolności 

finansowej sprowadza się do uzyskania stałych i regularnych miesięcznych 

dochodów o wysokości X. Jest to dla niego dochód, przy którym on już nie 

pracuje wcale lub pracuje z „czystej przyjemności”. Może to być emerytura, 

renta, odsetki, dywidendy, tantiemy itp.

Drugi przypadek to taki, w którym człowiek żyje „bogato”, tzn. oprócz 

mieszkania, pożywienia i ubioru chce również posiadać jakieś dobra (np. 

samochód, basen, konie, samolot itp), spełniać się lub realizować swoje 

marzenia, mieć możliwość kupowania czegokolwiek co w danej chwili faktycz-

nie potrzebuje nie zwracając uwagi na cenę. Człowiek taki czuje się wolny 

finansowo, ponieważ pieniądze nie stanowią dla niego elementu ograniczają‐
cego swobodę w szerokim tego słowa znaczeniu. Na takie „bogate” życie 

również potrzebuje stałego przypływu finansów bez większego zaangażowania 

w pracę zarobkową.

Takim stałym przypływem gotówki może być dochód pasywny.

Jej Wysokość Emerytura czyli dochód pasywny

Co to jest dochód pasywny? – za Wikipedią:

Dochód pasywny - Oznacza okresowy (np. comiesięczny) dochód bez 

stałego angażowania własnej pracy.

Osiągnięcia dochodu pasywnego wymaga jednakże sporo uwagi, pracy 

oraz wiedzy.

Dochód pasywny można porównać z emeryturą oraz innymi świadczeniami 

wypłacanymi przez państwo lub jego instytucje, choć jego osiągnięcie możliwe 

jest znacznie wcześniej.

Istnieje wiele przykładów źródeł dochodu pasywnego.

Osoby osiągające dochód pasywny bez wkładu własnej pracy nazywamy 

rentierami.

Dochód pasywny otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca (akcja, 

działanie) przynosi ciągłe zyski.
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Przykłady dochodu pasywnego

1. Odsetki z depozytów bankowych 

2. Zautomatyzowany płatny serwis internetowy np. zarabianie na reklamach 

kontekstowych. 

3. Dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości 

4. Dywidenda z posiadanych akcji 

5. Dochody z praw autorskich, licencji, patentów 

6. Posiadanie dużego biznesu z odpowiednią kadrą managerską 

7. Dochody z marketingu sieciowego, MLM

8. Dochody z programów partnerskich

9. Dochody z funduszy inwestycyjnych, giełdy, papierów wartościowych

10. Renta, emerytura, świadczenia rodzinne 

I tyle z Wikipedii.

Ad 2. Są portale/serwisy bezpłatne – zarabiają np. tylko z reklam i płatne 

np. abonamentem miesięcznym lub opłaty zgodne z regulaminem serwisu (np. 

aukcje).

Ad 3. Wynajem mieszkań jest najbardziej popularną metodą uzyskiwania 

dochodu pasywnego. Można kupić mieszkanie do remontu, wyremontować i 

wynajmować. Należy pamiętać, że koszt remontu czy budowy nieruchomości 

jest zbliżony do innego kosztu mieszkania czy budowy domu w danej miejsco-

wości czy jego rejonie ale zyski z wynajmu będą się różnić od siebie w zależ‐
ności od miejsca i rejonu (inaczej centrum, inaczej obrzeża czy okolice). 

Dlatego też czasami warto zapłacić więcej za działkę czy mieszkanie do 

remontu aby później czerpać większe zyski z wynajmu. Warto też kupować 

stare mieszkania znajdujące się na parterze i zamieniać je na lokale użytkowe – 

wynajem takiego lokalu użytkowego jest kilkukrotnie zyskowniejszy od lokalu 

mieszkalnego przy tej samej inwestycji.

Ad 5. Prawa autorskie mogą być z napisanej książki, utworu literackiego, 

wierszy, słów piosenek, kompozycji muzycznej, aranżacji, myśli technicznej 

(oprogramowania, gry komputerowe), za udział w reklamie, ze sprzedaży 

filmów itp., franczyza. Jeśli masz doświadczenie w jakieś dziedzinie (np. 

sportu) i nie ma jeszcze takiej książki na rynku – bądź pierwszy i napisz 
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książkę w postaci elektronicznej (nie musisz mieć pieniądze na zainwestowa-

nie w skład, naświetlanie, druk i dystrybucję) – zyski będziesz czerpał ze 

sprzedaży przez wiele lat. Dodałbym tu jeszcze franczyzę – jest to forma 

licencji - przykładem wykorzystania franczyzy jest McDonald, Biedronka, 

Żabka, KFC, pizzerie itp. może też to być sieć usług.

