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�robi¡c to samo dojdziesz zawsze w to samo miejsce...�

1 Uwagi wst¦pne

Artykuª ten porusza dotycz¡cy ka»dego z nas aspekt linii przynale»no±ci zawodowej oraz systemu
wynagadzania i wysoko±ci zarobków zwi¡zanych z przynale»no±cia do danej grupy zawodowej.
Celem jest u±wiadomienie Ci¦, Czytelniku, dlaczego my±l¡c o etacie przekre±lasz swoje marzenia
oraz pokazanie, »e narzekania ludzi na poziom swoich zarobków oraz twierdzenia, i» »eby si¦
dorobi¢ i by¢ bogatym trzeba by¢ zªodzieje, kr¦taczem, oszustem itp, nie s¡ wporz¡dku i wynikaj¡
z ich �nansowej ignorancji i braku ±wiadomo±ci.

Artykuª zostaª napisany na podstawie wykªadu Sebastiana Kolisza, dyrektora Akademickiego
Inkubatora Przedsi¦biorczo±ci w Krakowie. Wykªad zostaª wygªoszony w ramach Business Life
Show organizowanego przez Maªopolskie Studenckie Forum Business Centre Club.

2 Linia przynale»no±ci zawodowej

Warto przytoczy¢ jedn¡ z m¡dro±ci - �Wszystko powstaªo 3 razy�. Wszystko, z czego korzys-
tamy w naszym »yciu powstaªo 3 razy. Najpierw jako my±l, pó¹niej zostaªo spisane na papier,
narysowane lub spisane w formie kodu komputerowego, a nast¦pnie na podstawie tego powstaª
gotowy produkt lub usªuga. A wi¦c mamy 3 podstawowe etapy powstania produktu:

1. My±l

2. Projekt

3. Produkcja konkretnego produktu lub usªugi.

W zwi¡zku z tym mo»na wyró»ni¢ trzy gªówne grupy biznesowo-zawodowe:

1. Twórcy (wªa±ciciele biznesów które tworz¡ idee i systemy biznesowe)

2. Projektanci(wªa±ciciele biur projektowych zatrudniaj¡cych np. architektów)

3. Producenci(fabryki b¡d¹ �rmy usªugowe)

Warto jednak wzi¡¢ pod uwag¦ jeszcze trzy grupy zawodowe- Sprzedawców, Pomocniów

i Konsumentów.

Sprzedawcy zajmuj¡ si¦ transferem produktu od Producenta do Konsumetna. Pomocnicy
s¡ to ludzie, którzy pomagaj¡ wªa±cicielom biznesów,czyli s¡ zatrudnieni u nich na etacie.

4. Sprzedawca(wªa±ciciel sieci supermarketów)

5. Pomocnik (Pracownik)

6. Konsument
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Na rysunku poni»ej przedstawiono schemat linii przynale»no±ci zawodowej

Rysunek 1: linia przynale»no±ci zawodowej

Niebieskim kolorem zaznaczona jest grupa pomocników (pracowników).
Robert Kiyosaki w swoim �kwadrantowym� modelu wyró»nia 4 kwadranty: P, S, B, I.

• P to pracownik na etacie,

• S to samozatrudniony przedsi¦biorca (np. prowadz¡cy kilkuosobow¡ dziaªano±¢),

• B to wªa±ciciel biznesu,

• I to inwestor.

Rysunek 2: Kwadrant przepªywu pieni¦dzy wg Roberta Kiyosakiego

Celem ka»dego przesi¦biorcy jest �bycie zatrudnionym� w kwadrancie B i/lub I.
Na schemacie przynale»no±ci zawodowej, zawody od 1 do 4 zawieraj¡ si¦ w kwadrantach B/S

(B je±li jest to niezale»ny biznes np. korporacja, a S je±li jest to maªa dziaªalno±¢, np. kancelaria
notarialna czy biuro projektowe w którym wªa±ciciel sam pracuje). Natomiast prostok¡t nr
5 to kwadrant P, a konsumentem ka»dy z nas jest.Do kwadrantu I zalicza si¦ ka»dy, który
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inwestuje i posiada aktywa daj¡ce mu pasywny dochód (np. akcje dywidendowe lub mieszkania
na wynajem).

