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rozwijanie firmy

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ



CZY TA GRUPA MOŻE POMÓC MI ZAŁOŻYĆ LUB 
 ROZWINĄĆ FIRMĘ?

Nie jest łatwo założyć i rozwijać firmę, ale twoja grupa poznająca zasady 
samowystarczalności pomoże ci zdobyć wiedzę, dzięki której podejmiesz 
mądre decyzje biznesowe. Podczas spotkań grupy zobowiążesz się do wyko-
nania konkretnych zadań. Grupa podsunie ci nowe pomysły i będzie cię 
mobilizować. Celem tej grupy jest nie tylko pomoc związana z twoją firmą; 
ma też pomóc ci postępować w duchu większego posłuszeństwa i wiary 
w Pana oraz otrzymać obiecane błogosławieństwa doczesnej i duchowej 
samowystarczalności.

CZYM JEST GRUPA POZNAJĄCA ZASADY 
 SAMOWYSTARCZALNOŚCI?

Spotkania tego typu grup różnią się od większości zajęć, lekcji i warsztatów 
kościelnych. Nie ma nauczycieli, przywódców ani trenerów. Członkowie grupy 
wspólnie zdobywają wiedzę, wzajemnie się wspierają i udzielają sobie zachęty. 
Zobowiązujemy się wobec siebie nawzajem, że będziemy dotrzymywać 
naszych zobowiązań i wspólnie omawiać sposoby rozwiązywania problemów.

CO ROBIĄ CZŁONKOWIE GRUPY?
Podczas spotkań członkowie grupy zobowiązują się do pewnych działań. Nie 
tylko uczą się, ale również wykonują czynności, które sprawiają, że stają się 
samowystarczalni. Dokonują zobowiązań, pomagają sobie nawzajem w ich 
dotrzymaniu i zdają sprawozdanie z postępów. Ponieważ grupa działa jak 
rada, ważne jest, aby członkowie uczestniczyli w spotkaniach regularnie i 
przychodzili na czas. Zawsze przynoś ze sobą niniejszy zeszyt ćwiczeń, bro-
szurę Moja ścieżka do samowystarczalności i broszurę Moja podstawa: zasady, 
umiejętności, nawyki. Każde spotkanie grupy powinno zająć około dwóch 
godzin. Realizacja zobowiązań zajmuje od godziny do dwóch godzin dziennie.

CO ROBI KOORDYNATOR?
Koordynatorzy nie są ekspertami w dziedzinie prowadzenia firmy ani naucza-
nia. Nie kierują grupą ani jej nie nauczają. Po prostu pomagają grupie w wyko-
rzystywaniu materiałów dokładnie tak, jak są one przygotowane. Specjalista 
ds. samowystarczalności zazwyczaj koordynuje spotkaniami grupy; jednakże 
członkowie grupy mogą być wyznaczani do koordynacji po kilku tygodniach, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby dowiedzieć się więcej, zob. Przewodnik dla przy-
wódcy i filmy, które są dostępne na stronie internetowej: srs. lds. org.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU
Członkowie grupy, którzy uczęszczają na spotkania i przestrzegają zobo-
wiązań, otrzymają dwa świadectwa z LDS Business College: świadectwo z 
przedsiębiorczości (zob. strony 197–198, aby sprawdzić wymagania) i cer-
tyfikat samowystarczalności (zob. stronę 29. w broszurze Moja podstawa).

„Nie istnieje taki 
problem w rodzinie, 
okręgu lub paliku, 
który nie może być 
rozwiązany, jeśli 
poszukamy rozwią-
zań na sposób Pański 
poprzez naradzanie się 
— prawdziwe nara-
dzanie się — ze sobą 
nawzajem”.

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, wyd. popr. 
(2012), str. 4

WPROWADZENIE
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DLA KOORDYNATORÓW
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się z członkami grupy przez telefon lub wyślij im SMS- y, 
jeśli masz ich dane kontaktowe. Zapytaj, czy będą dzisiaj obecni. 
Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed czasem, żeby 
podpisać listę obecności.

• Przygotuj materiały na spotkanie:
◦ Przynieś po egzemplarzu niniejszego zeszytu ćwiczeń oraz bro-

szury Moja podstawa: zasady, umiejętności, nawyki dla każdego 
członka grupy.

◦ Przynieś pięć dodatkowych egzemplarzy broszury Moja ścieżka 
do samowystarczalności w razie, gdyby nie otrzymali jej wszyscy 
członkowie.

◦ Jeśli masz taką możliwość, przygotuj sprzęt audiowizualny, żeby 
pokazać filmy.

◦ Jeśli materiały lub filmy nie są dostępne, możesz znaleźć je na 
 stronie: srs. lds. org.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.

◦ Koordynator nie powinien prowadzić spotkania na stojąco ani 
siedzieć na końcu stołu. Nie powinien również znajdować się w 
centrum uwagi. Powinien natomiast pomagać uczestnikom skupić 
się na sobie nawzajem.

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające. Naucz się ich imion.
• Podaj uczestnikom kartkę i poproś, aby każdy napisali na niej swoje 

imię i nazwisko, okręg lub gminę i datę urodzenia (dzień i miesiąc, 
bez roku).
◦ Po spotkaniu wejdź na stronę: srs. lds. org/ report i postępuj zgodnie 

ze wskazówkami, aby zarejestrować wszystkich członków grupy.
◦ Po pierwszym spotkaniu przygotuj listę kontaktową dla wszystkich 

uczestników.
• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu, żeby grupa trzymała 

się wyznaczonego planu. Poproś ją, żeby ustawiała minutnik zgodnie 
z instrukcjami w zeszycie ćwiczeń.
◦ Na przykład, kiedy zobaczysz następujące instrukcje: „Czas: Na 

czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut”, 
osoba pilnująca czasu powinna ustawić minutnik w telefonie, 
zegarku lub innym urządzeniu zgodnie z podaną instrukcją i 
poinformować grupę, kiedy wyznaczony czas dobiegnie końca. 
Członkowie grupy mogą wówczas zdecydować, czy powinni 
przejść do następnej części zeszytu ćwiczeń, czy kontynuować 
dyskusję jeszcze przez kilka minut.

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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Na początku spotkania:
• Powiedz: „Witajcie na spotkaniu grupy poznającej zasady samowy-

starczalności”.
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Powiedz:

◦ „To jest grupa poznająca zasady samowystarczalności nazywana 
‘Założenie i rozwijanie firmy’. Czy wszyscy z was chcą założyć lub 
rozwinąć posiadaną firmę?

◦ Nieustający Fundusz Edukacyjny nie udziela pożyczek dla firm. Po 
zakończeniu tych spotkań będziecie lepiej przygotowani do podję-
cia decyzji dotyczącej wzięcia pożyczki u lokalnego kredytodawcy.

◦ Grupa będzie spotykać się 12 razy. Każde spotkanie zajmuje około 
dwóch godzin. Każdego dnia będziemy poświęcać od jednej do 
dwóch godzin na dotrzymanie naszych zobowiązań, które pomogą 
nam w prowadzeniu firmy. Czy jesteście gotowi poświęcić na to 
tyle czasu?”

• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Powiedz:

◦ „Na początku każdego spotkania będziemy omawiać temat z bro-
szury zatytułowanej Moja podstawa: zasady, umiejętności, nawyki. 
Pomoże nam to poznać zasady, umiejętności i 
nawyki, które prowadzą do duchowej i doczesnej 
samowystarczalności i żyć zgodnie z nimi.

◦ Duch Święty będzie wam podpowiadał pomy-
sły w ciągu tygodnia. Zapisujcie je i wykonujcie. 
Gdy będziecie tak czynić, Pan was pobłogosławi i 
sprawi, że z waszą firmą staną się cudowne rzeczy”.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja 
podstawa ustaw minutnik na 20 minut.

• Przeczytaj list wprowadzający od Pierwszego Pre-
zydium ze strony 2 w broszurze Moja podstawa. 
Następnie wykonaj polecenia związane z zasadą 1. z 
broszury i powróćcie do tego zeszytu ćwiczeń.

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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JESTEŚMY CZĘŚCIĄ „SPICHLERZA PAŃSKIEGO”
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 

minut.

 Przećwicz: Utwórzcie trzyosobowe grupy. Zwróćcie się przodem do siebie.
 1. Jedna z osób powinna powiedzieć pozostałym o jakimś osią-

gnięciu. Możesz powiedzieć: „Otrzymałem w pracy wyróżnie-
nie ‘najlepszego pracownika’” lub „Służyłem na misji” (lub w 
innym powołaniu kościelnym) lub „Jestem matką”.

 2. Teraz, tak szybko jak to możliwe, dwie pozostałe osoby powinny 
powiedzieć, jakie umiejętności były niezbędne do tego osią-
gnięcia. Powinni poświęcić na to minutę. Jeśli powiedziałeś: 
„Służyłem na misji” inni mogą szybko odpowiedzieć: „Jesteś 
odważnym, dobrym uczniem, ciężko pracujesz, jesteś przy-
wódcą, ustalasz cele, jesteś dobry dla ludzi, jesteś nauczycielem, 
dobrym planistą i umiesz wykonywać trudne zadania”.

 3. Powtórzcie to zadanie dla każdej osoby.

 Przedyskutuj: Jak się czułeś, gdy inne osoby mówiły o twoich talentach i umie-
jętnościach?

 Przeczytaj: Wszystkie umiejętności i zdolności, które posiadamy, są częścią 
spichlerza Pana.

 Przedyskutuj: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie. Czy nasza 
grupa może pracować razem i „zabiegać o dobrobyt” innych 
członków grupy?

 Przećwicz: Wykonajmy nasze pierwsze grupowe zadanie. Poświęćmy pięć 
minut, aby zdecydować, jak nasza grupa będzie się nazywać.
Wpisz poniżej nazwę grupy:

 

NAUKA

„A wszystko to dla 
korzyści Kościoła Boga 
żywego, aby każdy 
mógł ulepszyć swój 
talent, żeby każdy 
mógł zyskać inne 
talenty, nawet stokrot-
nie, żeby je wrzucić do 
spichrza Pańskiego, 
aby stały się wspólną 
własnością całego 
Kościoła […]. Każdy 
ubiegając się o dobro-
byt bliźniego, i robiąc 
wszystko jedynie dla 
chwały Boże”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
82:18–19

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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CO BĘDZIEMY ROBIĆ W TEJ GRUPIE?
 Przeczytaj: Będziemy pracować wspólnie, jako grupa, aby pomóc sobie 

nawzajem w założeniu lub rozwinięciu firmy. Mamy też więk-
szy cel — stać się samowystarczalnymi, aby móc służyć innym. 
Możemy lepiej pomagać innym, jeśli sami potrafimy zadbać o 
siebie.

 Obejrzyj: Obejrzyj film przedstawiający pełną sukcesu historię, pt. „Samuel: 
Computer Repair” [Samuel: Naprawa komputerów]. ( Jeśli nie 
masz dostępu do filmu, po prostu kontynuuj czytanie).

 Przećwicz: W ciągu 12 tygodni odpowiemy na poniższe pytania dotyczące 
firmy. Wspólnie przeczytajmy pytania biznesowe, na które 
będziemy odpowiadać podczas zajęć grupy poznającej zasady 
samowystarczalności.

TYDZIEŃ JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ TYDZIEŃ JAK ROZWIJAĆ FIRMĘ

1 Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę? 7 Jak będę rozwijać moją firmę?

2 Co ludzie chcą kupować? 8 Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?

3 Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży? 9 Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem 
 skorzystać z kredytu na rozwój firmy?

4 Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi 
zyski? 10 Jak przyciągnąć więcej klientów i sprzedać 

towar?

5 Jak oddzielić pieniądze firmy i pieniądze 
rodziny? 11 Jak zwiększać zyski?

6 Jak się rozwija moja firma? 12 Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?

 Przeczytaj: Każdego tygodnia będziemy podejmować zobowiązania, przy-
chodzić na spotkania na czas i składać sprawozdania grupie. Gdy 
będziemy pracować jako grupa, wspólnie odniesiemy sukces! 
Poniżej znajduje się pytanie i zadanie na ten tydzień.

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Na czym powinienem skupić 
swoje wysyłki, aby założyć lub rozwinąć firmę?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Korzystaj codziennie z Mapy 
sukcesu firmy, aby dowiedzieć się, na czym skupić wysiłki, by 
rozpocząć i rozwinąć działalność.

Pozostała część tego spotkania pomoże nam odpowiedzieć na to 
pytanie oraz wykonać zadanie.

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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JAK MOGĘ MĄDRZE ZARZĄDZAĆ MOIMI FINANSAMI?
 Przeczytaj: Bycie samowystarczalnym obejmuje wydawanie mniej pienię-

dzy, niż zarabiamy oraz posiadanie oszczędności. Oszczędności 
mogą pomóc nam w pokryciu niespodziewanych wydatków lub 
w zapewnieniu utrzymania dla nas i naszych rodzin, gdy nasze 
przychody będą niższe niż oczekiwane. W ramach naszej grupy 
zobowiązujemy się oszczędzać każdego tygodnia. Nawet jeśli mia-
łyby to być drobne kwoty.

 Przedyskutuj: W niektórych obszarach dobrym pomysłem jest, aby przecho-
wywać oszczędności w banku. W innych obszarach nie jest to 
dobrym pomysłem. Szczególnie tam, gdzie panuje wysoka infla-
cja lub system bankowy jest niestabilny. Czy w twoim obszarze 
są dobre warunki do oszczędzania w banku? Które banki oferują 
najwyższe oprocentowanie oszczędności?

 Przeczytaj: Innym składnikiem samowystarczalności jest wolność od oso-
bistych długów. Osobiste pożyczki są używane po to, abyśmy 
wydawali więcej, niż możemy zapłacić. Prorocy doradzają nam, 
abyśmy unikali osobistych długów i, gdy stajemy się bardziej 
samowystarczalni, redukowali i eliminowali osobiste długi. Jed-
nakże dług firmowy może być w niektórych sytuacjach mądrym 
rozwiązaniem. W ramach zajęć tej grupy dowiemy się, jak ocenić, 
czy pożyczka pomoże w rozwoju naszej firmy.
Nieprzewidziane sytuacje związane z ratowaniem życia i zdro-
wia często pochłaniają duże środki. Ubezpieczenia i państwowe 
programy opieki zdrowotnej często mogą zapobiec tym kosztom. 
Wykupienie ubezpieczenia lub zgłoszenie do państwowego pro-
gramu opieki zdrowotnej może być ważnym krokiem na ścieżce 
do naszej samowystarczalności.

 Przedyskutuj: Niektóre rodzaje ubezpieczeń (zdrowotnych i na życie) są bardziej 
dostępne i bardziej przydatne niż inne ubezpieczenia. Niektórzy 
ubezpieczyciele są uczciwi, inni z kolei nie. Jakie są najlepsze 
opcje ubezpieczeń w twoim obszarze?

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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JAK ZOSTANĘ ODNOSZĄCYM SUKCESY 
PRZEDSIĘBIORCĄ?
 Przećwicz: Mapa sukcesu firmy wymienia to, co robią odnoszący sukcesy 

przedsiębiorcy. Dobierz sobie partnera. Przejdźcie do Mapy suk-
cesu firmy, która znajduje się na ostatniej stronie tego zeszytu 
ćwiczeń.
Na zmianę przeczytajcie, w jaki sposób 
odnoszący sukcesy przedsiębiorcy znaj-
dują odpowiedzi na pytanie: „Co ludzie 
chcą kupować?”.

 Przedyskutuj: W jaki sposób Mapa sukcesu firmy może 
pomóc ci stać się odnoszącym sukcesy 
przedsiębiorcą?

 Przeczytaj: Gdy w zeszycie ćwiczeń znajduje się ten 
symbol, oznacza on, że dana zasada 
znajduje się na Mapie sukcesu firmy.
Mapa sukcesu firmy nie ogranicza się 
wyłącznie do naszych spotkań. Korzy-
stamy z niej regularnie w ciągu tygodnia. 
Kiedykolwiek napotykamy na problemy 
lub okazje, sprawdzajmy Mapę sukcesu 
firmy, aby dowiedzieć się, co zrobiłby 
odnoszący sukcesy przedsiębiorca.

JAK BĘDĘ ROZWIJAĆ MOJĄ FIRMĘ?
 Przeczytaj: Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy potrafią jasno opisać swoją 

firmę. To pozwala im skupić się na tym, co przynosi zyski, a co 
nie. Pomaga im również uzyskać pomoc od innych osób, takich 
jak przedsiębiorcy czy kredytodawcy. Odnoszący sukcesy przed-
siębiorcy śledzą postępy swojej firmy.
W tym tygodniu zdobądź notatnik dla twojej firmy. Będziesz 
z niego korzystać, aby zapisywać przemyślenia i pomysły dla 
twojej firmy i by prowadzić zapisy twoich transakcji firmowych. 
Będziemy korzystać z naszych notatników firmowych, zarówno w 
czasie spotkań, jak i w ciągu tygodnia.
Taki symbol, znajdujący się w zeszycie  ćwiczeń, 
przypomina nam, aby zapisać coś w notatniku firmowym.

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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W JAKI SPOSÓB OBSERWUJĘ FIRMĘ I MYŚLĘ O JEJ 
SUKCESIE?
 Przeczytaj: W ramach zobowiązania do działania na ten tydzień, dowiemy 

się, w jaki sposób korzystać z Mapy sukcesu firmy, aby obserwo-
wać firmę i oceniać, czy jest ona kierowana wg zasad prowadzą-
cych do odniesienia sukcesu.

 Przećwicz: Podzielcie się na trzyosobowe grupy. Usiądźcie przodem do siebie. 
Korzystając z Mapy sukcesu firmy, postępujcie według następują-
cych wskazówek:
 1. Wybierzcie jakąś firmę, o której coś wiecie. Następnie jedna z 

osób zadaje pytanie z mapy. Na przykład: „Czy właściciel sklepu 
z meblami wie, co chcą kupować klienci?”. Lub: „Czy wie w jaki 
sposób sprzedawać?”.

 2. Inne osoby niech przez minutę lub dwie udzielają odpowiedzi, 
które opierają się na ich wiedzy o tym biznesie i na zasadach z 
mapy. Na przykład: „Tak, właściciel wie, co cenią klienci”. Lub: 
„Nie, właściciel nie wie zbyt dobrze, jak sfinalizować sprzedaż”.

 3. Powtórzcie to trzy lub cztery razy.
 4. Teraz porozmawiajcie o waszych własnych firmach. Czy robisz 

to samo, co robią odnoszący sukcesy przedsiębiorcy?

 Przećwicz: Wraz z partnerem przejdźcie do stron 13–14. Przeczytajcie i omów-
cie, w jaki sposób będziecie obserwować firmy w tym tygodniu.

DLACZEGO PAN CHCE, ABYŚMY BYLI 
SAMOWYSTARCZALNI?
 Przedyskutuj: Dlaczego Pan chce, abyśmy byli samowystarczalni?

 Przeczytaj: Przeczytaj cytat po prawej stronie.

 Przedyskutuj: Jak nasze wysiłki, aby założyć i rozwijać nasze firmy, służą, jak to 
ujął Starszy Christofferson, „świętemu celowi”?

 Przeczytaj: Pan ma moc, aby nam pomóc stać się samowystarczalnymi. 
Powiedział On: „Oto jestem Bogiem i jestem Bogiem cudów” 
(2 Nefi 27:23). Gdy poświęcamy nasze wysiłki związane z firmą 
świętemu celowi stania się samowystarczalnymi, Pan pokieruje 
nami poprzez natchnienie. Gdy okazujemy naszą wiarę poprzez 
słuchanie i posłuszeństwo podszeptom, Pan uczyni cuda i wycią-
gnie z naszych starań więcej, niż sami moglibyśmy osiągnąć.

„Poświęcić ozna-
cza przeznaczyć lub 
zadedykować coś jako 
święte, oddane dla 
świętych celów”.
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
„Refleksje na temat 
uświęconego życia”, 
Ensign lub Liahona, 
listopad 2010, str. 16

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik 

na 10 minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

  

 

 Przećwicz: Co możesz zrobić w tym tygodniu, aby założyć lub udoskonalić 
swoją firmę?
Niech będzie to twoim „tygodniowym celem biznesowym”. Jest 
to stworzone przez ciebie zobowiązanie.
Zapisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?

ROZWAŻANIE

„Pan może wszystko 
uczynić dla ludzi 
według swej woli, jeśli 
będą mieli wiarę w 
Niego”.
1 NEFI 7:12

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minut-

nik na 10 minut.

 Przeczytaj: Każdego tygodnia wybieramy „partnera do współpracy”. To 
członek grupy, który pomoże nam wywiązać się z naszych zobo-
wiązań. Partnerzy powinni kontaktować się w ciągu tygodnia 
i składać sobie nawzajem sprawozdania z postępów. Zazwyczaj 
partnerzy są tej samej płci i nie są członkami rodziny.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Będę wykonywał wszystkie codzienne zajęcia z Mapy sukcesu firmy (zob. 
strony 13–14).

Zdobędę notatnik firmowy i przyniosę go na nasze kolejne spotkanie.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   
 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

ZOBOWIĄZANIE

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Obejrzyj: „Action and Commitment” [Działanie i zobowiązanie] (Brak 

dostępu do filmu? Przeczytaj stronę 12).

 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 
swoje postępy. W poniższych polach wpisz „Tak”, „Nie” lub ile 
razy wypełniłeś zobowiązanie.

Wykonałem 
codzienne 

zajęcia 
z Mapy 

sukcesu 
firmy 

 (liczba dni)

Przyniosłem 
notatnik 
firmowy 

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel 

biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 
broszury 

Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
partnerowi 

(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj również, aby notować twoje osobiste wydatki z tyłu 
broszury Moja ścieżka do samowystarczalności.

 Przeczytaj: Podczas naszego następnego spotkania koordynator narysuje na 
tablicy tabelę zobowiązań (podobną do powyższej). Przyjdziemy 
10 minut przed rozpoczęciem spotkania i zapiszemy nasz postęp 
w tabeli.
Wybierz osobę, która w następnym tygodniu będzie koordy-
natorem w trakcie prezentacji zasady z broszury Moja podstawa. 
Poproś tę osobę o przeczytanie wewnętrznej strony okładki tego 
podręcznika, aby dowiedzieć się, co robi koordynator. Powinna 
postępować w ten sam sposób, jak dzisiejszy koordynator:
• Zapraszać Ducha; zachęcać członków grupy do poszukiwania 

Ducha.
• Polegać na materiałach, nie dodawać nic od siebie.
• Zarządzać czasem.
• Zarażać energią, żeby wszyscy się dobrze bawili!

 Przećwicz: Kto chciałby otrzymać świadectwo z przedsiębiorczości wystawiane 
przez LDS Business College w Salt Lake City w USA? Przejdźcie na 
strony 197–198 i na zmianę przeczytajcie wymagania.

 Przeczytaj: Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Uwaga dla 
koordynatorów:
Pamiętaj, aby na 
następne spotkanie 
przygotować kopie 
danych kontaktowych 
grupy.
Zarejestruj również 
wszystkich członków 
grupy na stronie   
srs. lds. org/ report.

„Tam, gdzie mierzy się 
dokonania, doskonali 
się je. Tam, gdzie 
mierzy się dokonania i 
zdaje z nich sprawoz-
danie, poziom dosko-
nalenia wzrasta”.
THOMAS S. MONSON, 
w: Conference Report, 
październik 1970, str. 107

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?



12

DZIAŁANIE I ZOBOWIĄZANIE
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

NARRATOR 1: Wierzymy w podejmowa-
nie zobowiązań i wywiązywanie się z nich. 
Wszystko, co robimy w naszych grupach 
poznających zasady samowystarczalności, 
jest zbudowane na zobowiązaniach i skła-
daniu sprawozdań.
NARRATOR 2: Na zakończenie spotkania 
grupy, przeglądamy nasze działania i skła-
damy podpisy, aby pokazać nasze zobo-
wiązanie. Wybieramy również partnera do 
współpracy na następny tydzień. Partner 
do współpracy składa podpis w zeszycie 
ćwiczeń, aby zobowiązać się do wsparcia. 
Każdego dnia tygodnia kontaktujemy się 
z naszym partnerem do współpracy, by 
zdać mu sprawozdanie i, w razie potrzeby, 
uzyskać pomoc.
NARRATOR 3: W ciągu tygodnia zazna-
czamy nasz postęp w zeszycie ćwiczeń i 
korzystamy z przygotowanych narzędzi, 
takich jak arkusze kalkulacyjne lub inne 
formularze. Jeśli potrzebujemy pomocy, 
zwracamy się do naszych rodzin, przyja-
ciół lub koordynatora.
NARRATOR 4: Na początku naszego 
następnego spotkania zdamy sprawozda-
nie z wypełnienia naszych zobowiązań. 
Powinno to być dla nas komfortowe i pełne 

mocy doświadczenie. Pomyślcie o tych 
ludziach, którzy uzyskali pomoc, dzięki 
podejmowaniu zobowiązań i składaniu 
sprawozdań.
CZŁONEK GRUPY 1: Za pierwszym 
razem, gdy składałem sprawozdanie z 
moich zobowiązań, myślałem sobie: „To 
jest dziwne”. Dlaczego członków mojej 
grupy miałoby obchodzić to, co zrobiłem? 
Ale potem odkryłem, że faktycznie im 
zależy i to mi pomogło.
CZŁONEK GRUPY 2: Zdałem sobie 
sprawę, że nie chcę zawieść mojej grupy. 
Pracowałem ciężko nad moimi zobowiąza-
niami. Nie wiem, czy mógłbym osiągnąć 
sukces w jakikolwiek inny sposób. Cotygo-
dniowe składanie sprawozdań pomogło mi 
w ustanowieniu priorytetów.
CZŁONEK GRUPY 3: Kiedy myślałem 
o mojej drodze ku samowystarczalności, 
byłem przerażony, ponieważ to była ważna 
sprawa. Członkowie grupy stopniowo 
pomogli mi się przełamać. Zdawałem im 
sprawozdanie z każdego kroku. Wtedy 
zacząłem czynić postępy. Myślę, że suk-
ces zawdzięczam wypracowaniu nowych 
nawyków.
Wróć na stronę 11.

Zasoby
1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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JAK KORZYSTAĆ Z MAPY SUKCESU FIRMY?
Każdego dnia w tym tygodniu obserwuj, rozważaj i zastanawiaj się nad jedną 
zasadą sukcesu firmy. Każdego dnia poświęcaj godzinę na odwiedzanie firm i 
obserwowanie ich. Zabieraj swój notatnik i ćwiczenia, kiedy odwiedzasz lokalne 
firmy, abyś mógł korzystać z pytań zawartych na Mapie sukcesu firmy (ostatnia 
strona tego zeszytu ćwiczeń).

ZAJĘCIA CODZIENNE:
Dzień 1.

Klienci

Obserwuj, co, gdzie i kiedy kupują klienci. Na mapie przejrzyj zasady dotyczące klientów. Zapisz 
swoje przemyślenia:

  

  

 

Dzień 2.

Sprzedaż

W jaki sposób firmy sprzedają produkty lub usługi? Czy mogą to udoskonalać? Na mapie przejrzyj 
zasady dotyczące sprzedaży. Zapisz swoje przemyślenia:

  

  

 

Dzień 3.

Koszty

Pomyśl o kosztach ponoszonych przez firmy. Jak redukują koszty? Na mapie przejrzyj zasady doty-
czące kosztów. Zapisz swoje przemyślenia:

  

  

 

Dzień 4.

Zysk

Czy firmy prowadzą ewidencję przychodów i rozchodów? Gdyby to była twoja firma, jak byś 
ewidencjonował swoje pieniądze? Na mapie przejrzyj zasady dotyczące zysku. Zapisz swoje 
przemyślenia:

  

  

 

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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Przez następne dwa dni rozważaj i módl się o zapewnienie, że Pan będzie bło-
gosławił ciebie w wysiłkach, aby służyć świętym celom w twojej firmie. Zapisuj 
natchnione myśli, które będziesz mieć każdego dnia, podczas rozważania każdej 
części Mapy sukcesu firmy.

ZAJĘCIA CODZIENNE:
Dzień 5.

Klienci

  

  

 

Sprzedaż

  

  

 

Dzień 6.

Zysk

  

  

 

Koszty

  

  

 

Wróć na stronę 8.

1: Jak mam założyć lub udoskonalić moją firmę?
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DLA KOORDYNATORÓW
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie. Jeśli materiały lub filmy nie są 
dostępne, możesz znaleźć je na stronie: srs. lds. org.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj tabelę zobowiązania na tablicy i umieść na niej imiona 

członków grupy (zobacz przykład poniżej).

Imię członka 
grupy

Wykonałem 
codzienne 
zadania z 

Mapy sukcesu 
firmy  

(wpisz liczbę 
dni)

Przyniosłem 
notatnik 
firmowy  

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel biznesowy 

(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z bro-

szury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
 sprawozdanie 

partnerowi  
(Tak/Nie)

Gloria 6 T T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy. Przypomnij też, aby wszyscy otworzyli 
zeszyty ćwiczeń na stronie 197 i zaktualizowali postępy w kierunku 
otrzymania świadectwa.

• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Rozdaj kopie danych kontaktowych członków grupy (z ostatniego 

spotkania).
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 2. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

NOWE! 

NOWE! 

NOWE! 

2: Co ludzie chcą kupować?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przedyskutuj: Przeczytaj cytat po prawej stronie. W jaki sposób odnosi się to do 
naszej grupy?

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Brawa 
dla osób, które przestrzegały swoich zobowiązań).
A teraz niech wszyscy wstaną. Powinniśmy starać się wypełniać 
wszystkie nasze zobowiązania. To jest jeden z kluczowych nawy-
ków ludzi samowystarczalnych.
Skoro wspólnie stoimy, wypowiedzmy wspólnie nasze myśli prze-
wodnie. Mają nam one przypominać o celu naszej grupy.

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15.

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.
Czy wszyscy przynieśli notatniki firmowe? Te osoby, które ich 
nie przyniosły, mogą dzisiaj skorzystać z kartek. Po spotkaniu 
zdobądź notatniki dla pozostałych członków grupy.
Kiedy widzimy ten symbol, 
jest on dla nas przypomnieniem, że omawiane zagadnienia są 
ważne i należy je zapisać w notatnikach firmowych. Nie musimy 
wpisywać ich w tej chwili, ale w trakcie spotkania lub w ciągu 
tygodnia powinniśmy zapisywać to, co pomoże nam założyć i 
rozwinąć nasze firmy.

 Przedyskutuj: Naradźmy się i pomóżmy sobie nawzajem z naszymi firmami. To 
najważniejsza dyskusja tego spotkania!
Czego się dowiedziałeś po zakończeniu codziennych zajęć z Mapy 
sukcesu firmy? W jaki sposób ta wiedza pomoże twojej firmie?
Czego się nauczyłeś, pracując nad tygodniowymi celami bizneso-
wymi?

W swoim notatniku 
firmowym zapisz to, 
czego się nauczyłeś 
dzięki przestrzeganiu 
swoich zobowiązań.

SPRAWOZDANIE

„Tam, gdzie mierzy 
się dokonania, dosko-
nali się je. Tam, gdzie 
mierzy się dokonania i 
zdaje z nich sprawoz-
danie, poziom dosko-
nalenia wzrasta”.
THOMAS S. MONSON, 
w: Conference Report, 
październik 1970, str. 107

2: Co ludzie chcą kupować?
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NAUKA

CO LUDZIE CHCĄ KUPOWAĆ?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Jak możemy wybrać branżę firmy, która odniesie sukces? Jeśli 
mamy już firmę, jak możemy ocenić, czy jest ona właściwa?
Ta lekcja będzie skupiać się na części „Klienci” z Mapy sukcesu 
firmy.

 Obejrzyj: „Biznes na patyku” (Nie masz dostępu do filmu? Przeczytaj 
stronę 26).

 Przedyskutuj: Czego nauczyliście się z tego filmu?

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Co ludzie chcą kupować?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Będę rozmawiał z przed-
siębiorcami i klientami i wybiorę produkt lub usługę, która 
trafia w potrzeby klientów.

Przez resztę tego spotkania poznasz i będziesz ćwiczyć umiejęt-
ności, które pomogą ci odpowiedzieć na to pytanie oraz wykonać 
zadanie. Ten film pomoże ci wykonać pierwsze kroki, poprzez 
zadawanie odpowiednich pytań.

 Obejrzyj: „Selecting the Right Business” [Wybór właściwego biznesu] (Nie 
masz dostępu do filmu? Przeczytaj stronę 28).

 Przeczytaj: Odczytajmy ten schemat i wykonajmy zadania znajdujące się na 
następnej stronie.

WYBÓR WŁAŚCIWEGO BIZNESU

1  Co ludzie chcą kupować?
KLIENCI, PRODUKTY

2  Co mogę 
dostarczyć?

UMIEJĘTNOŚCI, 
ZAINTERESOWANIA, 

DOŚWIADCZENIE

3  Co powoduje 
„łatwe wejście”?
KONKURENCJA, 

DOSTAWCY, KAPITAŁ

4  Co zwiększy moje przychody?
ODPOWIEDNIE PRZYCHODY/ZYSKI

DOBRY BIZNES 
DLA MNIE!

2: Co ludzie chcą kupować?
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JAK MAM WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ BRANŻĘ DLA FIRMY?
 Przećwicz: Jakie rodzaje firm rozważasz: jedzenie, noclegi, opieka zdro-

wotna, konserwacja, budownictwo, produkcja, usługi, a może 
coś innego?
Skorzystaj z zawierającego cztery pytania schematu na poprzed-
niej stronie, który pomoże ci ograniczyć ilość dostępnych opcji. 
Spójrz na przykłady po prawej stronie. Zapisz jeden lub dwa 
rodzaje branż, które cię interesują:

 
Wraz z osobą obok zadajcie sobie nawzajem następujące pytania. 
Zapiszcie swoje odpowiedzi.
 1. Jakie konkretne potrzeby zauważyłeś u klientów twojej firmy 

lub w branży, która cię interesuje? Co klienci będą kupować?