Ad 6. Jest to taki biznes, który bez ingerencji właściciela funkcjonuje nieprze-

rwanie (można wyjechać nawet na rok i nie kontaktować się z firmą a firma 

będzie odnosiła sukces i przynosiła zyski). Jest to też sposób na sprawdzenie 

czy Twoja firma jest dobra. Wyjedź na jakiś czas. Jeśli wrócisz i nadal będzie 

funkcjonować – to stworzyłeś bardzo dobrą firmę, jeśli się rozsypała, bo bez 

Ciebie nie dali sobie rady – nie masz czego żałować - zaharowałbyś się i do 

niczego nie doszedł.

Ad 7. MLM (Multi Level Marketing) inaczej marketing wielopoziomowy czyli 

sprzedaż wielopoziomowa lub sieciowa, jest więc jedną z nowoczesnych form 

sprzedaży produktów lub usług. Firmy MLM sprzedają swe produkty członkom 

sieci składającej się z konsumentów. Konsumenci mogą też być równocześnie 

sprzedawcami produktu, którzy sami budują sieć z kolejnych konsumentów w 

taki sposób, iż polecają produkt lub samą możliwość handlową MLM swym 

znajomym. W niektórych sieciach MLM konsumenci są sprzedawcami produk-

tów w innych TYLKO informują o produkcie, jego zaletach i możliwości zarabia-

nia i nie sprzedają produktu – tym zajmuje się producent wysyłając produkt 

bezpośrednio do zainteresowanego klienta. Uwaga, MLM nie jest piramidą 

finansową.

O marketingu sieciowym przeczytasz w rozdziale Network Marketing (str 

46)

Ad 8. Programy partnerskie (PP) najczęściej tworzone są przez sklepy 

internetowe, które swoim partnerom w zamian za sprzedaż towarów z ich 

sklepu odstępują część swoich zysków (w postaci kilku procent). Partnerzy 

zazwyczaj mają swoje strony internetowe związane z tematyką produktów tych 

sklepów internetowych (np. strony o sportach wodnych mają linki partnerskie 

do sklepów z deskami windsurfingowymi i sprzętem wodniackim, strony o 

zdrowym żywieniu mają linki do sklepów ze zdrową żywnością itd., itp.). Jeśli 
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masz jakąś pasję i znasz się na tym bardzo dobrze – stwórz swoją stronę 

internetową związaną z tematem Twoich zainteresowań, wejdź we współpracę 

z producentami i innymi sklepami.

Ad 9. Rynki papierów wartościowych (giełda, fundusze inwestycyjne) – tym 

specjalizują się domy maklerskie i tam najlepiej zasięgnąć „języka”.

Ad 10. Emerytura i jej wysokość po przepracowaniu 15-45 lat czyli co z tego 

masz lub nie masz. 

Obecne składki ubezpieczeniowe wynoszą około 840 zł i stale rosną jeśli 
policzyć min 15 lat składek po 12 miesięcy to mamy około 151.200 zł za cały 

rok a przez 45 lat 453.600 zł. Czyli teoretycznie gdyby ktoś pracował przez 45 

lat i płacił składki o wartości obecnej składki (czyli 840 zł) to przez następne 10 

lat (po przejściu na „swoją” emeryturę) do średniej wieku (75 lat) mógłby 

otrzymywać po 3780 zł miesięcznie nie licząc odsetek a tym bardziej gdyby te 

pieniądze zostały mądrze zainwestowane aby dywidendy czy zyski były 

wyższe lub chociaż zbliżone (ale przez dłuższy czas niż 10 lat). Skoro taka 

kwota (3780 zł) może być uzyskana bez odsetek to dlaczego emeryci dostają 

taką emeryturę (raczej jałmużnę)? O tym czy będziesz miał swoją emeryturę 

napisane jest w pierwszym rozdziale o pracy (pamiętasz reklamę w TV o 

emeryturach?).

Dodałbym jeszcze ubezpieczenie rentowe (na rentę) – co miesięczne lub 

roczne wpłaty do funduszu, po upływie danego okresu wypłacana jest renta.

Baby boom – co to takiego?

Schemat fal Baby Boom.

1946 1966 1990 2011

BabyBoomers

Pierwsza fala

Druga fala

Dzieci Baby-
Boomersów
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Określenie BabyBoomers pochodzi z języka angielskiego i oznacza grupę 

społeczną ludzi urodzonych podczas powojennego wyżu demograficznego w 

latach 1946-1966. Słowo to zostało utworzone od wyrazu baby boom, oznacza-

jącego nagły przyrost demograficzny.

