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Niniejsze opracowanie kierujemy do początkujących przedsiębiorców, którzy myślą        

o  swoim pierwszym przedsięwzięciu typu start-up lub są już w trakcie jego realizacji. Kwestie, 

które poruszamy, odnoszą się do aspektów związanych z ludźmi. Jeśli mówimy                               

o zatrudnianiu pracowników, to nie omawiamy etapów procesu rekrutacji, a podajemy 

wskazówki, jakimi należy się kierować przy ich doborze. Pisząc o podziale udziałów nie 

proponujemy formalnych zapisów do zastosowania w umowie, nie sugerujemy komu jaką 

liczbę udziałów przypisać, ale podkreślamy na co należy zwrócić uwagę podczas dobierania 

wspólników.

Nie istnieje jeden słuszny przepis na sukces, nie ma możliwości stworzenia uniwersalnej 

procedury, zwłaszcza dla kwestii niepowtarzalnych, jakimi są relacje między ludźmi                     

w środowisku tak dynamicznym jak start-up. Z drugiej strony, to z jakimi ludźmi będziemy 

tworzyć zalążek przyszłego sukcesu, zadecyduje o tym czy sukces nastąpi. Każda firma, która 

rozwija się w czasie, robi to we własny, indywidualny sposób.

W opracowaniu zwracamy uwagę na kwestie związane z żywym otoczeniem start-upu. 

Podkreślamy rolę i zwracamy uwagę na klienta oraz innych ludzi, którzy mają wpływ                  

na powodzenie przedsięwzięcia. Opracowanie, choć kierowane do początkujących 

przedsiębiorców, będzie miało zastosowanie również przy realizacji projektów wewnętrznych 

w firmach działających w sposób powtarzalny. Jednak w ich przypadku praktycznie 

niemożliwe jest całkowite odseparowanie projektu od pozostałej, ugruntowanej części 

przedsiębiorstwa.
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Start-up
to nie mała wersja dużej firmy

Nowe przedsięwzięcia, zwłaszcza te z obszaru technologicznego, charakteryzuje kilka 

czynników istotnie różniących je od przyjętego dotychczas modelu powstawania firm: koszty 

wdrożenia nowych technologii istotnie zmalały, tempo zmian oraz mnogość i różnorodność 

konkurencji znacząco wzrosły, przepływ informacji następuje praktycznie w czasie 

rzeczywistym. Działając w takich warunkach nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki, start-up 

jest środowiskiem, w którym różnorodność tworzących go osobowości jest bardzo istotna. 

Niezależnie od tego, czy start-upem jest przedsięwzięcie powstające w „garażu”, czy jest nim 

nowy projekt realizowany w strukturach dojrzalej organizacji, kluczowym czynnikiem 

powodzenia będą ludzie.

Autorem tytułowego twierdzenia jest Steve Blank, uznany na świecie autorytet w zakresie 

metodyki rozwijania start-upów i nauczania przedsiębiorczości. Promowane przez niego 

podejście pozwoliło wielu start-upom przekształcić się w regularne firmy. Zwracając 

szczególną uwagę na specyfikę polskiego środowiska start-upowego, proponujemy 

potraktować „czynnik ludzki w start-upie”, jako najważniejszy spośród wszystkich innych 

istotnych czynników towarzyszących budowaniu nowej firmy.

Na potrzeby tego opracowania przyjmijmy definicję start-upu zbliżoną do tej proponowanej 

przez Erica Ries'a. Mianowicie, „start-up” to takie środowisko, w którym grupa ludzi                     

w warunkach skrajnej niepewności tworzy nowe produkty lub usługi, za które klient docelowy 

ma zapłacić.

Typowy sposób dostarczania nowych produktów na rynek oznaczał uznanie samego 

pomysłu, produktu, procesu jego wytworzenia, testowania i udostępnienia do sprzedaży, za 

podstawę działania. Taki model dostarczania nowych produktów lub usług na rynek stawiał 

je w centrum przedsięwzięcia. Działano według wcześniej określonej, mało zmiennej w czasie 

ścieżki postępowania, organizowano strukturę przedsiębiorstwa, dzielono obowiązki                  

i zakresy odpowiedzialności. Jest to tradycyjne podejście, w którym biznesplan stanowi 

przewidywalną drogę określającą z góry i kategorycznie kolejne kroki przedsięwzięcia.              

W takim modelu oczywiste jest przekonanie, że dokładna realizacja punktów biznesplanu 

doprowadzi do wytworzenia wartościowego produktu lub usługi i pozyskania klientów, którzy 

za nie zapłacą. Standardowe podejście przypisuje określone role określonym osobom oraz 

zakłada ścisłe egzekwowanie przyjętych założeń. Tymczasem start-up to przedsięwzięcie, 

które rozpoczyna się od wizji, pomysłu i hipotez, bez jakichkolwiek dowodów na to, że rynek 

faktycznie kupi wytworzoną wartość. Prowadzący start-up działają w warunkach skrajnej 

niepewności, mając na początku jedynie poczucie misji, wizję i wiarę. Wszystkie założenia 

zostaną ostatecznie zweryfikowane przez klienta. Tworzenie start-upu w tradycyjnym 

modelu produkcyjnym może doprowadzić do skutecznej realizacji błędnych założeń                    

i perfekcyjnego stworzenia całkowicie zbędnego produktu. Metody prowadzenia działalności 

znane z dużych firm o ustabilizowanej pozycji okazują się w przypadku start-upu niewłaściwe. 

Samo zredukowanie elementów dojrzałego przedsiębiorstwa i zasad w nim obowiązujących 

do mniejszej skali nie sprawi, że nowe przedsięwzięcie odniesie sukces. Powołanie struktury, 

w której funkcjonują na przykład działy marketingu, sprzedaży czy HR i okrojenie ich zasobów 

(mniej ludzi, mniej środków) nie będzie oznaczało, że mamy do czynienia z prawidłowo 

funkcjonującym przedsięwzięciem.

Skoro obwiązujące w dojrzałej gospodarce reguły nie do końca działają w świecie start-upów, 

to podejmując się działań o start-upowym charakterze należy przede wszystkim przemyśleć 

fundamenty i motywacje swoich działań, mieć wizję przewidywanych rezultatów, która bez 

przerwy powinna być poddawana rzeczowej i konstruktywnej konfrontacji z rzeczywistością.

INNA SKALA – INNE METODY
Choć zdarza się i w dojrzałych firmach, niedostatek zasobów jest niezbywalną cechą 

start-upów. Struktura i zasady organizacji dopiero się kształtują. Nawet jeśli mamy 

zapewnione finansowanie przedsięwzięcia, możemy nie mieć właściwych ludzi, którzy będą   

w stanie je realizować. Jeśli mamy ludzi i pieniądze, ścigamy się z najbardziej deficytowym 

zasobem, którym jest czas. Kluczowymi są: umiejętność racjonalnego gospodarowania 

zasobami finansowymi, utrzymywanie wysokiej motywacji współpracowników i trzymanie ręki 

na rynkowym pulsie.

Praca w start-upie różni się zasadniczo od pracy w dużej ustabilizowanej firmie. Wpływa          

na to zwłaszcza tempo działań, które jest wielokrotnie większe. W dużej firmie proces 

decyzyjny zabiera zwykle dużo czasu i angażuje wiele osób w różnych obszarach struktury 

organizacyjnej. W start-upie decyzje na wszystkich szczeblach – na ogół zresztą płaskiej – 

struktury, podejmowane są bardzo szybko. Często decyzje okazują się błędnymi i należy         

je pilnie korygować. Dobrze więc, aby ich ewentualne negatywne konsekwencje były możliwe 

do zniwelowania i nie miały wpływu długofalowego.

W start-upie łatwo ulec pokusie przedwczesnego skalowania działalności operacyjnej. 

Jednym z jej przejawów będzie tworzenie nowych struktur i zatrudnianie kolejnych ludzi – bez 

względu na czynione postępy, informacje, jakie otrzymujemy z rynku, czy brak 

wypracowanego modelu biznesowego. Oczywiście zawsze powinniśmy się rozglądać              

za talentami i ściągać je do naszego zespołu, jednak z zatrudnianiem kolejnych 

współpracowników powinniśmy wyczekać do momentu, w którym sposób generowania 

przychodów zostanie potwierdzony rynkowo i zacznie być przewidywalny.

