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Wolność. Jak odejść z pracy?
Od zawsze marzyłem o tym, żeby któregoś dnia rzucić pracę i zacząć własną działalność. Czułem się uwięziony w świecie korporacji i wiedziałem, że osiągnę więcej, gdy
przejdę na swoje. Problemem było tylko to, jak to zrobić.
Nie znałem nikogo, kto odniósłby znaczący sukces po tym, jak zrezygnował ze stałej
pracy i przeszedł na własną działalność, dlatego nie wiedziałem, co powinienem zrobić.
Czułem, że nie jestem szczęśliwy, pracując dla kogoś innego.
Być może Ty nie czujesz potrzeby, aby zacząć pracować dla siebie. Może chcesz się
cieszyć korzyściami, jakie daje bycie zatrudnionym na etat — i nie ma w tym nic złego.
Jeśli jednak prezentujesz takie podejście jak ja i zawsze marzyłeś o tym, aby zostać
własnym szefem, czytaj dalej.

Jak to zrobić mądrze?
Chcesz poznać prosty sposób na rzucenie pracy i rozpoczęcie własnej działalności?
Po prostu pójdź jutro do szefa i powiedz mu, że odchodzisz. To wszystko, co musisz
zrobić. Mam tylko nadzieję, że masz trochę odłożonych pieniędzy w banku, ponieważ
gdy zdecydujesz się na ten krok, będziesz zdany tylko na siebie. Powodzenia.
To chyba nie jest najmądrzejszy sposób na odzyskanie wolności. Jeżeli jesteś niecierpliwy, być może nie widzisz innego sposobu na ucieczkę i czujesz pokusę, żeby rzucić
pracę z dnia na dzień. Ja też taki byłem. Możliwe, że jeśli dzisiaj zrezygnujesz z pracy
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(a masz na koncie odłożonych trochę oszczędności) i rzucisz się na głęboką wodę
własnej działalności bez żadnego planu, odniesiesz sukces, ale czy warto podejmować
takie ryzyko?
Zazwyczaj takie historie nie mają szczęśliwego zakończenia. Po kilku miesiącach Twoje
życie zaczyna przypominać pole bitwy. Konto jest już wyczyszczone, na kartach kredytowych masz debet, a to, co wydawało się piękne i cudowne, zdecydowanie takie
nie jest. Bardzo trudno jest rozwijać własną firmę, gdy masz pistolet przyłożony do
skroni. Nie jesteś w stanie podejmować dobrych decyzji, ponieważ paraliżuje Cię strach.
Nie piszę tego wszystkiego, żeby Cię wystraszyć — chociaż mam nadzieję, że jeśli
faktycznie rozważasz nagłe odejście z pracy, zastanowisz się nad tym jeszcze raz.
Chcę tylko, żebyś zrozumiał, że potrzebujesz prawdziwego planu, jeżeli chcesz rzucić
pracę i zacząć pracować dla siebie. Musisz najpierw się zastanowić, gdzie zarobisz
dodatkowe pieniądze, które pomogą Ci rozkręcić Twoją nową działalność.
Byłbym hipokrytą, gdybym twierdził, że nigdy nie próbowałem rozpocząć nowego rozdziału w moim życiu, nie mając solidnego planu. Ta ścieżka jest bardzo kusząca i zdarzyło mi się nią podążać. Jednak w końcu zmądrzałem. Uświadomiłem sobie, że jedyny
sposób na to, żeby naprawdę rozkręcić nową działalność, jest budowanie własnej firmy
na boku i doprowadzenie jej do takiego stanu, w którym będzie przynosić pewne zyski —
tak abym miał jakieś stałe dochody po odejściu z obecnej pracy (nawet jeśli będą one
dużo mniejsze).