Fala Baby Boom

W latach 1946 - 1966 urodziło się na świecie około 1 mld dzieci. Mówi się o 

tym okresie jako wyżu demograficznym. Aby zapewnić wszystkim tym dzie-

ciom pożywienia, pieluch, zabawek, wózków i innych dziecięcych akcesoriów 

powstawały nowe i zaczęły się dynamicznie rozwijać już istniejące firmy (np. 

Pampers, Gerber, Lego itp.). Rozwinęło się szkolnictwo, edukacja i inne 

dziedziny związane z wiekiem BabyBoomers'ów w danym okresie.

Lata 1966 – 1990 to okres,w którym ta grupa zaczyna studia, zakłada własne 

rodziny i potrzebuje mieszkań, samochodów, wyposażenia mieszkań czyli 

AGD, RTV, komputery i inne dobra materialne niezbędne do funkcjonowania w 

rodzinie. Jest to okres wielkiego bumu budowlanego, duży rozwój fabryk 

produkujących samochody, sprzęty AGD czy elektroniki. Kto w tym czasie 

chociażby rozpoczął działalność i był w stanie nadążyć za potrzebami rynku 

ten stawał się milionerem. Kto nie marzył o tym aby być w odpowiednim czasie 

i w odpowiednim miejscu – taką osobą był np. Bill Gates.

W latach 1990 do 2011 osoby, które w poprzednim okresie dorobiły się 

wszystkiego co każda rodzina potrzebowała zaczęły myśleć o własnym i 

rodziny zdrowiu. W tym okresie powstał nowy trend i jednocześnie powstała 

nowa branża. Wzrosło zapotrzebowanie na wycieczki, wypoczynek (biura 

podróży), odnowę biologiczną (SPA), siłownie, kluby fitness, zdrowe żywienie, 

suplementację itp. Trend ten nazywa się WELLNESS.

Od 2011 zaczyna się nowy okres. W tym czasie osoby urodzone po wojnie w 

wyżu demograficznym zaczynają osiągać wiek emerytalny czyli są po 65 roku 

życia. Jest to czas dla rozwoju ośrodków pomocy społecznej, domów opieki 

czy zakładów pogrzebowych.

Można by rzec, że ta fala się niedługo skończy ale skupimy się teraz na 

okresie między 1966 a 1990 rokiem, kiedy to młodzi ludzie BabyBoomers 
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zakładają własne rodziny i zaczynają mieć własne dzieci. Sytuacja się powtarza 

tylko jest przesunięta w czasie o jeden okres dalej. Rozwijają się stare firmy i 

powstają nowe związane z artykułami dla dzieci. Wszystkie fazy/okresy powta-

rzają się cyklicznie do następnego okresu od 1990 do 2011 roku. Oczywiście 

są to daty orientacyjne. W tym okresie jest ponowny bum budowlany, AGD, 

RTV  itp. Bum budowlany kończy się gwałtownie i w 2009 roku następuje jego 

kryzys. Branża Wellness ma się dobrze a nawet coraz lepiej, ponieważ docho-

dzi druga fala osób, które chcą, jak ich rodzice dbać o swoje i rodziny zdrowie. 

Branża Wellness będzie się rozwijać aż do 2030 roku.

Teraz już wiesz w jakich branżach rozpocząć własny, pewny biznes. Masz do 

wyboru: np. otworzyć dom opieki, zakład pogrzebowy czy rozwinąć się w 

przyjemniejszej branży – Wellness. Właśnie jesteś w odpowiednim czasie i w 

odpowiednim miejscu. Kiedy Bill Gates rozpoczynał swoją karierę wtedy też 

zaczął się rozwój, rozwój branży komputerów i oprogramowania - on był w 

odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu a wtedy nikt nie słyszał jeszcze 

o BabyBoom. Ty już wiesz i masz szansę na swoją branżę – więc jej nie 

zmarnuj – możesz zarabiać duże pieniądze – wszystko zależy TYLKO od 

Ciebie i Twojej decyzji (o decyzjach niżej). Jakie branże, zawody mają przy-

szłość zobacz też w rozdziale Najbardziej poszukiwane zawody (str 21).

Bogaty i biedny - jakże różni mentalnie

Znasz powiedzenie „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”? Poniżej 

zostały przedstawione różnice w sposobie myślenia osób bogatych i biednych.

17 różnic w myśleniu między ludźmi bogatymi a biednymi z książki T. Harva 

Ekera pt. „Bogaty albo biedny - po prostu różni mentalnie”

1. Bogaci myślą: tworzę swoje życie. Biedni myślą: życie mi się przydarza. 

2. Bogaci grają o pieniądze tak, aby wygrać. Biedni grają o pieniądze tak, żeby 

nie przegrać. 
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3. Bogaci są zdeterminowani by być bogatymi. Biedni chcą być bogaci. 