  

 

 2. Jakie potrzeby może zaspokajać twoja firma? W czym jesteś 
dobry lub jakie masz zainteresowania?

  

 

 3. W jakich konkretnych branżach mógłbyś łatwo rozpocząć 
działalność lub w jaki sposób możesz rozwinąć lub zmienić 
obecną firmę, aby przynosiła większe zyski? Pomyśl o 
konkurencji, dostawcach i potrzebnych pieniądzach.

  

 

 4. W jaki sposób twoja firma pozwoli ci zwiększyć dochody i stać 
się osobą bardziej samowystarczalną? Gdzie możesz zarabiać?

  

 

Teraz wymień kilka konkretnych rodzajów firm, które chcesz 
poznać:

  

 

Przykład:
Żywność, sprzedaż

Desery lub przekąski
Tani przysmak na 
popołudnie bądź 
wieczór

Lubię przygotowywać 
posiłki
Jestem dobry w 
sprzedaży

Prosty produkt
Niskie koszty 
początkowe
Mała konkurencja

Dużo klientów

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy myślą o 
czymś wielkim, ale zaczy-
nają od czegoś małego.

Obnośna sprzedaż 
przysmaków?
Lody? Owoce?
Coś związanego z 
rozrywką?

2: Co ludzie chcą kupować?
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JAK MOGĘ SIĘ UCZYĆ OD PRZEDSIĘBIORCÓW?
 Przeczytaj: Teraz, gdy mamy już jakieś pomysły dotyczące naszej firmy, 

wykonamy badanie rynku, aby sprawdzić nasze pomysły i 
dowiedzieć się więcej. Będziemy obserwować ludzi, rozmawiać z 
klientami i konkurencją oraz próbować produktów. Znajdziemy 
prawdziwe potrzeby i odpowiedzi.

 Obejrzyj: „Talking to Business Owners” [Rozmowa z właścicielami firm] 
(Nie masz dostępu do filmu? Czytaj dalej).

 Przećwicz: Z osobą siedzącą obok ciebie przećwicz pytania, które w tym 
tygodniu będziecie zadawać przedsiębiorcom. Przedstawcie sobie 
nawzajem własne firmy lub branże, w których chcielibyście otwo-
rzyć działalność. Na zmianę przedstawcie się i zadawajcie nastę-
pujące pytania. Oceńcie nawzajem swoje odpowiedzi i spróbujcie 
ponownie.

WPROWADZENIE: Dzień dobry. Nazywam się ___ (imię i nazwisko). Uczęszczam na zajęcia 
związane z prowadzeniem firmy i próbuje dowiedzieć się, jaki jest przepis na sukces firmy. 
Czy mogę zadać kilka pytań?

POTRZEBY KLIENTÓW, PRODUKT
• Co najchętniej kupują wasi klienci?
• Dlaczego klienci kupują to, co jest w waszej ofercie?
• Jaka jest konkurencja? Co wyróżnia waszą firmę od innych?

DOSTAWCY, ZYSK
• Skąd zdobywacie wasze produkty? Czy są inni dostawcy?
• Czy myślicie, że moglibyście obniżyć koszty poprzez zakup większej ilości?
• Jaka jest wasza cena? W jaki sposób podejmujecie decyzję odnośnie ceny? Czy macie zyski?
• Co by się stało, gdybyście podnieśli lub obniżyli cenę?

SPRZEDAŻ
• Ile sztuk sprzedajecie każdego dnia?
• Jak znajdujecie nowych klientów?
• Jak ważna jest lokalizacja?
• Jakie były niektóre z kluczy do odniesienia sukcesu? Największe problemy?

 Przedyskutuj: Gdy wszyscy przećwiczą to zadanie co najmniej raz, omówcie w 
ramach grupy: O co zapytacie, gdy wyjdziecie rozmawiać z przed-
siębiorcami? Zapisz tutaj to, czego się nauczyłeś.
  

  

 

 Przeczytaj: Gdy w ciągu najbliższego tygodnia będziesz rozmawiać z przed-
siębiorcami, zapisuj w swoim notatniku firmowym to, czego się 
dowiesz.

 Obejrzyj: Zobacz, w jaki sposób Józef i Jan założyli nową firmę. Obejrzyj 
„Joseph and John: Medical Products” [ Józef i Jan: asortyment 
medyczny]. (Nie masz dostępu do filmu? Przejdź do następnej 
strony).

2: Co ludzie chcą kupować?
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JAK MOGĘ UCZYĆ SIĘ OD KLIENTÓW?
 Przeczytaj: Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy uczą się od klientów każdego 

dnia. Możemy dużo się nauczyć dzięki obserwowaniu naszych 
klientów i rozmawianiu z nimi. To oni napędzają naszą firmę lub 
ją zatrzymują. Słuchajmy i uczmy się!

 Obejrzyj: „Talking to Customers” [Rozmowy z klientami] (Brak dostępu do 
filmu? Czytaj dalej).

 Przećwicz: Z innym członkiem grupy przećwiczcie zadawanie pytań, których 
użyjecie w ciągu tygodnia w rozmowach z klientami. Wyobraź 
sobie, że druga osoba jest twoim klientem. Omów niektóre z 
poniższych pytań, mających związek z twoją firmą lub pomysłem 
na firmę. Rób notatki. Następnie zamieńcie się rolami. Udzielajcie 
sobie pomocnych rad i pracujcie nad poprawą słabych stron.

WPROWADZENIE: Dzień dobry. Nazywam się ___ (imię i nazwisko). Uczęszczam 
na zajęcia związane z prowadzeniem firmy i uczymy się tam o klientach. Czy 
mogę zadać kilka pytań?

POTRZEBY KLIENTÓW, PRODUKT
• Co kupujesz w tej firmie?
• Co byś zmienił w tym produkcie, jeśli byłoby to możliwe? A w firmie?
• Czy kupowałeś ten produkt w innych miejscach? Czy był lepszy, czy gorszy. 

Dlaczego?

SPRZEDAŻ, ZYSK
• Co sobie cenisz w kupowaniu tego produktu w tym miejscu?
• Co mogłoby sprawić, że kupiłbyś więcej?
• Czy cena jest właściwa? Czy kupiłbyś więcej po niższej cenie?
• Czy nadal kupowałbyś tutaj, jeśli ceny by wzrosły?
• Czy lokalizacja jest ważna?

OBSERWACJE (Nie zadawaj poniższych pytań; obserwuj klientów, 
aby znaleźć odpowiedzi).
• Czy są to głównie kobiety, mężczyźni czy osoby obu płci?
• Czy są młodsi czy starsi?
• Czy wyglądają na osoby, które mają więcej czy mniej pieniędzy?
• O której porze dnia kupują?
• Ile kupują?

 Przeczytaj: Gdy w ciągu najbliższego tygodnia będziesz rozmawiać z klien-
tami, w swoim notatniku firmowym zapisuj to, czego się dowiesz.

 Przedyskutuj: O co będziesz pytać klientów w ciągu tygodnia? Zapisz swoje 
pomysły w notatniku firmowym:

  

 

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy uczą 
się od klientów każ-
dego dnia.

2: Co ludzie chcą kupować?
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JAK KORZYSTAM Z BADAŃ RYNKU?
 Przeczytaj: Gdy wykonamy badania rynku, będziemy musieli ocenić to, 

czego się dowiedzieliśmy. Przećwiczmy proces takiej oceny.

 Przećwicz: Wybierz do współpracy innego członka grupy. Krótko spójrzcie 
na zyski, konkurencję i dostawców dla następujących firm.

STOISKO Z OWOCAMI OSZACOWANIE

Sprzedane sztuki (dzienna sprzedaż) 200 Ilość / miesiąc 5000

Cena sprzedaży 5 za sztukę (średnio) Sprzedaż / miesiąc 25000

Koszt zakupu 4 za sztukę (średnio) Koszty / miesiąc (20200)

Konkurencja 6 stanowisk z owocami ZYSK 4800

Dostawcy 2 dostawców, odlegli

UBRANKA DZIECIĘCE OSZACOWANIE

Sprzedane sztuki (średnia na dzień) 20 Ilość / miesiąc 500

Cena sprzedaży 100 za sztukę (średnio) Sprzedaż / miesiąc 50000

Koszt zakupu 80 za sztukę (średnio) Koszty / miesiąc (40000)

Konkurencja Nikogo w okolicy ZYSK 10000

Dostawcy 3 dostawców, blisko

 Przedyskutuj: Którą firmę byś wybrał? Dlaczego?
Jakie inne pytania zadalibyście przedsiębiorcom i ich klientom po 
tym, co omówiliście dzisiaj?

 Przeczytaj: W ciągu najbliższego tygodnia będziemy przygotowywać się do 
podjęcia decyzji odnośnie do naszych firm! Będziemy przeglądać 
to, czego się nauczyliśmy i przyjdziemy na następne spotkanie 
z pomysłem na firmę (nową lub udoskonaloną). Jeśli już prowa-
dzimy firmę, podejmiemy decyzję, czy jest ona dla nas najlep-
szym rozwiązaniem.

2: Co ludzie chcą kupować?
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ROZWAŻANIE

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

  

 

Który pomysł najbardziej pomógł twojej firmie w tym tygodniu? 
Niech będzie on twoim tygodniowym celem biznesowym.
Zapisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?

„Jeśli ludzie są 
posłuszni przykaza-
niom Boga, On ich 
żywi, wzmacnia i 
umożliwia im osiągnię-
cie tego, co im naka-
zał, dlatego opiekował 
się nami”.
1 NEFI 17:3

2: Co ludzie chcą kupować?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Będę obserwował i rozmawiał z co najmniej dziesięcioma 
 przedsiębiorcami i klientami (Zobacz pytania na stronach 29–30).

Wybiorę nową branżę lub postanowię udoskonalić swoją firmę.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   
 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

ZOBOWIĄZANIE

2: Co ludzie chcą kupować?
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W poniższych polach wpisz „Tak”, „Nie” lub ile 
razy wypełniłeś zobowiązanie.

Obserwo-
wałem i 

 rozmawiałem 
z co najmniej 
dziesięcioma 

przedsię-
biorcami i 
 klientami  

(liczba)

Wybrałem 
nową branżę 

firmy lub 
sposób 

udoskonalenia 
obecnej 

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel biznesowy 

(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj również, aby notować twoje osobiste wydatki z tyłu 
broszury Moja ścieżka do samowystarczalności.

 Przeczytaj: Podczas naszego następnego spotkania koordynator narysuje na 
tablicy tabelę zobowiązań (podobną do powyższej). Przyjdziemy 
10 minut przed rozpoczęciem spotkania i zapiszemy nasz postęp 
w tabeli.
Wybierz osobę, która w następnym tygodniu będzie koordy-
natorem w trakcie prezentacji zasady z broszury Moja podstawa. 
Przypomnij tej osobie, aby opierała się wyłącznie na tej broszurze 
i nie przynosiła dodatkowych materiałów. ( Jeśli nie wiesz, na 
czym polega rola koordynatora zasady z broszury Moja podstawa, 
przeczytaj informacje podane na stronie 11. i na wewnętrznej 
stronie przedniej okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

2: Co ludzie chcą kupować?
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BIZNES NA PATYKU
Wybierzcie role i odegrajcie następującą scenkę:

OTOCZENIE: Troje zrezygnowanych 
ludzi siedzi na ławce, gdy do nich dołącza 
czwarta.
NARRATOR: Co robi firma odnosząca 
sukcesy? Zajmuje się rozwiązywaniem 
problemów ludzi. I rozumie klientów. Jeśli 
ktoś ma jakąś potrzebę, a ty możesz mu 
pomóc ją zaspokoić, otrzymasz od niego 
ZAPŁATĘ. I to jest dobre! Jednakże w 
jaki sposób dowiesz się, czego potrzebują 
klienci?
4. OSOBA: Cześć. Próbuję założyć firmę. 
Czy kiedykolwiek prowadziliście firmę?
INNI LUDZIE: „Tak”. „Oczywiście”. 
„Tak”.
4. OSOBA: To wspaniale. Jakie to firmy?
1. OSOBA: Cóż, uwielbiam nietoperze, 
więc sprzedaję nietoperze na patyku. To 
takie zwierzątka. Są wspaniałe. Żywią się 
owadami.
4. OSOBA: Naprawdę?
1. OSOBA: Tak.
4. OSOBA: I jak ci idzie?
1. OSOBA: Niezbyt dobrze. Ludzie ich nie 
doceniają. No i nietoperze czasem gryzą.
4. OSOBA: A jak z twoją firmą?
2. OSOBA: Potrafię dobrze gotować.

4. OSOBA: Gotować?
2. OSOBA: W rzeczy samej. Mam przepis 
na masło na patyku.
4. OSOBA: Na patyku?
2. OSOBA: Tak. Owinięte w tortillę. 
Jestem w tym naprawdę dobra.
4. OSOBA: I jak sobie radzisz?
2. OSOBA: Sprzedałam kilka… no w 
sumie to jedno.
4. OSOBA: A ty czym się zajmujesz?
3. OSOBA: Obserwowałem ludzi na ulicy 
o rożnych porach dnia. I zadawałem 
im pytania. Zwracałem uwagę na to, co 
kupują, kiedy i za ile. Rozmawiałem także 
ze sprzedawcami o tym, co zdaje egzamin, 
a co nie. Byłem zainteresowany branżą 
gastronomiczną, ponieważ łatwo zacząć 
prowadzić taką działalność, a dodatkowo 
lubię jedzenie oraz ludzi.
4. OSOBA: Naprawdę? Robiłeś to 
wszystko?
3. OSOBA: Oczywiście, przez wiele dni. 
To było naprawdę ciekawe.
4. OSOBA: Założę się, że tak właśnie 
było! Czego się dowiedziałeś?

Ciąg dalszy na następnej stronie

Zasoby
2: Co ludzie chcą kupować?
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3. OSOBA: Byłem zaskoczony. Odkryłem, 
że po południu i wieczorami chcą czegoś 
słodkiego, co wygodnie się je i nie jest zbyt 
drogie — coś co sprawia przyjemność i 
czym można podzielić się z rodziną lub 
przyjaciółmi. Wypróbowałem kilka rzeczy i 
rozmawiałem z kolejnymi ludźmi.
4. OSOBA: Czy znalazłeś odpowiedź?
2. OSOBA: Tak. Odkryłem, że jeśli nadzie-
jesz banana na patyk, zanurzysz go w 
odrobinie odpowiedniego rodzaju czekolady 
i dodasz posypkę, to otrzymasz coś, co 
ludzie uwielbiają — szczególnie, gdy jesteś 
we właściwym miejscu i czasie.
2. OSOBA: Naprawdę?
3. OSOBA: Tak, wraz z przyjacielem 
sprzedaliśmy 400 sztuk przez pierwsze 
kilka dni i zarobiliśmy mnóstwo pieniędzy 
To naprawdę trafiało w potrzeby: było 
proste i przynosiło zyski.

2. OSOBA: Wspaniale? I co teraz?
3. OSOBA: Rzucam to.
4. OSOBA: Rzucasz?
3. OSOBA: To dużo pracy w ciepłe dni.
4. OSOBA: Hmmm. Czy nie będziesz miał 
nic przeciwko, jeśli podkradnę ten pomysł?
3. OSOBA: Oczywiście, że nie. Jest twój. 
Śmiało.
NARRATOR: Obserwuj. Zadawaj pytania.

Poznawaj klientów.
Ciężko pracuj, zarabiaj pieniądze.
Ciesz się bananami!

Wróć do strony 18.

2: Co ludzie chcą kupować?
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WYBÓR WŁAŚCIWEGO BIZNESU
Na zmianę przeczytajcie następujące akapity.

Na jakiej podstawie podejmiesz decyzję, co 
jest właściwą branżą dla twojej firmy? A 
jeśli masz już firmę, jak możesz ocenić, czy 
działasz we właściwej branży? Oto cztery 
kluczowe pytania, które pozwolą ci podjąć 
właściwą decyzję.

(1) Co ludzie chcą kupować, (2) co mogę 
im dostarczyć, (3) co jest działalnością 
łatwą do założenia (4) i co zwiększy moje 
przychody i pomoże mi stać się osobą 
samowystarczalną?
Innymi słowy: muszę podjąć moją decy-
zję w oparciu o (1) klientów i produkty, 
(2) własne umiejętności, zainteresowania 
i doświadczenie, (3) otoczenie, z uwzględ-
nieniem konkurencji, dostawców i pienię-
dzy oraz (4) potencjalne przychody i zyski.
Oto przykład. Maria przez wiele lat praco-
wała w restauracjach i hotelach. Jednakże 
jej dochody były niewystarczające. Nie 
zarabiała wystarczająco dużo, aby zaspo-
koić potrzeby rodziny. Tak więc oprócz 
pracy w charakterze kelnerki, postanowiła, 
że założy własną firmę. Jednakże czym 
miałaby się zajmować ta firma?

Zaczęła od pytania pierwszego: Maria sły-
szała, że kucharze w wielu restauracjach 
narzekają na fakt, że nie mogą zakupić 
wystarczającej ilości, świeżych, wysokiej 
jakości jajek. Wiedziała, że istnieje taki 

problem. Doszła 
do drugiego 
pytania: jej ojciec 
hodował kury, 
więc poznała 
od niego pewne 
tajniki zwięk-
szenia produkcji 
jajek. Wiedziała 
również, że jest 
to ciężka praca! 
Potem przeszła do 
trzeciego pytania: 
nie wiedziała 

wiele o konkurencji, ale wiedziała, że może 
zacząć od małej hodowli na podwórku 
obok domu, co nie będzie kosztowało 
zbyt dużo. I doszła do czwartego pytania: 
wiedziała, ile restauracje płacą za jajka, 
więc obliczyła, że może mieć całkiem dobre 
zyski, jeśli będzie sprzedawać odpowiednią 
liczbę jajek.
Czy widzisz, w jaki sposób te cztery pyta-
nia pomogły jej przemyśleć wybór właści-
wej branży dla jej firmy?
Oczywiście Maria potrzebowała kolejnych 
odpowiedzi. Musiała dowiedzieć się więcej 
o potencjalnych klientach, konkurencji, 
dostawcach, cenach, a nawet zdobyć umie-
jętności potrzebne do prowadzenia firmy. 
Gdzie mogła uzyskać pomoc? Jaki krok 
mogła wykonać, aby podjąć decyzję?
Co byś zrobił, aby zdobyć informacje 
potrzebne do podjęcia dobrych decyzji?

Wróć do strony 18.

2: Co ludzie chcą kupować?
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POZNAJ PODOBNE FIRMY
Aby wypełnić swoje zobowiązania, 
odwiedzaj i obserwuj firmy działające w 
podobnej branży do tej, w której chcesz 
działać (twoja konkurencja). Co się u 
nich sprawdza? Co z kolei się nie spraw-
dza? Rozmawiaj z ludźmi, którzy prowa-
dzą firmy. Aby uniknąć uczuć niechęci 
wynikających z konkurencji, rozmawiaj 
z ludźmi spoza twojej okolicy.

Skorzystaj z poniższych pytań. Zadaj 
dodatkowe pytania. Niech to będzie 
rozmowa. Pamiętaj, oby okazać 
wdzięczność.

Rób to codziennie (poza niedzielą). 
Zapisuj odpowiedzi i to, czego nauczy-
łeś się z zeszytu ćwiczeń.

WPROWADZENIE: Dzień dobry. Nazywam się ___ (imię i nazwisko). Uczęszczam 
na zajęcia związane z prowadzeniem firmy i próbuje dowiedzieć się, jaki jest 
przepis na sukces firmy. Czy mogę zadać kilka pytań?

POTRZEBY KLIENTÓW, PRODUKT
• Co najchętniej kupują twoi klienci?
• Dlaczego klienci kupują to, co jest w twojej ofercie?
• Jaka jest konkurencja? Co jest wyjątkowego w twojej firmie?

DOSTAWCY, ZYSK
• Gdzie zaopatrujesz się w produkty? Czy są inni dostawcy?
• Czy myślisz, że mógłbyś obniżyć koszty poprzez zakup większej ilości?
• Jaka jest twoja cena? W jaki sposób podejmujesz decyzje odnośnie ceny? Czy 

masz zyski?
• Co by się stało, gdybyś podniósł lub obniżył cenę?

SPRZEDAŻ
• Ile sztuk możesz sprzedać każdego dnia?
• Jak znajdujesz nowych klientów?
• Jak ważna jest lokalizacja?
• Jakie były niektóre z kluczy do odniesienia sukcesu? Największe zmartwienia?

2: Co ludzie chcą kupować?



30

POZNAJ PODOBNYCH KLIENTÓW
Rozmawiaj z ludźmi, którzy są klien-
tami firm w branży, w której chcesz 
rozpocząć działalność. Obserwuj ich i 
ucz się od nich jak najwięcej.

Użyj poniższych pytań. Zadaj dodat-
kowe pytania. Niech to będzie roz-

mowa. Pamiętaj, oby okazywać 
wdzięczność.

Rób to codziennie (poza niedzielą). 
Zapisuj odpowiedzi i to, czego nauczy-
łeś się z zeszytu ćwiczeń.

WPROWADZENIE: Dzień dobry. Nazywam się ___ (imię i nazwisko). Uczęszczam 
na zajęcia związane z prowadzeniem firmy i uczymy się tam o klientach. Czy 
mogę zadać kilka pytań?

POTRZEBY KLIENTÓW, PRODUKT
• Co kupujesz w tej firmie?
• Gdybyś mógł, co byś zmienił w tym produkcie? A co byś zmienił w firmie?
• Czy kupowałeś ten produkt w innych miejscach? Czy był lepszy, czy gorszy. 

Dlaczego?

SPRZEDAŻ, ZYSK
• Co sobie cenisz w kupowaniu tego produktu w tym miejscu?
• Co mogłoby sprawić, że kupiłbyś więcej?
• Czy cena jest właściwa? Czy kupiłbyś więcej po niższej cenie?
• Czy nadal kupowałbyś tutaj, jeśli ceny by wzrosły?
• Czy lokalizacja jest ważna?

OBSERWACJE (Nie zadawaj poniższych pytań; obserwuj klientów, 
aby znaleźć odpowiedzi).
• Czy są to głównie kobiety, mężczyźni czy osoby obu płci?
• Czy są młodsi czy starsi?
• Czy wyglądają na osoby, które mają więcej czy mniej pieniędzy?
• O której porze dnia kupują?
• Ile kupują?

2: Co ludzie chcą kupować?
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Jak kupuję produkty 

i ustalam cenę 
sprzedaży?

Założenie i rozwijanie firmy



32

DLA KOORDYNATORÓW
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj tabelę zobowiązania na tablicy i umieść na niej imiona 

członków grupy (zobacz przykład poniżej).

Imię członka 
grupy

Obserwo-
wałem i 

 rozmawiałem 
z co najmniej 
dziesięcioma 

przedsię-
biorcami i 
klientami  

(liczba)

Wybrałem 
nową branżę 

firmy lub 
sposób 

udoskonalenia 
obecnej  

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel biznesowy 

(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z bro-

szury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczę-

dzone  
pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
 partnerowi  

(Tak/Nie)

Gloria 15 T T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy. Przypomnij też, aby wszyscy otworzyli 
zeszyty ćwiczeń na stronie 197 i zaktualizowali postępy w kierunku 
otrzymania świadectwa.

• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 3. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Brawa 
dla osób, które przestrzegały swoich zobowiązań).
A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15.

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego się dowiedziałeś podczas obserwowania i rozmów w 
przedsiębiorcami i klientami? W jaki sposób ta wiedza pomaga 
twojej firmie?
Jeśli nie zdecydowałeś się jeszcze na branżę twojej firmy, jakie 
masz pomysły? Jeśli podjąłeś decyzję, jaki jest twój wybór?
Jeśli masz już firmę, jakie udoskonalenia wybrałeś?
Czego nauczyłeś się, pracując nad tygodniowymi celami bizne-
sowymi?

SPRAWOZDANIE

W swoim notatniku 
firmowym zapisz to, 
czego się nauczyłeś 
dzięki przestrzeganiu 
swoich zobowiązań.

3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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CZY CHCĘ TAKĄ FIRMĘ?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Obejrzyj: „A Bigger Truck?” [Większa ciężarówka?] (Nie masz dostępu do 
filmu? Przeczytaj tekst na stronie 42).

 Przeczytaj: Jeśli ci dwaj mężczyźni mogliby przetransportować 200 melonów 
na ciężarówce, wtedy obliczenia byłyby następujące:

 Cena sprzedaży: 200 (200 melonów × 1)
 Cena zakupu: - 200 (200 melonów × 1)

 Zysk: 0

 Przedyskutuj: Czy większa ciężarówka byłaby pomocna? Dlaczego tak lub dla-
czego nie?

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jak kupuję produkty i ustalam 
cenę sprzedaży?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Znajdę źródło moich produk-
tów i ustalę cenę.

 Przeczytaj: Podczas tego spotkania poznamy i 
będziemy ćwiczyć umiejętności, które 
pomogą nam odpowiedzieć na to pytanie  
i wykonać zadania.

 Przećwicz: W trakcie tego tygodnia dowiesz się, w 
jaki sposób rozmawiać z dostawcami, aby 
„kupować tanio” czyli po niższej stawce. 
Dowiesz się też jak ustalać cenę, aby „sprze-
dawać drogo”, czyli zarabiać.
Przeczytajmy części Koszty i Sprzedaż z 
Mapy sukcesu firmy.

NAUKA

3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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W JAKI SPOSÓB MOGĘ OSIĄGNĄĆ ZYSK.
 Przeczytaj: Sprzedawcy melonów muszą zarabiać pieniądze w swojej firmie.

 Cena sprzedaży: 200 (200 melonów × 1)
 Cena zakupu: - 200 (200 melonów × 1)

 Zysk: 0

Są dwa sposoby uzyskania przychodu.

 Cena sprzedaży: 200 (200 melonów × 1)
 Cena zakupu: - 100 (200 melonów × 0,5)

 Zysk: 100

 Cena sprzedaży: 300 (200 melonów × 1,5)
 Cena zakupu: - 200 (200 melonów × 1)

 Zysk: 100

Czasem możesz wykonać obie czynności: kupić taniej i sprzedać 
drożej!

 Cena sprzedaży: 300 (200 melonów × 1,5)
 Cena zakupu: - 100 (200 melonów × 0,5)

 Zysk: 200

 Przeczytaj: Nie mamy nieograniczonej kontroli nad cenami sprzedaży lub 
naszymi kosztami. Mamy pewną kontrolę. Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy starają się zwiększyć cenę sprzedaży i zmniejszyć 
cenę zakupu.

Niższa cena 
zakupu (cena 

 płacona dostawcy).

Podniesienie ceny 
sprzedaży (ceny, 

którą płacą klienci).

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy kupują 
tanio i sprzedają 
drogo.

3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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 Przedyskutuj: Czy myślisz, że miejsca, w którym kupujesz żywność, paliwo czy 
ubrania, odnotowują zysk?

 Przeczytaj: Oto jeden z powodów, dla których należy kupować tanio i sprze-
dawać drogo. Wszystkie firmy mają więcej kosztów, niż tylko 
zakup produktów.
Pomyślcie o tych sprzedawcach melonów. Załóżmy, że dowie-
dzieli się, że należy kupować tanio i sprzedawać drogo. Jednakże 
nadal mają inne koszty, takie jak transport i wynagrodzenia. 
Przejrzyj poniższy przykład.

 300 (200 melonów × 1,5)
 - 100 (200 melonów × 0,5)
 - 20 (najem ciężarówki)
 - 20 (paliwo)
 - 150 (wynagrodzenie dla dwóch osób)

 10 ZYSK

 Przeczytaj: Kupując taniej i sprzedając drożej mężczyźni ci byli w stanie 
pokryć koszty, wypłacić sobie wynagrodzenie i osiągnąć zysk. To 
jest początek prawdziwego biznesu!

 Przedyskutuj: Jeśli świadczysz usługi, co możesz zrobić, aby kontrolować koszty 
i mieć większe zyski?

JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY?
 Obejrzyj: „Don’t Close Your Business” [Nie zamykaj swojej firmy] (część I i 

II) (Nie masz dostępu do filmu? Przeczytaj stronę 43).

 Przedyskutuj: Co byś zrobił? Ilu powinieneś mieć dostawców?

3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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JAK PRACOWAĆ Z DOSTAWCAMI?
 Przeczytaj: Rozmowa z naszymi dostawcami jest bardzo ważna.

 Obejrzyj: „Talking to Suppliers” [Rozmowy z dostawcami] (Brak dostępu do 
pliku? Po prostu czytaj dalej).

 Przeczytaj: W tym tygodniu rozmawiaj z ludźmi, którzy mogą dostarczać ci 
produkty lub składniki twojego produktu. Jeśli oferujesz usługi, 
rozmawiaj z ludźmi, którzy będą pomagać ci w świadczeniu 
usług. W notatniku zapisz to, czego się z tego nauczyłeś.

 Przećwicz: Z partnerem omówcie pytanie, które będziecie zadawać dostaw-
com w tym tygodniu. Wyjaśnij partnerowi, o jakich produktach 
przeznaczonych dla twojej firmy będziesz rozmawiać z dostawcą. 
Na zmianę zadawajcie pytania i udzielajcie pomocnych odpo-
wiedzi. Rób notatki w notatniku firmowym. Zadawaj konkretne 
pytania, które pomogą ci udoskonalić twoją firmę.

WPROWADZENIE: Dzień dobry. Nazywam się ___ (imię i nazwisko). Zastanawiam 
się nad założeniem firmy, w której będę potrzebował produktów, których dostar-
cza państwa firma. Czy mogę zadać kilka pytań?

PRODUKT
• Jakie produkty najlepiej się sprzedają?
• Dlaczego przedsiębiorcy kupują to, co jest w waszej ofercie?
• Jak sprawdzacie jakość? (Spróbuj zaobserwować jakość).
• Ile możecie dostarczyć? Czy macie limity produkcyjne?

CENA
• Ile to będzie kosztować? Czy proponujecie upusty?
• W jaki sposób podejmujecie decyzję odnośnie tych cen?
• Co by się stało, gdybyście zmienili ceny?

SPRZEDAŻ, KONKURENCJA
• Czy pomagacie waszym klientom w sprzedaży produktów?
• Kto kupuje większość waszych produktów? Dlaczego odnoszą sukces?
• Jaka jest konkurencja? Czym się wyróżniają?

Dodaj inne pytania. Nie zapomnij podziękować i zapisać tego, czego się nauczyłeś!

 Przedyskutuj: Gdy wszyscy przećwiczą to chociaż raz, omówcie wspólnie:
Co zrobicie, gdy będziecie rozmawiać w tym tygodniu z dostaw-
cami? Czy macie jakieś dodatkowe pytania do zadania? Zapiszcie 
wasze pomysły w notatniku firmowym:

  

  

 

3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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JAK USTALIĆ CENĘ, ABY ZARABIAĆ?
 Przeczytaj: Każda firma musi zarabiać więcej niż wydaje. Wiemy, w jaki spo-

sób będziemy rozmawiać z dostawcami, aby znaleźć dobrej jako-
ści produkty po niższej cenie, czyli kupować tanio. W jaki sposób 
ustalimy swoją cenę, aby sprzedawać drogo? Gdy będziemy 
podejmować decyzję w ciągu tygodnia, możemy zapytać siebie:
• Jakie są najlepsze cenny, które mogę uzyskać od moich 

dostawców?
• Jakie inne koszty ponoszę? (Media, materiały, czynsz itd.).
• Jakie wynagrodzenie muszę wypłacić sobie i pracownikom?
• W jaki sposób mogę zwiększyć wartość i wyróżnić moje pro-

dukty? Wygoda, obsługa, życzliwość i jakość mogą stanowić o 
mojej wartości i mnie wyróżniać.

• Jakie są ceny u konkurencji? Czy mogę żądać więcej ze 
względu na wartość dodaną?

• Uwzględniając wszystkie te czynniki, jakie zyski mogę osią-
gnąć, aby moja firma się rozwijała i odniosła sukces? Im więcej, 
tym lepiej!

 Przećwicz: Wraz z partnerem przeczytajcie poniższy tekst i omówcie, ile 
klienci Grażyny mogą być skłonni zapłacić za jej wodę.

Grażyna uważa, że jej butelkowana woda ma większą wartość — znalazła sposób, aby 
ją chłodzić i ma dobrą lokalizację. Jej konkurenci nie oferuje zimnej wody, a ich lokali-
zacje nie są tak dogodne.

Grażyna za wodę płaci: 5 za butelkę

Jej wynagrodzenie i koszty transportu: 2 za butelkę

Konkurencja sprzedaje w cenie: 8–10 za butelkę

Ona musi zarobić tak dużo, jak to możliwe: ? za butelkę

Podaj grupie cenę, po jakiej Grażyna powinna sprzedawać wodę i 
dlaczego?

 Przedyskutuj: Jak Grażyna może się dowiedzieć, ile jej klienci są skłonni zapłacić?
W jaki sposób możecie kontrolować koszty, oferować wartość 
dodaną i ustalić właściwą cenę, aby wasza firma przynosiła zyski.

3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

 

Który pomysł najbardziej pomógł twojej firmie w tym tygodniu? 
Niech będzie on twoim tygodniowym celem biznesowym.
Dopisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?

ROZWAŻANIE

„I ja, Nefi, chodziłem 
często na górę i modli-
łem się do Pana, i Pan 
objawiał mi doniosłe 
rzeczy”.
1 NEFI 18:3

3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Porozmawiam z co najmniej czterema dostawcami i znajdę źródło moich 
produktów. (Zobacz pytania na stronie 37).
   Wpisz liczbę dostawców, z którymi porozmawiasz:  
Ustalę moją początkową cenę sprzedaży.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   
 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

ZOBOWIĄZANIE
3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W poniższych polach wpisz „Tak”, „Nie” lub ile 
razy wypełniłeś zobowiązanie.

Rozmawiałem 
co najmniej 
z czterema 

dostawcami 
(wpisz liczbę)

Ustaliłem 
moją 

początkową 
cenę 

sprzedaży 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
 pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj również, aby notować twoje osobiste wydatki z tyłu 
broszury Moja ścieżka do samowystarczalności.