ŁĄCZENIE KOMPETENCJI
W tradycyjnym modelu przedsiębiorstwa precyzyjnie określone są struktury organizacyjne       

i tytuły stanowisk. Zazwyczaj odzwierciedlają one faktyczne zakresy obowiązków                             

i odpowiedzialność poszczególnych działów i ludzi. Jest to zasadne, gdyż tytuły takie opisują 

funkcje realizowane w organizacjach, które znają już swój model biznesowy. Biorąc pod 

uwagę niewiadome towarzyszące tworzeniu start-upu, istotne elementy modelu 

biznesowego mogą zmieniać się praktycznie każdego dnia. Kiedy otrzymujemy informacje 

zwrotne od klientów, wyciągamy wnioski i wdrażamy korekty, bywa, że przyjęte wcześniej 

założenia okazują się błędne. Charakterystyczny dla start-upu chaos i ciągła zmiana                   

to środowisko, w którym najlepiej odnajdą się ludzie otwarci, elastyczni, gotowi do działania 

poza schematami.

Jeśli start-up jako całość z definicji dopiero „szuka właściwego modelu”, to także każdy 

zatrudniony w nim człowiek w obszarze swoich możliwości i kompetencji powinien 

angażować się w znalezienie tego właściwego modelu i swojego w nim miejsca. Ludzie muszą 

być gotowi do zajmowania się różnymi problemami. Lepiej zapomnieć o zdefiniowanym, 

wąskim i zamkniętym zakresie obowiązków. Przypisywanie tradycyjnych nazw stanowisk 

może wprowadzać zamieszanie i zaciemnić cele, do jakich powinien zmierzać pracownik.

Improwizacja, działanie bez szczegółowego planu, eksperymentowanie i wyciąganie 

wniosków to pożądana postawa pracownika start-upu, który dodatkowo powinien nauczyć 

się postrzegać porażki jako szanse na poprawę działania swojego i organizacji. Problemy          

z odnalezieniem się w start-upie mogą mieć osoby, które wcześniej pracowały w dużych, 

sformalizowanych strukturach, miały do czynienia ze standardowymi produktami, wytyczoną 

ścieżką postępowania oraz oceny efektywności. Ostateczną decyzję o rozpoczęciu 

współpracy należy podejmować, patrząc przez pryzmat rzeczywistych umiejętności                      

i predyspozycji, a nie tylko kierując się CV.

ŚRODOWISKO CIĄGŁEJ ZMIANY
Biznesplany mogą realizować firmy o ugruntowanej i ustabilizowanej pozycji rynkowej, które 

znają swoich klientów, ich potrzeby, wiedzą jakie cechy produktu są dla nich ważne.                   

W odróżnieniu od nich, start-upy zwykle nie wiedzą tych wszystkich rzeczy, powinny więc 

działać w sposób, który będzie umożliwiał zdobycie wiedzy o tych sprawach. To rynek i klienci 

dają odpowiedź na pytanie jaki jest najlepszy sposób na to aby start-up przekształcił                

się w regularną firmę. Aby znaleźć te odpowiedzi konieczna jest jednak gotowość do ciągłego 

eksperymentowania, wprowadzania zmian, weryfikacji, wyciągania wniosków i wdrażania 

korekt. Cykl ten powinien odbywać się tak szybko jak to możliwe i tak wiele razy ile trzeba.       

W taki sposób start-up powinien działać aż do czasu znalezienia własnego rentownego               

i powtarzalnego modelu biznesowego, który będzie umożliwiał zwiększanie skali działalności.
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do zniwelowania i nie miały wpływu długofalowego.

W start-upie łatwo ulec pokusie przedwczesnego skalowania działalności operacyjnej. 

Jednym z jej przejawów będzie tworzenie nowych struktur i zatrudnianie kolejnych ludzi – bez 

względu na czynione postępy, informacje, jakie otrzymujemy z rynku, czy brak 

wypracowanego modelu biznesowego. Oczywiście zawsze powinniśmy się rozglądać              

za talentami i ściągać je do naszego zespołu, jednak z zatrudnianiem kolejnych 

współpracowników powinniśmy wyczekać do momentu, w którym sposób generowania 

przychodów zostanie potwierdzony rynkowo i zacznie być przewidywalny.

ŁĄCZENIE KOMPETENCJI
W tradycyjnym modelu przedsiębiorstwa precyzyjnie określone są struktury organizacyjne       

i tytuły stanowisk. Zazwyczaj odzwierciedlają one faktyczne zakresy obowiązków                             

i odpowiedzialność poszczególnych działów i ludzi. Jest to zasadne, gdyż tytuły takie opisują 

funkcje realizowane w organizacjach, które znają już swój model biznesowy. Biorąc pod 

uwagę niewiadome towarzyszące tworzeniu start-upu, istotne elementy modelu 

biznesowego mogą zmieniać się praktycznie każdego dnia. Kiedy otrzymujemy informacje 

zwrotne od klientów, wyciągamy wnioski i wdrażamy korekty, bywa, że przyjęte wcześniej 

założenia okazują się błędne. Charakterystyczny dla start-upu chaos i ciągła zmiana                   

to środowisko, w którym najlepiej odnajdą się ludzie otwarci, elastyczni, gotowi do działania 

poza schematami.

Jeśli start-up jako całość z definicji dopiero „szuka właściwego modelu”, to także każdy 

zatrudniony w nim człowiek w obszarze swoich możliwości i kompetencji powinien 

angażować się w znalezienie tego właściwego modelu i swojego w nim miejsca. Ludzie muszą 

być gotowi do zajmowania się różnymi problemami. Lepiej zapomnieć o zdefiniowanym, 

wąskim i zamkniętym zakresie obowiązków. Przypisywanie tradycyjnych nazw stanowisk 

może wprowadzać zamieszanie i zaciemnić cele, do jakich powinien zmierzać pracownik.

Improwizacja, działanie bez szczegółowego planu, eksperymentowanie i wyciąganie 

wniosków to pożądana postawa pracownika start-upu, który dodatkowo powinien nauczyć 

się postrzegać porażki jako szanse na poprawę działania swojego i organizacji. Problemy          

z odnalezieniem się w start-upie mogą mieć osoby, które wcześniej pracowały w dużych, 

sformalizowanych strukturach, miały do czynienia ze standardowymi produktami, wytyczoną 

ścieżką postępowania oraz oceny efektywności. Ostateczną decyzję o rozpoczęciu 

współpracy należy podejmować, patrząc przez pryzmat rzeczywistych umiejętności                      

i predyspozycji, a nie tylko kierując się CV.

ŚRODOWISKO CIĄGŁEJ ZMIANY
Biznesplany mogą realizować firmy o ugruntowanej i ustabilizowanej pozycji rynkowej, które 

znają swoich klientów, ich potrzeby, wiedzą jakie cechy produktu są dla nich ważne.                   

W odróżnieniu od nich, start-upy zwykle nie wiedzą tych wszystkich rzeczy, powinny więc 

działać w sposób, który będzie umożliwiał zdobycie wiedzy o tych sprawach. To rynek i klienci 

dają odpowiedź na pytanie jaki jest najlepszy sposób na to aby start-up przekształcił                

się w regularną firmę. Aby znaleźć te odpowiedzi konieczna jest jednak gotowość do ciągłego 

eksperymentowania, wprowadzania zmian, weryfikacji, wyciągania wniosków i wdrażania 

korekt. Cykl ten powinien odbywać się tak szybko jak to możliwe i tak wiele razy ile trzeba.       

W taki sposób start-up powinien działać aż do czasu znalezienia własnego rentownego               

i powtarzalnego modelu biznesowego, który będzie umożliwiał zwiększanie skali działalności.
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Start-up
to nie mała wersja dużej firmy

Nowe przedsięwzięcia, zwłaszcza te z obszaru technologicznego, charakteryzuje kilka 

czynników istotnie różniących je od przyjętego dotychczas modelu powstawania firm: koszty 

wdrożenia nowych technologii istotnie zmalały, tempo zmian oraz mnogość i różnorodność 

konkurencji znacząco wzrosły, przepływ informacji następuje praktycznie w czasie 

rzeczywistym. Działając w takich warunkach nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki, start-up 

jest środowiskiem, w którym różnorodność tworzących go osobowości jest bardzo istotna. 