4. Bogaci myślą na dużą skalę. Biedni myślą na małą skalę. 

5. Bogaci koncentrują się na szansach. Biedni koncentrują się na przeszko-

dach 

6. Bogaci podziwiają innych bogatych. Biedni nie cierpią bogatych. 

7. Bogaci wiążą się z pozytywnie nastawionymi ludźmi, którzy odnoszą 

sukcesy. Biedni wiążą się z negatywnie nastawionymi ludźmi, którzy nie 

odnoszą sukcesów. 

8. Bogaci chętnie promują siebie i swoją wartość. Biedni myślą negatywnie o 

promocji i sprzedaży. 

9. Bogaci są więksi od swoich problemów. Biednych problemy przerastają. 

10. Bogaci nie mają problemów z przyjmowaniem. Biedni mają problemy z 

przyjmowaniem. 

11. Bogaci wolą wynagrodzenia za wyniki pracy. Biedni oczekują wynagrodze-

nia za czas pracy. 

12. Bogaci myślą “i to i to”. Biedni myślą “albo to, albo to”. 

13. Bogaci koncentrują się na majątku netto. Biedni koncentrują się na docho-

dzie z pracy. 

14. Bogaci dobrze zarządzają swoimi pieniędzmi. Biedni źle zarządzają swoimi 

pieniędzmi. 

15. Bogaci dbają o to aby pieniądze ciężko pracowały. Biedni ciężko pracują 

na swoje pieniądze. 

16. Bogaci działają pomimo lęku. Biednych lęk powstrzymuje. 

17. Bogaci ciągle się uczą i rozwijają. Biedni uważają, że już wszystko wiedzą. 

Cele i motywacja w pracy, biznesie i w życiu prywatnym

Aby osiągnąć sukces w dowolnej dziedzinie życia należy określić cel, który 

będzie  realizowany (więcej sukcesów to więcej celów) – czyli co to ma być i 

kiedy ma być zrealizowane.

Jak sobie zaplanujesz życie – takie je będziesz miał

Więc planuj, miej marzenia, określaj cele – a potem to systematycznie i 

sukcesywnie realizuj – jak budowę domu, karierę zawodową czy wesele (robisz 
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listę gości, wysyłasz zaproszenia, organizujesz salę, orkiestrę/DJ-a, ustalasz 

jadłospis itp. - bez tego wesele raczej się nie uda) – w życiu prywatnym, 

zawodowym jest podobnie.

1. Cel musi być określony konkretnie (tego typu określeń: mniej, więcej, 

około, lepszy, co najmniej itp. NIE UŻYWAMY).

2. Ma być mierzalny (nie pisz „chcę być niezależny finansowo”, bo tego nie 

da się zmierzyć – dla każdego będzie miało to inne znaczenie – jak, na ile?).

3. Zdecyduj kiedy cel ma być zrealizowany – konkretna data lub określenie, 

z którego jasno wynika termin (np. do końca tego miesiąca, lepiej jak to będzie 

dzień..., miesiąc..., rok...) - określony w czasie.

4. Jak ma być realizowany – w jaki sposób będziesz to robił, z czego 

będziesz korzystał – czy jest osiągalny dla Ciebie.

5. Każdy cel musi być realny aby był osiągnięty.

6. Cele MUSZĄ być spisane na kartce/notesie osobiście – musisz w tym 

procesie uczestniczyć. I wracaj do tego co napisałeś – będziesz widział 

postępy.

Koło sukcesu – PMDR

Gdy już napisałeś sobie cel/cele – to czy masz 100% pewność (P), że to 

osiągniesz? Czujesz to całym sobą? Jeśli jesteś pewny to otwierają się przed 

Tobą możliwości (M), widzisz teraz jak możesz zrealizować swoje cele. Im 

masz większą pewność tym pojawia się więcej możliwości. Kiedy masz teraz 

możliwości zrealizowania celu zaczynasz wtedy działać (D). Działasz według 

wcześniej ustalonego schematu, planu. Działanie takie daje wyniki, 

rezultat (R). Rezultaty mogą być różne, udane lub nie udane. Od tego jakie są 

rezultaty zależy teraz czy będziesz miał dalej pewność lub niepewność w tym 

co robisz. Jeśli rezultaty były pozytywne, zgodne z założeniami i planami to 

zaczynasz mieć większą pewność w dążeniu do celu, pojawiają się następne 

możliwości i rozwiązania, zaczynasz lepiej i więcej działać – to również Cię 

motywuje do dalszego wysiłku. Cykl się powtarza nawet po osiągnięciu 

sukcesów.
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Jeśli natomiast były mikre lub żadne rezultaty to zamiast mieć pewność 

zaczynasz mieć wątpliwości, a jeśli nie masz pewności to wybierasz wymówki 
(szukasz winnych), przestajesz działać i „idziesz” do strefy komfortu (pozor-

na strefa dobrego stanu – np. gdy są jakieś pieniądze, posadka, jakiś dach nad 

głową, coś do zjedzenia itp. - bez większego wysiłku, taka wegetacja).