Zanim zaczniesz rozważać rzucenie pracy, musisz przygotować solidny plan. Bez względu
na to, jaką działalność zamierzasz rozpocząć, gorąco doradzam Ci, abyś na początku
potraktował ją jako dodatkową pracę i zaczął ją wykonywać w pełnym wymiarze godzin
dopiero wtedy, gdy będziesz mieć pewność, że przyniesie Ci wystarczająco dużo pieniędzy. Wiem, że ten proces jest powolny i bolesny, ale ma wiele zalet — nie tylko
w wymiarze finansowym.

Przygotuj się na to, że będziesz pracować dla siebie
Praca dla siebie jest trudniejsza, niż myślisz — prawdopodobnie dużo trudniejsza.
Mówiłem już o tym, jak ważne jest to, aby Twoja druga działalność najpierw stanowiła
dodatkowe źródło dochodu, zanim zdecydujesz się odejść z obecnej pracy. Dzięki temu
nie będziesz musiał się zmagać z kłopotami finansowymi już na samym początku,
a także — co jest chyba jeszcze ważniejsze — dowiesz się, jak to jest pracować dla
siebie.
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Uwaga: mina! Właśnie rzuciłem pracę i nie mam żadnych oszczędności…
Co teraz?
Ojej. Mam nadzieję, że czytasz ten rozdział jeszcze przed podjęciem decyzji o obciążeniu hipoteki swojego domu kolejnym kredytem. Jeżeli odszedłeś ze stałej pracy i postanowiłeś zacząć
własną działalność, nie mając odłożonych pieniędzy, to czeka Cię szybsze i boleśniejsze zderzenie z rzeczywistością.
W takiej sytuacji radziłbym, abyś zaczął naprawdę ciężko pracować, kształtując jednocześnie
dobre nawyki związane z wydajnością. W ten sposób zwiększysz swoje szanse na sukces. To prawdopodobnie oznacza wyłączenie kablówki. Twoim celem jest uzyskanie jak największego
rozpędu.
Jednocześnie jednak bądź realistą. Zastanów się, jak długo jesteś w stanie żyć z tych pieniędzy, które masz, i pomyśl, jak najlepiej możesz wykorzystać ten czas. Określ, ile czasu jesteś
w stanie eksperymentować na nowym polu, a gdy ten czas minie, a Ty nie osiągniesz tego,
co planowałeś, wróć do zatrudnienia na etat. Za jakiś czas możesz spróbować jeszcze raz. Nie
podejmuj pochopnych decyzji zagrażających Twojej przyszłości, takich jak wzięcie dużego
kredytu, zastawienie domu czy pożyczenie pieniędzy od przyjaciół lub rodziny.
Być może pocieszy Cię to, że nie jesteś w tym wszystkim sam. Ja sam podjąłem dwie nieudane
próby pracy dla siebie, po których musiałem wrócić do zatrudnienia na etat.

Przychodząc codziennie do pracy, w której to inni wzbogacają się na tym, co robisz,
możesz odnieść wrażenie, że praca dla siebie będzie dużo łatwiejszym i przyjemniejszym
sposobem na spędzanie czasu. To prawda, że taka forma działalności daje dużo satysfakcji, ale jednocześnie wymaga ona ogromnej pracy — zwłaszcza gdy dopiero jesteś
na początkowym etapie rozwijania swojej działalności.
Problem polega na tym, że nie jesteś w stanie oszacować, jaka ciężka będzie to praca,
dopóki nie rzucisz pracy obecnej — a wtedy będzie już za późno na cofnięcie decyzji.
Dlatego tak gorąco polecam wszystkim, aby rozpoczęli rozwijanie własnej działalności
na boku i podjęli decyzję o odejściu z pracy dopiero wtedy, gdy zaczną odnosić pierwsze
sukcesy. Dzięki temu będą w stanie z grubsza ocenić, ile godzin dziennie będą musieli
pracować, gdy pójdą na swoje. Wielu początkujących przedsiębiorców nie ma pojęcia,
jak trudne jest prowadzenie własnej firmy i ile dodatkowych rzeczy trzeba robić. Nie
zdają sobie sprawy z pobocznych aspektów prowadzenia własnej działalności, które
nie mają bezpośredniego związku z rozwijaniem firmy.