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która w następnym tygodniu będzie koordy-
natorem w trakcie prezentacji zasady z broszury Moja podstawa. 
Przypomnij tej osobie, aby opierała się wyłącznie na tej broszurze 
i nie przynosiła dodatkowych materiałów. ( Jeśli nie wiesz, na 
czym polega rola koordynatora zasady z broszury Moja podstawa, 
przeczytaj informacje podane na stronie 11. i na wewnętrznej 
stronie przedniej okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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WIĘKSZA CIĘŻARÓWKA?
Na zmianę przeczytajcie następujące akapity.

Dwóch mężczyzn zawiązało spółkę. Zbu-
dowali małą szopę przy ruchliwej drodze. 
Zdobyli ciężarówkę, pojechali nią na pole 
rolnika i zapełnili, kupując melony po 
jednym dolarze za sztukę.
Pojechali z pełną ciężarówką do szopy 
przy drodze, gdzie sprzedali melony po 
dolarze za sztukę. 
Pojechali z powrotem na pole rolnika i 
kupili następną ciężarówkę melonów pła-
cąc dolara za sztukę.
Przetransportowali je na pobocze i znów 
sprzedali po dolarze za melona.

Kiedy jechali z powrotem na pole rolnika, 
aby zabrać następny ładunek, jeden z 
partnerów powiedział do drugiego: „Nie 
zarabiamy zbyt wiele na tym interesie, 
prawda?” 
„Nie, nie zarabiamy” — odpowiedział 
jego partner.
„Czy sądzisz, że potrzebujemy większej 
ciężarówki?” (Dallin H. Oaks, „Skupienie 
uwagi i priorytety”, Liahona, lipiec 2001, 
str. 99).
Wróć na stronę 34.

Zasoby
3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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NIE ZAMYKAJ SWOJEJ FIRMY
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

JANINA: O co chodzi, Grażyno? Nie 
wyglądasz na szczęśliwą.
GRAŻYNA: Nie wiem, co zrobię. Moja 
firma zaczęła zarabiać jakieś pieniądze i 
wtedy to się stało.
PATRYCJA: Co się stało?
GRAŻYNA: Dostawca, od którego kupo-
wałam wodę, podniósł wczoraj ceny, więc 
będę zmuszona zamknąć firmę.
PATRYCJA: Przykro mi, Grażyno. Dla-
czego?
GRAŻYNA: Cóż, mogę sprzedać wodę 
jedynie po 10 za butelkę. Klienci nie 
zapłacą więcej. Za butelkę płaciłam 7.

 Cena sprzedaży: 10
 Cena zakupu: - 7

 Zysk: 3

GRAŻYNA: A teraz mój dostawca 
 podniósł cenę do 10. Nic nie zyskuję!  
Co mam robić?

 Cena sprzedaży: 10
 Nowa cena zakupu: - 10

 Zysk: 0

PATRYCJA: Czy rozmawiałaś ze swoim 
dostawcą? Jesteś jedną z jego najważniej-
szych klientek.
GRAŻYNA: Nie rozmawiałam i nie 
wiem, czy umiem to zrobić. Jego cena to 
jego cena.
PATRYCJA: Nie. Musisz z nim porozma-
wiać. Musi wiedzieć, że straci ważnego 
klienta. Może zmienić cenę, żeby zatrzy-
mać ciebie jako klienta. Zawsze powinnaś 
rozmawiać z dostawcami, aby uzyskać jak 
najniższą cenę.
GRAŻYNA: No dobrze. Spróbuję.
JANINA: Powinnaś też mieć inne opcje. 
Znam kogoś, kto sprzedaje wodę za 5. 
Przepraszam, że ci wcześniej nie powie-
działam. Nie wiedziałam, że płaciłaś 7, a 
teraz 10. Zapoznam cię z tą osobą.

 Cena sprzedaży: 10
 Cena zakupu: - 5

 Zysk: 5

GRAŻYNA: Naprawdę? Och, Janino. 
Dziękuję. Proszę, przedstaw mnie tej oso-
bie. Dziękuję ci, Patrycjo. Będę starać się 
bardziej, aby uzyskać jak najniższą cenę 
kupowanej wody.
Wróć na stronę 36.

3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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3: Jak kupuję produkty i ustalam cenę sprzedaży?
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Skąd mogę wiedzieć, 

czy moja firma 
przynosi zyski?

Założenie i rozwijanie firmy
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

DLA KOORDYNATORÓW
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj tabelę zobowiązania na tablicy i umieść na niej imiona 

członków grupy (zobacz przykład poniżej).

Imię członka 
grupy

Rozmawiałem 
z co najmniej 

czterema 
dostawcami 

(wpisz liczbę)

Ustaliłem moją 
początkową 

cenę sprzedaży 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie 
 (Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

Gloria 6 T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy. Przypomnij też, aby wszyscy otworzyli 
zeszyty ćwiczeń na stronie 197 i zaktualizowali postępy w kierunku 
otrzymania świadectwa.

• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 4. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Brawa 
dla osób, które przestrzegały swoich zobowiązań).
A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15.

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego dowiedziałeś się w trakcie rozmów z dostawcami, aby zna-
leźć najlepsze ceny i źródła (aby kupować tanio)? W jaki sposób 
ta wiedza pomaga twojej firmie?
Czego się nauczyłeś podczas ustalania początkowej ceny sprze-
daży (aby sprzedawać drogo)? W jaki sposób ta wiedza pomaga 
twojej firmie?
Czego nauczyłeś się, pracując nad tygodniowymi celami bizneso-
wymi?

W swoim notatniku 
firmowym zapisz to, 
czego się nauczyłeś 
dzięki przestrzeganiu 
swoich zobowiązań.

SPRAWOZDANIE



48

4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

NAUKA

SKĄD MOGĘ WIEDZIEĆ, CZY MOJA FIRMA PRZYNOSI 
ZYSKI?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Obejrzyj: „I Don’t Know” [Nie wiem] (Nie masz dostępu do filmu? Prze-
czytaj stronę 60).

 Przedyskutuj: W jaki sposób, bez prowadzenia zapisów, mógłbyś określić, czy 
twoja firma przynosi zyski? Skąd miałbyś pewność, czy wszyscy 
klienci ci zapłacili? Jak mógłbyś poznać całkowitą sumę twoich 
wydatków?

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Skąd mogę wiedzieć, czy moja 
firma przynosi zyski?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Każdego dnia będę zapisywać 
na zestawieniu wszystkie przychody i wydatki.

W ciągu tego spotkania poznamy umiejętności, które pomogą 
nam odpowiedzieć na to pytanie i wykonać te zadania.
Następnie w ciągu tygodnia będziemy obserwować nasze firmowe 
przychody i wydatki, aby dowiedzieć się, czy osiągamy zyski. 
Przeczytajmy część „Zysk” z Mapy sukcesu firmy.
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

DLACZEGO POWINIENEM PROWADZIĆ ZAPISY?
 Przećwicz: Podczas tego ćwiczenia nie zapisuj żadnych informacji. 

Z partnerem poświęćcie minutę na przeczytanie opisu firmy 
meblowej Daniela, który znajduje się na stronie 61. Nie zapisuj 
żadnych informacji. Następnie wróć tutaj.

 Przedyskutuj: Następnie spróbuj odpowiedzieć na te pytania z pamięci:
• Ile pieniędzy ta firma wydała w tym tygodniu?
• Ile pieniędzy ta firma otrzymała w tym tygodniu?
• Jaki zysk lub stratę odnotowała ta firma w tym tygodniu?
Czy bez sprawdzania pamiętasz przychody, wydatki i zysk? Jak 
ważne jest prowadzenie zapisów?

 Przećwicz: Teraz wraz z partnerem powróćcie do podsumowania firmy 
meblowej Daniela ze strony 61 i dodajcie przychody, wydatki 
oraz obliczcie zysk. Czy nie byłoby lepiej, gdyby każdy przedsię-
biorca korzystał z zestawienia do zapisywania kwot?

JAK ROZWIJAM NAWYK PROWADZENIA ZAPISÓW?
 Przedyskutuj: Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy prowadzą zapisy każdego dnia. 

Czy lubisz prowadzić zapisy? Czy jest to twój nawyk? Co prze-
szkadza ci w prowadzeniu zapisów?

 Przeczytaj: Czasami trudno jest wyrobić w sobie nowy nawyk, nawet jeśli 
jest on ważny. Oto pięć strategii do odniesienia sukcesu w prowa-
dzeniu zapisów:
 1. Pamiętaj „dlaczego” — Możesz odnaleźć motywację, myśląc o 

ludziach, którzy zyskają na tym, że będziesz prowadzić zapisy. 
Pomyśl na przykład o twoich dzieciach.

 2. Rozwijaj umiejętności — Być może konieczne będzie zdobycie 
nowych umiejętności, aby dobrze prowadzić zapisy. Nasza dzi-
siejsza dyskusja pozwoli poznać te umiejętności.

 3. Wybieraj przyjaciół, a nie współwinowajców — Przyjaciel to 
osoba, która pomaga ci robić to, co właściwe. Współwinowajca, 
to osoba, która prowadzi cię do złych rzeczy. Poproś osoby z 
twojego otoczenia, łącznie z małżonkiem, aby pomogły ci w 
prowadzeniu zapisów.

 4. Mądrze i oszczędnie używaj nagród i kar — Nagradzaj siebie za 
codzienne prowadzenie zapisów.

 5. Zdobądź narzędzia — Czy wyobrażasz sobie kopanie bez łopaty? 
Upewnij się, że masz narzędzia, aby móc robić to, co musi być 
zrobione. Jakich narzędzi będziesz używać do prowadzenia zapi-
sów? W dalszej części spotkania poznamy pewne narzędzia.

 Przedyskutuj: W jaki sposób będziemy korzystać z każdej z tych strategii, aby 
wyrobić w sobie ważny nawyk prowadzenia zapisów?

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy prowa-
dzą zapisy każdego 
dnia.

NARZĘDZIA DO 
PROWADZENIA 
ZAPISÓW:
• Kopie zestawie-

nia przychodów 
i wydatków oraz 
zestawienia przycho-
dów ze strony 55.

• Księga transakcji
• Notatnik w puncie 

sprzedaży
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

W JAKI SPOSÓB NALEŻY PROWADZIĆ ZESTAWIENIE 
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW?
 Przeczytaj: Zestawienie przychodów i wydatków jest powszechnym formula-

rzem firmowym. Powinniśmy korzystać z niego każdego dnia, 
aby zapisywać przychody i wydatki związane z naszą firmą.
Pamiętacie Daniela z filmu „I Don‘t Know” [Nie wiem]? Zaczął 
prowadzić zapisy przychodów i wydatków, korzystając z następu-
jących kroków.

 Przećwicz: Wraz z partnerem dopasujcie kwoty z tabeli do właściwych miejsc 
w zestawieniu przychodów i wydatków, które znajduje się na 
następnej stronie.

KROKI PRZYGOTOWANIA ZESTAWIENIA PRZYCHODZÓW I WYDATKÓW

1  Daniel ma 1500 gotówki w kasetce firmowej. Wpisuje tę kwotę jako 
początkowe saldo na początku tygodnia.

poniedziałek

2  Sprzedał 4 krzesła. W kolumnie przychód wpisał 200.
3  Dodał 200 do salda gotówki. Nowe saldo = 1700.
4  Zapłacił 100 czynszu. W kolumnie wydatki wpisał - 100.
5  Odjął 100 od salda gotówki. Nowe saldo = 1600.

wtorek
6  Zapłacił 500 Maxwellowi. W kolumnie wydatki wpisał - 500.
7  Odjął 500 od salda gotówki. Nowe saldo = 1100.

środa
8  Sprzedał stół i komplet krzeseł. W kolumnie przychodów wpisał 400.
9  Dodał 400 do salda gotówki. Nowe saldo = 1500.

czwartek
10  Sprzedał meble do sypialni. W kolumnie przychodów wpisał 1000.
11  Dodał 1000 do salda gotówki. Nowe saldo = 2500.

piątek
12  Zakupił materiały. W kolumnie wydatków wpisał - 1500.
13  Odjął 1500 od salda gotówki. Nowe saldo = 1000.

sobota
14  Sprzedał stół. W kolumnie przychodów wpisał 400.
15  Dodał 400 do salda gotówki. Nowe saldo = 1400.

16  Daniel kończy tydzień z saldem 1400 w kasetce z gotówką firmową.
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

 Przeczytaj: Daniel zapisywał przychody i wydatki z każdego dnia. Na koniec 
tygodnia jego zestawienie przychodów i wydatków wygląda 
następująco.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FIRMY 
MEBLOWEJ DANIELA: 14–20 SIERPNIA

Data Opis Wydatek Przychód Saldo gotówki

Początkowe saldo firmy Daniela 1500 1

Poniedziałek, 15.05 Sprzedałem 4 krzesła 200 2 1700 3

Poniedziałek, 15.05 Zapłaciłem czynsz - 100 4 1600 5

Wtorek 16.05 Zapłaciłem wynagro-
dzenie Maxwellowi

- 500 6 1100 7

Środa 17.05 Sprzedałem stół i 
zestaw krzeseł

400 8 1500 9

Czwartek 18.05 Sprzedałem meble do 
sypialni

1000 10 2500 11

Piątek 19.05 Zapłaciłem za materiały - 1500 12 1000 13

Sobota 20.05 Sprzedałem stół 400 14 1400 15

Końcowe saldo firmy Daniela 1400 16

 Przedyskutuj: W tym filmie pracownik Daniela, Maxwell, powiedział, że nie 
otrzymał zapłaty. W jaki sposób to zestawienie pomoże rozwiązać 
ten problem?
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

CO TO JEST ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW?
 Przeczytaj: Innym ważnym zestawieniem firmowym jest zestawienie 

przychodów. Pamiętasz, jak podczas naszego zadania trudno 
było obliczyć zysk z pamięci? Zestawienie przychodów będzie 
pomocne! Podsumowuje wszystkie transakcje za dany okres taki 
jak tydzień, miesiąc, kwartał i rok. Podsumowanie zawiera infor-
macje, czy firma przyniosła zysk za dany okres.
Zastawienie przychodów określa:
• Przychód.
• Wydatki.
• Zysk (lub stratę)

 Przećwicz: Wraz z partnerem dopasujcie kwoty z tabeli do właściwych miejsc 
w zestawieniu przychodów, które znajduje się na następnej stronie.

KROKI DO PRZYGOTOWANIA ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW
Wpływ 1  Za sprzedaż krzeseł wpisał 200.

2  Za sprzedaż stołów wpisał 400.
3  Za sprzedaż zestawu do jadalni wpisał 400.
4  Za sprzedaż zestawu do sypialni wpisał 1000.
5  Zsumował kwoty sprzedaży. Jego całkowity tygodniowy  przychód: 2000

Wydatki
6  Za opłatę czynszu wpisał - 100.
7  Za koszty materiałów wpisał - 1500.
8  Za wynagrodzenie pracownika wpisał - 500.
9  Zsumował kwoty wydatków. Suma wydatków w tym tygodniu - 2100.

Zysk (lub strata) 10  Odejmuje sumę wydatków od jego przychodów: 2000- 2100= - 100.
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

 Przedyskutuj: Jakie wnioski o firmie Daniela możemy wyciągnąć z tego zasta-
wienia przychodów?
Jakiego okresu dotyczy to zestawienie?
Czy firma Daniela przyniosła zyski w tym tygodniu?
Czy Daniel może ciągle prowadzić swoją firmę w ten sposób? 
Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Zestawienie przychodów FIRMY meblowej 
Daniela (poniedziałek- sobota).

Przychód

Sprzedaż krzeseł 200 1

Sprzedaż stołu 400 2

Sprzedaż zestawu do jadalni 400 3

Sprzedaż zestawu do sypialni 1000 4

Łączny przychód 2000 5

Wydatki

Czynsz - 100 6

Materiały - 1500 7

Wynagrodzenie pracownika - 500 8

Łączne wydatki - 2100 9

Zysk (lub strata) - 100 10

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy szukają 
zysku każdego dnia.
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

JAK TWORZĘ ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 
ORAZ ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW?
 Przeczytaj: Aby wiedzieć, czy nasza firma przynosi zyski, potrzebujemy zesta-

wienia przychodów. Aby przygotować zestawienie przychodów, 
potrzebujemy zestawienia przychodów i wydatków.

 Przećwicz: Widzieliście, w jaki sposób Daniel prowadzi zestawienie przycho-
dów i wydatków i jak korzysta z niego do przygotowania zestawie-
nia przychodów. Teraz, wraz z partnerem, przygotuj zestawienie 
przychodów dla Józefa. Wypełnij zestawienie przychodów i 
wydatków oraz zestawienie przychodów na następnej stronie.
 1. Przygotuj zestawienie przychodów i wydatków dla firmy 

budowlanej Józefa.
 2. Przygotuj zestawienie przychodów dla firmy budowlanej Józefa.
 3. Po tym jak już spróbujecie i nadal będziecie potrzebować 

pomocy w przygotowaniu zestawienia przychodów i wydatków 
lub zestawienia przychodów, przejdźcie do strony 56, aby uzy-
skać klucz odpowiedzi.

 poniedziałek Otrzymał 50% zaliczki: 2000
 wtorek Zapłacił 1500 za materiały.
 środa Pracował nad zleceniem.
 czwartek Pracował nad zleceniem.
 piątek Zapłacił dodatkowe 1000 za materiały.
 sobota Ukończył pracę. Zapłacił pracownikowi 500. 

Otrzymał pozostałe 2000.



55

4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

Zestawienie przychodów i  wydatków 
od poniedziałku do soboty
Data Opis Wydatek Przychód Saldo

Początkowe saldo gotówki firmowej 3000

Razem wydatki i przychody

Zestawienie przychodów 
FIRMY budowlanej Józefa 

(poniedziałek- sobota).
Przychód

Łączny przychód

Wydatki

Łączne wydatki

Zysk (lub strata)

 Przedyskutuj: Czego dowiedziałeś się z tego zestawienia przychodów na temat 
firmy Józefa?
Drobni przedsiębiorcy polegają na sile tych formularzy. Czy ktoś 
z was prowadzi zestawienia przychodów i wydatków lub zestawie-
nia przychodów? Jeśli tak, to czy są one pomocne?

 Przećwicz: Jeśli jeszcze nie prowadzicie zapisów, przepiszcie do notatników 
firmowych powyższe zestawienie przychodów i wydatków oraz 
zestawienie przychodów

 Przeczytaj: Prowadź zestawienie przychodów i wydatków każdego dnia, a 
na koniec każdego tygodnia wypełniaj zestawienie przychodów. 
Rób to każdego dnia i tygodnia, gdy twoja firma się rozwija. Te 
zapisy firmowe będą ci potrzebne na spotkania grupy w siódmym 
i ósmym tygodniu.

 Obejrzyj: Dowiedz się, w jaki sposób prowadzenie zapisów pomogło Vange-
lisowi w rozwinięciu jego firmy. Obejrzyj pełną sukcesu historię 
pt. „Vangelis: Street Magician” [Vangelis: uliczny magik]. (Nie 
masz dostępu do filmu? Czytaj dalej).



56

4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

Zestawienie przychodów i  wydatków 
od poniedziałku do soboty

Data Opis Wydatek Wpływ Saldo

Początkowe saldo gotówki firmowej 3000

21 Zaliczka  2000 5000

22 Materiały  - 1500 3500

25 Materiały  - 1000 2500

26 Wypłata dla pracownika  - 500 2000

26 Ostateczna płatność  2000 4000

Razem wydatki i przychody 4000

Józef oblicza swoje nowe saldo, dodając każdy wiersz w 
zestawieniu.
1  W poniedziałek Józef pobrał zaliczkę, którą umieszcza 

się w kolumnie przychodów.
2  We wtorek Józef zapłacił za materiały, więc ta kwota 

wędruje do kolumny wydatków.
3  W środę i czwartek Józef pracował nad zleceniem.
4  W piątek Józef ponownie zapłacił za materiały, więc ta 

kwota wędruje do kolumny wydatków.
5  Wypłacone w sobotę wynagrodzenie dla pracownika 

należy umieścić w kolumnie wydatków. Z kolei kwotę 
za wykonaną pracę należy umieścić w kolumnie przy-
chodów.

Zestawienie przychodów FIRMY 
 budowlanej Józefa (poniedziałek- sobota).

Przychód

Zaliczka 2000

Ostateczna płatność 2000

Łączny przychód 4000

Wydatki

Materiały - 2500

Wynagrodzenie pracownika - 500

Łączne wydatki - 3000

Zysk (lub strata) 1000

Po zakończeniu pracy, Józef przenosi te 
kwoty na zestawienie przychodów, aby 
dowiedzieć się, ile zarobił na tym zleceniu.

1

2

3

4

5
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

„Pouczę ciebie i 
wskażę ci drogę, którą 
masz iść; Będę ci służył 
radą, a oko moje spo-
cznie na tobie”.
KS. PSALMÓW 32:8

ROZWAŻANIE

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

 

Który pomysł najbardziej pomógł twojej firmie w tym tygodniu? 
Niech będzie on twoim tygodniowym celem biznesowym.
Dopisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

ZOBOWIĄZANIE

JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Każdego dnia będę używał zestawienia przychodów i wydatków.

Na koniec tygodnie przygotuję zestawienie przychodów firmowych.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   

 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W poniższych polach wpisz „Tak”, „Nie” lub ile 
razy wypełniłeś zobowiązanie.

Każdego dnia 
korzystałem 
z zestawienia 
przychodów 
i wydatków 

(wpisz 
liczbę dni)

Przygo-
towałem 

zestawienie 
przychodów 

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel biznesowy 

(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
 pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Pamiętaj również, aby notować twoje osobiste wydatki z tyłu 
broszury Moja ścieżka do samowystarczalności.

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która w następnym tygodniu będzie koordynato-
rem w trakcie prezentacji zasady z broszury Moja podstawa. ( Jeśli 
nie wiesz, na czym polega rola koordynatora zasady z broszury 
Moja podstawa, przeczytaj informacje podane na stronie 11. i na 
wewnętrznej stronie przedniej okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
 ldschurch. org.
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

Zasoby
NIE WIEM!
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

Część 1.

MARIUSZ: Daniel, przyszedłem po 
wypłatę za pracę, którą wykonałem w 
zeszłą środę.

DANIEL: Nie zapłaciłem ci jeszcze? 
Jestem pewien, że zapłaciłem.

MARIUSZ: Nie, nie zrobiłeś tego. Inny 
przedsiębiorca, dla którego pracuję, 

zawsze wszystko notuje. Czy masz 
pokwitowanie, że mi zapłaciłeś?

DANIEL: Nie, ale myślałem, że zapła-
ciłem.

MARIUSZ: Skąd możesz to wiedzieć, 
jeśli tego nie zapisałeś?

Daniel: Cóż… Nie wiem.

Część 2.

JAKUB: Daniel, dobrze cię widzieć. Jak 
tam firma?

DANIEL: Jestem zajęty.

JAKUB: To dobrze. Masz zyski?

DANIEL: Tak… Chyba tak.

JAKUB: Chyba tak? Co masz na myśli?

DANIEL: Właściwie to nie prowa-
dzę zapisów. Jestem zajęty produkcją 
mebli. Wszystko mam w głowie i mam 
nadzieję, że wszystko ma ręce i nogi.

JAKUB: Naprawdę? Nie zapisujesz przy-
chodów i wydatków, ani nie obliczasz 
zysków i strat?

DANIEL: Nie jestem księgowym. Spe-
cjalizuję się w meblach.

JAKUB: Każda firma musi prowadzić 
księgowość. To jedyny sposób, abyś 
mógł wiedzieć, czy twoja firma dobrze 
prosperuje. Dobra, zapytam jeszcze raz. 
Czy masz zyski?

DANIEL: Cóż… Nie wiem.

JAKUB: Zarobiłeś więcej czy mniej niż 
w zeszłym miesiącu?

DANIEL: Nie wiem.

JAKUB: Proszę cię, posłuchaj mojej 
rady i zacznij prowadzić zapisy. Wtedy 
będziesz wiedział.
Wróć na stronę 48.
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

TYDZIEŃ W MEBLOWEJ FIRMIE DANIELA
 Przeczytaj: Przeczytaj poniższy przykład dotyczący meblowej firmy Daniela.

Po dokonaniu rozeznania, dzięki rozmowom z konkurencją i 
klientami, Daniel dowiedział się, że (1) ludzie nie lubią metalo-
wych mebli, bo są one zbyt ciepłe latem, (2) metalowe meble są 
trudniejsze do wykonania i (3) metalowe materiały są droższe od 
drewna. Postanowił więc, że zajmie się drewnianymi meblami, a 
nie metalowymi.
Klienci uwielbiają jego produkty. Sprzedaje dużo drewnianych 
mebli i czuje, że jego firma dobrze prosperuje.

 Poniedziałek Sprzedane 4 krzesła po 50 każde. Zapłacony 
czynsz: 100.

 Wtorek Wypłacone 500 dla pracownika.
 Środa Sprzedany stół i krzesła za 400.
 Czwartek Sprzedane meble do sypialni za 1000.
 Piątek Zapłacone 1500 za materiały.
 Sobota Sprzedany stół za 400.

Wróć na stronę 49.
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4: Skąd mogę wiedzieć, czy moja firma przynosi zyski?

NOTATKI
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



5
Jak oddzielić 

pieniądze firmy od 
pieniędzy rodziny?

Założenie i 
rozwijanie firmy
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DLA KOORDYNATORÓW
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, aby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj tabelę zobowiązania na tablicy i umieść na niej imiona 

członków grupy (zobacz przykład poniżej).

Imię członka 
grupy

Korzy-
stałem z 

zestawienia 
przychodów 
i wydatków 

(wpisz liczbę 
dni)

Przygo-
towałem 

zestawienie 
przychodów 

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój tygo-
dniowy cel 
biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 
broszury 

Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie 

 (Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
 partnerowi  

(Tak/Nie)

Gloria 6 T T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy. Przypomnij też, aby wszyscy otworzyli 
zeszyty ćwiczeń na stronie 197 i zaktualizowali postępy w kierunku 
otrzymania świadectwa.

• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 5. z broszury Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Brawa 
dla osób, które dotrzymały swoich zobowiązań).
A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15.

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego dowiedziałeś się z zestawienia przychodów i wydatków? W 
jaki sposób ta wiedza pomaga twojej firmie?
Czego dowiedziałeś się podczas tworzenia firmowego zestawienie 
przychodów? W jaki sposób ta wiedza pomaga twojej firmie?
Czego się nauczyłeś, pracując nad tygodniowymi celami bizneso-
wymi?

SPRAWOZDANIE

W swoim notatniku 
firmowym zapisz to, 
czego się nauczyłeś 
dzięki przestrzeganiu 
swoich zobowiązań.

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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W JAKI SPOSÓB MOGĘ POMÓC SWOJEJ FIRMIE ORAZ 
MOJEJ RODZINIE?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Powinniśmy zacząć prowadzenie zapisów przychodów i wydat-
ków naszej firmy. To wspaniale! Ale co dzieje się, gdy potrzebu-
jemy pieniędzy na osobiste lub rodzinne wydatki?

 Obejrzyj: „Don’t Kill the Chickens: Part I” [Nie zabijaj kur: część I] (Nie 
masz dostępu do filmu? Przeczytaj stronę 76).

 Przedyskutuj: Brat Marii chce, aby dała mu firmowe pieniądze. Maria chce mu 
pomóc. Jednakże to osłabiłoby lub nawet zniszczyło jej firmę. 
Musiałaby też porzucić wysiłki związane z firmą, które pomo-
głyby jej stać się samowystarczalną. Co Maria powinna zrobić?

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jak oddzielić pieniądze firmy 
od pieniędzy rodziny?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Będę prowadzić osobne konta 
i codzienne zapisy dotyczące firmowych i rodzinnych pie-
niędzy, a także będę wypłacać sobie wynagrodzenie.

Podczas tego spotkania poznamy umiejętności, które pomogą 
nam odpowiedzieć na to pytanie i wykonać zadanie.
Następnie w ciągu tygodnia podejmiemy działania, aby roz-
dzielić firmowe i rodzinne pieniądze. To będzie wielkie bło-
gosławieństwo dla nas i naszych rodzin! Przeczytajmy część 
„Sukces firmy” z Mapy sukcesu firmy.

NAUKA

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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DLACZEGO POWINIENEM ODDZIELIĆ PIENIĄDZE FIRMY 
OD PIENIĘDZY RODZINY?
 Obejrzyj: „Don’t Kill the Chickens: Part II” [Nie zabijaj kur: część II] (Nie 

masz dostępu do filmu? Przeczytaj stronę 77).

 Przedyskutuj: Dlaczego, w oparciu o wiedzę z tego filmu, ważne jest, aby trzy-
mać oddzielnie firmowe i osobiste pieniądze oraz wypłacać sobie 
wynagrodzenie?

 Przeczytaj: Właściciel firmy jest zarówno właścicielem, jak i pracownikiem. 
To może rodzić ciekawe pytania.
Wiemy, że wspaniałe błogosławieństwa płyną z płacenia dziesię-
ciny od naszych dochodów. Jeśli trzymamy oddzielnie pieniądze 
firmowe od osobistych, łatwiej nam obliczać dziesięcinę.
Zapamiętaj następujące kroki:
 1. Trzymamy firmowe i osobiste pieniądze w osobnych miejscach 

lub na osobnych kontach.
 2. Płacimy dziesięcinę z osobistych przychodów (pensja lub prowi-

zja), które otrzymujemy z naszej firmy.
 3. Pieniądze firmowe nie podlegają dziesięcinie. Pieniądze fir-

mowe są przeznaczone na rozwój oraz używane do regulowania 
wydatków firmowych i wypłaty wynagrodzeń.

 Przedyskutuj: Co się stanie w sytuacji, gdy przyjaciel lub członek rodziny będzie 
potrzebował pieniędzy, tak jak w przypadku brata Marii?
Niech jeden członek grupy przeczyta lub streści przypowieść o 
dziecięciu pannach z Ew. Mateusza 25:1–13. Czy są sytuacje, w 
których nie możemy lub nie powinniśmy pomagać tym, którzy 
proszą nas o pomoc?

 Obejrzyj: „Don’t Kill the Chickens: Part III” [Nie zabijaj kur: część III] (Nie 
masz dostępu do filmu? Przeczytaj stronę 78).

 Przedyskutuj: Czy Maria postąpiła właściwie?

 Przeczytaj: Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy nie okradają swoich firm.

Odnoszący suk-
cesy przedsiębiorcy 
płacą dziesięcinę na 
początku.

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy nie 
okradają swoich firm.

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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JAK PROWADZIĆ ODDZIELNE ZAPISY?
 Przeczytaj: Jak więc rozdzielamy pieniądze firmowe od prywatnych? Prowa-

dzimy osobne zapisy! Maria prowadzi codzienne zapisy wszyst-
kich pieniędzy, które uzyskuje w swojej firmie i które wydaje. 
Prowadzi również codzienne zapisy wszystkich pieniędzy uzy-
skiwanych i wydawanych przez jej rodzinę. Te zapisy nazywają 
się „zestawieniami przychodów i wydatków”. Prowadzi dwa 
oddzielne zestawienia — jedno dla pieniędzy firmowych a drugie 
dla prywatnych.
Kredytodawcy często chcą zobaczyć zestawienie przychodów i 
wydatków, zanim udzielą pożyczki. Prowadzenie poprawnych 
zapisów pomoże nam przygotować się do podjęcia decyzji o wzię-
ciu pożyczki na rozwój naszych firm.

 Przećwicz: Spójrz na przykład jej zestawienia przychodów i wydatków. 
Zauważ, że 16 sierpnia (w dzień, w którym brat Marii poprosił ją 
o pieniądze), firma Marii posiadała 3200 na koncie bankowym

Zestawienie  FIRMOWYCH  przychodów i wydatków Marii: 14–20 sierpnia

Data Opis Wydatek Przychód Saldo gotówki

Firmowe saldo gotówki Marii 2600

14 sierpnia Zakup paszy - 300 2300

15 sierpnia Sprzedaż jajek 500 2800

16 sierpnia Sprzedaż jajek 400 3200

17 sierpnia Wynagrodzenie Marii - 3000 200

18 sierpnia Sprzedaż jajek 600 800

19 sierpnia Zakup paszy - 600 200

20 sierpnia Sprzedaż jajek 700 900

Zestawienie  OSOBISTYCH  przychodów i  wydatków Marii: 14–20 sierpnia

Data Opis Wydatek Wpływ Saldo gotówki

Osobiste saldo gotówki Marii 600

14 sierpnia Żywność - 100 500

15 sierpnia Ubrania - 200 300

16 sierpnia Bilet autobusowy - 200 100

17 sierpnia Wynagrodzenie 3000 3100

17 sierpnia Dziesięcina - 300 2800

19 sierpnia Żywność - 1500 1300

20 sierpnia Czynsz - 600 700

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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 Przedyskutuj: Co stałoby się z firmowymi pieniędzmi Marii, gdyby dała swo-
jemu bratu 1000? Czy następnego dnia mogłaby wypłacić sobie 
3000 wynagrodzenia?
Czy Maria powinna mieć poczucie winy, że jej firma nie przynosi 
wystarczająco dużo pieniędzy, aby rozdawać je członkom rodziny 
będącym w potrzebie?
Spójrz na jej firmowe i osobiste zestawienia i znajdź wiersze, 
które zawierają jej wynagrodzenie. Czy widzisz, że jej wynagro-
dzenie jest wydatkiem po stronie firmowej i przychodem po 
stronie prywatnej?

 Przeczytaj: Jak już omówiliśmy wcześniej, Maria poprawnie płaci dziesięcinę 
od jej przychodów osobistych.

Wynagrodzenie czy 
prowizja?
Jeśli firma Marii nie 
posiada wystarczającej 
ilości pieniędzy, aby 
wypłacać Marii regu-
larne wynagrodzenia, 
może ona wypłacać 
sobie prowizję — pro-
centową kwotę od 
wielkości sprzedaży.