W modelu opisanym powy»ej godne uwagi jest zauwa»enie, »e najwi¦cej zarabiaj¡ ci, co s¡
po lewej stronie. Wi¡»e si¦ to z kilkoma prostymi faktami.

Twórca idei nie ma praktycznie »adnych kosztów stworzenia jej, a zyski s¡ ogromne, przykªa-
dem s¡ tu przeró»ne patenty, prawa autorskie, które s¡ pªacone twórcom regularnie przez dziesi¡tki
lat po powstaniu idei. Podobnie jest w przypadku projektantów, cho¢ oni ponosz¡ nieco wi¦ksze
koszty- przysªowiowy papier i oªówek. Musz¡ mie¢ odpowiedni sprz¦t do projektowania, pªaci¢
licencje za oprogramowanie (czyli utrzymuj¡c Twórców oprogramowania, tych z prostok¡tu 1).
Przykªadem poª¡czenia Twórcy i Projektanta jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych i na-
jmªodszy miliarder ±wiata Mark Zuckerberg- pomysªodawca i twórca portalu Facebook lub Bill
Gates- jedni z najbogatszych ludzi na ±wiecie. Kolejnym typem biznesu jest produkcja, tutaj
koszty s¡ du»o wi¦ksze, poniewa» produkt wymaga maszyn, utrzymania ruchu, surowców itp,
do tego odpadaj¡ pasywne dochody zwi¡zane z patentami czy prawami autorskimi. Najmniej
dochodowe biznesy to sprzeda», czyli supermarkety i sklepy, tutaj zarobek to nasza mar»a.

Teraz przypatrzmy si¦ pomocnikom,czyli pracownikom. Poziom zarobków opisany jest ana-
logiczn¡ zale»no±ci¡,co poziom zysków wªa±cicieli tych biznesów. Pani obsªuguj¡ca kas¦ w su-
permarkecie zarabia mniej ni» in»ynier w fabryce, lecz ten ma mniejsz¡ pensj¦ ni» architekt, czy
programista w Microsoft.

Warto ka»dego u±wiadomi¢ z powy»szym schematem, gdy» cz¦sto sªyszy si¦ narzekania ludzi,
którzy przynale»¡ do prostok¡ta 5- s¡ pracownikami na etacie, a maj¡ oczekiwania wªa±ciciela
biznesu z prostok¡ta 1.

Zanim zaczniesz, mªody Czytelniku swoj¡ karie¦ zawodow¡, zastanów si¦ jakie masz swoje
�nansowe oczekiwania od »ycia i wybierz adekwatn¡ drog¦ do speªaniani tych oczekiwa« i b¡d¹
±wiadom jakie nios¡ ze sob¡ korzy±ci i ograniczenia. Pami¦taj, »e praca na etacie, cho¢ z pozoru
daj¡ca poczucie bezpiecze«stwa i nie wymagaj¡ca odpowiedzialno±ci ogranicza Ci¦ z góry czasowo
i �nansowo oraz jeste± zdany na ªask¦ i rozkazy swoich przeªo»onych. Planuj¡c swoj¡ dziaªalno±¢
wybierasz wolno±¢, ale za to jeste± zdany tylko na siebie,za ka»d¡ zª¡ decyzj¦ odpowiadasz w
100%, decydujesz si¦ na bardzo du»o pracy, cz¦sto 7 dni w tygodniu i Twoje pokªady motywacji i
determinacji zostan¡ poddane ekstremalnym próbom, ale za to po pewnym czasie b¦dziesz mógª
zbiera¢ owoce tej pracy, w postaci speªniania swoich marze« oraz wolno±ci �nansowej, o której
tyle si¦ mówi.