Niezależnie od tego, czy start-upem jest przedsięwzięcie powstające w „garażu”, czy jest nim 

nowy projekt realizowany w strukturach dojrzalej organizacji, kluczowym czynnikiem 

powodzenia będą ludzie.

Autorem tytułowego twierdzenia jest Steve Blank, uznany na świecie autorytet w zakresie 

metodyki rozwijania start-upów i nauczania przedsiębiorczości. Promowane przez niego 

podejście pozwoliło wielu start-upom przekształcić się w regularne firmy. Zwracając 

szczególną uwagę na specyfikę polskiego środowiska start-upowego, proponujemy 

potraktować „czynnik ludzki w start-upie”, jako najważniejszy spośród wszystkich innych 

istotnych czynników towarzyszących budowaniu nowej firmy.

Na potrzeby tego opracowania przyjmijmy definicję start-upu zbliżoną do tej proponowanej 

przez Erica Ries'a. Mianowicie, „start-up” to takie środowisko, w którym grupa ludzi                     

w warunkach skrajnej niepewności tworzy nowe produkty lub usługi, za które klient docelowy 

ma zapłacić.

Typowy sposób dostarczania nowych produktów na rynek oznaczał uznanie samego 

pomysłu, produktu, procesu jego wytworzenia, testowania i udostępnienia do sprzedaży, za 

podstawę działania. Taki model dostarczania nowych produktów lub usług na rynek stawiał 

je w centrum przedsięwzięcia. Działano według wcześniej określonej, mało zmiennej w czasie 

ścieżki postępowania, organizowano strukturę przedsiębiorstwa, dzielono obowiązki                  

i zakresy odpowiedzialności. Jest to tradycyjne podejście, w którym biznesplan stanowi 

przewidywalną drogę określającą z góry i kategorycznie kolejne kroki przedsięwzięcia.              

W takim modelu oczywiste jest przekonanie, że dokładna realizacja punktów biznesplanu 

doprowadzi do wytworzenia wartościowego produktu lub usługi i pozyskania klientów, którzy 

za nie zapłacą. Standardowe podejście przypisuje określone role określonym osobom oraz 

zakłada ścisłe egzekwowanie przyjętych założeń. Tymczasem start-up to przedsięwzięcie, 

które rozpoczyna się od wizji, pomysłu i hipotez, bez jakichkolwiek dowodów na to, że rynek 

faktycznie kupi wytworzoną wartość. Prowadzący start-up działają w warunkach skrajnej 

niepewności, mając na początku jedynie poczucie misji, wizję i wiarę. Wszystkie założenia 

zostaną ostatecznie zweryfikowane przez klienta. Tworzenie start-upu w tradycyjnym 

modelu produkcyjnym może doprowadzić do skutecznej realizacji błędnych założeń                    

i perfekcyjnego stworzenia całkowicie zbędnego produktu. Metody prowadzenia działalności 

znane z dużych firm o ustabilizowanej pozycji okazują się w przypadku start-upu niewłaściwe. 

Samo zredukowanie elementów dojrzałego przedsiębiorstwa i zasad w nim obowiązujących 

do mniejszej skali nie sprawi, że nowe przedsięwzięcie odniesie sukces. Powołanie struktury, 

w której funkcjonują na przykład działy marketingu, sprzedaży czy HR i okrojenie ich zasobów 

(mniej ludzi, mniej środków) nie będzie oznaczało, że mamy do czynienia z prawidłowo 

funkcjonującym przedsięwzięciem.

Skoro obwiązujące w dojrzałej gospodarce reguły nie do końca działają w świecie start-upów, 

to podejmując się działań o start-upowym charakterze należy przede wszystkim przemyśleć 

fundamenty i motywacje swoich działań, mieć wizję przewidywanych rezultatów, która bez 

przerwy powinna być poddawana rzeczowej i konstruktywnej konfrontacji z rzeczywistością.

INNA SKALA – INNE METODY
Choć zdarza się i w dojrzałych firmach, niedostatek zasobów jest niezbywalną cechą 

start-upów. Struktura i zasady organizacji dopiero się kształtują. Nawet jeśli mamy 
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zasobem, którym jest czas. Kluczowymi są: umiejętność racjonalnego gospodarowania 

zasobami finansowymi, utrzymywanie wysokiej motywacji współpracowników i trzymanie ręki 

na rynkowym pulsie.

Praca w start-upie różni się zasadniczo od pracy w dużej ustabilizowanej firmie. Wpływa          
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KREATYWNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
JAKO KLUCZ
Jeśli start-up ma stworzyć i udostępnić oprogramowanie, to zalecany jest tryb działania 

zaproponowany w 2001 r. w dokumencie o nazwie Agile Manifesto (pol. Manifest Zwinnego 

Wytwarzania Oprogramowania). Jego autorzy zalecają przedkładanie, cytujemy:

• Ludzi i interakcji                               ponad                       procesy i narzędzia.

• Działającego oprogramowania       ponad              obszerną dokumentację.

• Współpracy z klientem                    ponad                        formalne ustalenia.

• Reagowania na zmiany                    ponad                   podążanie za planem.

Doceniając to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenią to, co po lewej. 

Powyższe zasady, choć opracowane przez twórców oprogramowania, stosują się w całej 

rozciągłości również do przedsięwzięć nieprogramistycznych.

Jeśli nie wiemy, co dokładnie mamy robić i jakich metod przy tym używać, a naszym 

zadaniem jest w pierwszej kolejności rozwiązanie tego dylematu, musimy wykazać się dużą 

dozą kreatywności i elastyczności w działaniu. W ogóle, ze swej istoty, start-up musi być 

skrajnie elastyczny w myśleniu i w działaniu. Szukając wydajnego modelu biznesowego, 

często wchodząc na nowe rynki z nowymi, nieznanymi do tej pory produktami, należy 

szukać różnych sposobów potwierdzania lub odrzucania przyjętych hipotez. Chcąc 

funkcjonować w takich realiach nie można być dogmatycznym, należy działać szybko                 

i elastycznie oraz trzeba umieć funkcjonować bez twardo zdefiniowanego planu.

Dużo mówi się dzisiaj o kreatywności. Proces twórczy jest na tyle oryginalny i niepoliczalny, 

że trudno przyłożyć do niego konkretne miary, jednak szukając partnerów do start-upu,          

w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na kreatywność zatrudnianych. To, jak twórczo 

partner będzie w stanie proponować rozwiązania nowych problemów, będzie kluczowym 

czynnikiem powodzenia przedsięwzięcia. Często w nowym podejściu do kwestii już 

powszechnie znanych, innym spojrzeniu na pozornie już rozwiązany problem, będzie tkwił 

zalążek sukcesu. Nigdy nie wiadomo, które kreatywnie zaproponowane rozwiązanie okaże 

się tym przełomowym.

Start-up nie powinien być środowiskiem, w którym ludzi motywuje się na zasadzie kija                 

i marchewki. Nagradzanie sukcesów i karanie błędów buduje środowisko, w którym 

ogranicza się kreatywność i pomysłowość. Jeśli procesy twórcze będą przedmiotem 

konkurencji, ludzie unikając możliwej krytyki będą się obawiać proponowania nowych 

pomysłów. Należy pobudzać współpracowników do ciągłej inicjatywy i otwartości                        

w proponowaniu nowych rozwiązań. Jeśli pracownik będzie wiedział, że może się pomylić,     

że jego pomysł nie musi koniecznie okazać się genialny w praktyce, to nie będzie                       

się zniechęcał do proponowania kolejnych. Świadomość, że działa się w środowisku                  

w którym pracują inni, podobni ludzie, również omylni, ale ze wszystkich sił i wspólnie 

starający się proponować działania, które posuną całe przedsięwzięcie do przodu, pozwala 

pozbyć się strachu przed wyrażaniem opinii. Skoro nie ma rywalizacji o nagrodę ani obawy 

kary, zwiększa się otwartość na współpracę z innymi i pomaganie im w rozwoju ich koncepcji.