 Przeczytaj: Jak więc rozdzielamy pieniądze firmowe od prywatnych? Prowa-
dzimy osobne zapisy! Maria prowadzi codzienne zapisy wszyst-
kich pieniędzy, które uzyskuje w swojej firmie i które wydaje. 
Prowadzi również codzienne zapisy wszystkich pieniędzy uzy-
skiwanych i wydawanych przez jej rodzinę. Te zapisy nazywają 
się „zestawieniami przychodów i wydatków”. Prowadzi dwa 
oddzielne zestawienia — jedno dla pieniędzy firmowych a drugie 
dla prywatnych.
Kredytodawcy często chcą zobaczyć zestawienie przychodów i 
wydatków, zanim udzielą pożyczki. Prowadzenie poprawnych 
zapisów pomoże nam przygotować się do podjęcia decyzji o wzię-
ciu pożyczki na rozwój naszych firm.

 Przećwicz: Spójrz na przykład jej zestawienia przychodów i wydatków. 
Zauważ, że 16 sierpnia (w dzień, w którym brat Marii poprosił ją 
o pieniądze), firma Marii posiadała 3200 na koncie bankowym

Zestawienie  FIRMOWYCH  przychodów i wydatków Marii: 14–20 sierpnia

Data Opis Wydatek Przychód Saldo gotówki

Firmowe saldo gotówki Marii 2600

14 sierpnia Zakup paszy - 300 2300

15 sierpnia Sprzedaż jajek 500 2800

16 sierpnia Sprzedaż jajek 400 3200

17 sierpnia Wynagrodzenie Marii - 3000 200

18 sierpnia Sprzedaż jajek 600 800

19 sierpnia Zakup paszy - 600 200

20 sierpnia Sprzedaż jajek 700 900

Zestawienie  OSOBISTYCH  przychodów i  wydatków Marii: 14–20 sierpnia

Data Opis Wydatek Wpływ Saldo gotówki

Osobiste saldo gotówki Marii 600

14 sierpnia Żywność - 100 500

15 sierpnia Ubrania - 200 300

16 sierpnia Bilet autobusowy - 200 100

17 sierpnia Wynagrodzenie 3000 3100

17 sierpnia Dziesięcina - 300 2800

19 sierpnia Żywność - 1500 1300

20 sierpnia Czynsz - 600 700

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy prowadzą 
zapisy każdego dnia.

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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W JAKI SPOSÓB MOGĘ ODDZIELIĆ SWOJE PIENIĄDZE?
 Przeczytaj: Przećwiczmy oddzielanie pieniędzy firmowych od prywatnych. 

Dla przykładu wyobraź sobie, że posiadasz firmę, która sprzedaję 
wodę pitną.

 Obejrzyj: „Your Water Business” [Twoja firma sprzedająca wodę] (Nie masz 
dostępu do filmu? Po prostu kontynuuj).

 Przećwicz: Postępuj według pięciu poniższych kroków i używaj formularzy 
znajdujących się na następnej stronie, aby rozdzielić firmowe i 
osobiste pieniądze.
 1. Patrz na osobiste i firmowe przychody oraz wydatki z każdego 

dnia tygodnia.
 2. Zapisuj swoje firmowe pieniądze na firmowym zestawieniu 

przychodów i wydatków.
 3. Zapisuj swoje osobiste pieniądze na osobistym zestawieniu 

przychodów i wydatków.
 4. Stwórz zestawienie przychodów firmowych z twojego zestawie-

nia dla firmy.
 5. Stwórz zestawienie przychodów osobistych z twojego prywat-

nego zestawienia.
Sprawdź wykonane zadanie według klucza odpowiedzi na stro-
nie 79.

 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się z tego ćwiczenia? Jeśli popełniłeś błędy, czy je 
rozumiesz? Osoby, które rozumieją, mogą pomóc osobom, które 
się pogubiły.

 Przeczytaj: Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy prowadzą codzienne zapisy i 
używają ich do podejmowania mądrych decyzji firmowych.
Choć prowadzenie zapisów nie jest marzeniem Marii, każdego 
dnia prowadzi oddzielne zapisy dla jej firmowych i osobistych 
pieniędzy. To mądry sposób prowadzenia firmy!
Maria wie również, że jeśli kiedykolwiek będzie chciała zaciągnąć 
pożyczkę, kredytodawcy będą chcieli zobaczyć jej codzienne 
zapisy.

 Obejrzyj: Zobacz, w jaki sposób Daniel rozwinął swoją firmę, korzystając 
z zasad samowystarczalności, w tym dotyczących prowadzenia 
zapisów. Obejrzyj film, przedstawiający pełną sukcesu historię pt. 
„Daniel & Christiana: General Store” [Sklep Daniela i Christiany]. 
(Nie masz dostępu do filmu? Przejdź do następnej strony).

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy prowa-
dzą osobne firmowe i 
prywatne zapisy.

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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 Poniedziałek 02.09 Sprzedaż 100 butelek po 10 każda. Zakup żywności dla rodziny za 300.
 Wtorek 03.09  Opłata 800 za materiały firmowe. Sprzedaż 30 butelek po 10 każda.
 Środa 04.09 Płatność 500 na wydatki szkolne dzieci. Wypłata własnego wynagrodzenia w wysokości 1000. 

Płatność dziesięciny: 100.
 Czwartek 05.09  Opłata 500 za prywatny czynsz. Sprzedaż 10 paczek lodu po 10 każda.
 Piątek 06.09  Sprzedaż 100 butelek po 10 każda. Opłaty firmowe w wysokości 200.
 Sobota 07.09  Sprzedaż 20 butelek po 10 każda. Zakup nowych ubrań za 100.

Moje zestawienie przychodów i wydatków FIRMOWYCH 
(02.09–07.09)

Data Opis Wyda-
tek

Wpływ Saldo

Saldo gotówki firmowej 1000

Razem wydatki i przychody

Moje zestawienie przychodów FIRMO-
WYCH (02.09–07.09)

Wpływ

Sprzedaż butelek z wodą

Sprzedaż paczek lodu

 Razem przychody firmowe

Wydatki

Materiały

Opłaty firmowe

Wynagrodzenia

 Razem wydatki firmowe
Zysk firmy (lub strata)
(Przychody – Wydatki = )

Moje zestawienie OSOBISTYCH przychodów i wydatków 
(02.09–07.09)

Data Opis Wyda-
tek

Wpływ Saldo

Saldo gotówki osobistej 1000

Razem wydatki i przychody

Moje zestawienie przychodów OSOBI-
STYCH (02.09–07.09)

Przychody

Wynagrodzenie

 Razem przychody osobiste

Wydatki
Dziesięcina

Czynsz

Jedzenie

Inne

 Suma wydatków 
osobistych
Osobisty zysk (lub 
strata)
(Przychody – Wydatki = )

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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 Przeczytaj: Poznaliśmy dzisiaj ważne umiejętności, które pomogą nam 
odnieść sukces. Pracujmy ciężej w tym tygodniu, aby te umiejętno-
ści stały się nawykiem. Każdego dnia prowadźmy osobne zapisy!

 Przedyskutuj: Kto lub co może utrudniać ci prowadzenie codziennych zapi-
sów? Możesz przygotować plan, który ułatwi cały proces. Możesz 
prowadzić zapisy o tej samej porze każdego dnia. Możesz prowa-
dzić je w konkretnym miejscu. Możesz korzystać z przypomnień 
Zapisz swój plan poniżej.

  

  

 

JAK ZAPREZENTUJĘ WŁASNĄ FIRMĘ?
 Przeczytaj: W następnym tygodniu będziemy prezentować naszą firmę 

członkom grupy. Chcemy przedstawić naszą firmę innym oso-
bom. Chcemy słuchać sugestii odnośnie naszych firm.

 Przeczytaj: Postępuj według poniższych instrukcji lub przeprowadzaj prezen-
tację w taki sposób, który najbardziej ci odpowiada.

MOJA FIRMA W TRZY MINUTY — WSKAZÓWKI

Część 1. W mniej niż minutę opisz swoją firmę.

Część 2.

W mniej niż minutę opisz, w jaki sposób udzielenie odpowiedzi na 
jedno z poniższych pytań rozwinęło twoją firmę.
1. Co ludzie chcą kupować?
2. Jak sprzedaję?
3. Jak kontroluję koszty?
4. Jak zwiększam zyski?
5. Jak prowadzę firmę?

Część 3. W mniej niż minutę opisz jedną rzecz, którą będziesz wykonywał, 
aby udoskonalić swoją firmę.

 Przeczytaj: W ciągu tygodnia myśl o tym, czym chciałbyś się podzielić. Opisz 
swoją firmę w notatniku firmowym. Jeśli chcesz, ćwicz swoją pre-
zentację przed członkami rodziny i przyjaciółmi. W następnym 
tygodniu przyjdź przygotowany na prezentację swojej firmy.

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

  

 

Który pomysł najbardziej pomógł twojej firmie w tym tygodniu? 
Niech będzie on twoim tygodniowym celem biznesowym.
Dopisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?

ROZWAŻANIE

„Zbliżcie się do mnie, 
a ja się zbliżę do was; 
szukajcie mnie pilnie, 
a znajdziecie mnie; 
proście, a otrzymacie; 
pukajcie, a będzie 
wam otworzone”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
88:63.

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Będę prowadzić oddzielne zapisy dotyczące moich firmowych i osobi-
stych pieniędzy.

Będę regularnie wypłacać sobie wynagrodzenie lub prowizję i przecho-
wywać te osobiste pieniądze w innym miejscu lub na innym koncie niż 
pieniądze firmowe.

Przygotuję trzyminutową prezentację na temat mojej firmy.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   
 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?

ZOBOWIĄZANIE
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W JAKI SPOSÓB BĘDĘ ZDAWAĆ SPRAWOZDANIE Z 
POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W poniższych polach wpisz „Tak”, „Nie” lub ile 
razy wypełniłeś zobowiązanie.

Prowadziłem 
oddzielne 

zapisy 
(Tak/Nie)

Wypłaciłem 
sobie wyna-

grodzenie 
i trzymam 
je osobno 
(Tak/Nie)

Przygo-
towałem 

prezentację 
na temat 

mojej firmy 
(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel 

biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z bro-

szury Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem spra-
wozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Podczas następnego spotkania ponownie dokonamy oceny 
poziomu naszej samowystarczalności, żeby zobaczyć, czy stajemy 
się bardziej samowystarczalni. Będziecie musieli przynieść ze sobą 
broszurę Moja ścieżka do samowystarczalności.

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która w następnym tygodniu będzie koordynato-
rem w trakcie prezentacji zasady z broszury Moja podstawa. ( Jeśli 
nie wiesz, na czym polega rola koordynatora zasady z broszury 
Moja podstawa, przeczytaj informacje podane na stronie 11. i na 
wewnętrznej stronie przedniej okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesłanie 
pomysłów, komenta-
rzy, sugestii oraz 
opisu doświadczeń na 
adres: srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

Uwaga dla 
koordynatorów:
W następnym tygodniu 
przynieś pięć dodatko-
wych egzemplarzy bro-
szury Moja ścieżka do 
samowystarczalności.

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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NIE ZABIJAJ KUR: CZĘŚĆ I
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę.

OTOCZENIE: Maria ma kilka kur i 
zapewnia utrzymanie rodzinie, dzięki 
sprzedaży jajek do lokalnych sklepów i 
restauracji. Mateusz, brat Marii, przycho-
dzi w odwiedziny.
MATEUSZ: Maria!
MARIA: Cześć, Mateusz. Jak się masz?
MATEUSZ: Wszystko dobrze. Wow! 
Spójrz na te wszystkie jajka! Twoja firma 
dobrze sobie radzi!
MARIA: Tak. I jestem za to wdzięczna. 
Wykorzystuję to, czego nauczyłam się na 
zajęciach grupy poznającej zasady samo-
wystarczalności. Wypełniałam zobowią-

zania i udało się. Pan naprawdę się o nas 
troszczy. Ciężka praca przynosi rezultaty.
MATEUSZ: To wspaniale. Może też 
powinienem dołączyć do grupy. Tak czy 
owak, również mam dobre wieści! Zna-
lazłem mieszkanie dla mojej rodziny! W 
końcu z bieżącą wodą i oknem! Tyle że nie 
mam teraz wystarczająco dużo pieniędzy. 
Potrzebuję 1000, aby się wprowadzić. 
Mario, nie chcę stracić tego miejsca. Jest 
dla nas idealne. Czy pomożesz mi?
MARIA: Mateuszu, chcę ci pomóc i 
mogłabym ci dać 1000, ale musiałabym 
sprzedać moje kury.

Wróć do strony 66.

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?

Zasoby
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NIE ZABIJAJ KUR: CZĘŚĆ II
Na zmianę przeczytajcie następujące akapity.

Wyobraź sobie, że pracujesz w hotelu. 
Czy możesz sobie w dowolnej chwili 
wziąć pieniądze z hotelu? Czy twój brat 
może wziąć pieniądze kiedykolwiek tego 
potrzebuje? Prawdopodobnie trafiłby do 
więzienia!
Teraz pomyśl o swojej firmie. Twoja firma 
musi się rozwijać i przynosić zyski, abyś 
mógł zachowywać przykazanie dotyczące 
samowystarczalności. Twoja firma to 
narzędzie, którego Pan może użyć, aby cię 
błogosławić. Jeśli odniesie sukces, będziesz 
w stanie pobłogosławić wielu ludzi. A 
więc, w jaki sposób chronisz swoją firmę, 
aby odniosła sukces? Czy w dowolnym 
momencie możesz wziąć pieniądze firmy i 
spożytkować je na potrzeby prywatne? Czy 
może to zrobić twój brat lub sąsiad?
Oto wskazówka: ty i twoja firma to osobne 
byty! Musisz mieć osobne miejsca do 
przechowywania pieniędzy firmowych i 
osobistych. Możesz używać oddzielnych 
pudełek lub kont bankowych. Musisz rów-
nież prowadzić oddzielne zapisy, dotyczące 
firmowych i osobistych pieniędzy.
Ale w jaki sposób będziesz pobierać pie-
niądze z firmy na utrzymanie rodziny?

Jakby to było, gdybyś pracował dla kogoś 
innego? Ta osoba lub firma wypłacałaby 
ci wynagrodzenie, prawda? Jeśli zaś byłbyś 
sprzedawcą, firma mogłaby płacić ci pro-
wizję. Twoje wynagrodzenie lub prowizja 
stanowiłaby twój przychód i płaciłbyś 
dziesięcinę od tego przychodu. Resztę 
mógłbyś przeznaczyć na osobiste potrzeby, 
takie jak żywność lub odzież, a nawet na 
to, żeby pomóc bratu.
Jako właściciel firmy powinieneś wypła-
cać sobie wynagrodzenie — na przykład 
konkretną kwotę co tydzień. Jeśli twoja 
firma nie posiada wystarczającej ilości 
pieniędzy do wypłaty regularnych wyna-
grodzeń, możesz wypłacać sobie prowizję 
— procentową kwotę od wielkości sprze-
daży. Tak czy inaczej — wynagrodzenie 
bądź prowizja stają się twoimi osobistymi 
przychodami. Płacisz dziesięcinę od tych 
przychodów. Możesz wtedy zużyć resztę na 
żywność, czynsz, lekarstwa i oszczędności.
Ten prosty krok — oddzielenie osobistych 
i firmowych pieniędzy — będzie chronił 
zarówno ciebie, jak i twoją firmę. Twoja 
firma może rozwijać się i odnosić sukcesy. 
Wiesz też, ile pieniędzy z osobistego konta 
możesz wydać lub się nimi podzielić.

Wróć do strony 67.

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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NIE ZABIJAJ KUR: CZĘŚĆ III
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę.

MARIA: Mateuszu, dobrze wiesz, co 
stałoby się z moją firmą, gdybym sprze-
dała kury. Nie miałabym żadnych jajek 
na sprzedaż. Wtedy moja firma by 
zbankrutowała. Jak wtedy wykarmiłabym 
rodzinę? Przepraszam. Mam nadzieję, że 
możesz zrozumieć, że nie mogę korzystać 
z firmowych pieniędzy, kiedy tylko chcę. 
Wypłacam sobie jedynie wynagrodzenie. 
Reszta pieniędzy jest potrzebna do utrzy-
mania firmy i jej rozwijania, abyśmy 
stali się samowystarczalni. Gdy jesteśmy 

samowystarczalni, możemy błogosławić 
innych ludzi.
MATEUSZ: Rozumiem.
MARIA: Jednakże mam 200 osobistych 
oszczędności i mogę ci je dać, jeśli to 
pomoże.
MATEUSZ: Właściwie byłoby to bardzo 
pomocne. Dziękuję ci Mario.
MARIA: Proszę bardzo. Mam nadzieję, że 
mogłam trochę pomóc.

Wróć do strony 67.

5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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TWOJA FIRMA SPRZEDAJĄCA WODĘ: KLUCZ ODPOWIEDZI

Wróć do strony 70.

    Poniedziałek 02.09 1  Sprzedaż 100 butelek po 10 każda. 2  Zakup żywności dla rodziny za 300.
 Wtorek 03.09 3  Opłata 800 za materiały firmowe. 4  Sprzedaż 30 butelek po 10 każda.
 Środa 04.09 5  Płatność 500 na wydatki szkolne dzieci. 6  Wypłata wynagrodzenia 1000.
  7  Płatność 100 na dziesięcinę.
 Czwartek 05.09 8  Opłata 500 za prywatny czynsz. 9  Sprzedaż 10 paczek lodu po 10 każda.
 Piątek 06.09 10  Sprzedaż 100 butelek po 10 każda. 11  Zapłaciłem opłaty firmowe w wysokości 200.
 Sobota 07.09 12  Sprzedaż 20 butelek po 10 każda. 13  Zakup nowych ubrań za 100.

Moje FIRMOWE przychody i wydatki

Data Opis Wydatek Przychód Saldo

Saldo gotówki firmowej 1000

02.09 Sprzedaż 100 butelek 1000 2000

03.09 Materiały do firmy - 800 1200

03.09 Sprzedaż 30 butelek 300 1500

04.09 Wynagrodzenie - 1000 500

05.09 Sprzedaż 10 paczek lodu 100 600

06.09 Sprzedaż 100 butelek 1000 1600

06.09 Opłaty firmowe - 200 1400

07.09 Sprzedaż 20 butelek 200 1600

Razem wydatki i przychody 2000 2600 1600

Moje zestawienie przychodów 
 FIRMOWYCH (02.09–07.09)

Przychód
Sprzedaż butelek z wodą  
1 4 10 12 2500
Sprzedaż paczek lodu 100
 Razem przychody firmowe 2600
Wydatki

Materiały 800
Opłaty firmowe 200
Wynagrodzenie 1000
 Razem wydatki firmowe 2000
Zysk firmowy (lub strata)
(Przychody – Wydatki = ) 600

Moje zestawienie OSOBISTYCH przychodów i wydatków 
(02.09–07.09)

Data Opis Wydatek Przychód Saldo

Saldo gotówki osobistej 1000

02.09 Żywność - 300 700

04.09 Opłaty za szkołę - 500 200

04.09 Wynagrodzenie 1000 1200

04.09 Dziesięcina - 100 1100

05.09 Czynsz - 500 600

07.09 Koszulka - 100 500

Razem wydatki i przychody 1500 1000 500

Moje zestawienie przychodów 
 OSOBISTYCH (02.09–07.09)

Przychód

Wynagrodzenie 1000

 Razem przychody osobiste 1000
Wydatki

Dziesięcina 100
Czynsz 500
Żywność 300
Inne 600

 Suma wydatków osobistych 1500
Osobisty zysk (lub strata)
(Przychody – Wydatki = ) - 500
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5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?
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5: Jak oddzielić pieniądze firmy od pieniędzy rodziny?



6
Jak sobie radzi 
moja firma?

Założenie i 
rozwijanie firmy
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6: Jak sobie radzi moja firma?

DLA KOORDYNATORÓW
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.
• Przynieś pięć dodatkowych egzemplarzy broszury Moja ścieżka do 

samowystarczalności.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj tabelę zobowiązania na tablicy i umieść na niej imiona 

członków grupy (zobacz przykład poniżej).

Imię członka 
grupy

Prowadziłem 
oddzielne 

zapisy  
(Tak/Nie)

Wypłaciłem 
sobie wyna-
grodzenie i 
trzymam je 
na osobnym 

koncie  
(Tak/Nie)

Przygotowa-
łem pre-

zentację na 
temat mojej 

firmy 
 (Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel 

biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

 (Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
 partnerowi  

(Tak/Nie)

Gloria T T T T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy. Przypomnij też, aby wszyscy otworzyli 
zeszyty ćwiczeń na stronie 197 i zaktualizowali postępy w kierunku 
otrzymania świadectwa.

• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 6. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

NOWE! 
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Brawa 
dla osób, które dotrzymały swoich zobowiązań).
A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15.

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego się nauczyłeś w wyniku osobnego przechowywania pie-
niędzy osobistych i firmowych? W jaki sposób ta wiedza pomaga 
twojej firmie?
Czego się nauczyłeś, wypłacając sobie wynagrodzenie i trzyma-
jąc je osobno od środków firmowych? W jaki sposób ta wiedza 
pomaga twojej firmie?
Czego się nauczyłeś, pracując nad tygodniowymi celami bizneso-
wymi?

W swoim notatniku 
firmowym zapisz to, 
czego się nauczyłeś 
dzięki przestrzeganiu 
swoich zobowiązań.

6: Jak sobie radzi moja firma?

SPRAWOZDANIE
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Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy udo-
skonalają coś każdego 
dnia.

JAK MOGĘ OPISAĆ MOJĄ FIRMĘ?
 Przeczytaj: Dzisiaj będziemy prezentować nasze firmy. Kiedy prezentujemy 

nasze firmy innym osobom, poznajemy naszą firmę, co pomoże 
nam ją udoskonalić. Jeśli w trakcie spotkania będziecie mieli 
jakieś pomysły, zapiszcie je w notatnikach firmowych.

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — W jaki sposób mogę opisać 
moją firmę innym osobom?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Będę szukał pomysłów u 
innych osób na to, jak rozwinąć moją firmę.

 Czas: Dla każdej prezentującej osoby ustaw minutnik na 3 minuty. 
Daj znać każdemu prelegentowi, gdy pozostanie mu minuta do 
końca.

 Przeczytaj: Teraz będziemy mieli pierwszą prezentację. Kto chciałby zacząć? 
Pamiętaj, że masz trzy minuty na prezentację, a następnie dwie 
minuty na dyskusję.

 Przeczytaj: Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na następnej 
stronie.

6: Jak sobie radzi moja firma?

NAUKA
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MOJA FIRMA W TRZY MINUTY — WSKAZÓWKI

Część 1. W mniej niż minutę opisz swoją firmę.

Część 2.

W mniej niż minutę opisz, w jaki sposób udzielenie odpowiedzi na 
jedno z poniższych pytań rozwinęło twoją firmę.
1. Co ludzie chcą kupować?
2. Jak sprzedawać?
3. Jak kontrolować koszty?
4. Jak zwiększyć zyski?
5. Jak prowadzić firmę?

Część 3. W mniej niż minutę opisz jedną rzecz, którą zrobisz, aby nadal 
 rozwijać swoją firmę.

 Czas: Teraz ustaw minutnik na dwuminutową dyskusję.

 Przedyskutuj: Zadawajcie pytania. Naradzajcie się. Pomagajcie udoskonalać 
firmy członków grupy.

 Przeczytaj: Powtórz te kroki dla każdego członka grupy, aż zrobią to wszyscy.

6: Jak sobie radzi moja firma?
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CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM?
 Przedyskutuj: Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy stale się uczą. Czego dowie-

działeś się od innych członków grupy, co pozwoli tobie udosko-
nalić twoją firmę?

 Przeczytaj: Podczas naszych kolejnych sześciu spotkań będziemy uczyć 
się, jak rozwijać nasze firmy. Na następne spotkanie będziemy 
musieli przynieść zestawienia przychodów i wydatków i nasze 
firmowe zestawienie przychodów za ostatnie dwa tygodnie.
Jeśli jeszcze nie założyliśmy firmy, będziemy pomagać innym oso-
bom z ich zestawieniami przychodów i wydatków oraz zestawie-
niami przychodów firmy. To będzie dla nas dobre ćwiczenie.

 Obejrzyj: Zobacz, w jaki sposób Feliks rozwinął swoją firmę, korzystając z 
zasad samowystarczalności. Obejrzyj film „Felix: Refrigeration 
Parts” [Feliks: części do lodówek] (Nie masz dostępu do filmu? Po 
prostu kontynuuj).

CZY STAJĘ SIĘ BARDZIEJ SAMOWYSTARCZALNY?
 Przeczytaj: Naszym celem jest osiągnięcie samowystarczalności, zarówno 

pod względem doczesnym jak i duchowym. Sukces firmy to 
zaledwie część tego celu.

 Przedyskutuj: Jakie zmiany dostrzegłeś w swoim życiu, ćwicząc i ucząc zasad 
z broszury Moja podstawa?

 Przećwicz: Otwórz broszurę Moja ścieżka do samowystarczalności na 
stronie z oceną poziomu samowystarczalności (na jej końcu). 
Ukończ te kroki.
Kiedy skończysz, poświęć trzy minuty na rozważenie następu-
jących kwestii:
Czy jesteś teraz bardziej świadomy swoich wydatków? Czy 
możesz odpowiedzieć „często” lub „zawsze” na większość 
pytań? Czy lepiej czujesz się z kwotą, jaką ustaliłeś jako 
dochód na poziomie samowystarczalności? Czy zbliżasz się do 
osiągnięcia dochodów na poziomie samowystarczalności? Co 
możesz zrobić w celu udoskonalenia?

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy stale 
się uczą.

Moja ścieżka do 
samowystarczalności

6: Jak sobie radzi moja firma?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

 

Który pomysł najbardziej pomógł twojej firmie w tym tygodniu? 
Niech będzie on twoim tygodniowym celem biznesowym.
Dopisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?

„Szukajcie pilnie, 
módlcie się zawsze i 
wierzcie, a wszystko 
będzie działać razem 
dla waszego dobra”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
90:24

6: Jak sobie radzi moja firma?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Na następne spotkanie przyniosę mój notatnik firmowy oraz 
 zestawienie przychodów i wydatków.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   

 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

6: Jak sobie radzi moja firma?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W poniższych polach wpisz „Tak”, „Nie” lub ile 
razy wypełniłeś zobowiązanie.

Przyniosłem 
zestawienie 
przychodów 
i wydatków 

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel 

biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

 broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

 (Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem spra-
wozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która w następnym tygodniu będzie koordynato-
rem w trakcie prezentacji zasady z broszury Moja podstawa. ( Jeśli 
nie wiesz, na czym polega rola koordynatora zasady z broszury 
Moja podstawa, przeczytaj informacje podane na stronie 11. i na 
wewnętrznej stronie przedniej okładki).
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

6: Jak sobie radzi moja firma?



90

NOTATKI
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Zasoby
6: Jak sobie radzi moja firma?
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7: Jak będę rozwijać moją firmę?

DLA KOORDYNATORÓW
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj tabelę zobowiązania na tablicy i umieść na niej imiona 

członków grupy (zobacz przykład poniżej).

Imię członka 
grupy

Przyniosłem 
zestawienie 
przychodów 
i wydatków 

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój tygo-
dniowy cel 
biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 
broszury 

Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie 

 (Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
 partnerowi 
 (Tak/Nie)

Gloria T T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy. Przypomnij też, aby wszyscy otworzyli 
zeszyty ćwiczeń na stronie 197 i zaktualizowali postępy w kierunku 
otrzymania świadectwa.

• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 7. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.
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CZY DOTRZYMUJĘ SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Brawa 
dla osób, które dotrzymały swoich zobowiązań).
A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15.

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Jakich pomysłów próbowałeś w swojej firmie?
Czego nauczyłeś się, testując te pomysły?
Czego nauczyłeś się, pracując nad tygodniowymi celami bizneso-
wymi?

7: Jak będę rozwijać moją firmę?

SPRAWOZDANIE

W swoim notatniku 
firmowym zapisz to, 
czego się nauczyłeś 
dzięki przestrzeganiu 
swoich zobowiązań.



94

CO POMOŻE MOJEJ FIRMIE ZARABIAĆ WIĘCEJ 
PIENIĘDZY?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Obejrzyj: „Bicycle or Chickens?” [Rower czy kury?] (Nie masz dostępu do 
filmu? Zobacz skrypt na stronie 102).

 Przeczytaj: Aktywa to coś, co posiada firma i co ma wartość. Możesz kupo-
wać i sprzedawać aktywa. Na przykład: Maria może kupić krzesło, 
na którym będzie siedzieć podczas sprzedawania jajek. Może też 
sprzedać kury. To są aktywa.
Aktywa produktywne przynoszą pieniądze firmie. Kury Marii to 
aktywa produktywne, ponieważ znoszą jajka, które Maria sprze-
daje za pieniądze. Krzesło też należy do aktywów, ale nieproduk-
tywnych. Nie przynosi pieniędzy.

 Przedyskutuj: Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy korzystają z aktywów produk-
tywnych, aby rozwijać swoją firmę. W jaki sposób maszyna do 
szycia lub rower mogą stanowić aktywa produktywne?

 Przećwicz: Wybierz partnera. Wymień aktywa produktywne, które twoja 
firma już posiada:

  

  

  

  

  

  

  

 

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — W jaki sposób korzystam z 
aktywów produktywnych do rozwoju firmy?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Określę, jakie posiadam 
aktywa i w jaki sposób mogę uczynić je bardziej produktyw-
nymi. Określę i ustalę stopień ważności innych potrzebnych 
aktywów.

7: Jak będę rozwijać moją firmę?

NAUKA

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy korzy-
stają z aktywów 
produktywnych, aby 
rozwijać swoją firmę.
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„Pilnie zachowuj, 
to co masz, abyś 
był roztropnym 
gospodarzem”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
136:27.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ UCZYNIĆ AKTYWA BARDZIEJ 
PRODUKTYWNYMI?
 Przeczytaj: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie. Musimy 

mądrze korzystać z aktywów. Dbamy o nasze aktywa, aby były 
bardzo produktywne.

 Przedyskutuj: Co by się stało z firmą Marii, jeśli nie dbałaby o jej aktywa pro-
duktywne (kury)?

 Przećwicz: Spójrz na te aktywa firmowe. Które z nich są obecnie aktywami 
produktywnymi?

MASZYNA DO SZYCIA
Gloria szyje dzisiaj  

wiele koszulek.

ZEPSUTY ROWER
Dawid chce naprawić 

rower i zacząć wkrótce  
go używać.

KURA, KTÓRA NIE 
ZNOSI JAJEK

Maria cały czas czeka, aż jej 
kura zacznie znosić jajka.

 Przeczytaj: Musimy korzystać z naszych aktywów w jak najbardziej produk-
tywny sposób. Przeczytaj poniższy przykład o mądrym zarządcy.

ZAKŁAD KRAWIECKI GLORII:
Maria miała jedną maszynę do szycia. Dobrze o nią dbała. Mogła szyć pięć koszulek 
na dzień. Jej klienci chcieli więcej koszulek.
Pomyślała o zatrudnieniu pomocnika i zakupie drugiej maszyny do szycia. Jednakże 
zamiast kupować drugą maszynę do szycia, Gloria zatrudniła przyjaciółkę, aby szyła 
na jej maszynie w nocy. Teraz firma Glorii jest w stanie uszyć 10 koszulek każdej 
doby na jednej maszynie do szycia.

 Przedyskutuj: W jaki sposób Gloria była mądrym zarządcą w odniesieniu do 
jej aktywów produktywnych? Co zrobisz, aby twoje aktywa były 
bardziej produktywne?

7: Jak będę rozwijać moją firmę?
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JAK MOGĘ ZDOBYĆ WIĘCEJ AKTYWÓW 
PRODUKTYWNYCH?
 Przećwicz: Pomyśl o aktywach, które możesz zdobyć, aby pomogły rozwijać 

się twojej firmie. Wymień je poniżej.

RODZAJE 
AKTYWÓW AKTYWA, KTÓRE POSIADAM

NOWE AKTYWA, KTÓRE 
POMOGĄ  ROZWINĄĆ 

MOJĄ FIRMĘ

Narzędzie/maszyna

Pojazd

Budynek

Zwierzę

Inny

 Przećwicz: Utwórz grupę z dwoma innymi osobami. Omów, dlaczego te 
aktywa pomogą twojej firmie się rozwijać.

7: Jak będę rozwijać moją firmę?
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 Przećwicz: Jak możesz zdobyć aktywa wymienione na poprzedniej stro-
nie? Poniżej znajduje się lista sposobów, na jakie przedsiębiorcy 
zdobywają nowe aktywa. Podzielcie się na grupy trzyosobowe i 
omówcie wady i zalety każdej z opcji. Wymieńcie je poniżej.

DROGI DO 
 ZDOBYCIA 
AKTYWÓW

ZALETY WADY

Oszczędzanie na 
zakup aktywów

Znalezienie 
 partnera, który  

ma aktywa

Wynajęcia aktywów

Wypożyczenie 
 aktywów

Pożyczka na zakup 
aktywów

Inne

 Przećwicz: Teraz, w tej samej grupie, omów następujące pytania:
Które z aktywów byłyby obecnie najbardziej korzystne dla twojej 
firmy? Ile pieniędzy pozwolą ci one zarobić? Jak łatwo będzie je 
zdobyć? W jaki sposób możesz zapłacić za nowe aktywa?

 Obejrzyj: Obejrzyj film, przedstawiający pełną sukcesu historię pt. „Susy: 
Private School Bus” [Susy: prywatny autobus szkolny], aby zoba-
czyć w jaki sposób Susy udoskonaliła swoją firmę i w jaki sposób 
planuje zdobyć aktywa produktywne. (Nie masz dostępu do 
filmu? Przejdź do następnej strony).