Koło sukcesu przedstawia poniższy schemat.

M

D

R

P

P - Pewność
M - Możliwości
D - Działanie
R - Rezultaty

Nie wiele osób jest zainteresowanych Twoim sukcesem

Sukces to ciągła praca nad sobą, motywacja, podążanie za marzeniami, 

realizowanie celów, odrzucanie wszelkich wymówek swoich i innych. Sukces to 

zadowolenie i odpowiedzialność za swoje życie a nie ciągłe narzekanie i 

zwalanie winy na innych, że jest tak a nie inaczej! Twoje życie jest odzwiercie-

dleniem Twoich myśli! Nie ważne czy w to wierzysz, czy nie.

Jeśli nie masz określonych celów w swoim życiu (zawód, dyplom, dobra 

praca, mieszkanie czy dom, rodzina, podróże, dostatnie życie itp. cele) to nie 

osiągniesz sukcesu – będziesz żył z dnia na dzień a w zasadzie wegetował.

Jeśli postanowisz sobie, że np. wygrasz jakiś wyścig w biegach, zdobę‐
dziesz jakąś nagrodę, medal, lub postanowisz sobie, że będziesz mieć jakąś 
rzecz itp. i zaczynasz dążyć do tego celu, realizujesz plan osiągnięcia tego 

celu to w rezultacie go osiągasz – i to jest wtedy Twój sukces! Nawet najdrob-

niejszy, zrealizowany cel to TWÓJ SUKCES i nikt Ci go nie odbierze! Każdy cel 

czy marzenie zrealizowane w jakimś terminie motywuje Cię bardziej do wyzna-

czania i zdobywania następnych celów.
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Pamiętaj!

Myśli negatywne potęgują działanie negatywne i w rezultacie wpadasz w 

„doła”, natomiast myśli pozytywne wywołują działanie pozytywne i chęć do 

zwiększonego i wydajniejszego działania czy wysiłku.

Decyzje

Każda decyzja jest dobra. Nie ma złych decyzji. Nie bój się podejmować 

decyzje!

Wyobraź sobie, że masz do podjęcia dwie decyzje, które Ty nazywasz (bo 

tak teraz czujesz) złą decyzją i dobrą decyzją.

Rozpatrzymy dwie sytuacje (gdy nie jesteś w 100% pewny, która decyzja jest 

zła a która dobra). Uważasz, że decyzja nr 1 jest dobra a decyzja nr 2 zła.

1. Gdy podejmujesz decyzję nr 1. Co się dzieje? W zasadzie nic strasznego 

– wszystko idzie po Twojej myśli i jest OK. Prawda? Skoro tak jest, jesteś 
pewny, że to była dobra decyzja – proste.

2. Gdy podejmujesz decyzję nr 2. Podjąłeś decyzję i zacząłeś działać – 

widzisz efekty swojego działania i stwierdzasz, że była to zła decyzja. Co 

robisz? – wracasz do tej drugiej decyzji i podejmujesz działania.

Jakie wnioski i korzyści z tego płyną?

Przy decyzji nr 1 – wiadomo już, że dobrej – tak naprawdę to wiele się nie 

nauczyłeś.
Natomiast przy decyzji nr 2 – tej złej, już wiesz, że takie myślenie, postępo-

wanie, reagowanie czy co tam się działo - było i jest złe. Czy byś się o tym 

dowiedział, gdybyś zamiast podjąć decyzję nr 2 podjąłbyś decyzję nr 1? NIE! – 

właśnie to jest ta dobra strona – miałeś szkołę, naukę i lepiej, że dowiedziałeś 
się o tych błędach wcześniej, przy niskim zaangażowaniu pieniędzy, ludzi czy 

czegokolwiek niż gdybyś się o swoich błędach dowiedział mając dużo pienię‐
dzy, wielką firmę itp. - bo mógłbyś więcej stracić niż na początku.