Rozpoczynając własną działalność na boku w sytuacji, gdy masz jednocześnie stałe
zatrudnienie, szybko poczujesz, co to znaczy pracować po godzinach i rozwijać nowe
przedsięwzięcie. Unikniesz wielkiego ryzyka, które przyprawiło wielu początkujących
przedsiębiorców o wrzody żołądka i siwe włosy, ponieważ Twoje „być albo nie być”
nie będzie uzależnione od tego, czy Twoje przedsięwzięcie się powiedzie. Nawet jeśli
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Twój pomysł zakończy się porażką, nie zostaniesz z niczym, ponieważ praca na etat
wciąż będzie Ci przynosić stałe dochody.
A jeśli wciąż nie jesteś przekonany, podam Ci jeszcze jeden powód, który jest być
może najmocniejszym argumentem przemawiającym za tym, aby wybrać właśnie to rozwiązanie. Twoje nowe przedsięwzięcie — zwłaszcza gdy robisz to po raz pierwszy —
prawdopodobnie zakończy się porażką. Tak kończy większość nowych firm. Bardzo
możliwe, że będziesz musiał podjąć kilka prób, zanim Twoja działalność zacznie przynosić Ci faktyczne dochody. Co wolisz: odkładać pieniądze przez kilka lat po to, żeby
zaryzykować jeden raz, w nadziei na to, że się uda, czy mieć stałe dochody, które umożliwią Ci podjęcie kilku prób, aż w końcu znajdziesz idealne rozwiązanie dla siebie?

Ile tak naprawdę pracujesz?
W tym miejscu wyznam Ci całkowicie szczerze, że mimo iż byłem bardzo dobrym
pracownikiem w większości firm, które mnie zatrudniały, nie pracowałem nawet w połowie tak ciężko, jak bym mógł.
Nie zdawałem sobie z tego sprawy, dopóki nie założyłem własnej działalności i nie
zacząłem z uwagą śledzić, ile czasu poświęcam na poszczególne zajęcia. Gdy po raz
pierwszy zacząłem pracować dla siebie, nie mogłem uwierzyć, jak trudno jest przetrwać
ośmiogodzinny dzień pracy. W mojej wcześniejszej pracy pracowałem od ośmiu do dziesięciu godzin dziennie, dlaczego więc tak trudno było mi usiąść przy biurku i pracować
przez osiem godzin bez przerwy, gdy byłem wreszcie na swoim? I dlaczego rezultaty
mojej pracy były dużo gorsze niż te, które osiągałem w takim samym czasie, pracując
na etat?
Odpowiedzi na te pytania poznałem, gdy zacząłem bacznie śledzić, jak wykorzystuję
swój czas. Opracowałem mechanizm zapisywania wszystkiego, co robię w każdej minucie
swojego roboczego dnia. Dzięki temu odkryłem, dlaczego czas przecieka mi przez palce.
Okazało się, że w ciągu dnia tylko cztery godziny poświęcam na prawdziwą pracę. Nie
uwierzyłbym w to, gdyby ktoś mi to powiedział — nadal jest mi trudno w to uwierzyć, ale liczby nie kłamią. Pracowałem ciężej niż kiedykolwiek, ale osiągałem tylko
połowę swojej potencjalnej wydajności każdego dnia.
Od razu zacząłem się zastanawiać, jaką miałem wydajność, gdy pracowałem na etat.
Prześledziłem w myślach typowy dzień w pracy i spróbowałem ocenić, jak spędzałem
wtedy czas.