BADAJ RYNEK I REAGUJ NA JEGO
POTRZEBY
To w jaki sposób zostanie ukształtowana struktura organizacyjna start-upu, zależy głównie 

od realiów rynkowych. Wyłącznie rynek, klienci, popyt na produkt czy usługę lub ich brak 

powinny decydować o tym, jak organizować zalążek przyszłej firmy. Prowadzenie typowych, 

profesjonalnych badań fokusowych, przeprowadzanie ankiet czy pytanie znajomych o opinię 

może dać nieprawdziwy obraz sytuacji, zarazem stanowiąc koszt, na tym etapie rozwoju, 

nieadekwatny do korzyści. Najlepszym miernikiem czynionych postępów będą realni klienci, 

którzy zaczną aktywnie korzystać z oferty (jeśli działamy w modelu, który opiera się na dużym 

zasięgu) lub płacić za dostarczaną propozycję wartości. Kluczowym działaniem na początku 

rozwoju start-upu będzie więc docieranie do potencjalnych klientów. Będzie to wielokrotnie 

powtarzany cykl, na który składają się: proponowanie rozwiązań, zbieranie informacji 

zwrotnych, wyciąganie wniosków, wdrażanie zmian i ponowny kontakt z klientem.

Bardzo często liderowi czy członkom zespołu zdarza się przekonanie, że lepiej od klienta 

wiedzą, czego mu potrzeba i tworzą rozwiązania z takim przekonaniem. Tymczasem nawet 

jeśli znamy specyfikę rynku i wydaje nam się, że rozwiązujemy dobrze jakiś problem,                 

to w większości przypadków okazuje się, że klient ma jednak inne oczekiwania. Dlatego też 

do tworzenia start-upu i jego organizacji należy podejść od strony odbiorcy, a nie od strony 

twórcy. Pozwoli to uniknąć wielu błędów, oszczędzić czas i pieniądze. Jeśli będziemy zadawać 

właściwe pytania, klient sam powie, czego oczekuje, czego mu brakuje albo co można 

poprawić. Dopiero na tej podstawie należy podejmować decyzje dotyczące tworzenia 

struktur, zatrudniania ludzi i ponoszenia innych kosztów.

Im więcej kolejnych cyklów kontaktów z klientami, tym większa szansa na znalezienie tych 

elementów modelu biznesowego, które pozwolą generować przyszłej firmie dochody. Każdy 

projekt – a start-upowi bliżej właśnie do projektu niż do firmy – ma ograniczony przez różne 

czynniki czas. Mogą skończyć się pieniądze, ludzie mogą utracić motywację czy rynek zmieni 

się na tyle, że pierwotne idee przestaną mieć sens. Dlatego też szybkość, elastyczność, 

maksymalizacja liczby cykli uczenia się i kontaktów z klientami mają zasadnicze znaczenie. 

Przez całą fazę start-upu organizacja powinna maksymalnie wytężać siły, aby przekuć wysiłki 

w realizację celu, którym jest znalezienie powtarzalnego i skalowalnego modelu 

biznesowego.

BUDUJ FIRMĘ, NIE START-UP
Uznani obserwatorzy rozwoju gospodarczego wskazują, że głównym motorem rozwoju 

coraz bardziej będzie przedsiębiorczość innowacyjna, a jej jądrem – olbrzymi globalny ruch 

start-upowy, którego kolejne ogniska obserwujemy na całym świecie. Setki tysięcy nowych 

inicjatyw, tworzonych przez pasjonatów, ludzi z wizją i chcących zmieniać świat, tworzą efekt 

tzw. długiego ogona (ang. long tail). Wiele mniejszych firm będzie tworzyć wartość, która 

zacznie dorównywać tej wytwarzanej przez gigantów. Aby jednak było to możliwe, 

pomysłodawcy, założyciele nowych start-upów, powinni od początku myśleć o swoim 

przedsięwzięciu jak o biznesie. Co prawda, jak wyżej stwierdzono, start-up to nie mała wersja 

dużej firmy, ale należy go traktować jak jej zalążek.

Etap start-upu może być fascynujący, pełen emocji i motywujących wyzwań, trzeba jednak 

pamiętać, że to tylko etap. Ludzie zaangażowani w takie przedsięwzięcie oczekują 

przekształcenia go w normalną firmę, posiadającą swój produkt, rynek, klientów. Pozwala       

to takiej organizacji przetrwać – w odróżnieniu od start-upu – dłuższy, teoretycznie 

nieograniczony czas. Czasami start-upowcy zatracają się całkowicie w start-upowaniu. Robią 

sztukę dla sztuki, owszem, często dobrze się przy tym bawiąc. W oczach bardziej 

doświadczonych przedsiębiorców wygląda to często na niepoważną zabawę. Tym mniej 

chwalebną, im bardziej za czyjeś, a nie własne pieniądze. Chcąc więc angażować poważnych 

partnerów i lojalnych pracowników, trzeba pamiętać o tym, że ostatecznie chodzi                        

o stworzenie rentownej firmy.
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Zwinne
zarządzanie
KREATYWNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
JAKO KLUCZ
Jeśli start-up ma stworzyć i udostępnić oprogramowanie, to zalecany jest tryb działania 

zaproponowany w 2001 r. w dokumencie o nazwie Agile Manifesto (pol. Manifest Zwinnego 

Wytwarzania Oprogramowania). Jego autorzy zalecają przedkładanie, cytujemy:

• Ludzi i interakcji                               ponad                       procesy i narzędzia.

• Działającego oprogramowania       ponad              obszerną dokumentację.

• Współpracy z klientem                    ponad                        formalne ustalenia.

• Reagowania na zmiany                    ponad                   podążanie za planem.

Doceniając to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenią to, co po lewej. 

Powyższe zasady, choć opracowane przez twórców oprogramowania, stosują się w całej 

rozciągłości również do przedsięwzięć nieprogramistycznych.

Jeśli nie wiemy, co dokładnie mamy robić i jakich metod przy tym używać, a naszym 

zadaniem jest w pierwszej kolejności rozwiązanie tego dylematu, musimy wykazać się dużą 

dozą kreatywności i elastyczności w działaniu. W ogóle, ze swej istoty, start-up musi być 

skrajnie elastyczny w myśleniu i w działaniu. Szukając wydajnego modelu biznesowego, 

często wchodząc na nowe rynki z nowymi, nieznanymi do tej pory produktami, należy 

szukać różnych sposobów potwierdzania lub odrzucania przyjętych hipotez. Chcąc 

funkcjonować w takich realiach nie można być dogmatycznym, należy działać szybko                 

i elastycznie oraz trzeba umieć funkcjonować bez twardo zdefiniowanego planu.

Dużo mówi się dzisiaj o kreatywności. Proces twórczy jest na tyle oryginalny i niepoliczalny, 

że trudno przyłożyć do niego konkretne miary, jednak szukając partnerów do start-upu,          

w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na kreatywność zatrudnianych. To, jak twórczo 

partner będzie w stanie proponować rozwiązania nowych problemów, będzie kluczowym 

czynnikiem powodzenia przedsięwzięcia. Często w nowym podejściu do kwestii już 

powszechnie znanych, innym spojrzeniu na pozornie już rozwiązany problem, będzie tkwił 

zalążek sukcesu. Nigdy nie wiadomo, które kreatywnie zaproponowane rozwiązanie okaże 

się tym przełomowym.

Start-up nie powinien być środowiskiem, w którym ludzi motywuje się na zasadzie kija                 

i marchewki. Nagradzanie sukcesów i karanie błędów buduje środowisko, w którym 

ogranicza się kreatywność i pomysłowość. Jeśli procesy twórcze będą przedmiotem 

konkurencji, ludzie unikając możliwej krytyki będą się obawiać proponowania nowych 

pomysłów. Należy pobudzać współpracowników do ciągłej inicjatywy i otwartości                        

w proponowaniu nowych rozwiązań. Jeśli pracownik będzie wiedział, że może się pomylić,     

że jego pomysł nie musi koniecznie okazać się genialny w praktyce, to nie będzie                       

się zniechęcał do proponowania kolejnych. Świadomość, że działa się w środowisku                  

w którym pracują inni, podobni ludzie, również omylni, ale ze wszystkich sił i wspólnie 

starający się proponować działania, które posuną całe przedsięwzięcie do przodu, pozwala 

pozbyć się strachu przed wyrażaniem opinii. Skoro nie ma rywalizacji o nagrodę ani obawy 

kary, zwiększa się otwartość na współpracę z innymi i pomaganie im w rozwoju ich koncepcji.