3 Sposób zarobkowania.

Kolejnym schematem, który warto rozwa»yc jest sposób zarobkowania, czyli odr¦bny podziaª do
przynale»no±ci zawodowej.

1. Etat zwykªy- zwykªy etat jest na najni»szym poziomie sposobu zarobkowania. Wi¦kszo±¢
polaków pracuje na zwykªym etacie, wstaj¡c w poniedziaªek rano do pracy powtarzaj¡ sobie
sªynne �nienawidze poniedziaªków�, id¡c do pracy czekaj¡ tylko chwili,a» z niej wyjd¡. Na
ka»dy mo»liwy sposób narzekaj¡ na swój etat i nienawidz¡ swojej pracy. Wynagrodzenie
nie nale»y do najwy»szych, ledwo wi¡»¡ koniec z ko«cem.

2. Etat niezwykªy-Etat z zaanga»owaniem i pasj¡. To jest etat,o którym marzy wi¦kszo±¢
polaków. W rozwijaj¡cej si¦ �rmie, z du»ym pakietem socjalnym, motywacyjnym i du»¡
pensj¡. O takie etaty ludzie zabijaj¡ si¦ podczas rekrutacji, dla wizji takiego etatu po±wi¦-
caj¡ caªe swoje »ycie na nauk¦, inwestuj¡ w studia, kursy, które skrupulatnie odnotowuj¡
w swoich cv na 30 stron i startuj¡ w wy±cigu szczurów o wymarzony etat w korporacji.
Warto jednak podkre±li¢ jedn¡ wad¦ tego sposobu zarobkowania- b¦d¡c na etacie posiada
si¦ górn¡ granic¦ zarobkowania, pewien próg powy»ej którego nie dostanie si¦ podwy»ki,
bo nie mo»na. Wynikiem tego jest jedna prosta rzecz- marzenia pozostaj¡ w sferze marze«.

3. Jednoosobowa dziaªalno±¢ gospodarcza- Jest to pierwszy sposób zarobkowania, w
którym nie ma górnej granicy zarobkowej, teoretycznie mªody przedsi¦biorca nie ma ogranicze«.
Praktycznie wi¡»e si¦ to z tym, »e je±li chce wi¦cej zarabia¢, musi wi¦cej pracowa¢. Bowiem
prowadzi jednoosobow¡ dziaªalno±¢, jak nie pójdzie pracowa¢, to nie zarobi, a z drugiej
strony pracuj¡c 15 godzin dziennie zarobi du»o. Jest to jeden z piewszych kroków ku
niezale»no±ci i wolno±ci �nansowej. Warto jednak podkre±li¢, i» wielu ludzi zakªadaj¡cych
takie �rmy poddaje si¦ i rezygnuje, wracaj¡c do sposobu 2 lub (o zgrozo) 1. Jednoosobowa
dziaªalno±¢ dobrze kierowana i zarz¡dzana rozrasta si¦ i tworzy si¦ z niej biznes.
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4. Biznes-Wªa±ciciel biznesu, zatrudnia okre±lon¡ ilo±¢ ludzi, którzy pracuj¡ pod jego egid¡,
s¡ jego pomocnikami. Wªa±ciciel te» pracuje, mniej lub wi¦cej- kontroluje swoich pod-
wªadnych, podpisuje kontrakty, nawi¡zuje wspóªprac¦ z partnerami, lecz w przypadku,
gdy zwidzi mu si¦ speªni¢ jedno z swoich marze«- przykªadowo 2 miesi¦czn¡ wycieczk¦
dookoªa ±wiata, biznes dalej b¦dzie funkcjonowaª i zarabiaª dla niego pieni¡dze. Biznes
mo»na porówna¢ do wahadªa (bez tarcia i oporów powietrza), a wªa±ciciela biznesu do
osoby, która pobudza to wahadªo. Je±li wªa±ciciel odejdzie na jaki± czas, to wahadªo dalej
waha si¦ z tak samo, natomiast przy jego obecno±ci, kiedy umiej¦tnie go pobudza- wahadªo
waha si¦ z coraz wi¦ksz¡ amplitud¡ (amplituda- zyski z biznesu). W Polsce ±redni czas
przej±cia z poziomu 3 do 4 wynosi 8 lat.