Liczbą wyjściową było osiem godzin. Odjąłem od nich jedną godzinę na rozmowy
z ludźmi — zarówno te związane z pracą, jak i te z nią niezwiązane. Odkryłem, że w ciągu
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przeciętnego dnia w pracy spędzałem sporo czasu na rozmowach. Zazwyczaj były to
krótkie wymiany zdań, ale gdy je wszystkie zsumować, wychodziło około jednej godziny
dziennie. Niektóre z tych rozmów były oczywiście związane z pracą, ale trudno to uznać
za wydajne spędzanie czasu.
Zostało mi siedem godzin. Od tej liczby odjąłem kolejne dwie godziny na ogólne sprawy
związane ze sprawdzaniem poczty i odpowiadaniem na e-maile, czytaniem biuletynów
i notek, a także uczestniczeniem w bezsensownych zebraniach, na których mogłoby
w ogóle mnie nie być, ponieważ i tak nie dochodziło tam do żadnych ważnych ustaleń.
Na końcu musiałem odjąć jeszcze jedną godzinę na coś, co nazwałem ogólnym lenistwem. Każdy z nas od czasu do czasu odpływa gdzieś myślami — w takich chwilach
sprawdzamy wiadomości na Facebooku, odpowiadamy na prywatne e-maile itd. Nie
ma sensu temu zaprzeczać. Prawdopodobnie te czynności zabierają nam około jednej
godziny dziennie.
Ile zatem czasu mi pozostało? Cztery godziny. Większość z nas prawdopodobnie przepracowuje tylko cztery z ośmiu godzin dziennie. I jestem pewien, że w niektóre dni tych
godzin jest jeszcze mniej. Jest jednak jeszcze jeden czynnik, który trzeba wziąć pod
uwagę. Jak wydajnie pracujemy w ciągu tych czterech godzin?
Chciałbym myśleć o tym w następujący sposób. Wyobraź sobie człowieka, który biega
dla zdrowia i kondycji, oraz kogoś, kto ucieka przed głodnym, groźnym lwem. Tak właśnie wygląda różnica między pracą, którą wykonujesz, gdy jesteś zatrudniony na etat,
a pracą na własny rachunek. Gdy prowadzisz swoją działalność, pracujesz dużo ciężej,
ponieważ zarabiasz tylko wtedy, gdy faktycznie robisz coś produktywnego.
Wziąwszy to pod uwagę, możemy prawdopodobnie założyć, że mamy o połowę mniejszą
wydajność, gdy pracujemy dla kogoś. A to oznacza, że podczas typowego dnia w pracy
na etat marnowałem ekwiwalent dwóch godzin ciężkiej, prawdziwej, wydajnej pracy
(a czasami nawet zostawałem dłużej i pracowałem dziesięć godzin zamiast ośmiu).
Po co Ci o tym wszystkim mówię? Z dwóch powodów. Po pierwsze, chcę, żebyś zdał
sobie sprawę, że gdy założysz własną działalność, będziesz musiał pracować dużo ciężej
niż na etacie, nawet jeśli poświęcisz na pracę (teoretycznie) taką samą liczbę godzin
dziennie. Musisz się na to przygotować i się do tego przyzwyczaić. Oczywiście, pracując dla siebie masz dużo większą motywację i robisz to z pasją, ale nie licz na to, że
ten entuzjazm będzie trwał wiecznie. Po jakimś czasie pasja wygaśnie — czasami dzieje
się to nagle, zupełnie znikąd. (Jeśli chcesz przeczytać dobrą książkę na ten temat, polecam
Ci So Good They Can’t Ignore You Cala Newporta).
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Po drugie, musisz sobie uświadomić, że nie jesteś w stanie zaplanować ośmiu godzin
pracy, gdy prowadzisz własną działalność. Gdy po raz pierwszy rzuciłem pracę na etat,
żeby w pełni się zająć własną działalnością, myślałem, że każdego dnia będę miał osiem
godzin na pracę. Przed odejściem z pracy każdego wieczora spędzałem od trzech do
czterech godzin wieczorem na rozwijaniu nowej działalności, więc uznałem, że jeśli będę
pracował osiem godzin dziennie, to zrobię dwa razy więcej. Niestety, byłem w wielkim błędzie. Rzeczywistość okazała się tak inna od tego, co planowałem, że straciłem
chęć do pracy i prawie się poddałem.