7: Jak będę rozwijać moją firmę?
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JAK MOGĘ KONTROLOWAĆ KOSZTY?
 Przeczytaj: Aktywa produktywne pomagają naszym firmom zarabiać pie-

niądze. Aby rozwijać nasze firmy, musimy również kontrolować 
koszty. Ale nie wszystkie wydatki są takie same!

 Obejrzyj: „Careful with Fixed Costs” [Ostrożnie z kosztami stałymi] (Nie 
masz dostępu do filmu? Przeczytaj stronę 103).

 Przeczytaj: Koszty zmienne zwiększają się lub zmniejszają, w zależności od 
sprzedaży.
Koszty stałe są ponoszone niezależnie od tego, jak dużo lub jak 
mało sprzedajemy.
Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy zwiększają koszty stałe jedynie 
wtedy, gdy są pewni, że pomogą firmie w zarabianiu pieniędzy.

 Przećwicz: Spójrz na wydatki firmowe Daniela. Dla każdego wydatku oznacz 
kółkiem stały lub zmienny.

WYDATKI FIRMOWE DANIELA

Czynsz za sklep stały zmienny

Drewno na meble stały zmienny

Koszty dostawy stały zmienny

Wynagrodzenie Daniela stały zmienny

 Przećwicz: Wypisz twoje koszty firmowe. Dla każdego wydatku oznacz kół-
kiem stały lub zmienny.

MOJE WYDATKI FIRMOWE

stały zmienny

stały zmienny

stały zmienny

stały zmienny

stały zmienny

stały zmienny

stały zmienny

stały zmienny

 Przeczytaj: W ciągu tygodnia będziemy zapisywać przychody i wydatki, 
wskazując, które z nich są stałe, a które zmienne i przyniesiemy 
zestawienia naszych przychodów na następne spotkanie.

Odnoszący sukces 
przedsiębiorcy zwięk-
szają koszty stałe tylko 
wtedy, gdy zwiększy to 
ich zyski.

7: Jak będę rozwijać moją firmę?
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„Zaufaj Panu z całego 
swojego serca i nie 
polegaj na własnym 
rozumie! Pamiętaj o 
Nim na wszystkich 
swoich drogach, a 
On prostować będzie 
twoje ścieżki!”.
PRZYPOWIEŚCI 
SALOMONA 3:5–6

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

  

 

Który pomysł najbardziej pomógł twojej firmie w tym tygodniu? 
Niech będzie on twoim tygodniowym celem biznesowym.
Dopisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?

7: Jak będę rozwijać moją firmę?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Napiszę plan, dzięki któremu obecne aktywa będą bardziej  produktywne.

Określę najważniejsze nowe aktywa produktywne, które są potrzebne 
w mojej firmie.

Na następne spotkanie przyniosę moje zestawienie przychodów oraz 
wykaz kosztów stałych i zmiennych.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   

 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

7: Jak będę rozwijać moją firmę?

ZOBOWIĄZANIE
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Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: W trakcie tygodnia wypełniaj tabelę zobowiązań i notuj swoje 

postępy. W poniższych polach wpisz „Tak”, „Nie” lub ile razy 
wypełniłeś zobowiązanie.

Napisałem 
plan, dzięki 

któremu 
aktywa będą 

bardziej 
produktywne 

(Tak/Nie)

Określiłem 
najważniej-

sze nowe 
aktywa 

(Tak/Nie)

Przyniosłem 
zestawienie 
przychodów 

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój tygo-
dniowy cel 
biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z bro-

szury Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem spra-
wozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która w następnym tygodniu będzie koordynato-
rem w trakcie prezentacji zasady z broszury Moja podstawa.
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

7: Jak będę rozwijać moją firmę?
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ROWER CZY KURY?
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

NAOMI: Cześć Mario. Jak tam twoja 
firma? Rozwija się?
MARIA: Jest w porządku, ale jestem 
bardzo zmęczona. Pracuję ciężko, ale nie 
zarabiam wystarczająco pieniędzy.
NAOMI: Zdaje się, że potrzebujesz akty-
wów produktywnych.
MARIA: Co to są aktywa produktywne?
NAOMI: Są to rzeczy, które pomagają 
twojej firmie zarabiać więcej pieniędzy.
MARIA: Podoba mi się to. Chciałabym 
mieć więcej aktywów produktywnych… ale 
nie wiem nawet, czy już jakieś mam.
NAOMI: Oczywiście, że masz. Twoje kury 
są twoimi aktywami produktywnymi. Czy 
zarabiałabyś więcej pieniędzy, gdybyś 
miała więcej kur?
MARIA: Tak, pewnie. Powinnam zdobyć 
więcej kur.

NAOMI: Czy coś innego ułatwiłoby ci 
prowadzenie firmy?
MARIA: Świetnie byłoby mieć rower, aby 
dostarczać jajka i przywozić paszę. Moje 
stopy już mają dość chodzenia.
NAOMI: Być może powinnaś kupić rower. 
Czy zarabiałabyś więcej pieniędzy, gdybyś 
miała rower?
MARIA: Tak, gdybym miała rower, moje 
dostawy byłyby szybsze. Miałabym więcej 
czasu na sprzedaż. Ale czy powinnam 
kupić rower czy więcej kur?
NAOMI: Co jest obecnie najważniejszym 
priorytetem twojej firmy? Rower czy więk-
sza liczba kur?
MARIA: Nie wiem. Jak mogę podjąć 
decyzję?

Wróć na stronę 94.

Zasoby
7: Jak będę rozwijać moją firmę?
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OSTROŻNIE Z KOSZTAMI STAŁYMI
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

MARIA: Naomi, myślę, że aktywa pro-
duktywne zwiększą dochody mojej firmy. 
Jednakże martwię się o koszty.
NAOMI: Dobrze Mario, powinnaś zawsze 
dążyć do redukcji kosztów.
MARIA: Skąd mogę wiedzieć, jakie będę 
miała koszty? One się tak bardzo zmie-
niają!
NAOMI: Na początek oddziel koszty stałe 
od zmiennych.
MARIA: Nie wiem, co znaczą te pojęcia.
NAOMI: Wytłumaczę ci to następująco. 
Znasz Daniela?
MARIA: Tego sprzedawcę mebli?
NAOMI: Tak. Czy kiedy Daniel robi krze-
sło, płaci dostawcy za użyte drewno?
MARIA: Tak.
NAOMI: Zgadza się. Daniel lubi czekać 
z zakupem drewna do czasu, aż otrzyma 
zamówienie.
Jeśli ma zamówienie na jedno krzesło 
w miesiącu, płaci jedynie za drewno na 
jedno krzesło. Jeśli w następnym miesiącu 
sprzeda 10 krzeseł, zapłaci za drewno 10 
razy więcej.
MARIA: To jest w porządku, bo sprzedaje 
10 razy więcej krzeseł!

NAOMI: No właśnie. Koszty zakupu 
drewna przez Daniela są kosztami zmien-
nymi. Maleją i wzrastają w zależności od 
sprzedaży.
Daniel płaci też czynsz za wynajem 
sklepu. Powiedzmy, że jest to 1000 na 
miesiąc. Ile płaci czynszu, gdy sprzedaje 
10 krzeseł?
MARIA: Oczywiście 1000.
NAOMI: A ile płaci, gdy sprzeda jedno 
krzesło?
MARIA: Też 1000. To się nie zmienia.
NAOMI: Zgadza się. Czynsz płacony 
przez Daniela jest kosztem stałym. Nie ma 
znaczenia, jak mało czy jak dużo sprze-
daje. Zawsze musi go zapłacić.
MARIA: Nie za bardzo mi się podobają 
koszty stałe.
NAOMI: Na te koszty musimy zawsze 
uważać. Mogą być pomocne, jeśli są akty-
wami produktywnymi.
MARIA: I sprzedajemy wystarczająco 
dużo, aby je zapłacić!
NAOMI: Zgadza się!
MARIA: Naomi, czy pomożesz mi 
określić, które koszty są stałe, a które 
zmienne?

Wróć do strony 98.

7: Jak będę rozwijać moją firmę?
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NOTATKI
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7: Jak będę rozwijać moją firmę?
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Ile mogę 

zainwestować w 
rozwój firmy?

Założenie i 
rozwijanie firmy
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8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?

DLA KOORDYNATORÓW
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj tabelę zobowiązania na tablicy i umieść na niej imiona 

członków grupy (zobacz przykład poniżej).

Imię 
członka 

grupy

Napisałem 
plan, dzięki 

któremu 
obecne 

aktywa będą 
bardziej 

produktywne 
(Tak/Nie)

Określiłem 
najważniej-

sze nowe 
aktywa  

(Tak/Nie)

Przyniosłem 
zestawienie 
przychodów 

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel 

biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z bro-

szury Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
 partnerowi  

(Tak/Nie)

Gloria T T T T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy. Przypomnij też, aby wszyscy otworzyli 
zeszyty ćwiczeń na stronie 197 i zaktualizowali postępy w kierunku 
otrzymania świadectwa.

• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 8. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Brawa 
dla osób, które dotrzymały swoich zobowiązań).
A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15.

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Co zrobisz, aby twoje aktywa były bardziej produktywne? W jaki 
sposób będziesz utrzymywał swoje aktywa?
Jakie nowe aktywa produktywne są twoim najwyższym prioryte-
tem? Dlaczego?
Jakie masz stałe i zmienne koszty? W jaki sposób pomaga ci 
dostrzeżenie różnicy?
Czego nauczyłeś się, pracując nad tygodniowymi celami bizne-
sowymi?

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?

SPRAWOZDANIE

W swoim notatniku 
firmowym zapisz to, 
czego się nauczyłeś 
dzięki przestrzeganiu 
swoich zobowiązań.
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Odnoszący sukces 
przedsiębiorcy inwe-
stują mądrze.

CZY MOGĘ POZWOLIĆ SOBIE NA WIĘCEJ AKTYWÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Jednym ze sposobów rozwijania firmy jest zwiększanie aktywów 
produktywnych. Zanim zwiększymy aktywa produktywne naszej 
firmy, musimy wiedzieć, czy możemy sobie na nie pozwolić.

 Obejrzyj: „Can I Afford More Assets? (Part I)” [Czy mogę pozwolić sobie na 
więcej aktywów] (Nie masz dostępu do filmu? Przeczytaj tekst na 
stronie 122).

 Przedyskutuj: Jak Maria może się przekonać, czy będzie miała wystarczającą 
ilość pieniędzy, aby spłacić pożyczkę?

 Przeczytaj: Odnoszący sukces przedsiębiorcy upewniają się, że stać ich na 
ulepszenia w ich firmach, zanim ich dokonają.

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Czy mogę sobie pozwolić na 
pożyczkę na zakup aktywów?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Przygotuję zestawienie prze-
pływu gotówki, aby lepiej zrozumieć przyszłość mojej firmy.

 Przeczytaj: Zestawienie przepływu gotówki to narzędzie, które pomaga ci 
spojrzeć na twoją firmę w taki sposób, abyś mógł określić spo-
soby jej rozwoju. Oto trzy kroki tworzenia zestawienia przepływu 
gotówki:
• Krok 1: Używając dotychczasowych zestawień przychodów, 

spójrz na wyniki osiągnięte w przeszłości.
• Krok 2: Zastanów się nad przyszłością swojej firmy, zadając 

sobie pytanie: „Jakie będą moje przychody i wydatki w przy-
szłości?”.

• Krok 3: Dowiedz się, jaką gotówką będziesz mógł dysponować 
w przyszłości.

Zestawienie przepływu gotówki może pomóc ci dokonać wyboru 
pomiędzy różnymi kierunkami rozwoju firmy, takimi jak zwięk-
szenie asortymentu, zmniejszenie wydatków, zwiększenie przy-
chodów oraz ocena potencjalnych pożyczek.

 Obejrzyj: Obejrzyj film, przedstawiający pełną sukcesu historię pt. 
„Rosanny: Hot Food” [Rosanny: ciepłe posiłki], aby dowiedzieć 
się, w jaki sposób wzięcie pożyczki pomogło Rosanny rozwinąć jej 
firmę. (Nie masz dostępu do filmu? Przejdź do następnej strony).

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?

NAUKA
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ILE PIENIĘDZY JEST OBECNIE DOSTĘPNE?
 Obejrzyj: „How Much Cash Is Available?” [Ile gotówki jest dostępne?] (Nie 

masz dostępu do filmu? Po prostu kontynuuj).
Gdy obejrzysz film, przejrzyj tę stronę, aby zapamiętać to, czego 
się nauczyłeś.

 Przeczytaj: Aby Maria mogła dowiedzieć się, czy ma wystarczającą ilość 
pieniędzy, aby rozwinąć swoją firmę, musi poznać trzy rzeczy: 
przeszłość, przyszłość i przepływy gotówki.
Może to wszystko połączyć, tworząc zestawienia przepływu 
gotówki.

KROK 1: Przeszłość

2 miesiące 
temu

Poprzedni 
miesiąc

Obecny 
miesiąc

Następny 
miesiąc Miesiąc 3. Miesiąc 4. Miesiąc 5. Miesiąc 6.

Przychód 4400 4400

Koszty stałe - 3300 - 3300

Koszty zmienne - 1000 - 1000

Zysk (lub strata) 100 100

Początkowa gotówka

Dostępna gotówka

 Przedyskutuj: Spójrz na powyższe zestawienie przepływu gotówki. Co przy-
chody z dwóch ostatnich miesięcy mówią o firmie Marii?

Korzystając z zestawienia przychodów, Maria 
zapisuje swoje przychody, koszty stałe, koszty 
zmienne oraz zysk lub stratę co najmniej z 
dwóch miesięcy.

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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KROK 2: Przyszłość

2 miesiące 
temu

Poprzedni 
miesiąc

Obecny 
miesiąc

Następny 
miesiąc Miesiąc 3. Miesiąc 4. Miesiąc 5. Miesiąc 6.

Wpływ 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Koszty stałe - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300

Koszty zmienne - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

Zysk (lub strata) 100 100 100 100 100 100 100 100

Początkowa gotówka

Dostępna gotówka

 Przedyskutuj: Spójrz na powyższe zestawienie przepływu gotówki. Czy mie-
sięczne zyski Marii zmieniły się?

Opierając się na kwotach z poprzednich dwóch 
miesięcy, Maria zapisuje, jakie będą według niej 
przyszłe przychody, koszty stałe, koszty zmienne i 
zysk lub strata.

Maria nie planuje żadnych zmian w 
swojej firmie, więc zakłada, że jej przy-
chody i wydatki w ciągu następnych 
sześciu miesięcy będą identyczne, jak 
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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KROK 3: Dostępna gotówka

2 miesiące 
temu

Poprzedni 
miesiąc

Obecny 
miesiąc

Następny 
miesiąc Miesiąc 3. Miesiąc 4. Miesiąc 5. Miesiąc 6.

Przychód 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Koszty stałe - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300

Koszty zmienne - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

Zysk (lub strata) 100 100 100 100 100 100 100 100

Początkowa gotówka 50 150 250 350 450 550 650 750

100 100 100 100 100 100 100 100

Dostępna gotówka 150 250 350 450 550 650 750 850

 Przedyskutuj: Spójrz na powyższe zestawienie przepływu gotówki. Ile pieniędzy 
będzie miała Maria na koniec szóstego miesiąca?

 Przeczytaj: Teraz Maria wie, ile będzie miała dostępnej gotówki przez 
następne sześć miesięcy, więc może podjąć decyzję, w jaki sposób 
rozwijać swoją firmę.

Początkowe saldo gotówki to kwota, 
którą Maria ma na rachunku banko-
wym na początku miesiąca. W tym 
przypadku zaczyna od 50.

Każdego miesiąca dodaje mie-
sięczne zyski do początkowego salda 
gotówki, aby obliczyć dostępną 
gotówkę (50 + 100 = 150)

Dostępna gotówka staje się 
początkowym saldem gotówki 
w następnym miesiącu (150).

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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ILE PIENIĘDZY JEST DOSTĘPNE NA SPŁATY RAT 
POŻYCZKI?
 Przećwicz: Teraz sprawdźmy, co się stanie z przepływami gotówki Marii, jeśli 

pożyczy 1500 na 6 miesięcy, aby kupić 15 kur. Spójrz na zesta-
wienie przepływu gotówki Marii po prawej stronie. Czy Maria ma 
wystarczającą ilość środków, aby zapłacić ratę pożyczki w wysoko-
ści 275? Wraz z partnerem sprawdź dostępną gotówkę Marii.

 Przedyskutuj: Wraz z grupą omówcie następujące pytania: Co powinna zrobić 
Maria? Czy Maria powinna spróbować zaciągnąć pożyczkę w 
innej kwocie? Czy może zaoszczędzić i zakupić kury za gotówkę?

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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Zestawienie przepływu gotówki Marii.

2 miesiące 
temu

Poprzedni 
miesiąc

Obecny 
miesiąc

Następny 
miesiąc Miesiąc 3. Miesiąc 4. Miesiąc 5. Miesiąc 6. Miesiąc 7. Miesiąc 8.

Przychód 4400 4400 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300

Koszty stałe - 3300 - 3300 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500

 Spłata pożyczki - 350 - 275 - 275 - 275 - 275 - 275

Koszty zmienne - 1000 - 1000 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600

Zysk (lub strata) 100 100 - 150 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 200 200

Początkowa 
gotówka 50 150 250 100 25 - 50 - 125 - 200 - 275 - 75

100 100 - 150 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 200 200

Dostępna 
gotówka 150 250 100 25 - 50 - 125 - 200 - 275 - 75 125

 1. Ponieważ Maria będzie sprzeda-
wać więcej jajek, Maria uważa, że 
każdego miesiąca jej przychody 
zwiększą się o 900 (zwiększenie 
przychodów o 60 na kurę razy 15). 
900 plus jej obecny przychód 4400 
daje 5300.

 2. Uważa, że jej koszty stałe 
zwiększą się do 3500 (200 
więcej za wynajem roweru 
plus obecne wydatki na 
poziomie 3300).

 3. Jeśli weźmie 
pożyczkę, dojdą 
jej stałe koszty o 
wysokości 275 
(350 w pierw-
szym miesiącu).

 4. Sądzi, że jej koszty 
zmienne zwiększą się 
do 1600, gdyż 500 
pochłonie pasza dla 
kur, a 100 zapłaci 
siostrzenicy za 
dostarczanie jajek.

 5. W dwóch pierw-
szych miesiącach 
Maria ma wystar-
czająco dostęp-
nej gotówki, 
aby spłacać raty 
pożyczki.

 6. Jednakże spójrz na 
cztery kolejne miesiące 
spłacania pożyczki 
(miesiące 3–6). Czy 
Maria będzie miała 
wystarczająco pienię-
dzy na spłatę rat?

 7. Po tym jak Maria 
spłaciła pożyczkę, 
znowu miała 
zyski. Czy nie jest 
jednak za późno?

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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 Obejrzyj: „Can I Afford More Assets? (Part II)” [Czy mogę pozwolić sobie 
na więcej aktywów] (Nie masz dostępu do filmu? Przeczytaj tekst 
na stronie 123).

 Przećwicz: Zobaczmy, co stanie się, gdy Maria zaciągnie pożyczkę na mniej-
szą kwotę: 800 na 6 miesięcy, aby kupić 8 kur. Spójrz na zestawie-
nie przepływu gotówki Marii po prawej stronie. Czy Maria ma 
wystarczającą ilość środków, aby zaciągnąć pożyczkę w wysokości 
800? Wraz z partnerem sprawdź dostępną gotówkę Marii.

 Przedyskutuj: Wraz z całą grupą omówcie następujące pytania: Czy Maria może 
pozwolić sobie na większe raty pożyczki? Czy powinna zaciągnąć 
większą pożyczkę?

 Przeczytaj: W tym przykładzie Maria używa zestawienia przepływu gotówki, 
aby podjąć decyzję, czy może pozwolić sobie na zakup nowych 
kur. Mogłaby również użyć tego zestawienia do podjęcia decyzji 
o innych zmianach w firmie, takich jak wynajęcie roweru, zakup 
nowego szyldu czy lepszej paszy.

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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Zestawienie przepływu gotówki Marii.

2 miesiące 
temu

Poprzedni 
miesiąc

Obecny 
miesiąc

Następny 
miesiąc Miesiąc 3. Miesiąc 4. Miesiąc 5. Miesiąc 6. Miesiąc 7. Miesiąc 8.

Przychód 4400 4400 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880

Koszty stałe - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300

 Spłata pożyczki - 250 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150

Koszty zmienne - 1000 - 1000 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300

Zysk (lub strata) 100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Początkowa 
gotówka 50 150 250 280 410 540 670 800 930 1210

100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Dostępna 
gotówka 150 250 280 410 540 670 800 930 1210 1490

 1. Maria sądzi, że mając 8 nowych 
kur będzie miała około 480 dodat-
kowego przychodu (60 więcej 
przychodu za każdą kurę razy 8). 
480 plus jej obecny przychód 4400 
daje 4880.

 2. Zakłada, że jej koszty stałe 
nie zwiększą się, ponieważ 
nie będzie wynajmować 
roweru.

 3. Jeśli weźmie tę 
pożyczkę, Marii 
dojdą stałe koszty 
w wysokości 150 
(250 w pierwszym 
miesiącu).

 4. Sądzi, że jej koszty zmienne 
zwiększą się do 1300, gdyż 
250 pochłonie pasza dla kur, 
a 50 zapłaci siostrzenicy za 
dostarczanie jajek.

 5. Spójrz na jej dostępną 
gotówkę. Czy Maria 
będzie miała wystarcza-
jącą ilość pieniędzy na 
spłatę rat?

 6. Spójrz na zyski i straty Marii. 
Zauważ, że jej zyski są niższe w 
trakcie spłacania pożyczki, jednakże 
ostatecznie są wyższe niż przed 
zaciągnięciem pożyczki.

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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ILE PIENIĘDZY JEST OBECNIE DOSTĘPNE DLA MOJEJ 
FIRMY?
 Przećwicz: Teraz przygotuj zestawienie przepływu gotówki dla własnej firmy. 

Dobierz partnera i na zestawieniu przepływu gotówki po prawej 
stronie wykonajcie następujące kroki. (Zob. strony 109–117, aby 
uzyskać pomoc). Więcej pustych formularzy znajduje się na stro-
nie 118. Możesz przepisać to do swojego notatnika firmowego.
Pomyśl o aktywach produktywnych, które możesz zdobyć dla 
twojej firmy. Pomyśl o tym, o ile zwiększą się twoje przychody i 
wydatki.
Jeśli nie wiesz, jakich liczb użyć lub nie masz firmy, pomóż 
komuś, kto ma firmę. To tylko ćwiczenie.

 Przeczytaj: Po naszym następnym spotkaniu będziemy rozmawiać z kredy-
todawcami i ocenimy, jakie będą raty pożyczki. Wtedy będziemy 
mogli dopisać raty pożyczki do naszych zestawień przepływu 
gotówki.

 Przedyskutuj: W jaki sposób wiedza o dostępnej gotówce pomaga ci w podej-
mowaniu decyzji związanych z firmą? Do jakich innych dzia-
łań, poza pożyczką, może być przydatna znajomość przepływu 
gotówki, aby rozwijać firmę?

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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Twoje zestawienie przepływu gotówki

2 miesiące 
temu

Poprzedni 
miesiąc

Obecny 
miesiąc

Następny 
miesiąc Miesiąc 3. Miesiąc 4. Miesiąc 5. Miesiąc 6.

Wpływ

Koszty stałe

 Spłata pożyczki

Koszty zmienne

Zysk (lub strata)

Początkowa gotówka

Dostępna gotówka

 1.  Korzystając z 
zestawienia przy-
chodów, wypełnij 
formularz przycho-
dów i wydatków 
co najmniej za dwa 
poprzednie miesiące.

 2.  Zapisz, jakie według 
ciebie będą twoje 
przychody przez 
następne sześć mie-
sięcy (poprzednie przy-
chody plus przychody 
z nowych aktywów).

 3.  Zapisz, jakie według 
ciebie będą twoje 
wydatki przez następne 
sześć miesięcy 
(poprzednie wydatki 
plus wydatki związane 
z nowymi aktywami).

 4.  Tu wpiszesz raty 
twojej pożyczki. Jeśli 
jednak nie znasz ich 
wysokości, na razie 
pozostaw tę linię 
pustą.

 5. Oblicz swoje zyski i straty 
odejmując wydatki od 
przychodów.

 6. Aby dowiedzieć się, ile 
masz dostępnych pienię-
dzy, dodaj twoje zyski do 
początkowego salda (lub 
odejmij stratę).

 7. Gdy poznasz kwoty spłaty rat 
pożyczki, będziesz mógł użyć tego 
zestawienia, aby zobaczyć, czy masz 
wystarczającą ilość dostępnej gotówki, 
aby spłacić wszystkie raty.

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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SZEŚCIOMIESIĘCZNE ZESTAWIENIE PRZEPŁYWU GOTÓWKI
Przygotuj zestawienie przepływu gotówki przedstawiające twoją obecną sytuację 
biznesową. Zob. tekst na stronach 109–117, aby uzyskać pomoc.

PRZEPŁYW GOTÓWKI NR 1: OBECNA SYTUACJA

2 MIESIĄCE 
TEMU

POPRZEDNI 
MIESIĄC

OBECNY 
MIESIĄC

NASTĘPNY 
MIESIĄC MIESIĄC 3. MIESIĄC 4. MIESIĄC 5. MIESIĄC 6.

Całkowity przychód

Koszty stałe

 Spłata pożyczki

Płatności zmienne

Całkowity zysk/strata

Początkowa gotówka

Dostępna gotówka

Następnie przygotuj zestawienie przepływu gotówki uwzględniając nowe aktywa.

PRZEPŁYW GOTÓWKI NR 2: NOWE AKTYWA

2 MIESIĄCE 
TEMU

POPRZEDNI 
MIESIĄC

OBECNY 
MIESIĄC

NASTĘPNY 
MIESIĄC MIESIĄC 3. MIESIĄC 4. MIESIĄC 5. MIESIĄC 6.

Całkowity przychód

Koszty stałe

 Spłata pożyczki

Płatności zmienne

Całkowity zysk/strata

Początkowa gotówka

Dostępna gotówka

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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„Powierz Panu drogę 
swoją, Zaufaj mu, a 
On wszystko dobrze 
uczyni”.
KS. PSALMÓW 37:5

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

  

 

Który pomysł najbardziej pomógł twojej firmie w tym tygodniu? 
Niech będzie on twoim tygodniowym celem biznesowym.
Dopisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Przygotuję zestawienie przepływu gotówki dla mojej bieżącej sytuacji 
biznesowej.

Przygotuję zestawienie przepływu gotówki uwzględniając nowe 
aktywa.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   
 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: W trakcie tygodnia wypełniaj tabelę zobowiązań i notuj swoje 

postępy. W poniższych polach wpisz „Tak”, „Nie” lub ile razy 
wypełniłeś zobowiązanie.

Przygotowałem 
zestawienie 
przepływu 

gotówki 
dla obecnej 

sytuacji 
(Tak/Nie)

Przygotowałem 
zestawienie 
przepływu 

gotówki 
uwzględniając 
nowe aktywa 

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój tygodniowy 

cel biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie 
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczędzone 

pieniądze 
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która w następnym tygodniu będzie koordynato-
rem w trakcie prezentacji zasady z broszury Moja podstawa.
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

Uwaga dla 
koordynatorów:
Na następne spotkanie 
przynieś listę kredyto-
dawców z waszej oko-
licy. Odwiedź stronę 
srs. lds. org/ lenders lub 
możesz ją otrzymać od 
komitetu ds. samowy-
starczalności w paliku, 
bądź od kierownika 
lokalnego centrum 
samowystarczalności.

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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CZY MOGĘ ZWIĘKSZYĆ AKTYWA (CZĘŚĆ I)
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

MARIA: Naomi, postanowiłam, że kupię 
więcej kur. Potrzebuję więcej aktywów pro-
duktywnych, aby moja firma się rozwijała.
NAOMI: Uważam, że to dobra decyzja. 
Czy możesz sobie pozwolić na te kury?
MARIA: Pozwolić? Tak, biorę pożyczkę 
na kury.
NAOMI: Ile zamierzasz pożyczyć?
MARIA: Pożyczka wyniesie 1500.
NAOMI: Dlaczego 1500?
MARIA: Znam kogoś, kto sprzedaje 15 
kur za 1500. To dobra cena.
NAOMI: A dlaczego 15 kur?
MARIA: Właśnie tyle ma mój znajomy.
NAOMI: Czy masz wystarczającą płynność 
finansową, aby wystarczyło na 15 kur?

MARIA: Cóż… Tak mi się wydaje. Sama 
nie wiem.
NAOMI: Jakie są miesięczne raty?
MARIA: Rozmawiałam z jednym kredyto-
dawcą i powiedział, że rata wyniesie 275 
miesięcznie.
NAOMI: Czy masz wystarczająco dużo 
dostępnej gotówki, aby każdego miesiąca 
spłacać raty?
MARIA: Mam taką nadzieję.
NAOMI: Mario, nie możesz mieć tylko 
nadziei. Musisz wiedzieć, czy będziesz 
miała wystarczającą ilość gotówki, aby 
móc spłacać raty.
MARIA: Skąd mogę to wiedzieć?

Wróć na stronę 108.

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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CZY MOGĘ ZWIĘKSZYĆ AKTYWA? (CZĘŚĆ II)
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

MARIA: Naomi, dziękuję ci za to, że 
pokazałaś mi, w jaki sposób określić ile 
mam dostępnej gotówki. Raty na poziomie 
275 na miesiąc nie byłyby dla mnie dobre. 
Pieniądze skończyłyby mi się po trzech 
miesiącach. Nie mogłabym płacić rat. Pew-
nie straciłabym moją firmę!
NAOMI: Och, Mario, bardzo się cieszę, że 
sprawdziłaś, ile masz dostępnych pienię-
dzy, zanim wzięłaś pożyczkę.

MARIA: Ja też się cieszę. Skąd jednak 
mogę wiedzieć, na ile mogę sobie pozwolić?
NAOMI: Cóż, spróbuj ponownie z mniej-
szą pożyczką.
MARIA: OK. Postaram się znaleźć 
pożyczkę z ratami 150, na które mogę 
sobie pozwolić.

Wróć na stronę 113.

8: Ile mogę zainwestować w rozwój firmy?
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NOTATKI
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9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?

DLA KOORDYNATORÓW
W dniu spotkania:

• Przygotuj listę pożyczkodawców w twojej okolicy i wręcz ją członkom 
grupy. Lista jest dostępna na stronie srs. lds. org/ lenders lub można 
ją otrzymać od komitetu ds. samowystarczalności w paliku, bądź od 
kierownika lokalnego centrum samowystarczalności.

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj tabelę zobowiązania na tablicy i umieść na niej imiona 

członków grupy (zobacz przykład poniżej).

Imię 
członka 

grupy

Przygotowa-
łem zestawie-
nie przepływu 

gotówki dla 
obecnej sytu-
acji (Tak/Nie)

Przygotowałem 
 zestawienie 
 przepływu 

gotówki 
 uwzględniając 
nowe aktywa  

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel 

biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawiłem 
ją rodzinie  
(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze 
 (Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
 partnerowi  

(Tak/Nie)

Gloria T T T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy. Przypomnij też, aby wszyscy otworzyli 
zeszyt ćwiczeń na stronie 197 i zaktualizowali postępy w kierunku 
otrzymania świadectwa.

• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 9. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

NOWE! 
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Brawa 
dla osób, które dotrzymały swoich zobowiązań).
A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15.

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Jakie wnioski o firmie można wyciągnąć z zestawienia przepływu 
gotówki?
Czy będziesz miał wystarczająco gotówki, aby spłacać raty 
pożyczki lub podejmować inne działania związane z udoskona-
laniem twojej firmy?
Czego nauczyłeś się, pracując nad tygodniowymi celami bizne-
sowymi?

W swoim notatniku 
firmowym zapisz to, 
czego się nauczyłeś 
dzięki przestrzeganiu 
swoich zobowiązań.

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?

SPRAWOZDANIE
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„Czasem kredyt może 
być konieczny. Jest tak 
w przypadku kupna 
skromnego domu, 
[czy] wydatków na 
wykształcenie. Nigdy 
jednak nie powinni-
śmy oddawać się w 
tę finansową niewolę 
kredytów konsumenc-
kich, nie rozważając 
skutków”.
JOSEPH B. WIRTHLIN, 

„Ziemskie długi, długi 
w niebie”, Ensign lub 
Liahona, maj 2004, str. 41

„Nie chcę przez to 
powiedzieć, że 
wszystkie długi są 
złe. Oczywiście, że 
nie. Rozsądny dług w 
biznesie jest składową 
wzrostu”.
EZRA TAFT BENSON, 

„Pay Thy Debt, and 
Live” [przemówienie 
wygłoszone podczas 
uroczystego spotkania 
na Uniwersytecie 
Brighama Younga, 28 
lutego 1962]; adres 
internetowy:speeches. 
byu. edu.

CZY POŻYCZANIE PIENIĘDZY JEST DOBRE CZY ZŁE?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przedyskutuj: Pomyśl o kimś, kto pożyczył pieniądze. Czy pożyczenie pieniędzy 
pomogło tej osobie czy jej zaszkodziło?

 Przeczytaj: Osobiste długi domostwa i długi firmowe różnią się od siebie.
Osobiste pożyczki są używane do tego, abyśmy wydawali więcej, 
niż posiadamy. Firmowe pożyczki są używane do tego, abyśmy 
produkowali więcej, niż mamy środków na produkcję.
Przeczytaj cytat po prawej stronie. Prorocy doradzali nam, aby-
śmy unikali osobistych długów.
Długi firmowe mogą pomóc nam w rozwinięciu firmy. Jednakże 
długi firmowe nie zawsze są mądrą decyzją. Musimy wiedzieć, 
kiedy długi są „rozsądne” — jak powiedział Prezydent Benson.

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Skąd mogę wiedzieć, czy powi-
nienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — (1) porozmawiam co naj-
mniej z 10 klientami, aby dowiedzieć się, czy kupiliby więcej, 
gdybym miał więcej do sprzedania i (2) odwiedzę co naj-
mniej czterech kredytodawców i zadam im pytania z arkusza 
warunków pożyczki.