BADAJ RYNEK I REAGUJ NA JEGO
POTRZEBY
To w jaki sposób zostanie ukształtowana struktura organizacyjna start-upu, zależy głównie 

od realiów rynkowych. Wyłącznie rynek, klienci, popyt na produkt czy usługę lub ich brak 

powinny decydować o tym, jak organizować zalążek przyszłej firmy. Prowadzenie typowych, 

profesjonalnych badań fokusowych, przeprowadzanie ankiet czy pytanie znajomych o opinię 

może dać nieprawdziwy obraz sytuacji, zarazem stanowiąc koszt, na tym etapie rozwoju, 

nieadekwatny do korzyści. Najlepszym miernikiem czynionych postępów będą realni klienci, 

którzy zaczną aktywnie korzystać z oferty (jeśli działamy w modelu, który opiera się na dużym 

zasięgu) lub płacić za dostarczaną propozycję wartości. Kluczowym działaniem na początku 

rozwoju start-upu będzie więc docieranie do potencjalnych klientów. Będzie to wielokrotnie 

powtarzany cykl, na który składają się: proponowanie rozwiązań, zbieranie informacji 

zwrotnych, wyciąganie wniosków, wdrażanie zmian i ponowny kontakt z klientem.

Bardzo często liderowi czy członkom zespołu zdarza się przekonanie, że lepiej od klienta 

wiedzą, czego mu potrzeba i tworzą rozwiązania z takim przekonaniem. Tymczasem nawet 

jeśli znamy specyfikę rynku i wydaje nam się, że rozwiązujemy dobrze jakiś problem,                 

to w większości przypadków okazuje się, że klient ma jednak inne oczekiwania. Dlatego też 

do tworzenia start-upu i jego organizacji należy podejść od strony odbiorcy, a nie od strony 

twórcy. Pozwoli to uniknąć wielu błędów, oszczędzić czas i pieniądze. Jeśli będziemy zadawać 

właściwe pytania, klient sam powie, czego oczekuje, czego mu brakuje albo co można 

poprawić. Dopiero na tej podstawie należy podejmować decyzje dotyczące tworzenia 

struktur, zatrudniania ludzi i ponoszenia innych kosztów.

Im więcej kolejnych cyklów kontaktów z klientami, tym większa szansa na znalezienie tych 

elementów modelu biznesowego, które pozwolą generować przyszłej firmie dochody. Każdy 

projekt – a start-upowi bliżej właśnie do projektu niż do firmy – ma ograniczony przez różne 

czynniki czas. Mogą skończyć się pieniądze, ludzie mogą utracić motywację czy rynek zmieni 

się na tyle, że pierwotne idee przestaną mieć sens. Dlatego też szybkość, elastyczność, 

maksymalizacja liczby cykli uczenia się i kontaktów z klientami mają zasadnicze znaczenie. 

Przez całą fazę start-upu organizacja powinna maksymalnie wytężać siły, aby przekuć wysiłki 

w realizację celu, którym jest znalezienie powtarzalnego i skalowalnego modelu 

biznesowego.

BUDUJ FIRMĘ, NIE START-UP
Uznani obserwatorzy rozwoju gospodarczego wskazują, że głównym motorem rozwoju 

coraz bardziej będzie przedsiębiorczość innowacyjna, a jej jądrem – olbrzymi globalny ruch 

start-upowy, którego kolejne ogniska obserwujemy na całym świecie. Setki tysięcy nowych 

inicjatyw, tworzonych przez pasjonatów, ludzi z wizją i chcących zmieniać świat, tworzą efekt 

tzw. długiego ogona (ang. long tail). Wiele mniejszych firm będzie tworzyć wartość, która 

zacznie dorównywać tej wytwarzanej przez gigantów. Aby jednak było to możliwe, 

pomysłodawcy, założyciele nowych start-upów, powinni od początku myśleć o swoim 

przedsięwzięciu jak o biznesie. Co prawda, jak wyżej stwierdzono, start-up to nie mała wersja 

dużej firmy, ale należy go traktować jak jej zalążek.

Etap start-upu może być fascynujący, pełen emocji i motywujących wyzwań, trzeba jednak 

pamiętać, że to tylko etap. Ludzie zaangażowani w takie przedsięwzięcie oczekują 

przekształcenia go w normalną firmę, posiadającą swój produkt, rynek, klientów. Pozwala       

to takiej organizacji przetrwać – w odróżnieniu od start-upu – dłuższy, teoretycznie 

nieograniczony czas. Czasami start-upowcy zatracają się całkowicie w start-upowaniu. Robią 

sztukę dla sztuki, owszem, często dobrze się przy tym bawiąc. W oczach bardziej 

doświadczonych przedsiębiorców wygląda to często na niepoważną zabawę. Tym mniej 

chwalebną, im bardziej za czyjeś, a nie własne pieniądze. Chcąc więc angażować poważnych 

partnerów i lojalnych pracowników, trzeba pamiętać o tym, że ostatecznie chodzi                        

o stworzenie rentownej firmy.

PROPOZYCJA
WARTOŚCI

INFORMACJE
ZWROTNE

WNIOSKI

ZMIANY
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Zwinne
zarządzanie
KREATYWNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
JAKO KLUCZ
Jeśli start-up ma stworzyć i udostępnić oprogramowanie, to zalecany jest tryb działania 

zaproponowany w 2001 r. w dokumencie o nazwie Agile Manifesto (pol. Manifest Zwinnego 

Wytwarzania Oprogramowania). Jego autorzy zalecają przedkładanie, cytujemy:

• Ludzi i interakcji                               ponad                       procesy i narzędzia.

• Działającego oprogramowania       ponad              obszerną dokumentację.

• Współpracy z klientem                    ponad                        formalne ustalenia.

• Reagowania na zmiany                    ponad                   podążanie za planem.

Doceniając to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenią to, co po lewej. 

Powyższe zasady, choć opracowane przez twórców oprogramowania, stosują się w całej 

rozciągłości również do przedsięwzięć nieprogramistycznych.

Jeśli nie wiemy, co dokładnie mamy robić i jakich metod przy tym używać, a naszym 

zadaniem jest w pierwszej kolejności rozwiązanie tego dylematu, musimy wykazać się dużą 

dozą kreatywności i elastyczności w działaniu. W ogóle, ze swej istoty, start-up musi być 

skrajnie elastyczny w myśleniu i w działaniu. Szukając wydajnego modelu biznesowego, 

często wchodząc na nowe rynki z nowymi, nieznanymi do tej pory produktami, należy 

szukać różnych sposobów potwierdzania lub odrzucania przyjętych hipotez. Chcąc 

funkcjonować w takich realiach nie można być dogmatycznym, należy działać szybko                 

i elastycznie oraz trzeba umieć funkcjonować bez twardo zdefiniowanego planu.

Dużo mówi się dzisiaj o kreatywności. Proces twórczy jest na tyle oryginalny i niepoliczalny, 

że trudno przyłożyć do niego konkretne miary, jednak szukając partnerów do start-upu,          

w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na kreatywność zatrudnianych. To, jak twórczo 

partner będzie w stanie proponować rozwiązania nowych problemów, będzie kluczowym 

czynnikiem powodzenia przedsięwzięcia. Często w nowym podejściu do kwestii już 

powszechnie znanych, innym spojrzeniu na pozornie już rozwiązany problem, będzie tkwił 

zalążek sukcesu. Nigdy nie wiadomo, które kreatywnie zaproponowane rozwiązanie okaże 

się tym przełomowym.