Pamiętaj! Zawsze znajdź w każdym działaniu, decyzji, sytuacji nawet tej 

najgorszej coś dobrego, pozytywnego.
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Po decyzjach jest działanie i wnioski. Jeśli po jednej decyzji podejmujesz 

drugą to ta pierwsza często mylnie zwana złą – nauczyła Cię co zrobiłeś 
dobrze a co źle. Gdybyś tej „złej” nie podjął – nigdy byś się nie dowiedział 

czego nie należy robić; a lepiej nie robić tego na początku niż później.

Mądry człowiek uczy się na cudzych błędach,

 sprytny człowiek uczy się na swoich błędach 

a głupi człowiek wcale się nie uczy 

bo uważa, że wie wszystko.

Jeśli nauczysz się podejmowania decyzji i to częstych a najlepiej im częściej 

tym lepiej - to zacznie Ci się rozwijać bardzo dobrze intuicja. Mając dobrze 

rozwiniętą intuicję już nie będziesz się bał podejmowania decyzji, bo będziesz 

miał intuicję, która coraz rzadziej będzie Cię zawodziła – staniesz się eksper-

tem.

Częste podejmowanie decyzji wyrobi w Tobie intuicję

Porównanie – czyli wady i zalety pracy na etacie, własnego tradycyjnego 

biznesu i networku (innego sposobu zarabiania pieniędzy niż praca na etacie i 

tradycyjny biznes) – trzech różniących się od siebie sposobów na zarabianie 

pieniędzy. Te różnice uzmysłowią Ci i pomogą – czego tak naprawdę chcesz, 

czego szukasz i oczekujesz od życia.



Network

Nie ma

Krajowy, a nawet międzynarodo-
wy – bez ograniczeń

Pracować może każdy – nawet 
będąc na urlopie macierzyńskim, 
zdrowotnym czy na emeryturze

Nie ograniczony – bez górnej gra-
nicy

Szefa nie ma, są współpracowni-
cy

Wcześniejsza emerytura, dochód 
pasywny, prowizje – sam decydu-
jesz kiedy przestajesz pracować i 

przy jakich dochodach

Wstajesz wtedy, kiedy chcesz

Kilka – kilkanaście godzin tygo-
dniowo, możesz więcej jak sam 

tego chcesz

Możesz być na urlopie a Twój biz-
nes również wtedy się buduje 

(korzystasz z dochodu pasywne-
go)

Nie są potrzebne/wymagane – 
każdy może rozpocząć pracę

Szkolenia,Wsparcie, Konsultacje, 
Wszystko zapewnia Ci firma, Twoi 

Sponsorzy
Kilka do kilkunastu rocznie

Właściciel klasycznej firmy

Duże

Regionalny, rzadko krajowy

Młody, energiczny z dobrym zdro-
wiem

Na początku straty (koszty inwesty-
cyjne)

Odpowiedzialność bycia szefem

Tylko aktywny dochód wypracowy-
wany na bieżąco

Nie pewny, zmienny rynek

Wcześniej od wszystkich

10 godz. – przeszłość
12 godz. - teraźniejszość

14 godz. - przyszłość

Praktycznie nie ma

Zgodne z wykonywaną działalno-
ścią

Zapewniasz sobie sam, musisz tylko 
wiedzieć co chcesz osiagnąć

Pracownik w pracy na etacie

Nie ma

Nie interesuje go, ponieważ on nie 
jest szefem

Niech nie rodzi dzieci,
niech nie ma więcej, niż 50 lat, 

ma być zawsze zdrowy

Stała pensja
Czasem roczna podwyżka wyna-

grodzenia

Często relacje między szefem a 
pracownikiem są różne...

Zwolnienia
Emerytura w postaci jałmużnej, 

jeśli w ogóle będzie

Od 8.00 rano

8 godz. – przeszłość
10 godz. - teraźniejszość

12 godz. - przyszłość

Rocznie max. 20 – 40 dni

Odpowiadające zakresowi pracy

Rocznie jedno, może dwa, lecz nie 
wiele z tego się nauczysz – często 
robione na pokaz i dla prestiżu fir-

my

RYZYKO FINANSOWE

RYNEK

PRACOWNIK IDEALNY

DOCHÓD

SZEF

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

ROZPOCZĘCIE PRACY

DŁUGOŚĆ TRWANIA PRACY

WOLNOŚĆ (URLOP)

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SZKOLENIA
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Porównanie
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Ankieta

1. Jaki zawód chciałbyś mieć? Dlaczego?

2. W jaki sposób chcesz się kształcić, jakie szkoły chcesz ukończyć aby 

osiągnąć ten zawód?

3. Czy ten zawód/profesja jest Twoim marzeniem?

4. Czy kiedykolwiek pracowałeś? Gdzie, na jakim stanowisku, kiedy i jak 

długo?