Zanim odejdziesz z obecnej firmy, musisz wiedzieć, czego możesz oczekiwać po rozpoczęciu własnej działalności — ile będziesz musiał pracować. A potem przygotuj się
psychicznie na naprawdę ciężką harówkę. Prześledź swój typowy dzień w pracy i przekonaj się, ile czasu poświęcasz na poszczególne czynności. Spróbuj osiągnąć cel sześciu
godzin wydajnej pracy w ciągu dnia. Rozwijając dodatkową działalność po godzinach
pracy, przygotujesz się na to, że za jakiś czas będziesz musiał intensywnie pracować
przez osiem albo i więcej godzin każdego dnia.

Przecięcie pępowiny
A zatem podjąłeś już decyzję. Chcesz być niezależny. Masz dość pracy „dla kogoś”.
Ale jak to zrobić? Nie jestem w stanie podać Ci jednego, uniwersalnego sposobu.
Zamiast tego pokażę Ci fikcyjny przykład, jak programista może przejść z pracy etatowej na samozatrudnienie.
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Joe zajmuje się programowaniem od około dziesięciu lat. Lubi swoją pracę, ale wolałby
zostać wolnym strzelcem i pracować dla siebie. Podoba mu się wizja elastycznych godzin
pracy i dobierania sobie klientów. Chce sam decydować, kiedy i nad czym będzie
pracować.
Od jakiegoś czasu Joe rozważa rozpoczęcie własnej działalności. Pierwszą rzeczą, jaką
robi, jest zmniejszenie wydatków i odkładanie co miesiąc jakiejś kwoty na konto. Nie
chce się martwić o finanse, gdy rzuci pracę i zacznie rozwijać swoją firmę, dlatego
postanawia, że odłoży kwotę równą wartości swoich rocznych dochodów. Dzięki temu
nie będzie musiał się martwić o pieniądze co najmniej przez pierwszy rok działalności.
Joe oblicza, że jeśli w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności zdoła zarobić
połowę kwoty, którą potrzebuje na życie, oszczędności wystarczą mu na dwa lata. To
całkiem sporo czasu na rozwinięcie firmy albo uświadomienie sobie, że ten pomysł jednak nie wypali. (Uwaga: kwota, którą odłożył Joe, nie jest równowartością rocznej pensji,
lecz rocznych wydatków — tego, ile potrzebuje, aby przeżyć, a nie prowadzić wygodne
życie. Joe jest gotowy na to poświęcenie, ponieważ chce spełnić swoje marzenie).
Joe zaczyna spędzać około piętnastu godzin tygodniowo na dodatkowej pracy — poza
tą, którą wykonuje na etat. Z tych piętnastu godzin pierwsze dwie poświęca na faktyczne wykonywanie zleceń, pięć na szukanie nowych klientów i reklamowanie swojej
działalności, a osiem na pracę, za którą może dostać faktyczne wynagrodzenie. Joe
rozpoczął proces rozwijania swojej działalności pół roku przed planowanym odejściem
z pracy, tak aby mieć pewien gwarantowany przychód i nie czuć aż tak silnej presji po
przejściu na samozatrudnienie.
Obliczył sobie, kiedy będzie mógł odejść z pracy i zaznaczył ten dzień w kalendarzu.
Gdy nadejdzie ta data, Joe wręczy szefowi wypowiedzenie i zacznie realizować swoje
marzenie. Będzie finansowo i psychicznie przygotowany na tę wielką zmianę.
Uwaga: mina! Niebezpieczne umowy o pracę
Muszę Cię ostrzec, że rady, które zamieściłem w tym rozdziale, mogą wpakować Cię w kłopoty.