Podczas spotkania nauczymy się i przećwiczymy umiejętności, 
które pozwolą nam ocenić, czy pożyczanie pieniędzy to dobry 
pomysł dla naszej firmy.

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?

NAUKA
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W JAKI SPOSÓB „CZTERY WŁAŚCIWE WARUNKI” 
POMOGĄ MI W PODJĘCIU DECYZJI?
 Obejrzyj: „Get a Loan?” [Czy wziąć kredyt?] (Nie masz dostępu do filmu? 

Przeczytaj stronę 136).

 Przedyskutuj: Jak możesz ocenić, czy pożyczka ci pomoże czy cię pogrąży?

 Przeczytaj: Przeczytaj na głos i krótko omów każdy z „czterech właściwych 
warunków”.

CZTERY WŁAŚCIWE WARUNKI

1. Właściwy 
powód Pożyczę jedynie wtedy, gdy pomoże to mojej firmie zarabiać więcej pieniędzy.

2. Właściwy  
czas

Pożyczę jedynie wtedy, gdy będę wystarczająco długo na rynku, aby dobrze 
poznać swoją firmę i stwierdzę, że wystarczająco dużo ludzi będzie kupować 
to, co sprzedaję.

3. Właściwe 
warunki Pożyczę jedynie wtedy, gdy znajdę dobrego kredytodawcę.

4. Właściwa 
kwota Pożyczę jedynie wtedy, gdy będę pewien, że będę w stanie zwrócić cała kwotę.

 Przećwicz: Gdy będziesz oglądać poniższe filmy, zdecyduj, czy Maria i Carlos 
mogą odpowiedzieć na pytania dla każdego z czterech właści-
wych warunków.
Dla Marii i Carlosa zaznacz „Tak”, „Nie” lub „Nie jestem pewien”.

 Obejrzyj: „Right Reason?” [Właściwy powód?] (Nie masz dostępu do filmu? 
Przeczytaj tekst na stronie 137).

 Przedyskutuj: Czy Maria i Carlos pożyczają z właściwych powodów? Dlaczego 
tak lub dlaczego nie?

POWODY POŻYCZANIA
MARIA CARLOS

Tak Nie Nie jestem 
pewien Tak Nie Nie jestem 

pewien

Czy pożyczam z powodów firmowych (nie 
osobistych)?

Czy rzeczy, które kupię za pieniądze z 
pożyczki, przyniosą mi natychmiastowy zysk?

Czy wzięcie pożyczki jest lepsze niż 
 oszczędzanie w celu rozwoju firmy?

Czy przemyślałem wszelkie zagrożenia?

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy korzystają 
z czterech właściwych 
warunków, aby pożyczać 
mądrze.

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
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 Obejrzyj: „Right Time?” [Właściwy czas?] (Nie masz dostępu do filmu? 
Przeczytaj stronę 138).

 Przedyskutuj: Czy Maria i Carlos pożyczają we właściwym czasie? Dlaczego tak 
lub dlaczego nie?

CZAS POŻYCZANIA
MARIA CARLOS

Tak Nie Nie jestem 
pewien Tak Nie Nie jestem 

pewien

Czy jestem na rynku wystarczająco długo, że 
znam dobrze swoją firmę?

Czy jest to część planu, który mam odnośnie 
 rozwoju mojej firmy?

Czy mogę stwierdzić, że klienci będą kupować 
więcej, gdy będę miał więcej do sprzedania?

Czy jeśli kupuję coś do mojej firmy (np: kury albo 
ciężarówkę), czy będzie to użyteczne dłużej niż 
czas spłaty pożyczki?

 Obejrzyj: „Right Terms?” [Właściwe warunki?] (Nie masz dostępu do filmu? 
Przeczytaj stronę 139).

 Przedyskutuj: Czy Maria i Carlos pożyczają na właściwych warunkach? Dla-
czego tak lub dlaczego nie?

WARUNKI POŻYCZKI
MARIA CARLOS

Tak Nie Nie jestem 
pewien Tak Nie Nie jestem 

pewien

Czy mogę wymienić od trzech do pięciu 
 kredytodawców?

Czy znam prawdziwe koszty pożyczki?

Czy potrafię wyjaśnić wszystkie warunki pożyczki?

Czy potrafię wyjaśnić, dlaczego jeden 
 kredytodawca jest lepszy od drugiego?

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
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 Obejrzyj: „Right Amount?” [Właściwa kwota?] (Nie masz dostępu do filmu? 
Przeczytaj stronę 140).

 Przedyskutuj: Czy Maria i Carlos pożyczają właściwą kwotę? Dlaczego tak lub 
dlaczego nie?

KWOTA POŻYCZKI
MARIA CARLOS

Tak Nie Nie jestem 
pewien Tak Nie Nie jestem 

pewien

Czy przygotowałem sześciomiesięczne zestawienie 
przepływu gotówki?

Czy mogę spłacać raty i nadal zarabiać pieniądze?

Czy bez dodatkowej sprzedaży będę mógł nadal 
spłacać raty?

 Przeczytaj: Nauczyliśmy się tego, jak korzystać z zestawienia przepływu 
gotówki, aby móc ocenić, czy wystarczy nam gotówki na spłatę rat? 
To pomoże nam podjąć decyzję, czy pożyczamy właściwą kwotę?

 Przećwicz: Po tym, gdy spotkasz się w tym tygodniu z kredytodawcami, 
skorzystaj z zestawienia przepływu gotówki ze strony 143, aby 
upewnić się, że będzie cię stać na spłatę rat. (Spójrz na to, czego 
uczyliśmy się w zeszłym tygodniu, jeśli potrzebujesz pomocy z 
zestawieniem przepływu gotówki).
Gdy Maria nie jest pewna odpowiedzi na jedno z pytań czterech 
właściwych warunków, przygotowuje plan, aby poznać odpowiedź.
Jeśli przed wzięciem pożyczki nie jesteśmy pewni, powinniśmy 
również poznać odpowiedzi. W razie potrzeby poproś o pomoc 
członków grupy lub inne osoby.

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
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9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?

CZY POWINIENEM POŻYCZYĆ PIENIĄDZE DLA MOJEJ 
FIRMY?
 Przećwicz: Oto kilka narzędzi z których należy korzystać w ciągu tygodnia, 

aby zebrać informacje i podjąć decyzje. Przejdź do stron 141–143. 
Poświęć pięć minut na przejrzenie listy kontrolnej czterech wła-
ściwych warunków oraz arkusza warunków pożyczki i omów, jak 
z nich korzystać.

LISTA KONTROLNA CZTERECH 
WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW

Zob. strona 141.

W ciągu tygodnia przeglądaj te pytania i 
odznaczaj je, gdy twoja odpowiedź brzmi 
„tak”.

ARKUSZ WARUNKÓW POŻYCZKI

Zob. strona 142.

W ciągu tygodnia korzystaj z arkusza 
warunków pożyczki, aby poznać co najmniej 
czterech kredytodawców.

INFORMACJE O KREDYTODAWCY

Possible Lenders

Zobacz materiały od 
koordynatora. Jeśli 
nie są dostępne, 
poproś innych przed-
siębiorców o zasu-
gerowanie dobrych 
kredytodawców w 
twojej okolicy.

W ciągu tygodnia korzystaj z tych infor-
macji, aby znaleźć i skontaktować się z 
kredytodawcami.

SZEŚCIOMIESIĘCZNE ZESTAWIENIE 
PRZEPŁYWU GOTÓWKI

Zob. strona 143.

Korzystaj z tego arkusza do przygotowywania 
zestawień przepływu gotówki, aby ocenić, na 
które pożyczki możesz sobie pozwolić.
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pism świętych po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

  

 

Który pomysł najbardziej pomógł twojej firmie w tym tygodniu? 
Niech będzie on twoim tygodniowym celem biznesowym.
Dopisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?

„Słuchajcie słów Pana 
[…]. Nie wątpcie, ale 
wierzcie”.
MORMON 9:27

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Porozmawiam z co najmniej czterema kredytodawcami i skorzystam z 
Arkusza warunków pożyczki.

Odpowiem na pytania z listy kontrolnej Cztery właściwe warunki, aby 
sprawdzić, czy wzięcie pożyczki jest dla mnie właściwą decyzją.

Użyję zestawień przepływu gotówki, aby ocenić moje opcje pożyczkowe.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   

 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: W trakcie tygodnia wypełniaj tabelę zobowiązań i notuj swoje 

postępy. W poniższych polach wpisz „Tak”, „Nie” lub ile razy 
wypełniłeś zobowiązanie.

 Rozmawiałem 
z co najmniej 

czterema kre-
dytodawcami  
(wpisz liczbę)

Używałem 
zestawień 
przepływu 
gotówki, w 
celu oceny 

opcji pożycz-
kowych 

(Tak/Nie)

Skorzy-
stałem z 
ankiety: 
Cztery 

właściwe 
warunki 

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel 

biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z bro-

szury Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem spra-
wozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która w następnym tygodniu będzie koordynato-
rem w trakcie prezentacji zasady z broszury Moja podstawa.
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
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CZY WZIĄĆ KREDYT?
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

CARLOS: Dzisiaj jest wielki dzień. Zacią-
gam pożyczkę firmową!
NAOMI: Bierzesz pożyczkę? Na co?
CARLOS: Na wszystko. Chcę przygoto-
wać większy magazyn na moje produkty. 
Zamierzam również kupić nowy telewizor 
i inne rzeczy do domu. Jestem taki podeks-
cytowany!
NAOMI: To straszne. Dopiero tydzień temu 
założyłeś firmę. Carlos, nie powinieneś brać 
pożyczki. Maria, a jak tam twoja firma?
MARIA: Dobrze. Bardzo szybko sprze-
daję jajka. Zazwyczaj o 9 rano wszystkie 
są wyprzedane. Przez resztę dnia, gdy 
klienci pytają o jajka, niestety nic dla 
nich nie mam.
NAOMI: Mario, naprawdę potrzebujesz 
więcej kur. Jak tam sprawy związane z 
twoją pożyczką na zakup kur? Dostałaś 
ją już?
MARIA: Jeszcze nie. Trochę boję się wziąć 
pożyczkę. Może nie powinnam jej brać. 
Dopiero co powiedziałaś Carlosowi, aby 
nie brał pożyczki.

CARLOS: Nadal zamierzam wziąć 
pożyczkę. To rozwiąże wszystkie moje 
problemy!
NAOMI: Lub spowoduje wiele nowych. 
Carlos, obawiam się, że szybko będziesz 
miał górę długów, które cię pogrążą.
Jednakże, Mario, w twoim przypadku 
pożyczka może ci rzeczywiście pomóc.
MARIA: Skąd możesz wiedzieć, czy 
pożyczka mi pomoże czy też pogrąży?
NAOMI: Odnoszący sukcesy przedsię-
biorcy korzystają z „Czterech właściwych 
warunków”, aby określić czy pożyczka 
firmowa jest dobrym pomysłem na rozwój 
firmy.
MARIA: Cztery właściwe warunki?
NAOMI: Tak. Zaciągasz pożyczkę jedy-
nie wtedy, jeśli masz właściwy powód, 
moment, kwotę i warunki.
CARLOS: Nie dbam o cztery właściwe 
warunki. Biorę pożyczkę!
MARIA: Ale mnie to interesuje. Pra-
gnę rozwijać moją firmę, jednakże chcę 
uniknąć góry długów. Powiedz mi więcej 
o czterech właściwych warunkach.

Wróć do strony 129.

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?

Zasoby
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WŁAŚCIWY POWÓD?
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

NAOMI: Twój powód do zaciągnięcia 
pożyczki musi być związany z potrzebami 
firmy, a nie z osobistymi wydatkami.
CARLOS: A dlaczego ich nie łączyć? Mam 
zamiar cieszyć się telewizorem i powięk-
szyć mój sklep.
NAOMI: Och, Carlos! Posłuchaj Mario. 
Pożyczkę powinnaś przeznaczyć na coś, 
co możesz sprzedać od razu, jak butelki 
czy mleko, lub coś co natychmiast zwięk-
szy produkcję, jak kury znoszące jajka. 
Pamiętaj, musisz od razu zacząć spłacać 
pożyczkę!
MARIA: Dobrze. Mogę kupić kury, które 
już znoszą jajka i od razu będę miała 
jajka na sprzedaż.
MARIA: Świetnie. Czy zastanawiałaś nad 
tym, aby zamiast zaciągać pożyczkę, użyć 
firmowych pieniędzy?
MARIA: Chwila. Zdawało mi się, 
że powiedziałaś, iż powinnam wziąć 
pożyczkę.
NAOMI: Mając gotówkę, oszczędzasz 
teraz i kupujesz później — wolniejszy 
rozwój, ale mniejsze ryzyko. Z kolei biorąc 

pożyczkę, kupujesz teraz i płacisz później 
— szybszy rozwój, ale ryzyko większe.
CARLOS: Tak. „Płacisz później” moim 
zdaniem brzmi w porządku!
MARIA: Klienci ciągle pytają o większą 
liczbę jajek. Wkrótce chcę sprzedawać 
więcej jajek!
NAOMI: Czy pożyczka jest warta ryzyka? 
Czy pomyślałaś o tym, co może się nie 
udać?
MARIA: Nie. Ale na przykład moje 
kury mogą przestać się nieść. Mogą też 
zdechnąć lub zostać ukradzione. Klienci 
mogą też przestać kupować jajka.
NAOMI: Czy możesz ograniczyć te zagro-
żenia?
MARIA: Hmmm. Mogę karmić kury dobrą 
paszą i dobrze o nie dbać. Mogę je zamy-
kać, aby nikt ich nie ukradł.
NAOMI: Mario, czy uważasz, że masz 
właściwy powód do zaciągnięcia pożyczki?
MARIA: Tak mi się wydaje.

Wróć do strony 129.

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
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WŁAŚCIWY CZAS?
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

NAOMI: Mario, jak długo prowadzisz 
firmę?
MARIA: Sprzedaję jajka od 8 tygodni i 
dobrze mi idzie.
NAOMI: Bardzo dobrze! Niektórzy ludzie 
biorą firmowe pożyczki, gdy ledwo zaczną 
prowadzić działalność — to bardzo ryzy-
kowne.
CARLOS: Hej, mówicie o mnie? Wiem, 
co robię.
NAOMI: Mario, prowadzisz swoją firmę 
już jakiś czas. Czy wzięcie pożyczki jest 
częścią planu rozwoju twojej firmy?
CARLOS: Oto mój plan: większy sklep, 
większa sprzedaż!
MARIA: Carlos, to nie brzmi dla mnie 
jak plan. Ja planuję pożyczkę, zakup kur, 
sprzedaż większej liczby jajek tygodniowo, 
a następnie spłatę pożyczki.
NAOMI: Mario, to dobry początek planu. 
Musisz też określić liczbę kur i jajek. Jak 
bardzo jesteś pewna, że klienci będą kupo-
wać więcej jajek, gdy będziesz ich miała 
więcej w sprzedaży?

MARIA: No cóż, wydaje mi się, że będą 
kupować jajka ode mnie, ale nie jestem 
pewna.
NAOMI: Najpierw musisz się tego dowie-
dzieć!
MARIA: Dobrze, porozmawiam z klien-
tami i przygotuję listę wszystkich zain-
teresowanych zakupem. Zamierzam 
porozmawiać co najmniej z 10 osobami.
MARIA: Wspaniale. Jeśli zdecydujesz się 
na pożyczkę, lista przyszłych klientów 
pomoże ci wykazać kredytodawcy, że wiesz 
dokładnie, na co przeznaczysz pożyczkę.
NAOMI: A teraz inne pytanie. Czy jeśli 
pożyczysz pieniądze, aby zakupić nowe 
kury, czy będą znosić jajka nawet po tym, 
gdy spłacisz pożyczkę?
MARIA: Oczywiście. Kury powinny znosić 
jajka jeszcze przez co najmniej dwa lata, a 
pożyczkę planuję na sześć miesięcy.

Wróć do strony 130.

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
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WŁAŚCIWE WARUNKI?
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

CARLOS: Cześć! Dostałem pożyczkę! 1000 
na 3% miesięcznych, stałych odsetek.
NAOMI: Och, Carlos. Martwię się o ciebie. 
Z iloma kredytodawcami rozmawiałeś?
CARLOS: Oczywiście z jednym. Nie 
tracę czasu. Szkoda, że mnie nie widzia-
łaś. Wszedłem i powiedziałem: „Chcę 
pożyczkę — teraz!”. A oni powiedzieli: 
„Oczywiście”. I potraktowali mnie jak 
króla. Po prostu mnie kochają.
NAOMI: Jestem pewna, że cię kochają. 
A czy to są twoje dokumenty związane z 
pożyczką? Mogę je przejrzeć?
CARLOS: Proszę bardzo! Przygotuj 
się, że padniesz z wrażenia! Dostałem 
świetną ofertę.
NAOMI: Carlos, te warunki są kosz-
marne. 200 za opłaty wstępne? Tygo-
dniowe płatności? Czy spojrzałeś chociaż 
na te warunki?
CARLOS: Co takiego? To nie może być 
prawda. Nie pamiętam nic takiego. Och 
nie, chyba nie przyjrzałem się zbyt dobrze 
tym warunkom.

NAOMI: Mario, a ty jakie warunki zna-
lazłaś?
MARIA: Cóż, do tej pory rozmawiałam 
z trzema kredytodawcami. Dziękuję, że 
dałaś mi arkusz dotyczący kredytodawców 
z twojej grupy poznającej zasady samo-
wystarczalności. Naprawdę ułatwił mi 
on zadawanie pytań. Cieszę się, że wiem 
jakie są potencjalne kary, stopa oprocento-
wania, opłaty i prowizje.
Dwóch kredytodawców miało stałą stopę 
oprocentowania. Ale jeden miał zmienną 
stopę.
CARLOS: Jaka jest różnica?
MARIA: Nie za bardzo rozumiem, jaka 
jest różnica. Nie wiem, czy stawki są takie 
same, ale zmienna jest lepsza od stałej.
NAOMI: To prawda, Mario. Wygląda na 
to, że zmierzasz w kierunku uzyskania 
właściwych warunków.

Wróć do strony 130.

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
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WŁAŚCIWA KWOTA?
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

NAOMI: Carlos, czy wszystko w 
porządku? Wyglądasz na przygnębionego.
CARLOS: Miałaś rację, Naomi. Kary się 
piętrzą i spadła na mnie góra długów.
NAOMI: Carlos, przykro mi to słyszeć.
CARLOS: Kredytodawca przyszedł i 
zabrał mi telewizor. Powiedział, że jeśli 
nie zapłacę kolejnej raty, zabierze mate-
riały i wyposażenie firmowe.
MARIA: Carlos, z twoich słów wnioskuję, 
że kiepsko u ciebie z przepływem gotówki.
CARLOS: Przepływy gotówki?
NAOMI: To pieniądze, które wpływają i 
wypływają z twojej firmy. W tej chwili nie 
masz wystarczającej ilości pieniędzy, aby 
zapłacić kolejną ratę pożyczki.
CARLOS: Nie sprzedaję tak dużo, jak się 
spodziewałem. Spóźniłem się z pewnymi 
płatnościami. Dodawane są kary, co jesz-
cze bardziej utrudnia mi spłatę rat.

NAOMI: Carlos, właśnie z tego powodu 
potrzebujesz sześciomiesięcznego zestawie-
nia przepływu gotówki, zanim zaciągniesz 
pożyczkę. Czy kiedykolwiek przygotowałeś 
takie zestawienie?
CARLOS: Nie.
NAOMI: Zestawienie przepływu gotówki 
pomaga ci ocenić, czy możesz sobie 
pozwolić na spłatę rat każdego miesiąca. 
Czy masz zestawienie przychodów za 
ostatnie dwa miesiące?
CARLOS: Nie mam.
MARIA: Mogę przynieść moje, jak też 
zestawienia przepływu gotówki, nad 
którymi pracowałam. Możemy ci pokazać, 
jak je przygotowywać.
NAOMI: Dobrze! Pomożemy ci przygo-
tować zestawienie przepływu gotówki. 
Wtedy będziesz wiedział, czy pożyczasz 
właściwą kwotę.

Wróć do strony 131.

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
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LISTA KONTROLNA CZTERECH WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW
Zadaj sobie poniższe pytania. Zaznacz każde pytanie, na które odpowiedziałeś „tak”.

CZTERY WŁAŚCIWE WARUNKI

Właściwy powód?

□ Czy pożyczam z powodów firmowych (nie osobistych)?

□ Czy pożyczka jest lepsza niż oszczędzanie na rozwój firmy?

□ Czy rzeczy, które kupię za pieniądze z pożyczki, przyniosą mi natychmia-
stowy zysk?

□ Czy wiem, co może pójść nie tak?

Właściwy czas?

□ Czy jestem na rynku wystarczająco długo, żeby dobrze poznać swoją firmę?

□ Czy jest to część planu, który mam odnośnie rozwoju mojej firmy?

□ Czy mogę przekonać się, że klienci będą kupować więcej, gdy będę miał 
 więcej do sprzedania?

□ Czy jeśli kupuję coś do mojej firmy (np: kury albo ciężarówkę), czy będzie to 
użyteczne dłużej niż czas spłaty pożyczki?

Właściwe warunki?

□ Czy mogę wymienić od trzech do pięciu kredytodawców?

□ Czy znam prawdziwe koszty pożyczki?

□ Czy potrafię wyjaśnić wszystkie warunki pożyczki?

□ Czy potrafię wyjaśnić, dlaczego jeden kredytodawca jest lepszy od drugiego?

Właściwa kwota?

□ Czy przygotowałem sześciomiesięczne zestawienie przepływu gotówki?

□ Czy mogę spłacać raty i nadal zarabiać pieniądze?

□ Czy bez dodatkowej sprzedaży będę mógł nadal spłacać raty?

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
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ARKUSZ WARUNKÓW POŻYCZKI
Zabierz ze sobą arkusz warunków pożyczki, gdy udajesz się do kredytodawcy.

• Zadaj kredytodawcy pytania 1–4.
• Zadaj sobie pytania 5–6.

 KREDYTODAWCA 
NR 1:

 KREDYTODAWCA 
NR 2:

 KREDYTODAWCA 
NR 3:

 KREDYTODAWCA 
NR 4:

1. Kwalifikacja: Co muszę przynieść lub okazać, aby otrzymać pożyczkę?

2. Częstotliwość spłaty rat: Kiedy przypada termin pierwszej płatności? Jak często muszę dokonywać 
spłat? Czy mogę otrzymać harmonogram spłaty rat?

3. Kary: Czy są jakieś opłaty lub kary, jeśli nie zapłacę na czas?

4. Koszty bezpośrednie: Jeśli pożyczam 100, 1000 lub 10000 (wybierz jedną kwotę w zależności od 
lokalnej waluty i używaj jej u wszystkich kredytodawców), ile będzie mnie kosztować spłata całości, 
 łącznie z odsetkami, opłatami, itp.? Jeśli pożyczam na jedne aktywa, na przykład na kurę, ile dodatkowo 
muszę  zapłacić, biorąc pożyczkę? Ile wynoszą opłaty wstępne? Jakiej wysokości jest każda rata? Czy stopa 
 odsetkowa jest stała czy zmienna?

5. Koszty pośrednie: Ile czasu zajmie mi spłata rat? Jaki będzie koszt udania się do kredytodawcy, aby 
zapłacić ratę.

6. Całkowite koszty pożyczki: Jakie są całkowite koszty bezpośrednie i pośrednie? (Dodaj koszty z 
 pytania 4 i 5).

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
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SZEŚCIOMIESIĘCZNE ZESTAWIENIE PRZEPŁYWU GOTÓWKI
Przepisz ten arkusz przepływu gotówki do twojego notatnika firmowego. Używaj 
jednego arkusza dla każdego kredytodawcy, aby ocenić, czy możesz pozwolić sobie 
na warunki pożyczki, które będziesz poznawał w tym tygodniu.

PRZEPŁYW GOTÓWKI

Nazwa kredytodawcy:

2 MIESIĄCE 
TEMU

POPRZEDNI 
MIESIĄC

OBECNY 
MIESIĄC

NASTĘPNY 
MIESIĄC MIESIĄC 3. MIESIĄC 4. MIESIĄC 5. MIESIĄC 6.

Łączny przychód

Koszty stałe

 Spłata pożyczki

Płatności zmienne

Całkowity zysk/strata

Początkowa gotówka

Dostępna gotówka

9: Skąd mogę wiedzieć, czy powinienem skorzystać z kredytu na rozwój firmy?
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Jak przyciągnąć 
więcej klientów i 

zamykać sprzedaż?
Założenie i 

rozwijanie firmy
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10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?

DLA KOORDYNATORÓW
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj tabelę zobowiązania na tablicy i umieść na niej imiona 

członków grupy (zobacz przykład poniżej).

Imię 
członka 

grupy

Rozma-
wiałem co 
najmniej z 
czterema 

kredytodaw-
cami  

(wpisz liczbę)

Używałem 
zestawień prze-
pływu gotówki, 

w celu oceny 
opcji pożyczko-

wych  
(Tak/Nie)

Skorzy-
stałem z 
ankiety: 
Cztery 

właściwe 
warunki 

(Tak/Nie)

Osiągnąłem 
mój tygo-
dniowy cel 
biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze 
(Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
partne-

rowi 
 (Tak/Nie)

Gloria 4 T T T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy. Przypomnij też, aby wszyscy otworzyli 
zeszyty ćwiczeń na stronie 197 i zaktualizowali postępy w kierunku 
otrzymania świadectwa. Zapytaj, kto zbliża się do spełnienia wyma-
gań do otrzymania świadectwa. Po spotkaniu poinformuj komitet 
ds. samowystarczalności w paliku o tym, kto najprawdopodobniej 
spełni wymagania.

• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 10. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

NOWE! 
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Brawa 
dla osób, które dotrzymały swoich zobowiązań).
A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15.

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego dowiedziałeś się od kredytodawców?
Czy pożyczka w obecnej chwili jest dla ciebie dobrym rozwiąza-
niem? (Czy masz właściwy powód, czas, warunki i kwotę?)
Czego nauczyłeś się, pracując nad tygodniowymi celami bizneso-
wymi? W swoim notatniku 

firmowym zapisz to, 
czego się nauczyłeś 
dzięki przestrzeganiu 
swoich zobowiązań.

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?

SPRAWOZDANIE
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DLACZEGO KLIENCI CHCĄ KUPOWAĆ ODE MNIE?
 Czas: Podczas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Przeczytaj: Aby rozwijać nasze firmy, musimy zachęcić większą liczbę klien-
tów i zwiększyć sprzedaż. Ludzie wydają pieniądze na coś, co ma 
dla nich wartość. Im bardziej coś cenią, tym więcej są skłonni za 
to zapłacić.
Aby odnosić sukcesy w sprzedaży musimy wiedzieć, co cenią 
klienci, przyciągnąć ich i sprzedać im to, co cenią. Musimy też 
oferować większą wartość niż nasza konkurencja.

 Obejrzyj: „Sell, Sell, Sell” [Sprzedawaj, sprzedawaj, sprzedawaj] (część I i II) 
(Nie masz dostępu do filmu? Przeczytaj tekst na stronie 160).

 Przedyskutuj: W jaki sposób Kwame dowiedział się, co cenią sobie klienci?

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — Jak przyciągnę klientów i będę 
finalizować sprzedaż?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Będę testował moje pomy-
sły marketingowe i obserwował rezultaty. Będę uczyć się od 
klientów i testować rozwiązania problemów klientów.

 Przećwicz: Omów z grupą następujące zagadnienia.
 1. Opiszcie pozostałym członkom grupy swoich klientów. Bądźcie 

konkretni. W jakim są wieku? Ich płeć. Przychody. Kiedy kupują 
twoje produkty? Gdzie?

 2. Dlaczego będą kupować twoje produkty? Jaką wartość im przy-
niosą? Wymień tyle rzeczy, ile potrafisz. Na przykład:
• Moja woda jest zimna
• Moja woda jest czysta
• Ułatwiłem zakup mojej wody
• Jestem przyjazny i zwracam się do klientów po imieniu

 3. Jaką wartość, której nie oferuje konkurencja, możesz zapew-
nić? Czy masz lepszą cenę, lokalizację lub większy wybór? To 
się nazywa przewaga konkurencyjna. Sprawia ona, że klienci 
wybierają twoją firmę, a nie konkurencję.

 Przeczytaj: Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy rozumieją swoich klientów 
dzięki zadawaniu pytań, aby mogli poznać ich problemy i wie-
dzieć, jak im pomóc. Odnoszący sukcesy 

przedsiębiorcy wie-
dzą, dlaczego klienci 
kupują ich produkty.

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?

NAUKA
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 Przećwicz: Dobierz sobie partnera Przeczytajcie wspólnie następujący 
 scenariusz:

Martin naprawia rowery. Sprzedaje również części i materiały eksplo-
atacyjne, aby ludzie sami naprawiali swoje rowery. Feliks wchodzi do 
jego sklepu. Jego ręce są ubrudzone olejem. Jest sfrustrowany.

Użyj poniższej tabeli, aby zapisać pomysły na to, w jaki sposób 
Martin może zadać Feliksowi dobre pytania (podany jest przykład).

ZADAWANIE DOBRYCH PYTAŃ

1. Czego chcę się  dowiedzieć 
o klientach?

2. O co mogę zapytać, 
aby się dowiedzieć?

Jaki problem przyszedł rozwiązać?
Wygląda na to, że jesteś w trakcie jakiejś 
naprawy i napotkałeś problem. Jak mogę 
pomóc?

Przedstaw całej grupie pytania, które Martin powinien zadać 
Feliksowi.

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?
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 Przećwicz: Teraz pomyśl o własnych klientach. W pierwszej kolumnie zapisz 
to, co musisz wiedzieć o twoich klientach (podany jest przykład). 
W drugiej kolumnie zapisz pytania, które możesz zadać, aby się 
dowiedzieć.

ZADAWANIE DOBRYCH PYTAŃ

1. Czego chcę się 
 dowiedzieć o kliencie?

2. O co mogę zapytać, 
aby się dowiedzieć?

Kiedy mój klient będzie gotowy, aby 
 dokonać zakupu?

Czy to jest na specjalną okazję? Kiedy ona 
wypada?

Z innym członkiem grupy omów to, co musisz wiedzieć o swoich 
klientach. Zadaj pytania, których użyłbyś, aby się dowiedzieć.

 Przedyskutuj: W ramach grupy omówcie sposoby, dzięki którym możecie 
dowiedzieć się więcej o waszych klientach oraz co zrobicie w 
tym tygodniu, aby rozpocząć poznawanie klientów.

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?
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JAK PRZYCIĄGNĘ WIĘKSZĄ LICZBĘ KLIENTÓW?
 Przedyskutuj: Pomyśl o sytuacji, gdy kupowałeś coś w firmie, w której nigdy 

wcześniej nie byłeś. Co przyciągnęło cię do tej firmy? W jaki 
sposób firmy z waszej okolicy przyciągają klientów

 Przećwicz: W pustych wierszach poniższej tabeli wpisz zakupione przez cie-
bie produkty lub usługi. Następnie zapisz, co przyciągnęło cię do 
tych firm (zob. przykłady).

CO MNIE PRZYCIĄGNĘŁO? DLACZEGO KUPIŁEM?

Zakupiony 
produkt 

lub usługa

Sprzedaż 
osobista Polecenie Reklama Wyprzedaż Inne

Cukierki Przedsiębiorca 
mi powiedział

Sąsiad powiedział, 
że powinienem 

spróbować
20% zniżki Darmowa próbka

Ubrania
Sprzedawca 

powiedział mi o 
wyprzedaży

Zobaczyłem 
plakat na ścianie

Kup jedno,  drugie 
za pół ceny

Warzywa Przyjaciel polecił mi, 
abym spróbował

Widziałem w 
gazecie Darmowa próbka

 Przedyskutuj: Przedstaw pozostałym członkom grupy to, co zapisałeś. Które 
metody mogą się okazać skuteczne w twojej firmie?

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?
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 Przeczytaj: Firmy, o których rozmawialiśmy, nie przyciągają klientów przez 
przypadek. Wpadły na pomysł, w jaki sposób mogą sprzedać swój 
produkt lub usługę.

 Przedyskutuj: Skąd zaczerpnęły te pomysły?

 Obejrzyj film: „Marketing?” (Nie masz dostępu do filmu? Przeczytaj tekst na 
stronie 161).

 Przeczytaj: Marketing obejmuje:
• Pomysły dotyczące tego, jak znajdować i wpływać na klientów.
• Nasze nadzieje dotyczące tego, co nasi klienci będą robić.

Pomysły marketingowe

Pomysł
Jeśli rozdam próbki…

Oczekiwany wynik
Ludzie kupią więcej cukierków.

 Przećwicz: Wykonaj ćwiczenie z osobą siedzącą obok ciebie.
 1. Pomóżcie sobie nawzajem w wymyśleniu sposobów, które 

pomogą klientom odnaleźć waszą firmę i kupować to, co 
macie w ofercie. Omówcie najbardziej efektywne metody z 
waszego obszaru.

 2. Zapisz poniżej co najmniej jeden nowy pomysł. Następnie 
pomóżcie sobie nawzajem zapisać oczekiwane wyniki (podany 
jest przykład).

POMYSŁY MARKETINGOWE

Pomysł Oczekiwany wynik

Jeśli użyję głośnika, aby powiedzieć 
ludziom, że moje krzesła są o 40% 
 tańsze, to…

Klienci przyjdą do mojego sklepu i kupią 
krzesła.

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?
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JAK PRZETESTUJĘ MÓJ PLAN MARKETINGOWY?
 Przeczytaj: Skąd będziemy wiedzieli, że nasze pomysły działają? Potrzebu-

jemy sposobu, aby je sprawdzić. Potrzebujemy sposobu, aby 
mierzyć wyniki.