5. Czy miałeś problemy ze znalezieniem tej pracy, jak długo?

6. Jaki byłby Twój idealny szef?

7. Jaki byłby Twój idealny pracownik?

8. Czy masz 100% pewność, że będziesz ZAWSZE miał obecną/przyszłą 

pracę?

9. Czy masz pewność, że będziesz miał emeryturę i czy w ogóle będziesz ją 

miał?

10. Jak uważasz, ile czasu MUSISZ przepracować aby mieć emeryturę?

11. Czy zdajesz sobie sprawę jak długo będziesz pracował? Godziny pracy 

(od do)

12. Czy uważasz, że w twoim zawodzie będziesz zostawał często w pracy 

dłużej (jak często i ile)?

13. Czy będziesz wtedy zabierał ze sobą pracę do domu (sprawozdania, 

raporty itp) i ile czasu może Ci to zająć?

14. Czy uważasz, że będziesz miał za pracę „poza pracą” płacone?

15. Czy lubisz się uczyć nowych rzeczy, dokształcać się, zdobywać wiedzę?

16. Czy uważasz, że firma/zakład będzie szkolić Cię i podnosić Twoje 

umiejętności (z potrzebnych dziedzin) i kwalifikacji – jak często na rok, kto za 

to będzie płacił?

17. Czy jest możliwe abyś w Twojej przyszłej firmie mógł zarabiać więcej niż 

Twój zwierzchnik, dyrektor właściciel – (lub nawet pracując dużo więcej)?

18. Czy słyszałeś kiedykolwiek o innych metodach/sposobach zarabiania 

pieniędzy (wymień jakich) - "nie na etat"?

19. Kiedy o tym usłyszałeś pierwszy raz (ile lat miałeś – w jakim wieku)?



Niewolnicza praca czy stresujący Biznes? Jak zdobyć wymarzoną pracę? Jak założyć własny biznes?

Alex Miednik

Copyright by Alex Miednik
82

20. Jaka była wtedy opinia o pracy na "nie etacie"?

21. Jaki był Twój stosunek do tego a jaki jest teraz? Czy Twoja opinia się 

zmieniła i dlaczego?

22. Czy korzystałeś z innej wiedzy niż tej, której uczyli Cię w szkole lub 

"opowiadali" znajomi, koledzy o pracy na "nie etacie" – z jakiej, gdzie (np 

czasopisma, książki, inne – jakie)?

23. Czy ufasz ludziom?

24. Czy bazujesz na opiniach sprawdzonych czy nie (tzn. Jeśli ktoś poinfor-

muje Cię o czymś – uważasz to za pewnik czy sam sprawdzasz opinię, 

informację)?

25. Czy masz swoje zdanie na dany temat niż inni?

26. Czy zgadzasz się z opinią innych, rodziny, kolegów? Dlaczego tak lub 

nie?

27. Jakbyś wolał zarobić - 100% z własnej pracy czy po 1% z pracy 100 

osób?

28. Czy napotykasz trudności w życiu?

29. Czego w życiu widzisz więcej: problemów, trudności, przeszkód czy 

więcej szans, możliwości?

30. Czy spiętrzanie się problemów, trudności przeraża Cię, dołuje, zniechę‐
ca do dalszej pracy/działania/nauki czy wręcz przeciwnie mobilizuje, motywu-

je?

31. Czy potrafisz się zmotywować do działania?

32. Czy potrafisz pracować/uczyć się mimo strachu, lęku, stresu, pod 

presją?

33. Czy to Cię rozprasza, dekoncentruje, dołuje, paraliżuje?

34. Czy wiesz ile możesz mieć urlopu w ciągu roku w przyszłej pracy?

35. Jak uważasz, czy będziesz mógł wykorzystać w nowej pracy swój urlop 

w dowolnym terminie jaki Ty chcesz i w ostatniej chwili (nie dotyczy okoliczno-

ściowych) czy będziesz miał narzucone z góry?

36. Czy lubisz podróże, czy podróżujesz sam, z rodziną, przyjaciółmi?

Jak często i dokąd?

37. Czy uważasz, że pracując będziesz mieć czas na podróże?
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38. Czy chciałbyś gdzieś wyjechać, coś zwiedzić, marzysz o wielkich 

podróżach?

39. Czy dbasz o swoje (i swojej rodziny) zdrowie?

40. Czy chodzisz na siłownię, basen, gimnastykę, uprawiasz sport, itp (na 

co, ile i jak często)?

41. Ilu biednych ludzi znasz (prywatnie, osobiście)? Czy ich lubisz? Czy 

lubisz biedę?