Widziałem wiele sprytnie skonstruowanych umów o pracę, które na przykład mówią, że
wszystko, co zrobisz, należy do firmy, w której pracujesz.
Zanim zaczniesz rozwijać na boku swoją działalność, która być może za jakiś czas stanie się
Twoim głównym źródłem dochodów, sprawdź dokładnie, na co się zgodziłeś, podpisując
umowę o pracę z obecną firmą. Jeżeli jest tam zapis mówiący o tym, że wszystko, co robisz,
jest własnością tej firmy, warto, abyś poradził się prawnika, jak postępować w takiej sytuacji.
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Ja sam nie jestem prawnikiem, dlatego rada, której Ci zaraz udzielę, nie ma charakteru porady
prawnej. Oto co moim zdaniem powinieneś zrobić w takiej sytuacji. Jeżeli w Twojej umowie
o pracę znajduje się zapis mówiący, że wszystko, co robisz, jest własnością firmy, bez względu na to, czy odbywa się to w godzinach pracy, czy nie, to poproś o usunięcie tej klauzuli
z umowy albo poszukaj innej pracy. Nie jestem zwolennikiem niewolnictwa, a taka umowa
jest według mnie po prostu drakońska. Rozumiem, że firma nie chce, abyś w czasie pracy
wykonywał dodatkowe zlecenia, korzystając z jej środków i sprzętu, ale nie uważam, aby pracodawca miał prawo stawiać Ci jakiekolwiek ograniczenia w odniesieniu do tego, co robisz
w wolnym czasie (to jest tylko moje zdanie).
Jeżeli Twoja umowa zawiera klauzulę mówiącą, że wszystko, co tworzysz w godzinach pracy
albo korzystając z firmowego sprzętu, należy do firmy, sprawa nieco bardziej się komplikuje,
ponieważ taki zapis pozostawia duże pole do interpretacji. Ja w takiej sytuacji powiedziałbym wprost, że wykonuję dodatkowe zlecenia, i starannie zapisywałbym informacje na temat
tego, w jakich godzinach nad nimi pracowałem i z jakich środków oraz sprzętu korzystałem.
Jeśli będziesz prowadził taki kalendarz, pokazujący, że wszystkie dodatkowe zlecenia wykonywałeś w czasie poza pracą i korzystając z własnych środków, to Twoja sytuacja będzie
w miarę komfortowa. Jednak nawet wtedy powinieneś stąpać ostrożnie. Nie zaszkodzi udać
się po poradę do prawnika.
Podsumowując, jeżeli obawiasz się, że możesz mieć problemy z pracodawcą, to prawdopodobnie tak będzie. Masz do wyboru dwie opcje. Albo będziesz trzymał wszystko w wielkiej
tajemnicy, albo uczciwie poinformujesz pracodawcę o swojej dodatkowej pracy. Każde z tych
rozwiązań ma swoje minusy. Bez względu na sytuację zawsze warto notować w dzienniku,
w jakich godzinach pracujesz nad dodatkowymi zleceniami, tak aby nikt nie kwestionował
Twojego prawa własności do pracy, którą wykonałeś.

Działania
 Oblicz, ile dokładnie pieniędzy będziesz potrzebować na miesiąc, żeby przeżyć. Być może
zdziwisz się, gdy odkryjesz, jak wysoka teraz jest ta kwota. Jeśli chcesz szybciej odzyskać
„wolność”, musisz znaleźć sposób na jej obniżenie. Wtedy Twoja dodatkowa działalność
będzie mogła przynosić mniejsze dochody.

 Zacznij sobie zapisywać, jak spędzasz czas w pracy. Spróbuj zyskać pogląd na to, ile czasu
zajmują Ci poszczególne czynności. A teraz zastanów się, ile godzin spędzasz na prawdziwej, wydajnej pracy — uzyskany wynik może Cię zdziwić.
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