5. Ekspert- Ekspert jest to kto±, do kogo ludzie zwracaj¡ si¦ z porad¡, nawet je±li tego nie
chc¡ b¡d¹ go nie lubi¡. Ekspertami s¡ np. lekarze, prawnicy, doradcy podatkowi. Ka»dy
szanuj¡cy si¦ biznesmen jest zawsze ekspertem w kilku dziedzinach. Wielu ludzi id¡c na
studia i my±l¡c o przedsi¦biorczo±ci zastanawiaj¡ sie, do czego przydadz¡ si¦ im te studia,
tutaj tkwi odpowied¹. Je±li jeste± studentem i planujesz otworzy¢ swoj¡ dziaªalno±¢, a w
przyszªo±ci b¦dziez bizsnesmenem, ucz si¦ na eksperta, wiele na tym zyskasz.

6. Inwestycje- Inwestycje s¡ kolejnym sposobem zarobkowania, który nie ogranicza górnej
granicy zarobku. B¦d¡c inwestorem sam decydujesz o godzinach swojej pracy i o sposobach
zarobku. Mo»esz inwestowa¢ w akcje, waluty, surowce, ale te» w nieruchomo±ci (wielu mil-
ionerów dorobiªo si¦ wªa±nie na nieruchomo±ciach). Mo»esz tak»e generowa¢ pasywne do-
chody z dywidend, najmów nieruchomo±ci, na takie dochody nie musisz pracowa¢- pieni¡dze
same na Ciebie pracuj¡.

7. Franchising-gotowy pomysª na biznes. Jako franczyzobiorca musisz zapªaci¢ twórcy pomysªu
za licencj¦, dstajesz gotow¡ instrukcj¦ i mo»esz dziaªa¢ krok po kroku. Twórcy franczyz to
ludzie z prostok¡ta �Twórcy�, ci na najwy»szym szczeblu. Wªa±ciciele MacDonalda, KFC,
czy innych popularnych franczyz.

8. Rentier- Rentier jest to osoba wolna �nansowo, która zajmuje si¦ speªnianiem swoich
marze«- cel ka»dego czªowieka. Osoba taka najcz¦±ciej posiada udziaªy w wielu opisanych
wy»ej schematach. Przykªadowo jest wªa±cicielem kilku biznesów, z których zyski lokuje
w nieruchomo±ciach oraz akcjach, tworzy swoje wªasne fanczyzy, jest ekspertem- doradza
innym przedsi¦biorcom.

Jednym z powodów narzeka« i niezadowolenia w naszym kraju jest to, i» ludzie maj¡ oczekiwa-
nia �nansowe rentiera, a mentalno±¢ pracownika zwykªego etatu (np. sªynny Ferdynand Kiep-
ski). Wedªug nich wªa±ciciele biznesów, rentierzy, inwestorzy to zªodzieje, oszu±ci i kr¦tacze,
poniewa» wedªug nich nie da si¦ zarobi¢ w naszym kraju, uczciw¡ prac¡ godziwych pieni¦dzy
(niestety pogl¡d ten wynika z braku ±wiadomo±ci linii przynale»no±ci zawodowej oraz sposobów
zarobkowania, czyli z zwykªej ignorancji oraz z lenistwa).