42. Ilu bogatych ludzi znasz (prywatnie, osobiście)? Czy ich lubisz? Czy im 

zazdrościsz?

43. Czy lubisz bogactwo?

44. Jakim chcesz być człowiekiem? (biednym, średnim, bogatym)?

45. Czy coś robisz aby osiągnąć ten stan? Co robisz?

46. Czy uważasz tę obraną drogę za słuszną (ten sposób zarabiania 

pieniędzy)?

47. Uważasz, że będziesz na "starość" (np. emerytura) tak bogaty i na tyle 

bogaty?

48. Uważasz, że na emeryturze stać Cię będzie na godne życie (oprócz 

podstawowych potrzeb jeszcze np podróże, sporty, znajomości, kultura - kino, 

teatr itp)

49. Ile osób znasz negatywnie nastawionych do życia?

50. Ile znasz osób, które narzekają, marudzą, psioczą, są zgorzkniali, 

zgryźliwi, zazdrośni itp?

51. Czy unikasz osób negatywnie nastawionych do życia?

52. Ile znasz osób, które są nastawieni do życia pozytywnie? Czy z nimi 

przebywasz czy unikasz?

53. Ile osób znasz, które są szczęśliwe, kochające, uśmiechnięte, zadowolo-

ne z życia?

54. Czy lubisz osoby pozytywnie nastawione do życia?

55. Czy jesteś zadowolony, szczęśliwy z tego co masz? Czy czujesz niedo-

syt?

56. Czy chciałbyś mieć więcej (ile i czego)?

57. Jeśli ktoś Ci proponuje dwie rzeczy (do dania, zrobienia – obojętne) to 
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którą rzecz wybierasz i dlaczego (czym się muszą różnić lub nie, że wybór 

pada na to "coś", czym się kierujesz)?

58. Gdybyś wygrał 1 milion euro – co byś zrobił (z pieniędzmi, ze sobą itp)?

59. Gdybyś miał możliwość/propozycję zarobienia dodatkowych pieniędzy i 

miałbyś pewność, że rzeczywiście zarobisz dla siebie i swojej rodziny kilkaset 

złotych lub więcej czy byłbyś skory spróbować wiedząc, że nie poniesiesz 

żadnego ryzyka straty pieniędzy?

60. Co według Ciebie oznacza "wolność finansowa"?

61. Czy chciałbyś uzyskać taką wolność finansową?

62. Czy wiesz co to oznacza "dochód pasywny"? Daj kilka przykładów.

Polecane pozycje

„Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” - Carnegie Dale

„Bogaty albo biedny - po prostu różni mentalnie" - T. Harv Eker
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Krótkie podsumowanie

Alternatywne sposoby zarabiania pieniędzy:

1. Praca na etacie na dowolnym stanowisku (umowy o zatrudnienie, umowy 

– zlecenia, o dzieło itp.) - praca dla kogoś.
2. Własny biznes - praca dla siebie

* Samozatrudnienie

a. Wolny zawód (np. lekarz, stomatolog, architekt, notariusz, prawnik itp).

b. Własny jednoosobowy biznes (np. usługi, mały sklep).

* Własny biznes z zatrudnieniem do 10 osób (np. mały zakład produkcyjny, 

usługowy, firma handlowa).

* Własny, duży biznes z zatrudnieniem powyżej 10 osób do kilkuset.

* Przedsiębiorstwo, fabryka, korporacja – zatrudnienie od kilkuset do kilku 

tysięcy osób.

3. Dochód pasywny (np. franczyza, portale internetowe, pisanie książek, 

Programy Partnerskie, wynajem mieszkań i lokali, giełdy, inwestycje, Network, 

tantiemy za utwory, licencje itp.).

Kilka ważnych życiowych reguł:

1. Pamiętaj - Nic Ci się nie należy. Co sam dokonasz będzie Twoją zasługą.

2. Bądź wdzięczny - okazuj wdzięczność jak najczęściej, dziękując i doce-

niając za to co dostajesz od życia i ludzi – szybko zdobędziesz przyjaciół i 

uznanie.

3. Jeśli chcesz pochwalić kogoś i docenić innych - najlepiej zrób to publicz-

nie, w gronie kilku osób.

4. Jeśli musisz kogoś skrytykować - nie krytykuj NIGDY publicznie - zrób to 

na osobności i nie nakazuj (lepiej zapytaj czy może to zrobić ale nie nakazuj). 

Uwagi rób z taktem a krytykę stosuj tylko konstruktywną.

5. Jeśli chcesz mieć dużo prawdziwych przyjaciół – pomóż im spełnić ich 

marzenia i cele.