 Przećwicz: Wykonaj ćwiczenie z osobą siedzącą obok ciebie. Omów i zapisz 
kilka pomysłów marketingowych dla twojej firmy, a także oczeki-
wane wyniki. Zapisz wszelkie pomysły, które już zdają się dzia-
łać. Dla każdego pomysłu zapisz, jak będziesz mierzyć wyniki. 
Twoje pomysły w miarę czasu będą się zmieniać i ulepszać, gdy je 
wypróbujesz i będziesz mierzyć wyniki.

TESTOWANIE MOICH POMYSŁÓW MARKETINGOWYCH

Pomysł Oczekiwany wynik Miara

Jeśli użyję głośnika, aby 
 powiedzieć ludziom, że moje 
 krzesła są o 40% tańsze, to…

Klienci przyjdą do mojego sklepu i 
kupią krzesła.

Gdy klienci przyjdą, zapytam ich, skąd dowiedzieli 
się o 40% obniżce cen. Będę prowadzić zestawienie 
odpowiedzi klientów.

 Przeczytaj: Przetestujmy nasze pomysły w tym tygodniu! Nie musimy testo-
wać wszystkich naszych pomysłów w tym samym czasie. Jest 
możliwe, że niektóre pomysły nie będą działać — to jest zupełnie 
w porządku. Będziemy nadal testować pomysły i mierzyć wyniki. 
W końcu znajdziemy najlepsze sposoby, dzięki którym ludzie 
dotrą do nas i kupią to, co mamy w ofercie.

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?
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JAK ZDOBĘDĘ KLIENTÓW CHĘTNYCH DO ZAKUPU?
 Przeczytaj: Dlaczego niektórzy klienci kupują, a inni nie? Istnieje wiele 

powodów. Ale możemy wpływać na te decyzje!

 Obejrzyj film: „Please Buy Something!” [Proszę, kup coś!] (Nie masz dostępu do 
filmu? Przeczytaj stronę 162).

 Przedyskutuj: Dlaczego Maria nie mogła przekonać klientów do zakupu jajek? 
Czy Maria myślała o sobie czy o klientach?

 Przeczytaj: Aby przekonać klientów do zakupu, musimy pytać, słuchać i 
 proponować.

Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy wykorzystują ten cykl, aby prze-
konać większą liczbę klientów do zakupu ich produktów i usług.

 Obejrzyj: „Ask, Listen, Suggest” [Pytaj, słuchaj, proponuj] (Nie macie 
dostępu do filmu? Przeczytajcie stronę 163).

 Przedyskutuj: Wcześniej Maria zadała Samuelowi i Lucie tylko jedno pytanie: 
„W czym mogę pomóc?”. Co tym razem Maria zrobiła inaczej, 
aby uzyskać lepszy wynik? W jaki sposób Maria pokazała Sylwii, 
że naprawdę jej słucha?

1. PYTAJ
Czego tak 
naprawdę 
chcą klienci? 
Dlaczego? 2. SŁUCHAJ

Czy naprawdę 
słucham?

3. PROPONU J

Czy są sposoby, aby 
korzyści odniosły 
obie strony — ja i 
klient?

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy pytają, 
słuchają i proponują.

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?
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 Przedyskutuj: Pomyśl o sytuacji, gdy ktoś przekonywał ciebie do zakupu, nawet 
jeśli ty tego nie planowałeś. Co mówiła ta osoba, aby zachęcić cię 
do podjęcia decyzji o zakupie?

 Przeczytaj: Poniższa tabela przedstawia pięć rodzajów podejść, wraz z przy-
kładami, z których możemy korzystać, aby przekonać naszych 
klientów do zakupu naszych towarów. Nazywa się to „zamyka-
niem sprzedaży”.

 Przećwicz: Dobierz sobie dwie inne osoby z grupy. Przećwiczcie ze sobą 
wszystkie rodzaje zamykania sprzedaży. Spróbujcie sprzedać 
wasz produkt. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zapisać najlepsze 
zamknięcie, którego możesz użyć do sprzedaży. Zapisz co naj-
mniej jedną sugestię dla każdego typu.

ZAMYKANIE SPRZEDAŻY

1. Dwie dobre 
opcje 2. „Jeśli” 3. Ważne 

wydarzenie 4. Przykład 5. Inne

Czy chciałaby pani 
banany czy mango?

Czy jeśli zaproponuję 
taką cenę, to sfinalizu-
jemy transakcję?

Mogę to przygotować 
przed urodzinami pana 
żony.

Proszę spróbować 
tego. Myślę, że 
będzie panu bardziej 
 smakowało.

A co, jeśli przy zakupie 
dwóch par butów 
zaoferuję zniżkę?

Niech wszyscy wstaną. A teraz rozejdźcie się po pokoju, próbując 
podejść różnego rodzaju. Róbcie to przez dwie minuty.

 Przedyskutuj: W ramach grupy omówcie, jakie będzie najlepsze podejście, które 
sprawi, że klienci będą kupować w waszej firmie. Dlaczego jest to 
najlepsze podejście do waszych klientów?

Odnoszący sukcesy 
sprzedawcy zamykają 
sprzedaż.

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?
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W JAKI SPOSÓB UŁATWIĘ ZAKUPY?
 Przeczytaj: Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy ułatwiają i uatrakcyjniają 

zakupy klientom firmy.

 Przećwicz: Wraz z partnerem przejrzyjcie poniższe przykłady.
Przeczytajcie doświadczenia Pauli w Sklepie 1. i Sklepie 2. Następ-
nie przeczytajcie jej odpowiedź, udzieloną przyjaciółce. Omów z 
partnerem, dlaczego Paula poleca Sklep 1.

DOŚWIADCZENIA ZAKUPOWE PAULI

Sklep 1 Sklep 2

Doświadczenia Pauli
Paula była w tym sklepie więcej 
niż 15 razy. Lubi ceny, asortyment i 
właściciela.

Paula była w tym sklepie jeden raz. 
Uważa, że ciężko jej znaleźć to, czego 
potrzebuje. Nie uzyskała pomocy, gdy 
miała pytania.

Odpowiedź Pauli do 
przyjaciółki

„Chodźmy do Sklepu 1. Zawsze 
tam chodzę. Bardzo łatwo mogę 
znaleźć tam to, czego szukam. 
Lubię to miejsce”.

„Nie lubię Sklepu 2. Trudno znaleźć 
tam to, czego szukam. I obsługa nie 
była pomocna, gdy miałam pytania”.

 Przeczytaj: Klienci wracają do firm, w których właściciele i pracownicy:
• Znają klientów po imieniu.
• Uśmiechają się do klientów.
• Słuchają potrzeb klientów i odpowiadają na nie.

 Przedyskutuj: Co musisz zrobić w swojej firmie, aby klienci wracali? Co byś 
dodał do powyższej listy?

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy uła-
twiają zakupy.

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?



157

CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

  

 

Który pomysł najbardziej pomógł twojej firmie w tym tygodniu? 
Niech będzie on twoim tygodniowym celem biznesowym.
Zapisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?

„Módlcie się do [Boga] 
za zbiory z waszych 
pól, aby wam w nich 
szczęścił. Módlcie się 
za wasze stada, aby 
się mnożyły”.
ALMA 34:24–25

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?

ROZWAŻANIE
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Porozmawiam co najmniej z pięcioma klientami i dowiem się, czego 
oczekują od mojej firmy.

Wypróbuję co najmniej dwie techniki marketingowe i będę śledził 
wyniki.

Będę ćwiczyć zamykanie sprzedaży co najmniej z dziesięcioma klientami 
i ocenię, które podejście działa lepiej.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   

 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?

ZOBOWIĄZANIE
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: W trakcie tygodnia wypełniaj tabelę zobowiązań i notuj swoje 

postępy. W poniższych polach wpisz „Tak”, „Nie” lub ile razy 
wypełniłeś zobowiązanie.

Rozmawiałem 
co najmniej 
z pięcioma 
klientami 

(wpisz liczbę)

Wypróbo-
wałem co 

najmniej dwie 
techniki mar-

ketingowe 
i śledziłem 

wyniki  
(wpisz liczbę)

Ćwiczyłem 
zamykanie 
sprzedaży 

co najmniej z 
dziesięcioma 

klientami 
(wpisz liczbę)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel biznesowy 

(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z bro-

szury Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaoszczę-

dzone  
pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która w następnym tygodniu będzie koordynato-
rem w trakcie prezentacji zasady z broszury Moja podstawa.
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?
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SPRZEDAWAJ, SPRZEDAWAJ, SPRZEDAWAJ
Na zmianę przeczytajcie poniższy tekst.

NARRATOR: Pamiętacie Kwame, tego 
człowieka od bananów na patyku? Zna-
lazł branżę, która zdaje się dobrze pro-
sperować. Dał się też poznać jako świetny 
sprzedawca. To było wspaniałe dopasowa-
nie, prawda?
Przygotowywał przysmaki z bananów i 
postawił na szybki start. Stanął na rogu, 
niedaleko domu, i zrobił wszystko jak 
najlepiej. Jednak nikt się nie zatrzymał. 
Im bardziej się starał, tym gorzej mu szło. 
Zaczął nawet wykrzykiwać do ludzi:
„Hej, to są naprawdę dobre przekąski! 
Smakują świetnie! Tego wam trzeba! 
Sprzedam dwa w cenie jednego! Hej...”.
Jednak ludzie nie chcieli nawet rzucić 
okiem. Był tak zniechęcony, że wrócił do 
domu przed obiadem. Co poszło nie tak?
Kwame usiadł i pomyślał. Czy jestem nie-
udacznikiem? Czy produkt jest zły? A co 
z mężczyzną, który podsunął mu pomysł 
— czy kłamał? Następnie przypomniał 
sobie o tym, co ten człowiek powiedział, 
odnośnie zbadania rynku i poznania 
potrzeb klientów — co lubią, o jakiej porze 
dnia, w jakiej lokalizacji i że kupują z 
przyjaciółmi — to ma dla nich znaczenie! 
Kwame tak bardzo chciał sprzedawać, że 
zapomniał o tym, co jest najważniejsze — 
o rozwiązywaniu problemów klientów!
Zaczął więc jeszcze raz i oto co zrobił:

— poczekał do popołudnia i wieczora, gdy 
ludzie szukają przekąsek.
— wybrał miejsce, gdzie wielu ludzi spę-
dza wspólnie czas.
— aby przyciągnąć uwagę, postanowił 
odtwarzać wesołą muzykę, a nawet śpie-
wać do niej — co na pewno było wyjąt-
kowe! Ludzie przynajmniej zaczęli się 
uśmiechać.
Rozdał kilka bezpłatnych próbek kobiecie, 
która była otoczona przez przyjaciół — a 
następnie głośno zapytał, czy im smako-
wało. To podziałało!
Gdy sprzedaż wzrosła, spróbował nawet 
podnieść cenę — nikt nie narzekał! 
Następnie przetestował zniżki na zakup 
większej ilości, ale to ograniczało jego 
zyski i nie zwiększało sprzedaży, więc tego 
zaprzestał. Przekonał się też na własnej 
skórze, jak długo przekąski można prze-
chowywać w lodówce — klienci nie lubią 
rozmiękłych bananów!
Kiedy wieczorem wrócił do domu, miał 
wiele pomysłów na plakaty zatytułowane 
„Śpiewający człowiek od bananów”. Mógł 
obsługiwać przyjęcia! Mógł sprzedawać na 
uroczystościach! Mógł… no, tutaj to się 
trochę dał ponieść wyobraźni. Jednakże, 
czy widzisz, w jaki sposób dowiedział się, 
jak dodać wartość dla klientów?

Wróć do strony 148.

Zasoby
10: Jak przyciągnąć więcej klientów i zamykać sprzedaż?
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MARKETING?
Wybierzcie role i odegrajcie następującą scenkę.

NAOMI: Cześć, Mario. Wpadłam tylko, 
aby ci powiedzieć, że bardzo lubię kupo-
wać jajka od ciebie. To jest takie wygodne!
MARIA: Dziękuję, Naomi! Zadowole-
nie moich klientów jest dla mnie bardzo 
ważne.
NAOMI: Jak tam twoja firma?
MARIA: Wydaje mi się, że dobrze. Roz-
mawiałam z moimi klientami i innymi 
przedsiębiorcami. Bardzo dużo się dowie-
działam. Odkryłam, że wraz z jajkami 
mogę sprzedawać mleko.
NAOMI: Jak oceniasz ten pomysł?
MARIA: Całkiem dobrze. Nie umiem jed-
nak przyciągnąć wystarczająco dużo ludzi. 
Czy chcesz zacząć sprzedawać dla mnie?
NAOMI: Ja nie! Nasza firma się rozwija 
i jesteśmy bardzo zajęci. Mam przyja-
ciółkę, która pomogła nam z pomysłami 
marketingowymi i nasza sprzedaż wzrosła 
prawie dwukrotnie!

MARIA: Marketing?
NAOMI: Tak. Zaczęliśmy od rozmyślań 
nad tym, kim są nasi klienci i jak możemy 
znaleźć więcej takich ludzi. Następnie 
przetestowaliśmy pewne pomysły i odkry-
liśmy, że naprawdę się sprawdzają. Nadal 
próbujemy i testujemy.
MARIA: Spróbowałam jednego sposobu.
NAOMI: Jakiego?
MARIA: Przyszedł jakiś człowiek i kupi-
łam od niego wizytówki.
NAOMI: Czy to pomogło?
MARIA: Mi nie, ale sprzedawca wizytó-
wek na pewno był zadowolony!
NAOMI: Posłuchaj. Jeśli chcesz, mogę ci 
pomóc z pewnymi pomysłami marketin-
gowymi… No i nie zamierzam ci niczego 
sprzedawać.
MARIA: Brzmi dobrze!

Wróć do strony 152.
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PROSZĘ, KUP COŚ!
Wybierzcie role i odegrajcie następującą scenkę.

NARRATOR: Klient podchodzi do stra-
ganu Marii.
MARIA: [w myślach] W końcu jakiś 
klient. Proszę, kup coś! Proszę.
SAMUEL: [w myślach] Ta kobieta gapi się 
na mnie. Czy nie mogę po prostu kupować 
bez bycia obserwowanym?
MARIA: [w myślach] Proszę, kup te jajka! 
Potrzebuję pieniędzy.
SAMUEL: [w myślach] Zaczynam czuć się 
zakłopotany. Idę stąd.
MARIA: [W myślach] Co? Nie! Mogłam 
zarobić niezłe pieniądze.
[Na głos] Czy mogę w czymś pomóc?
SAMUEL: Nie, dziękuję.
NARRATOR: Inny klient przychodzi do 
Marii.
ŁUCJA: [w myślach] W tym miejscu być 
może znajdę to, czego szukam. Powinnam 
obejrzeć.

MARIA: [w myślach] Dobrze, kolejny 
klient. Wygląda na zamożną osobę. Pro-
szę, proszę kup coś!
[na głos] Czy mogę w czymś pomóc?
ŁUCJA: Tylko się rozglądam.
MARIA: Czy potrzebuje pani jajek? 
Pochodzą od najlepszych kur… mam też 
świeże mleko.
[w myślach] Ona może sobie na to pozwo-
lić. Może kupi wszystko.
ŁUCJA: Nie… ach… To nie do końca to, 
czego szukam.
MARIA: Mam więcej mleka.
ŁUCJA: Nie, dziękuję.
MARIA: Naprawdę powinna pani je 
kupić. Jest świeże, czyste i najlepsze w…
ŁUCJA: Jest w porządku. Dziękuję, 
wychodzę.

Wróć do strony 154.
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PYTAJ, SŁUCHAJ, PROPONUJ
Wybierzcie role i odegrajcie następującą scenkę:

MARIA: Dzień dobry. Jestem Maria. A 
pani jak się nazywa?
SYLWIA: Jestem Sylwia.
MARIA: Czy jesteś tu w związku z pro-
mocją? Przy zakupie pięciu jajek, jedno 
dodaję za darmo!
SYLWIA: Tak, dziękuję.
MARIA: Skąd dowiedziałaś się o pro-
mocji?
SYLWIA: Przyjaciółka mi powiedziała. 
Mówiła, że wczoraj rozdawałaś darmowe 
jajka i mleko. Dodała też, że produkty 
były świeże.
MARIA: Wspaniale. Cieszę się, że jej 
smakowały. Moje produkty są zawsze 
świeże i pyszne. Ile jajek potrzebujesz?
SYLWIA: Potrzebuję… hmm… z pięć.
MARIA: Dobrze, wybiorę je dla ciebie. … 
Zauważyłam, że się zawahałaś. Zastana-
wiasz się, ile jest ci potrzebne?
SYLWIA: No tak. Rodzina brata wpro-
wadza się do nas jutro. Nie wiem, jak 
wszystkich wykarmię. Niestety nie ma 
innego rozwiązania.
MARIA: Rozumiem. Będziesz błogosła-
wiona za twoją pomoc. Co zamierzasz 
gotować?

SYLWIA: Nie jestem pewna. Zastanawia-
łam się nad skorzystaniem z oszczędności 
i zakupem odrobiny mięsa do jajek. Za to, 
co mam, muszę kupić jak najwięcej.
MARIA: Rozumiem. My nie mamy 
wystarczająco pieniędzy na mięso, więc 
używam tylko jajek. Mieszam warzywa 
i dodaję trochę mleka. Mam tu mleko, 
a przyjaciele na tej ulicy oferują świeże 
warzywa. Możesz w ten sposób wykar-
mić więcej osób za mniejsze pieniądze. 
Czy chciałabyś kilka dodatkowych jajek 
i trochę mleka? Będzie kosztować trochę 
więcej…, ale i tak mniej niż mięso!
SYLWIA: W sumie to dobry pomysł. 
Dziękuję! Jedenaście żołądków do wykar-
mienia! Tak, poproszę kilka dodatkowych 
jajek i mleko.
MARIA: Dla jedenastu osób proponuję 
osiem… i oczywiście dodaję jedno jajko 
gratis!
SYLWIA: Może przyjdę jutro.
MARIA: Byłoby miło. Będę tu dla ciebie. I 
dostaniesz też jedno jajko gratis. Czy mogę 
je zapakować w torebkę?
SYLWIA: Masz rację. Są tego warte. 
Dziękuję.

Wróć do strony 154.
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11: Jak zwiększać zyski?

DLA KOORDYNATORÓW
W dniu spotkania:

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, żeby przybyli na spotkanie 10 minut przed 
czasem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj tabelę zobowiązania na tablicy i umieść na niej imiona 

członków grupy (zobacz przykład poniżej).

Imię 
członka 

grupy

Rozma-
wiałem co 
najmniej z 
pięcioma 
klientami 

(wpisz 
liczbę)

Wypróbo-
wałem co 
najmniej 

dwie techniki 
marketingowe 

i śledziłem 
wyniki (wpisz 

liczbę)

Ćwiczyłem 
zamykanie 
sprzedaży 

co najmniej z 
dziesięcioma 

klientami  
(wpisz liczbę)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel 

biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z bro-

szury Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze 
(Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
partne-

rowi 
 (Tak/Nie)

Gloria 8 3 15 T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy. Przypomnij też, aby wszyscy otworzyli 
zeszyty ćwiczeń na stronie 197 i zaktualizowali postępy w kierunku 
otrzymania świadectwa. Zapytaj, kto zbliża się do spełnienia wyma-
gań do otrzymania świadectwa. Po spotkaniu poinformuj komitet ds. 
samowystarczalności w paliku o tym, kto najprawdopodobniej spełni 
wymagania.

• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Po cichu poproś osoby, które przybędą po czasie, żeby wyłączyły 

telefony i odnotowały swoje postępy w tabeli, tak żeby reszta grupy 
mogła kontynuować dyskusję.

• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 
na 20 minut.

• Wykonaj polecenia związane z zasadą 11. w broszurze Moja podstawa. 
Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 20 

minut.

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Brawa 
dla osób, które dotrzymały swoich zobowiązań).
A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15.

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego się dowiedziałeś podczas rozmów z klientami?
Czego się nauczyłeś, kiedy testowałeś pomysły marketingowe?
Czego się nauczyłeś, kiedy ćwiczyłeś zamknięcie sprzedaży?
Czego nauczyłeś się, pracując nad tygodniowymi celami bizne-
sowymi?

W swoim notatniku 
firmowym zapisz to, 
czego się nauczyłeś 
dzięki przestrzeganiu 
swoich zobowiązań.

11: Jak zwiększać zyski?

SPRAWOZDANIE
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W JAKI SPOSÓB SPRZEDAM WIĘCEJ?
 Czas: Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Obejrzyj: „Made the Sale, Missed the Sale!” [Sprzedaj i nie przepuść okazji!] 
(Nie masz dostępu do filmu? Zob. strona 178).

 Przeczytaj: To było łatwe. Maria sprzedała towary. Sylwia otrzymała to, o 
co prosiła. Obie są zadowolone. Jednak Marię ominęła okazja 
zwiększenia sprzedaży — dodatkowej usługi dostawy. Dodanie 
usługi dostawy pozwoliłoby Marii dokonać dodatkowej sprze-
daży dla Sylwii.
Propozycja dodatkowej sprzedaży oznacza danie naszym klien-
tom możliwości zakupu większej ilości lub lepszej jakości produk-
tów, niż zamierzali nabyć.
Na przykład:
• Więcej: Zaoferuj napój lub pieczywo klientowi, który zamawia 

smażoną rybę
• Lepiej: Zaoferuj lepszej jakości maszynę do szycia klientowi, 

który przymierza się do zakupu tańszej.

 Obejrzyj: „The Upsell” [Dodatkowa sprzedaż] (Nie masz dostępu do filmu? 
Zob. tekst na stronie 178).

 Przedyskutuj: Dlaczego Maria była w stanie dokonać sprzedaży dodatkowej 
usługi dostawy do Sylwii. Jakie widzieliście przykłady dodatkowej 
sprzedaży?

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — W jaki sposób zwiększę moje 
zyski?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Wypróbuję dwa sposoby 
dodatkowej sprzedaży. Wypróbuję dwa sposoby obniżenia 
kosztów.

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy zawsze 
proponują dodatkową 
sprzedaż.

11: Jak zwiększać zyski?

NAUKA
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CO POWINIENEM PROPONOWAĆ DO SPRZEDAŻY 
DODATKOWEJ?
 Przeczytaj: Klienci nie kupią czegoś tylko dlatego, że im to proponujemy. 

Musi być to coś, czego chcą bardziej niż pierwotnego produktu.
Mogą być skłonni zapłacić więcej za takie rzeczy jak:

• Oszczędność czasu
• Oszczędność 

 pieniędzy
• Jakość
• Ilość
• Obsługa

• Relacje
• Szybkość
• Niezawodność
• Piękno
• Reputacja

 Przećwicz: Za co twoi klienci byliby skłonni zapłacić więcej? Jak możesz się 
tego dowiedzieć? Dobierz sobie partnera i omówcie, co według 
was cenią sobie klienci.
Użyj poniższej tabeli, aby zapisać trzy sposoby, dzięki którym 
dowiesz się, co cenią twoi klienci (podane zostały przykłady).

MOJE POMYSŁY DOTYCZĄCE TEGO, 
CO CENIĄ SOBIE KLIENCI

O CO ZAPYTAM LUB CO  ZROBIĘ, 
ABY SIĘ DOWIEDZIEĆ?

Myślę, że moi klienci cenią sobie niezawodność. Pytaj klientów: „Czy jeśli zaoferowałbym każdorazową 
dostawę przed 5:00, czy byłby pan zainteresowany?”.

Myślę, że moi klienci cenią sobie świeże produkty.
Opisz jedno pudełko etykietą „świeżo zebrane dzisiej-
szego poranka” a drugie „zebrane w tym tygodniu”. 
Obserwuj, które pudełko wybiorą klienci.

Gdy zapiszesz swoje pomysły, przedstaw je grupie.

Odnoszący sukcesy 
sprzedawcy wiedzą, co 
cenią sobie ich klienci.

11: Jak zwiększać zyski?
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JAKA POWINNA BYĆ CENA ZWIĄZANA Z PRODUKTEM DO 
DODATKOWEJ SPRZEDAŻY?
 Przeczytaj: Klient może chcieć coś dodatkowego, jednakże ile jest w stanie 

za to zapłacić?
Za jaką cenę jesteśmy gotowi sprzedać. Mamy osiągnąć zysk.
Na przykład: Naomi sprawdzała, czy jej klienci cenią jakość. 
Zazwyczaj wybierają owoce opisane jako „świeżo zebrane dzisiej-
szego poranka”. Jej problemem były wyższe koszta związane ze 
świeżymi owocami. W rzeczywistości traciła pieniądze.
Postanowiła, że będzie sprzedawać owoce „zebrane w tym tygo-
dniu” po 10 (zysk = 1), a „świeżo zebrane dzisiejszego poranka” 
za 13 (zysk = 3). Będzie proponować klientom dodatkową sprze-
daż świeżo zebranych owoców.

 Przećwicz: Dobierz partnera. Spójrz na wartości cenione przez twoich 
klientów, wymienione na poprzedniej stronie. Wypisz produkty 
i usługi proponowane do dodatkowej sprzedaży. Skorzystaj z 
poniższej tabeli, aby wypisać ceny.

DODATKOWA SPRZEDAŻ CENY PRZY DODATKOWEJ SPRZEDAŻY

Będę sprzedawać owoce „świeżo zebrane 
 dzisiejszego poranka”.

Cena owoców „zebranych w tym tygodniu” = 10 (zysk 1)
Cena owoców „świeżo zebranych dzisiejszego poranka” 
= 13 (zysk 3)

Zagwarantuję, że pranie będzie gotowe przed 5:00.
Cena standardowego prania na następny dzień = 20 
(zysk 4)
Cena prania z gwarancją godziny = 27 (zysk 8)

Będę sprzedawać mydło pielęgnacyjne. Cena zwykłego mydła = 12 (zysk 2)
Cena mydła pielęgnacyjnego = 18 (zysk 6)

 Przedyskutuj: Gdy zapiszesz swoje pomysły, przedstaw je grupie.

11: Jak zwiększać zyski?
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W JAKI SPOSÓB BĘDĘ PRZEPROWADZAĆ SPRZEDAŻ 
DODATKOWĄ?
 Przeczytaj: Co mogłoby sprawić, że klienci chcieliby kupować więcej? 

Potrzebujemy „hasła dodatkowej sprzedaży”. Może ono brzmieć 
następująco: „Kosztuje niewiele więcej, ale ____”. Puste miejsce 
zastąpmy tym, co jest ważne dla klienta.
Na przykład, gdy klienci Naomi patrzą na owoce „zebrane w tym 
tygodniu”, ona mówi: „Mam świeże produkty, zebrane dzisiej-
szego poranka”.
I wtedy dodaje hasło sprzedaży dodatkowej: „kosztują niewiele 
więcej, a są świeższe”.

 Przećwicz: Pomyśl o swojej firmie. Pomyśl o produktach do dodatkowej 
sprzedaży. Co powiesz, aby sprzedać dodatkowy produkt klien-
tom? Użyj poniższej tabeli, aby utworzyć hasła związane ze 
sprzedażą dodatkową (przedstawione są przykłady).

ZAPISZ HASŁO SPRZEDAŻY DODATKOWEJ

Podstawowy 
 produkt lub 

usługa

Dodatkowy 
 produkt lub 

usługa

Co moi klienci 
sobie cenią Hasło sprzedaży dodatkowej

Owoce „zebrane w 
tym tygodniu”

Owoce „świeżo 
zebrane dzisiejszego 
poranka”

Jakość (świeżość) Kosztują niewiele drożej, a są 
świeższe.

Pół litra mleka za 3 Litr mleka za 5 Oszczędność 
 pieniędzy

Kosztuje troszkę więcej, ale 
otrzymuje pani dwa razy tyle za 
jedynie 2 więcej.

Standardowe mydło Mydło pielęgna-
cyjne Jakość Kosztuje niewiele drożej, ale jest 

dużo lepsze dla twojej skóry.

Usługa prania Prasowanie koszul Oszczędność czasu Kosztuje niewiele więcej, ale 
oszczędza mnóstwo czasu.

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy uła-
twiają zakupy u siebie.

11: Jak zwiększać zyski?
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JAK MOGĘ SPRZEDAWAĆ MOJE PRODUKTY SZYBCIEJ?
 Przeczytaj: Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy sprzedają więcej każdemu 

klientowi, dzięki czemu szybko „wymieniają zapasy”. „Wymiana 
zapasów” oznacza wyprzedanie wszystkich produktów, które 
kupiliśmy od naszych dostawców. Możemy korzystać z technik 
sprzedaży dodatkowej, aby sprzedawać więcej każdemu klientowi.

 Obejrzyj: „Turn Inventory Quickly” [Szybko pozbywaj się zapasów] (Nie 
masz dostępu do filmu? Przeczytaj stronę 179).

 Przedyskutuj: W jaki sposób Maria może szybciej pozbywać się zapasów? W jaki 
sposób może zwiększyć to jej zyski?

DOTYCHCZAS CO ZROBIŁA MARIA TERAZ

Maria płaciła dostawcy 17 za litr 
mleka.

Wynegocjowała ze swoim dostawcą 
zniżkę w sytuacji, gdy kupuje mleko 
w bańkach.

Teraz płaci 15 za litr.

Maria zwiększyła inwentarz w 
związku z zakupami w bańkach. 
Nie zmieniła cen. Pozbycie się 
zapasów zajmuje więcej czasu i 
część jej mleka się psuje.

Skorzystała z techniki sprzedaży 
dodatkowej: jeśli klient kupuje dwa 
litry mleka, dostaje zniżkę.

Teraz sprzedaje cały zapas w dwa 
dni. Mleko już się nie psuje. Maria 
ma pieniądze, by kupować więcej. I 
zarabia więcej pieniędzy.

 Przeczytaj: Sprzedaż niektórych specjalistycznych produktów zajmuje dłużej. 
I to jest w porządku. Jeśli jednak mamy produkty, które po prostu 
się nie sprzedają, oznacza to, że nasze cenne pieniądze firmowe 
utknęły w produktach, do czasu ich sprzedaży.

 Przedyskutuj: Z partnerem omówcie następujące pytania: Zapisz swoje pomysły:
 1. W jaki sposób mogę szybciej pozbywać się zapasów?
 2. W jaki sposób mogę ograniczyć zapasy, które po prostu się nie 

sprzedają?

  

  

  

 

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy często 
wymieniają zapasy.

11: Jak zwiększać zyski?
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JAK OBNIŻYĆ KOSZTY?
 Przeczytaj: Szybkie pozbywanie się zapasów zwiększa nasze zyski. W ten 

sposób możemy również zwiększyć zyski naszej firmy, poprzez 
obniżenie wydatków.

 Przećwicz: Dobierz partnera. Na zmianę przeczytajcie poniżej, w jaki sposób 
można ograniczyć wydatki. Zapisz sposoby, które prowadzą do 
redukcji kosztów.

STAŁE ZMIENNE

Korzystanie z tego, co już posiadam
Czynsz

Negocjacje z dostawcami
Korzystanie z usług wielu dostawców

Powróć do grupy i omówcie wasze pomysły.

11: Jak zwiększać zyski?
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 Przeczytaj: Możemy także myśleć o tym, w jaki sposób unikać wydatków.

 Przećwicz: Naomi zastanawia się nad pomocą dwóch osób: Samuela i Józefa.
Chce zatrudnić Samuela, aby pracował przy jej stoisku z owocami 
przez 4 godziny każdego dnia (koszty stałe). Nie chce zatrud-
niać Józefa, ale zamierza do niego dzwonić, gdy potrzebna jest 
dostawa (koszty zmienne).
Wraz z innymi osobami omówcie sposoby, dzięki którym można 
uniknąć lub zredukować koszty stałe i zmienne, ponoszone przez 
Naomi.

 Przećwicz: Teraz twoja kolej. Wypisz stałe i zmienne koszty twojej firmy. 
Wraz z partnerem omówcie sposoby ograniczenia tych kosztów.

STAŁE ZMIENNE

11: Jak zwiększać zyski?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

  

 

Który pomysł najbardziej pomógł twojej firmie w tym tygodniu? 
Niech będzie on twoim tygodniowym celem biznesowym.
Zapisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?

„Radź się Pana we 
wszystkim, co czynisz, 
a On pokieruje Tobą 
dla twego dobra”.
ALMA 37:37

11: Jak zwiększać zyski?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania części Zobowiązanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Wybierz sobie partnera do współpracy. Wspólnie ustalcie, kiedy i 
w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować.

Imię i nazwisko partnera Dane kontaktowe

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Wypróbuję co najmniej dwa sposoby, aby sprzedać dodatkowe artykuły 
co najmniej dziesięciu klientom.

Wypróbuję co najmniej dwa sposoby, aby obniżyć koszty stałe i 
zmienne.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   

 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Zdam sprawozdanie mojemu partnerowi.

Mój podpis Podpis partnera

11: Jak zwiększać zyski?
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JAK MAM ZDAĆ SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW?
 Przećwicz: Przed następnym spotkaniem wypełnij poniższą tabelę i odnotuj 

swoje postępy. W poniższych polach wpisz „Tak”, „Nie” lub ile 
razy wypełniłeś zobowiązanie.

Spróbowałem co 
najmniej dwóch 

sposobów, 
aby zwiększyć 

sprzedaż 
przynajmniej 

dziesięciu 
klientom  

(wpisz liczbę)

Spróbowałem 
co najmniej na 
dwa sposoby 

obniżyć 
koszty  

(wpisz liczbę)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel biznesowy 

(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z 

broszury Moja 
podstawa i 

przedstawi-
łem ją rodzinie 

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
 pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
sprawozdanie 

partnerowi 
(Tak/Nie)

 Przeczytaj: Podczas następnego spotkania ponownie dokonamy oceny 
poziomu naszej samowystarczalności, żeby zobaczyć czy stajemy 
się bardziej samowystarczalni. Będziecie musieli przynieść ze sobą 
broszurę Moja ścieżka do samowystarczalności.