Na rysunku poni»ej pokazano opisany schemat zarobkowania w formie piramidy
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Rysunek 3: Schemat zarobkowania

Na schemacie widoczne s¡ dwie czerwone linie, których przeªamanie wi¡»e si¦ z pewnym
dyskomfortem i zmian¡ mentalno±ci. Pierwsza linia to przej±cie na poziom dziaªalno±ci jed-
noosobowej. Wi¡»e si¦ z to z zmian¡ mentalno±ci i podej±cia, w ko«cu caªe »ycie, system edukacji
przygotowuje nas do pracy na poziomie 1 lub 2 i zmiana tego podej±cia wymaga pewnego przeªa-
mania. A druga linia, to dla wielu sfera marze«, decyzja kiedy odej±¢ od pracy, pilnowania swoich
biznesów i przej±cia do etapu wolno±ci �nansowej, w której nasze biznesy, fanczyzy i inwestycje
same na nas pracuj¡ pozwalaj¡c na speªnianie marze«.

Na piramidzie sposoby od 3 do 6 zaznaczyªem na jednym poziomie, bowiem praktycznie ka»dy
przedsi¦biorca korzysta z kilku tych sposobów na raz, maj¡c biznes jest równocze±nie ekspertem
w danej dziedzinie, zyski z biznesu lokuje w akcjach, kupuje nieruchomo±ci, zwi¦kszaj¡c w ten
sposób swój przepªyw pieni¦»ny i staje si¦ coraz bardziej bogaty, zgodnie z zasad¡ �biedni staj¡
si¦ coraz biedniejsi, bogaci si¦ bogac¡�.

Dzisiejszy system edukacji przygotowuje ludzi do podejmowania pracy na etacie, szczytem
marze« wi¦kszo±ci studentów jest niezwykªy etat, caªe swoje »ycie ucz¡ si¦, je»d»¡ na uczel-
nie,cz¦sto bior¡c kredyty lub korzystaj¡ z pomocy rodziców, którzy równie mocno wierz¡ w
pot¦g¦ studiów i ªadnego cv. Nast¦pnie odbywaj¡ darmowe sta»e, szlifuj¡ j¦zyki, rywalizuj¡ z
swoimi rówie±nikami, aby wreszcie dosta¢ swój wymarzony niezwykªy etat w wielkiej korporacji
i tym samym pogrzeba¢ swoje marzenia z mªodo±ci. Nat¦pnie doznaj¡ frustracji, bo tyle wysiªku
wkªadali w swoje kwali�kacje, a dostaj¡ tylko x zª na r¦k¦, zakªadaj¡ rodziny i okazuje si¦, »e
wydatki s¡ du»o wi¦ksze, zatem redukuj¡ swoje potrzeby i »yj¡ od przysªowiowego pierwszego
do pierwszego.

Jedynie 3-4 % absolwentów realizuje si¦ jako przedsi¦biorcy, czyli przeªamuje pierwsz¡ czer-
won¡ lini¦.

Jakie cechy charakteryzuj¡ osobe przedsi¦biorcz¡?

• umiej¦tno±¢ dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysªów

• umiej¦tno±¢ wykorzystywania nadarzaj¡cych si¦ okazji

• gotowo±¢ do podejmowania ryzyka

Atrybuty pzedsi¦biorcy:

• Przywódca,

• Lider,

5



• Kreatywne my±lenie.

Nie ka»dy urodziª si¦ przedsi¦biorc¡, ale wszystkich powy»szych cech mo»na si¦ nauczy¢ i wyrobi¢
w sobie odpowiednie nawyki, bior¡c udziaª w szkoleniach, zapisuj¡c si¦ do specjalnych zrzesze«
promuj¡cych przedsi¦biorczo±¢, pozna¢ osob¦ przedsi¦biorcz¡, która doszªa ju» do poziomu 4-6,
albo nawet jest rentierem, oraz na wiele ró»nych sposobów. Ale »eby to zrobi¢ trzeba zacz¡¢
dziaªa¢. Jedyn¡ osob¡, która ma wpªyw na to, kim b¦dziesz jeste± Ty sam, nie »aden ZUS,
politycy, Twoi wykªadowcy czy rodzice.

A wi¦c do dzieªa!
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