Start-up nie powinien być środowiskiem, w którym ludzi motywuje się na zasadzie kija                 

i marchewki. Nagradzanie sukcesów i karanie błędów buduje środowisko, w którym 

ogranicza się kreatywność i pomysłowość. Jeśli procesy twórcze będą przedmiotem 

konkurencji, ludzie unikając możliwej krytyki będą się obawiać proponowania nowych 

pomysłów. Należy pobudzać współpracowników do ciągłej inicjatywy i otwartości                        

w proponowaniu nowych rozwiązań. Jeśli pracownik będzie wiedział, że może się pomylić,     

że jego pomysł nie musi koniecznie okazać się genialny w praktyce, to nie będzie                       

się zniechęcał do proponowania kolejnych. Świadomość, że działa się w środowisku                  

w którym pracują inni, podobni ludzie, również omylni, ale ze wszystkich sił i wspólnie 

starający się proponować działania, które posuną całe przedsięwzięcie do przodu, pozwala 

pozbyć się strachu przed wyrażaniem opinii. Skoro nie ma rywalizacji o nagrodę ani obawy 

kary, zwiększa się otwartość na współpracę z innymi i pomaganie im w rozwoju ich koncepcji.

BADAJ RYNEK I REAGUJ NA JEGO
POTRZEBY
To w jaki sposób zostanie ukształtowana struktura organizacyjna start-upu, zależy głównie 

od realiów rynkowych. Wyłącznie rynek, klienci, popyt na produkt czy usługę lub ich brak 

powinny decydować o tym, jak organizować zalążek przyszłej firmy. Prowadzenie typowych, 

profesjonalnych badań fokusowych, przeprowadzanie ankiet czy pytanie znajomych o opinię 

może dać nieprawdziwy obraz sytuacji, zarazem stanowiąc koszt, na tym etapie rozwoju, 

nieadekwatny do korzyści. Najlepszym miernikiem czynionych postępów będą realni klienci, 

którzy zaczną aktywnie korzystać z oferty (jeśli działamy w modelu, który opiera się na dużym 

zasięgu) lub płacić za dostarczaną propozycję wartości. Kluczowym działaniem na początku 

rozwoju start-upu będzie więc docieranie do potencjalnych klientów. Będzie to wielokrotnie 

powtarzany cykl, na który składają się: proponowanie rozwiązań, zbieranie informacji 

zwrotnych, wyciąganie wniosków, wdrażanie zmian i ponowny kontakt z klientem.

Bardzo często liderowi czy członkom zespołu zdarza się przekonanie, że lepiej od klienta 

wiedzą, czego mu potrzeba i tworzą rozwiązania z takim przekonaniem. Tymczasem nawet 

jeśli znamy specyfikę rynku i wydaje nam się, że rozwiązujemy dobrze jakiś problem,                 

to w większości przypadków okazuje się, że klient ma jednak inne oczekiwania. Dlatego też 

do tworzenia start-upu i jego organizacji należy podejść od strony odbiorcy, a nie od strony 

twórcy. Pozwoli to uniknąć wielu błędów, oszczędzić czas i pieniądze. Jeśli będziemy zadawać 

właściwe pytania, klient sam powie, czego oczekuje, czego mu brakuje albo co można 

poprawić. Dopiero na tej podstawie należy podejmować decyzje dotyczące tworzenia 

struktur, zatrudniania ludzi i ponoszenia innych kosztów.

Im więcej kolejnych cyklów kontaktów z klientami, tym większa szansa na znalezienie tych 

elementów modelu biznesowego, które pozwolą generować przyszłej firmie dochody. Każdy 

projekt – a start-upowi bliżej właśnie do projektu niż do firmy – ma ograniczony przez różne 

czynniki czas. Mogą skończyć się pieniądze, ludzie mogą utracić motywację czy rynek zmieni 

się na tyle, że pierwotne idee przestaną mieć sens. Dlatego też szybkość, elastyczność, 

maksymalizacja liczby cykli uczenia się i kontaktów z klientami mają zasadnicze znaczenie. 

Przez całą fazę start-upu organizacja powinna maksymalnie wytężać siły, aby przekuć wysiłki 

w realizację celu, którym jest znalezienie powtarzalnego i skalowalnego modelu 

biznesowego.

BUDUJ FIRMĘ, NIE START-UP
Uznani obserwatorzy rozwoju gospodarczego wskazują, że głównym motorem rozwoju 

coraz bardziej będzie przedsiębiorczość innowacyjna, a jej jądrem – olbrzymi globalny ruch 

start-upowy, którego kolejne ogniska obserwujemy na całym świecie. Setki tysięcy nowych 

inicjatyw, tworzonych przez pasjonatów, ludzi z wizją i chcących zmieniać świat, tworzą efekt 

tzw. długiego ogona (ang. long tail). Wiele mniejszych firm będzie tworzyć wartość, która 

zacznie dorównywać tej wytwarzanej przez gigantów. Aby jednak było to możliwe, 

pomysłodawcy, założyciele nowych start-upów, powinni od początku myśleć o swoim 

przedsięwzięciu jak o biznesie. Co prawda, jak wyżej stwierdzono, start-up to nie mała wersja 

dużej firmy, ale należy go traktować jak jej zalążek.

Etap start-upu może być fascynujący, pełen emocji i motywujących wyzwań, trzeba jednak 

pamiętać, że to tylko etap. Ludzie zaangażowani w takie przedsięwzięcie oczekują 

przekształcenia go w normalną firmę, posiadającą swój produkt, rynek, klientów. Pozwala       

to takiej organizacji przetrwać – w odróżnieniu od start-upu – dłuższy, teoretycznie 

nieograniczony czas. Czasami start-upowcy zatracają się całkowicie w start-upowaniu. Robią 

sztukę dla sztuki, owszem, często dobrze się przy tym bawiąc. W oczach bardziej 

doświadczonych przedsiębiorców wygląda to często na niepoważną zabawę. Tym mniej 

chwalebną, im bardziej za czyjeś, a nie własne pieniądze. Chcąc więc angażować poważnych 

partnerów i lojalnych pracowników, trzeba pamiętać o tym, że ostatecznie chodzi                        

o stworzenie rentownej firmy.



12

właściwe pytania, klient sam powie, czego oczekuje, czego mu brakuje albo co można 

poprawić. Dopiero na tej podstawie należy podejmować decyzje dotyczące tworzenia 

struktur, zatrudniania ludzi i ponoszenia innych kosztów.

Im więcej kolejnych cyklów kontaktów z klientami, tym większa szansa na znalezienie tych 

elementów modelu biznesowego, które pozwolą generować przyszłej firmie dochody. Każdy 

projekt – a start-upowi bliżej właśnie do projektu niż do firmy – ma ograniczony przez różne 

czynniki czas. Mogą skończyć się pieniądze, ludzie mogą utracić motywację czy rynek zmieni 

się na tyle, że pierwotne idee przestaną mieć sens. Dlatego też szybkość, elastyczność, 

maksymalizacja liczby cykli uczenia się i kontaktów z klientami mają zasadnicze znaczenie. 

Przez całą fazę start-upu organizacja powinna maksymalnie wytężać siły, aby przekuć wysiłki 

w realizację celu, którym jest znalezienie powtarzalnego i skalowalnego modelu 

biznesowego.

BUDUJ FIRMĘ, NIE START-UP
Uznani obserwatorzy rozwoju gospodarczego wskazują, że głównym motorem rozwoju 

coraz bardziej będzie przedsiębiorczość innowacyjna, a jej jądrem – olbrzymi globalny ruch 

start-upowy, którego kolejne ogniska obserwujemy na całym świecie. Setki tysięcy nowych 

inicjatyw, tworzonych przez pasjonatów, ludzi z wizją i chcących zmieniać świat, tworzą efekt 

tzw. długiego ogona (ang. long tail). Wiele mniejszych firm będzie tworzyć wartość, która 

zacznie dorównywać tej wytwarzanej przez gigantów. Aby jednak było to możliwe, 

pomysłodawcy, założyciele nowych start-upów, powinni od początku myśleć o swoim 

przedsięwzięciu jak o biznesie. Co prawda, jak wyżej stwierdzono, start-up to nie mała wersja 

dużej firmy, ale należy go traktować jak jej zalążek.