 Przeczytaj: Wybierz osobę, która w następnym tygodniu będzie koordynato-
rem w trakcie prezentacji zasady z broszury Moja podstawa.
Poproś ochotnika o modlitwę na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

Uwaga dla 
koordynatorów:
Na następne spo-
tkanie przynieś 
pięć dodatkowych 
egzemplarzy broszury 
Moja ścieżka do 
samowystarczalności.

11: Jak zwiększać zyski?
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SPRZEDAJ I NIE PRZEPUŚĆ OKAZJI!
Wybierz sobie rolę i odegrajcie następującą scenkę:

MARIA: Cześć Sylwia. Jak się dzisiaj 
miewasz?
SYLWIA: Dobrze, dziękuję. Kto ci dzisiaj 
pomaga?
MARIA: To moja siostrzenica Zosia.
SYLWIA: Co za wspaniałą dziewczynka! 
Mój brat znalazł w końcu pracę. Nadal 
będzie mieszkał u mnie, ale będzie się 
dokładał do jedzenia.
MARIA: Kiedy zaczął pracować?
SYLWIA: Właśnie dzisiaj!
MARIA: Cóż za ulga dla niego i dla cie-
bie! Co cię dzisiaj do mnie sprowadza?

SYLWIA: Potrzebuję więcej jajek. Wszy-
scy je uwielbiają, a to pozwała nam sporo 
zaoszczędzić. Chciałabym osiem jajek i 
dwa słoiki mleka.
MARIA: Dobrze. Sylwio, dziękuję za twoje 
dzisiejsze zakupy u mnie. Miłego dnia.
ZOSIA: Ona tak dużo dźwigała. Dlaczego 
nie spytałaś jej, czy mogę ponieść dla niej 
jajka i mleko?
MARIA: Prawda Zosiu. Masz rację. 
Powinnam była o tym pomyśleć. Mogłam 
jej sprzedać dodatkową usługę dostawy. 
Mogłam zarobić jeszcze 10 na tej sprze-
daży.

Wróć do strony 168.

SPRZEDAŻ DODATKOWEJ USŁUGI
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

SYLWIA: Znowu przyszłam po jajka! 
Potrzebuję 10 jajek, gdyż nie będę mogła 
przez kilka dni robić zakupów.
MARIA: Świetnie. Myślałam o tobie. 
Mamy prawie tyle samo osób do wykar-
mienia i zjadamy co najmniej 12 jajek. 
One są właśnie takie, jakich potrzebujesz.
SYLWIA: Mam problem z doniesieniem 
ich do domu. Ostatnim razem dwa się 
stłukły.
MARIA: O to się martwiłam. Mogę wysłać 
Zosię, aby zaniosła ci jajka do domu. 

Dostawa kosztuje jedynie 10. Kosztuje 
to niewiele więcej, a nie będziesz miała 
problemu z noszeniem ich. A jeśli jakieś 
się zbije podczas dostawy przez Zosię, 
wymienimy je za darmo.
SYLWIA: W sumie to by mi pomogło. 
Dobrze, zróbmy tak Dziękuję.
MARIA: Brzmi dobrze. Zosiu, dziękuję, 
że pomagasz Sylwii. Wracaj szybko.

Wróć do strony 168.

Zasoby
11: Jak zwiększać zyski?
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SZYBKO POZBYWAJ SIĘ ZAPASÓW
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

MARIA: Cześć Naomi. Czym mogę ci 
służyć?
NAOMI: Potrzebuję mleka.
MARIA: Świetnie. Mamy go mnóstwo.
NAOMI: Mario, to mleko nie pachnie 
dobrze. Ile czasu już tu stoi?
MARIA: Och nie! Przepraszam. Nie 
jestem pewna. Kupiłam dużo, żeby mi 
nie brakło.
NAOMI: Ważne jest, aby mieć wystarcza-
jąco dla klientów, ale również, by szybko 
wymieniać zapasy.
MARIA: Wymieniać zapasy? Co to zna-
czy?
NAOMI: Wymiana zapasów to sprzeda-
nie wszystkiego co kupiłaś od dostawcy.
MARIA: Staram się wymieniać zapasy. 
Ale czasami trwa to zbyt długo i muszę 
wylewać kwaśne mleko.
NAOMI: Dlatego musisz swoje zapasy 
wymieniać szybko. Wylewanie mleka, 
gdyż nie sprzedałaś go szybko, jest mar-
nowaniem pieniędzy. Ale to nie jedyny 
powód, by wymieniać szybko zapasy.

MARIA: Naprawdę?
NAOMI: Mario, skąd pochodzą pieniądze, 
którymi płacisz dostawcy mleka?
MARIA: Oszczędzam pieniądze z każdej 
sprzedaży. Kiedy mam wystarczająco, 
kupuję więcej mleka.
NAOMI: Mario, im dłużej zajmuje ci 
wymiana zapasów, tym dłużej musisz 
czekać na zakup nowego mleka.
Pamiętaj, że zarabiasz pieniądze jedynie 
dokonując sprzedaży. Więc im częściej 
wymieniasz towar, tym więcej pieniędzy 
zarabiasz.
Jakby to było, gdybyś sprzedawała swoje 
mleko w trzy dni? A w dwa dni? A nawet 
tego samego dnia?
MARIA: Żadne mleko by się nie popsuło 
i mogłabym szybciej uzupełniać zapasy 
u dostawcy. Miałabym więcej mleka do 
sprzedania klientom i zarabiałabym wię-
cej pieniędzy. Zacznę szybciej wymieniać 
moje zapasy!

Wróć na stronę 172.

11: Jak zwiększać zyski?
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12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?

DLA KOORDYNATORÓW
Dzień spotkania:

• Dzisiaj grupa spędzi dodatkowe 20 minut przy części Zobowiązanie. 
Przeczytaj ostatnie zadanie z broszury Moja podstawa i przygotuj się 
do udzielania odpowiedzi.

• Skontaktuj się przez telefon ze wszystkimi członkami grupy lub wyślij 
im SMS- y. Poproś ich, aby przybyli na spotkanie 10 minut przed cza-
sem, żeby złożyć sprawozdanie ze swoich zobowiązań.

• Przygotuj materiały na spotkanie.

30 minut przed spotkaniem:
• Ustaw krzesła wokół stołu, aby każdy mógł siedzieć blisko.
• Narysuj tabelę zobowiązania na tablicy i umieść na niej imiona 

członków grupy (zobacz przykład poniżej).

Imię 
członka 

grupy

Spróbowałem co 
najmniej dwóch 
sposobów, aby 

sprzedać dodat-
kowe produkty 

co najmniej dzie-
sięciu klientom 

(wpisz liczbę 
klientów)

Spróbo-
wałem co 

najmniej na 
dwa sposoby 

obniżyć 
koszty 

(wpisz liczbę)

Osiągnąłem 
mój 

tygodniowy 
cel 

biznesowy 
(Tak/Nie)

Ćwiczyłem 
zasadę z bro-

szury Moja 
podstawa i 
przedsta-

wiłem ją 
rodzinie  

(Tak/Nie)

Odłożyłem 
zaosz-

czędzone 
pieniądze  
(Tak/Nie)

Zdałem 
spra-

wozdanie 
 partnerowi  

(Tak/Nie)

Gloria 15 5 T T T T

10 minut przed spotkaniem:
• Ciepło witaj osoby przybywające.
• Kiedy będą wchodziły do klasy, poproś je, żeby odnotowały swoje 

postępy w tabeli na tablicy. Przypomnij też, aby wszyscy otworzyli 
zeszyty ćwiczeń na stronie 197 i zaktualizowali postępy w kierunku 
otrzymania świadectwa. Zapytaj, kto spełnił wymagania do otrzymania 
świadectwa. Podpisz kopię potwierdzenia ukończenia kursu, znajdu-
jącego się na stronie 198, dla każdej osoby, która spełniła wymagania. 
Po spotkaniu poinformuj komitet ds. samowystarczalności w paliku o 
tym, kto spełnił wymagania do otrzymania świadectwa.

• Wyznacz osobę, która będzie pilnowała czasu.

Na początku spotkania:
• Poproś o wyłączenie telefonów i innych urządzeń.
• Poproś o modlitwę na rozpoczęcie (i zaśpiewanie hymnu, jeśli chcecie).
• Na czas omawiania zasady z broszury Moja podstawa ustaw minutnik 

na 20 minut.
• Wykonaj polecenia związane z zasadą 12. w broszurze Moja podstawa. 

Następnie powróć do tego zeszytu ćwiczeń i kontynuuj czytanie na 
następnej stronie.

NOWE! 

NOWE! 
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CZY DOTRZYMAŁEM SWOICH ZOBOWIĄZAŃ?
 Czas: Na czas omawiania części Sprawozdanie ustaw minutnik na 30 

minut.

 Przeczytaj: Zdajmy sprawozdanie z naszych zobowiązań. Niech wstaną 
osoby, które dotrzymały wszystkich swoich zobowiązań. (Brawa 
dla osób, które dotrzymały swoich zobowiązań).
A teraz niech wszyscy wstaną. Powtórzmy wspólnie nasze myśli 
przewodnie:

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych moich, 
bowiem wszystkie rzeczy są moje”.

Nauki i Przymierza 104:15.

Pokładając wiarę w Panu, wspólnie pracujemy nad 
tym, żeby być bardziej samowystarczalni.

 Przeczytaj: Usiądźmy.

 Przedyskutuj: Czego się nauczyłeś, kiedy próbowałeś sprzedać dodatkowe arty-
kuły?
Czego się nauczyłeś, kiedy próbowałeś obniżyć koszty?
Czego się nauczyłeś, pracując nad tygodniowymi celami bizneso-
wymi?

W swoim notatniku 
firmowym zapisz, 
czego się nauczyłeś 
dzięki dotrzymywaniu 
swoich zobowiązań.

12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?

SPRAWOZDANIE
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JAK WSZYSTKO DO SIEBIE PASUJE?
 Czas Na czas omawiania części Nauka ustaw minutnik na 60 minut.

 Obejrzyj: „We Can Do This!” [Możemy tego dokonać!] (Nie masz dostępu 
do filmu? Przeczytaj stronę 192).

 Przećwicz: Firma Marii jest lepsza niż 12 tygodni temu. Dlaczego twoja firma 
jest lepsza niż 12 tygodni temu? Dobierz się w parę z członkiem 
grupy. Wyciągnij swoją Mapę sukcesu firmy. Zapytaj: „W jaki 
sposób ______ (wybierz coś z mapy) udoskonaliło twoją firmę?”.
Na przykład: „W jaki sposób korzystanie z usług wielu dostawców 
udoskonaliło twoją firmę?”.
Na zmianę zadawajcie sobie różne pytania przez dwie minuty.

 Przeczytaj: Możemy tego dokonać! Odnieśliśmy sukces. Założyliśmy i roz-
winęliśmy nasze firmy! Musimy nadal udoskonalać nasze firmy i 
zwiększać zyski.

 Przeczytaj: PYTANIE NA TEN TYDZIEŃ — W jaki sposób zwiększę moje 
zyski? Jak mogę nadal się uczyć i udoskonalać?
ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ — Ustalę cele związane z moją 
firmą. Przygotuję prezentację na temat mojej firmy.

12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?

NAUKA
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W JAKI SPOSÓB OSIĄGNĘ MOJE CELE BIZNESOWE?
 Przedyskutuj: Przeczytaj cytat po prawej stronie. Jakie cele „pobudzają waszą 

wyobraźnię i powodują ekscytację w waszych serach”?

 Przećwicz: Zapisz trzy cele, które masz dla swojej firmy. Poświęć na to dwie 
minuty.

  

  

 

Dobierz sobie dwie osoby. Spójrz na dwa poniższe cele.

Chcę lepiej zarządzać moimi pieniędzmi, 
ponieważ często brakuje mi na opłacenie 
wydatków i muszę pożyczać od rodziny, 
co czasami jest trudne, gdyż nie zawsze 
 dysponują dodatkowymi pieniędzmi.

Podwoję moje zyski w 
następnym tygodniu.

Odpowiedz na poniższe pytania. Wyjaśnij, dlaczego udzieliłeś 
takiej odpowiedzi.
 1. Który cel jest bardziej ekscytujący?
 2. Który cel jest łatwiejszy do zapamiętania?
 3. Który cel jest łatwiejszy do zmierzenia (ocena, kiedy został 

 osiągnięty)?

 Przeczytaj: Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy stawiają ekscytujące cele, które 
są łatwe do zapamiętania i łatwe do zmierzenia.

 Przećwicz: Samodzielnie napisz trzy cele dla twojej firmy. Poświęć dwie 
minuty, aby twoje cele były ekscytujące, łatwe do zapamiętania 
i łatwe do zmierzenia.

  

  

 

Niech wszyscy wstaną i zamkną zeszyty. Obróć się do osoby obok 
i powiedz jej o twoim najbardziej ekscytującym celu. Szybko 
przechodź pomiędzy osobami, aby podzielić się tym celem z 
wszystkimi.
Powróć do grupy. Powiedz grupie cel innej osoby (nie mów o 
swoim własnym).

„Określcie, gdzie 
jesteście i co musicie 
zrobić […]. Twórzcie 
inspirujące, szlachetne 
i prawe cele, które 
pobudzają waszą 
wyobraźnię i spo-
wodują ekscytację 
w waszych serach. I 
następnie nie odrywaj-
cie od nich wzroku. 
Pracujcie konsekwent-
nie, aby je osiągnąć”.
JOSEPH B. WIRTHLIN, 
„Moje lekcje życia”, 
Ensign lub Liahona, maj 
2007, str. 46

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy stawiają 
ekscytujące, mierzalne 
cele.

12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?
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 Przedyskutuj: Czy wasze cele były ekscytujące, łatwe do zapamiętania i zmie-
rzenia?

 Przeczytaj: Cele nie zostaną zrealizowane tylko dlatego, że tak chcemy. 
Musimy ciężko pracować, aby je osiągnąć. Przeczytaj słowa Prezy-
denta Monsona po prawej stronie.

 Przećwicz: Ponownie zapisz swoje trzy cele poniżej. Napisz, co planujesz 
zrobić, aby je osiągnąć (zobacz przykłady).

CEL CO ZROBIĘ, ABY OSIĄGNĄĆ MÓJ CEL

W następnym miesiącu zwiększę swoje zyski 
dwukrotnie, otwierając stoisko przy ruchli-
wej ulicy.

Przekażę synowi obowiązki związane z 
 kierowaniem firmą, gdy będę szukał dobrego 
miejsca na nowe stoisko.
Będę rozdawać próbki, aby ludzie ode mnie 
kupowali.

 Przeczytaj: Prawdopodobnie napotkamy trudności i rozczarowania, gdy 
będziemy pracować nad naszymi celami. Odnoszący sukces 
przedsiębiorcy nigdy się nie poddają i planują, w jaki sposób 
pokonają trudności. Przeczytaj poniższą historię.

Daniel wiedział, że większość członków jego rodziny skrytykuje jego cele biznesowe i 
powiedzą, że ich nie osiągnie. Wiedział też, że jego wujek okaże wsparcie. Planował 
poprosić wujka o radę i wsparcie. Planował modlić się o siłę, życzliwość i cierpliwość. 
Planował pozostać pogodny, ale też zdecydowany, gdy spotka go krytyka.

 Zapisz: Opisz, w jaki sposób możesz pokonać trudności i osiągnąć swoje 
cele. Pamiętaj, że Pan może ci pomóc i mogą to uczynić inni 
ludzie. Zapisz swoje pomysły poniżej.

  

 

„Zapisujcie swoje cele i 
co planujecie zrobić, aby 
je osiągnąć. Mierzcie 
wysoko, gdyż może-
cie osiągnąć wieczne 
błogosławieństwa”.
THOMAS S. MONSON, „Your 
Celestial Journey”, Ensign, 
maj 1999, str. 97

Odnoszący sukces 
przedsiębiorcy nigdy 
się nie poddają.

12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?
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W JAKI SPOSÓB MAM PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO 
UKOŃCZENIA KURSU?
 Przeczytaj: W ramach wymagań koniecznych do ukończenia kursu, każdy 

z nas przedstawi swoją firmę innym przedsiębiorcom, członkom 
rodziny i przyjaciołom. Gdy będziesz oglądać film, postępuj 
według poniższych wskazówek.

 Obejrzyj: „My Business in Five Minutes” [Moja firma w pięć minut] 
(Nie masz dostępu do filmu? Koordynator może przeczytać 
stronę 193, a wszyscy pozostali niech śledzą tekst, wraz z poniż-
szymi instrukcjami).

MOJA FIRMA W PIĘĆ MINUT: INSTRUKCJE

Część 1: W mniej niż minutę opisz swoją firmę.

Część 2:

W mniej niż minutę opisz, w jaki sposób udzielenie odpowiedzi na jedno z poniższych pytań 
rozwinęło twoją firmę.
 1. Co ludzie chcą kupować?
 2. Jak sprzedawać?
 3. Jak kontrolować koszty?
 4. Jak zwiększyć zyski?
 5. Jak prowadzić firmę?

Część 3:

W mniej niż minutę opisz, w jaki sposób zwiększyłeś swoje oszczędności i prowadzisz zapisy 
finansowe.
• Od ilu tygodni zwiększasz swoje oszczędności? ___
• Od ilu tygodni prowadzisz swoje firmowe zapisy finansowe? ___
• Od ilu tygodni prowadzisz swoje osobiste zapisy finansowe? ___

Część 4: W mniej niż minutę opisz jedną rzecz, którą będziesz wykonywał, aby udoskonalić swoją firmę.

Część 5: W mniej niż minutę opisz swój celi biznesowy oraz to, w jaki sposób go osiągniesz.

 Przećwicz: W ciągu tygodnia myśl o tym, czym chciałbyś się podzielić. 
Zapisz swoje pomysły w notatniku. Ćwicz swoją prezentację 
przed członkami rodziny i przyjaciółmi. Przyjdź przygotowany na 
swoją prezentację firmową. (Możesz korzystać z notatek, wykre-
sów lub innych pomocy wizualnych).

12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?
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CO BĘDĘ ROBIĆ PO UKOŃCZENIU KURSU?
 Przeczytaj: Odnoszący sukces przedsiębiorcy stale zdobywają wiedzę. 

Możemy uczyć się z książek, od innych przedsiębiorców i od 
siebie nawzajem.
Na przykład: możesz rozważyć zarejestrowanie firmy. Omówienie 
tego z członkami grupy lub członkami rady firmy może pomóc ci 
zdecydować, kiedy i jak to zrobić.

 Przedyskutuj: Czy chcielibyście się nadal spotykać jako grupa? Czy chcielibyście 
się spotykać z innymi grupami w paliku?

 Przeczytaj: Jeśli postanowimy kontynuować nasze spotkania, możemy przy-
gotować nasz własny plan lub postępować według poniższego:

Przykładowy plan

Moja podstawa
Przejrzyj zasady i tematy.

Zdaj sprawozdanie
Zdaj sprawozdanie z postępów i 
 problemów firmy.

Nauka
Słuchaj przemówień lokalnych 
 przedsiębiorców, kredytodawców i 
przedstawicieli władz.
Oglądaj filmy lub czytaj na tematy 
 biznesowe.

Rozważanie
Zastanów się nad tym, czego się uczymy.

Zobowiązanie
Stawiaj cele i podejmuj zobowiązania.

CZY STAJĘ SIĘ BARDZIEJ SAMOWYSTARCZALNY?
 Przeczytaj: Naszym celem jest osiągnięcie samowystarczalności, zarówno pod 

względem doczesnym jak i duchowym. Sukces firmy to zaledwie 
część tego celu.

 Przedyskutuj: Jakie zmiany dostrzegłeś w swoim życiu, ćwicząc i ucząc zasad z 
broszury Moja podstawa?

 Przećwicz: Otwórz broszurę Moja ścieżka do samowystarczalności na stronie 
z oceną poziomu samowystarczalności (na końcu). Wykonaj te 
kroki.
Kiedy skończysz, poświęć trzy minuty na rozważenie następują-
cych kwestii:
Czy jesteś teraz bardziej świadomy swoich wydatków? Czy 
możesz odpowiedzieć „często” lub „zawsze” na większą liczbę 
pytań? Czy lepiej czujesz się z kwotą, jaką ustaliłeś jako dochód 
na poziomie samowystarczalności? Czy zbliżasz się do osiągnięcia 
dochodów na poziomie samowystarczalności? Co możesz zrobić 
w celu udoskonalenia?

Odnoszący sukcesy 
przedsiębiorcy stale 
się uczą.

Moja ścieżka do 
samowystarczalności

12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?
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CO POWINIENEM ZROBIĆ, ŻEBY DOKONAĆ ZMIAN NA 
LEPSZE?
 Czas: Na czas omawiania części Rozważanie ustaw minutnik na 10 

minut.

 Przećwicz: Przeczytaj fragment z pisma świętego po prawej stronie lub przy-
pomnij sobie podobny fragment. Po cichu zastanów się, czego się 
uczysz. Zapisz swoje przemyślenia poniżej lub w swoim notat-
niku firmowym.

  

  

  

  

  

 

Który pomysł najbardziej pomógł twojej firmie w tym tygodniu? 
Niech będzie on twoim tygodniowym celem biznesowym.
Zapisz swój tygodniowy cel biznesowy do twoich zobowiązań na 
następnej stronie.

 Przedyskutuj: Czy ktoś chciałby podzielić się swoim tygodniowym celem bizne-
sowym lub innymi przemyśleniami?

„Zaprawdę powiadam, 
że ludzie powinni się 
gorliwie angażować 
w dobrej sprawie, i 
wiele czynić z wła-
snej nieprzymuszonej 
woli, i czynić wiele 
prawości”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
58:27

12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?
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JAK MAM DOKONYWAĆ CODZIENNYCH POSTĘPÓW?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie ustaw 

minutnik na 10 minut.

Przeczytaj partnerowi na głos każde ze swoich 
zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich 
zobowiązań! Podpisz się poniżej.

MOJE ZOBOWIĄZANIA

Przygotuję prezentację na temat mojej firmy.

Ustalę cele związane z moją firmą.

Osiągnę mój tygodniowy cel biznesowy:   

 

Będę ćwiczyć dzisiejszą zasadę z broszury Moja podstawa i przedstawię ją mojej 
rodzinie.

Będę odkładać zaoszczędzone pieniądze — nawet jeśli będzie to drobna kwota.

Mój podpis

12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?

ZOBOWIĄZANIE



191

W JAKI SPOSÓB MOGĘ CIĄGLE BYĆ 
SAMOWYSTARCZALNY?
 Czas: Na czas omawiania materiału zawartego na tej stronie ustaw 

minutnik na 20 minut.

 Przeczytaj: Znajdź stronę 28 w broszurze Moja podstawa i wykonaj ostatnie 
zadanie oraz zaplanuj grupowy projekt służby. Kiedy skończysz, 
powróć do tego miejsca.

 Przeczytaj: Gratulacje! Pan pobłogosławił cię nową wiedzą i umiejętnościami 
i dokonałeś wielkich rzeczy. Dąż naprzód!
Aby utrzymać dynamikę twojej firmy, możesz:
• Zgłosić się na ochotnika i służyć w centrum samowystarczal-

ności w twojej okolicy. ( Jednym z celów bycia samowystar-
czalnym jest możliwość udzielania pomocy innym ludziom. 
Pomaganie bliźnim to wspaniałe błogosławieństwo).

• Nadal spotykać się z członkami grupy. Dalej wspierać się 
nawzajem i mobilizować.

• Nadal uczęszczać na spotkania związane z tematyką samowy-
starczalności.

• Pozostawać w kontakcie ze swoim partnerem do współpracy. 
Wspierajcie się nawzajem i mobilizujcie.

Będę dokonywać dalszych postępów, podejmując się i 
dotrzymując zobowiązań.

Mój podpis

 Przeczytaj: Teraz pomodlimy się na zakończenie.

Czekamy na 
komentarze
Prosimy o przesła-
nie swoich pomy-
słów, komentarzy, 
sugestii oraz opisu 
doświadczeń na 
adres:  srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

Uwaga dla 
koordynatorów:
Pamiętaj, żeby odno-
tować postępy grupy 
na stronie: srs. lds. org/ 
report, aby członko-
wie mogli otrzymać 
świadectwa.

12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?
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MOŻEMY TEGO DOKONAĆ!
Przydziel role i odegrajcie następującą scenkę:

MARIA: To naprawdę działa! W końcu to 
widzę.
MĄŻ MARII, KUBA: O czym mówisz? 
Co działa?
MARIA: Wszystko do siebie pasuje. Dwa-
naście tygodni temu, gdy zaczynaliśmy 
uczęszczać na zajęcia grupy poznającej 
zasady samowystarczalności, nie miałam 
pojęcia, jak bardzo udoskonali to naszą 
firmę. Zobowiązania, które wypełnialiśmy 
oraz to, czego nauczyliśmy się podczas 
zajęć naszej grupy — to wszystko ma sens!
KUBA: Odkryłem to samo na moich 
zajęciach w grupie pomagającej w znale-
zieniu pracy. Teraz mam świetną pracę w 
szpitalu. Łącząc przychody z mojej pracy i 
z twojej firmy sprzedającej jajka, w końcu 
możemy zapewnić utrzymanie naszej 
rodziny. Wszystko się układa.
MARIA: Kubo, to nie jest tylko moja 
firma. To nasza firma. Dziękuję za to, że 
pracujesz tak ciężko i jeszcze pomagasz mi 
w mojej firmie.
KUBA: No i jeszcze Pan błogosławi naszą 
firmę. Poświęciliśmy nasze wysiłki fir-
mowe Panu, wykazaliśmy się wiarą w 
Zbawiciela i modliliśmy się w sprawach 
naszej firmy.
MARIA: Musieliśmy bardzo dobrze przyj-
rzeć się naszej firmie. Rozmawialiśmy z 
klientami i przedsiębiorcami, aby określić 
czego ludzie oczekują. Pamiętasz? Uświa-
domiliśmy sobie, że powinniśmy sprzeda-
wać mleko wraz z naszymi jajkami.
KUBA: Rozważyliśmy, skąd zdobywać 
nasze jajka i mleko. Zdecydowaliśmy, że 
nie jest dobrym pomysłem, abyśmy posia-

dali kozę w celu pozyskiwania mleka. 
Lepiej było kupować świeże mleko od 
Pedro, który już posiada kozy.
MARIA: Następnie dowiedzieliśmy się, 
jak zarabiać pieniądze każdego dnia. 
Prowadziłam zapisy wszystkich naszych 
wydatków i tego, ile ludzie nam płacą. 
Zaczęliśmy zarabiać dużo więcej, gdy 
zaczęliśmy dostawy do domu.
KUBA: A ja śledziłem, ile wydajemy i ile 
zarabiamy w naszej rodzinie. Możemy 
teraz kupić wszystkie materiały szkolne 
dla naszych dzieci.
MARIA: Naomi pomogła nam określić, 
jak zwiększyć sprzedaż. Zaczęliśmy zada-
wać pytania naszym klientom, słuchać ich 
i proponować dodatkowe zakupy. Zachęca-
liśmy klientów, aby kupowali więcej jajek 
i dodatkowo mleko. Dobrym pomysłem 
okazała się dostawa przez Zofię. Lepiej 
poznaliśmy naszych klientów i zaprzyjaź-
niliśmy się z wieloma z nich.
KUBA: Następnie, mając wszystkich 
tych nowych klientów, potrzebowaliśmy 
więcej jajek każdego dnia i poznaliśmy 
zagadnienia związane z pożyczeniem 
pieniędzy na dodatkowe kury. Cieszę się, 
że nie wzięliśmy tej pierwszej pożyczki. 
Nie moglibyśmy spłacać rat. Po prostu 
potrzebowaliśmy mniejszej pożyczki na 
mniejszą liczbę kur.
MARIA: Widzisz?! Wszystko się układa. 
Teraz musimy szukać sposobów, aby 
zmniejszyć koszty i zwiększyć sprzedaż.
KUBA: Tak! Możemy tego dokonać!

Wróć na stronę 184.

Zasoby
12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?
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MOJA FIRMA W PIĘĆ MINUT
Koordynator powinien przeczytać poniższy tekst, a inni członkowie grupy niech 
śledzą tekst na stronie 187.

MARIA: Trochę się denerwuję prezenta-
cją, ale poznałam was dobrze. Dam radę. 
Część 1. — Mam opisać moją firmę. Moja 
firma sprzedaje jajka i mleko. Zaczęłam 
kilka miesięcy temu od sprzedaży jajek. 
Później zwiększyłam asortyment o mleko, 
gdy dowiedziałam się, że tego chcą moi 
klienci. Obecne świadczę również usługę 
dostawy do domu. Moja firma radzi sobie 
znacznie lepiej od czasu, gdy zaczęłam 
uczęszczać na zajęcia grupy poznającej 
zagadnienia samowystarczalności.
MARIA: Część 2. dotyczy pytań na dany 
tydzień. Pytania mi pomogły. Jeśli mia-
łabym wybrać jedno, które najbardziej 
udoskonaliło moją firmę, to dotyczyło ono 
rozdzielenia finansów firmy i finansów 
osobistych. Wcześniej moje pieniądze 
firmowe były zmieszane z osobistymi i 
wydawałam je. To nie było dobre. Teraz 
trzymam je osobno.
MARIA: Część 3. — zapisy finansowe i 
oszczędności. Byłam w stanie oszczędzać 
pieniądze pomiędzy 9. a 12. tygodniem. 

Prowadziłam zapisy dla mojej firmy bez 
przerwy przez ostatnie 8 tygodni. Robiłam 
to samo z moimi osobistymi zapisami. 
Planuję nadal prowadzić zapisy. Lubię 
wiedzieć, ile zarabiam i ile wydaję. Cieszę 
się, że mam pewne oszczędności. Nigdy 
ich nie miałam. Dodają mi one pewności 
i spokoju.
MARIA: A teraz część 4. — dalsze udo-
skonalanie firmy. Dużo się nauczyłem 
przez ostatnie 12 tygodni. Chcę dalej 
się uczyć. Zamierzam dołączyć do grupy 
przedsiębiorców w naszym paliku.
MARIA: Ostatnia część. Część 5. to cel 
firmowy. W ciągu roku chciałabym, aby 
moja firma miała wystarczające przepływy 
finansowe, abym mogła wynająć stoisko 
w najbardziej obleganej części targowiska. 
To pomoże mi jeszcze bardziej rozwinąć 
moja firmę.
Dziękuję wszystkim. Bardzo pomogliście 
mi udoskonalić moją firmę.

Wróć do strony 187.

12: Jak mam nadal udoskonalać moją firmę?
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CZY ROBIĘ POSTĘPY W KIERUNKU OTRZYMANIA 
ŚWIADECTWA?
Każdego tygodnia sprawdzaj, jak dobrze sobie radzisz na ścieżce do otrzymania 
świadectwa z przedsiębiorczości. Zaznaczaj obecność na każdym spotkaniu, w 
którym wziąłeś udział i wypełniaj zobowiązania.

WYMAGANIA KURSU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TYDZIEŃ
Uczestnictwo w 
10  spotkaniach 

grupy

Prowadzenie 
osobistych i 
firmowych 

zapisów 
 finansowych 

przez 8 tygodni

Zwiększanie 
 oszczędności 

przez 10 
 tygodni

Trzymanie się 
 tygodniowych 

celów 
 biznesowych 

przez 10 
 tygodni.

 Przygotowanie 
prezentacji 

firmy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Razem
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ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU
Do wszystkich zainteresowanych:

  wziął/wzięła udział w zajęciach grupy pozna-
jącej zasady samowystarczalności zorganizowanych przez Kościół Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich i spełnił/a poniższe wymagania konieczne do ich 
ukończenia:

Uczestnictwo w co najmniej 10 spotkaniach   z 12

Prowadzenie osobistych i firmowych zapisów finansowych 
przez 8 tygodni

  z 8

Zwiększanie oszczędności przez co najmniej 10 tygodni   z 12

Trzymanie się tygodniowych celów biznesowych przez co naj-
mniej 10 tygodni.

  z 12

Przygotowanie prezentacji na temat firmy (zaznacz kółkiem) Tak lub Nie

Imię i nazwisko koordynatora Podpis koordynatora Data

Praktykowałem/am i budowałem/am podstawę samowystarczalności opartą o 
umiejętności, zasady i nawyki. Będę z nich korzystać przez całe życie.

Imię i nazwisko członka grupy Podpis członka grupy Data

Uwaga: Niniejsze zaświadczenie z LDS Business College będzie wystawione w później-
szym terminie przez komitet ds. samowystarczalności w paliku lub dystrykcie.

 



KLIENCI
Co ludzie chcą kupować?

• Dowiedz się, dlaczego ludzie kupują twoje produkty
• Dowiedz się, co cenią klienci
• Codziennie ucz się od klientów

KOSZTY
Jak kontrolować 

koszty?
• Obniżaj koszty
• Korzystaj z usług wielu 

dostawców
• Zwiększaj koszty 

stałe tylko wtedy, jeśli 
zwiększą zysk

• Mądrze inwestuj
• Korzystaj z Czterech 

właściwych warunków, 
aby pożyczać z głową

SPRZEDAŻ
Jak sprzedawać?

• Zawsze dodatkowa sprzedaż
• Często wymieniaj towar
• Pytaj, słuchaj, proponuj
• Ułatwiaj kupowanie
• Zamykaj sprzedaż

ZYSK
Jak zwiększyć zyski?

• Prowadź zapisy codziennie
• Wypłacaj sobie pensję
• Dąż do dziennych zysków

• Kupuj tanio, sprzedawaj drogo
• Nie okradaj firmy
• Używaj aktywów produktywnych

SUKCES FIRMY
Jak prowadzę moją firmę?

• Prowadź osobno zapisy 
osobiste i firmowe

• Prowadź zapisy 
 codziennie

• Płać dziesięcinę od razu
• Oszczędzaj każdego 

tygodnia
• Udoskonalaj coś 

 każdego dnia

• Stale się ucz
• Żyj według zasad 

 Podstawy
• Ustalaj ekscytujące, 

wymierne cele
• Zacznij od małej firmy, 

myśl o dużej
• Nigdy się nie poddawaj!

MAPA SUKCESU FIRMY
Zasady sukcesu firmy
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