Etap start-upu może być fascynujący, pełen emocji i motywujących wyzwań, trzeba jednak 

pamiętać, że to tylko etap. Ludzie zaangażowani w takie przedsięwzięcie oczekują 

przekształcenia go w normalną firmę, posiadającą swój produkt, rynek, klientów. Pozwala       

to takiej organizacji przetrwać – w odróżnieniu od start-upu – dłuższy, teoretycznie 

nieograniczony czas. Czasami start-upowcy zatracają się całkowicie w start-upowaniu. Robią 

sztukę dla sztuki, owszem, często dobrze się przy tym bawiąc. W oczach bardziej 

doświadczonych przedsiębiorców wygląda to często na niepoważną zabawę. Tym mniej 

chwalebną, im bardziej za czyjeś, a nie własne pieniądze. Chcąc więc angażować poważnych 

partnerów i lojalnych pracowników, trzeba pamiętać o tym, że ostatecznie chodzi                        

o stworzenie rentownej firmy.

CZĘŚĆ 3

Najpierw ludzie,
później biznes

Podkreślając, że o start-upie należy myśleć w kategoriach biznesowych, cały czas 

pamiętajmy o ludziach. To oni będą się angażować w nasze przedsięwzięcie, widząc w nim 

swoje korzyści, a bez owych ludzi przedsięwzięcie się nie rozwinie. Czasy kiedy przełomowych 

dla świata odkryć dokonywał samotny wynalazca czy innowator, odchodzą już                               

w zapomnienie. Współcześnie wartość tworzy się zwykle przez działanie w mniejszej lub 

większej grupie. Bywają nadal przypadki, że na czele firmy stoi człowiek o wyrazistej 

osobowości z wizją i jasnymi celami. Może nawet być jedynym formalnym właścicielem 

przedsiębiorstwa, jednak pewne jest, że nie znalazł się na tej pozycji, operując w próżni. 

Musiał po drodze współpracować z wieloma różnymi ludźmi, którzy na różny sposób pomogli 

mu – często z korzyścią dla siebie – dotrzeć tam, gdzie się znajduje.

Henry Ford, któremu kiedyś zarzucono, że w istocie nie zna się na bardzo wielu aspektach 

prowadzonego przez siebie biznesu, przyznał adwersarzowi rację. Od razu jednak dodał,       

że gdy podniesie słuchawkę telefoniczną, może w ciągu pięciu minut mieć w swoim gabinecie 

dwudziestu najlepszych specjalistów w tych wszystkich dziedzinach.

Wszystko zaczyna się od ludzi i tylko z ludźmi może dokonywać się postęp. Od umiejętności 

zjednywania sobie ludzi i odpowiedniego ich motywowania będzie zależał sukces. Warto więc 

skupić się na tych elementach własnego rozwoju, które pomogą nam w nawiązywaniu                 

i rozwijaniu relacji z ludźmi. Dopiero na tak zbudowanym fundamencie będzie można 

tworzyć rozwojowy biznes.

PIERWSZYCH PIĘTNASTU ZATRUDNIONYCH ZADECYDUJE 
O SUKCESIE
Na początku zazwyczaj jest sam pomysł i samotny pomysłodawca. Wkrótce, jak się okazuje – 

jeśli to był dobry pomysł – autorowi zaczyna brakować czasu na to, aby oprócz rozwijania 

produktu czy usługi, myśleć i działać w kierunku umieszczenia swojego dzieła na rynku. 

Zasadniczym powodem porażki start-upu na tym etapie bywa niechęć pomysłodawcy            

do dzielenia się z innymi zarówno ideą, jak i pracą. W efekcie nad „genialnym pomysłem” 

pracuje tylko jeden (niech nawet będzie genialny) umysł, a praca postępuje bardzo wolno, 

gdy tymczasem rynek ucieka do przodu.

Powyższe, wbrew najczęstszej praktyce młodych wynalazców, przekonanych o wyjątkowości 

swojej innowacji (historia dowodzi, że największe sukcesy przyniosły dobrze wprowadzone 

na rynek „klony” – od Microsoft Office po Facebook), wskazuje na konieczność dopuszczenia 

„innych” do swojej wyjątkowej koncepcji. Pomysł to tylko niewiele warta idea, która bez 

praktycznej implementacji nie niesie żadnej wartości. Powinno się więc swobodnie dzielić 

pomysłami i ogólnymi założeniami. Natomiast szczegółowe aspekty praktycznej 

implementacji, można początkowo zostawić dla siebie. Korzyść z takiego dzielenia się jest 

oczywista: cudzy punkt widzenia może w sposób zasadniczy zwiększyć szanse sukcesu 

rynkowego.

Bardzo szybko okazuje się, że pojawia się coraz więcej problemów, nad którymi 

pomysłodawca nie jest w stanie równolegle pracować. Skoro zaczyna brakować mu jego 

własnego czasu, musi zacząć kupować cudzy czas i z pomysłodawcy stać się przedsiębiorcą. 

To pierwszy wrażliwy moment w rozwoju przedsiębiorstwa – często osoby inwentywne mają 

problem ze społecznym funkcjonowaniem, poświęcając zbyt wiele uwagi ideom i technologii, 

a niewystarczająco ludziom, ich emocjom, potrzebom i wartościom.

Dobór pierwszych trzech współpracowników, a potem kolejnych dwunastu określa 

przyszłość organizacji. Tom DeMarco, amerykański guru zarządzania, twierdzi, z niewielką 

może przesadą, że jedynym istotnym zadaniem menedżera jest dobranie zespołu, który ma 

wykonać pracę. Zespół skuteczny to taki, w którym występuje synergia wiedzy, talentów i cech 

osobowości poszczególnych jego członków. Zła wiadomość jest taka, że umiejętność 

określania, „kto się nada” (DeMarco uważa, że organem, który służy menedżerowi                       

do dokonywania wyborów, jest „brzuch”, czyli w pewnym sensie intuicja), przychodzi                    

z wiekiem i doświadczeniem.

Nie jesteśmy w stanie przedstawić tutaj algorytmu doboru współpracowników, ale warto 

uwierzyć, że wyborowi ludzi należy poświęcić bardzo wiele uwagi, a w konsekwencji – czasu. 

Ci pierwsi zbudują kulturę przedsiębiorstwa i w istocie określą jego efektywność. Drobne 

zmiany w składzie pierwszej piętnastki nie zmienią wiele, dopiero przekroczenie najpierw 

granicy pięćdziesięciu, a potem dwustu pracowników spowoduje, że będą to już całkiem inne 

firmy.

Upraszczając nieco: w idealnym przypadku ludzie w organizacji powinni mieć zbliżony pogląd 

na świat, mieć ze sobą wiele wspólnego, ale z drugiej strony każdy z nich powinien wnosić 

nieco inne talenty czy cechy psychospołeczne. Można w zespole mieć jednego czy dwóch 

„geeków”, którzy poza technologią nie widzą niczego, ale już trzeci będzie dla projektu 

zagrożeniem. Efekt działania, musi służyć jak najszerszemu spektrum klientów. Klienci             

są ludźmi, różnymi i unikatowymi – ważne, aby ktoś w organizacji był w stanie wyobrazić sobie 

ich punkt widzenia.

Dobierajmy partnerów, nie podwładnych. Jeśli uda nam się zarazić naszych 

współpracowników naszą wizją, szanse na jej realizację rosną z każdym zaangażowanym. 

Małe, rozpoczynające działanie firmy innowacyjne są jak dorastające dzieci – nie mają jeszcze 

wiedzy, majątku czy doświadczenia, mają za to ogromną przewagę nad innymi: nie wiedzą,   

że czegoś nie da się zrobić, więc czasami robią coś, co powszechnie uważa się za niemożliwe.

Tom DeMarco zaleca też:

„Trzeba budować taką firmę, w której ludzie chcą pozostać. Nie można budować społeczności 

złożonej tylko z gości. Warto także nieco zmniejszyć kontrolę. Poczucie przynależności można 

rozbudzić, pozwalając ludziom na popełnianie błędów. Rozpraszajcie własność – trafi ona tam, 

gdzie powinna”.

Zmniejszenie kontroli oznacza, że w miejsce zarządzania będziemy mieli do czynienia                   

z przywództwem – skuteczniejszą, ale i trudniejszą jego formą.

PRZYCIĄGANIE TALENTÓW W TRUDNYCH WARUNKACH 
RYNKOWYCH
Skoro kadry są najważniejsze, to należy się starać znaleźć jak najlepszych współpracowników 

do realizacji naszego (albo jeszcze lepiej – wspólnego) dzieła. Tymczasem na rynku działają 

tysiące przedsiębiorców, z którymi będzie trzeba o tych ludzi konkurować.

Mając we wstępnej fazie działania start-upu skromne możliwości finansowe, lider ma zadanie 

zatrudnienia za jak najmniejsze pieniądze jak najlepszych ludzi. Jedynym, co może mieć         

do zaoferowania, są wątpliwe na razie przyszłe zyski albo udział w niewątpliwie pasjonującej 

przygodzie. Praktyka pokazuje, że dużo lepiej sprawdza się to drugie. Znajdowanie amatorów 

przygody zaczynamy na ogół od najbliższego środowiska. Warto więc, aby było ono jak 

najbardziej rozległe. Dobrą metodą jego poszerzenia jest udział w spotkaniach licznych 

inicjatyw lokalnych skupiających ludzi o podobnych zainteresowaniach i problemach. 

Inicjatywy takie powstają i rozwijają się głównie w większych miastach. Warto brać w nich 

aktywny udział, na przykład prezentując swój pomysł. Obsesyjna obawa, że ktoś nam              

go ukradnie, częsta wśród początkujących przedsiębiorców, nie ma racjonalnego 

uzasadnienia. Na spotkania przychodzą ludzie mający własne pomysły i raczej do nich 

przywiązani. Wątpliwe jest, że nagle rzucą wszystko, czym się do tej pory zajmowali, żeby        

od jutra podjąć realizację nie swojego pomysłu.

Innym miejscem poszukiwania właściwych ludzi jest oczywiście Internet. Godne polecenia       

w fazie wstępnej są trzy serwisy. Dwa adresowane do profesjonalistów, Golden Line oraz 

LinkedIn, mają w ramach proponowanej funkcjonalności – oprócz możliwości tworzenia sieci 

kontaktów profesjonalnych (GL głównie polskich, LI międzynarodowych) – liczne fora 

specjalistyczne. Trzecim, dającym również możliwość udziału w forach tematycznych, jest 

powszechnie używany Facebook. Warto śledzić te serwisy (być może ktoś już robi to, co my) 

i publikować na nich swoje komunikaty. Zamknięte w sobie i niekomunikatywne start-upy 

rzadko odnoszą na rynku sukcesy. Należy więc opowiadać światu o sobie i słuchać,                    

co on myśli na nasz temat.

SZUKANIE I ZNAJDOWANIE
CO-FOUNDERA
Szczególnym rodzajem współpracownika jest współzałożyciel, wspólnik lub „co-founder”. Jest 

to osoba, którą uznamy za kluczową w powodzeniu całego przedsięwzięcia i którą zwykle 

zrównujemy z nami w prawach. Co-founder powinien przede wszystkim być osobą,                  

co do której mamy głębokie przekonanie, że wniesie do przedsięwzięcia taką wartość 

dodaną, bez której nasze szanse na sukces są znacząco mniejsze. Może to też być ktoś, kto 

sprawi, że rozwój przedsięwzięcia będzie znacznie szybszy z nim niż bez niego. Powinna to 

być osoba, która najlepiej uzupełnia nasze kompetencje, a nie dubluje je. Cennym 

co-founderem będzie osoba mająca już doświadczenie, które my dopiero musimy zdobyć. 

Sensowność podjęcia partnerstwa będzie największa, gdy uznamy wartość co-foundera i 

będziemy uważnie słuchać jego zdania w kwestiach, w których sami uznaliśmy go za bardziej 

od nas doświadczonego. Generalnie umiejętność słuchania rad innych, (co nie oznacza 

automatycznego ich stosowania) to umiejętność niełatwa, ale zasadnicza.

Najczęściej co-founderami zostają ludzie, którzy znają się od dłuższego czasu, szanują się, 

ufają sobie, mają podobne cele, światopogląd oraz zwyczajnie się lubią. Na pierwszym 

miejscu lokuje się jednak kryterium „dłuższej znajomości” – jest ono kluczowe i trudne do 

pominięcia. Prawdziwe zaufanie, zwłaszcza w polskich realiach – gdzie badania potwierdzają, 

iż poziom zaufania społecznego jest bardzo niski – wymaga weryfikacji w dłuższej 

perspektywie czasowej. Dopiero gdy poznamy kogoś w różnych sytuacjach, skonfrontujemy 

go z różnymi emocjami, możemy zaryzykować tezę, że go znamy.

Ze znajdowaniem co-foundera jest trochę jak z szukaniem narzeczonej lub narzeczonego. 

Skoro mamy stworzyć związek na wiele lat, musimy sobie ufać, szanować się, doskonale się 

komunikować, mieć podobne cele i marzenia. Praktyka pokazuje, że nie każda osoba, która 

na początku może się nam wydawać właściwa, rzeczywiście taka jest. Potrzebny jest czas, aby 

móc się upewnić. Najpierw trzeba chodzić na randki. W przeciwnym wypadku nie damy sobie 

szansy na zbudowanie właściwej relacji.

Z co-founderem będziemy współpracować codziennie, powinniśmy więc mieć z nim dobry 

kontakt i właściwą relację. Najpewniej znajdziemy go wśród grona ludzi już nam realnie 

znanych. Jeśli kogoś takiego nie ma w naszym otoczeniu, warto zacząć inwestować czas w 

poznawanie nowych ludzi. Szybko się okaże, że minęły lata, poznaliśmy setki osób, a wśród 

nich wielu potencjalnych wspólników w przyszłych przedsięwzięciach. Można oczywiście 

próbować przez Internet i dawać ogłoszenia. Tylko jaka może być skuteczność znalezienia 

właściwej narzeczonej za pośrednictwem ogłoszenia?
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Najpierw ludzie,
później biznes

Podkreślając, że o start-upie należy myśleć w kategoriach biznesowych, cały czas 

pamiętajmy o ludziach. To oni będą się angażować w nasze przedsięwzięcie, widząc w nim 

swoje korzyści, a bez owych ludzi przedsięwzięcie się nie rozwinie. Czasy kiedy przełomowych 

dla świata odkryć dokonywał samotny wynalazca czy innowator, odchodzą już                               

w zapomnienie. Współcześnie wartość tworzy się zwykle przez działanie w mniejszej lub 

większej grupie. Bywają nadal przypadki, że na czele firmy stoi człowiek o wyrazistej 

osobowości z wizją i jasnymi celami. Może nawet być jedynym formalnym właścicielem 

przedsiębiorstwa, jednak pewne jest, że nie znalazł się na tej pozycji, operując w próżni. 

Musiał po drodze współpracować z wieloma różnymi ludźmi, którzy na różny sposób pomogli 

mu – często z korzyścią dla siebie – dotrzeć tam, gdzie się znajduje.

Henry Ford, któremu kiedyś zarzucono, że w istocie nie zna się na bardzo wielu aspektach 

prowadzonego przez siebie biznesu, przyznał adwersarzowi rację. Od razu jednak dodał,       

że gdy podniesie słuchawkę telefoniczną, może w ciągu pięciu minut mieć w swoim gabinecie 

dwudziestu najlepszych specjalistów w tych wszystkich dziedzinach.

Wszystko zaczyna się od ludzi i tylko z ludźmi może dokonywać się postęp. Od umiejętności 

zjednywania sobie ludzi i odpowiedniego ich motywowania będzie zależał sukces. Warto więc 

skupić się na tych elementach własnego rozwoju, które pomogą nam w nawiązywaniu                 

i rozwijaniu relacji z ludźmi. Dopiero na tak zbudowanym fundamencie będzie można 

tworzyć rozwojowy biznes.

PIERWSZYCH PIĘTNASTU ZATRUDNIONYCH ZADECYDUJE 
O SUKCESIE
Na początku zazwyczaj jest sam pomysł i samotny pomysłodawca. Wkrótce, jak się okazuje – 

jeśli to był dobry pomysł – autorowi zaczyna brakować czasu na to, aby oprócz rozwijania 

produktu czy usługi, myśleć i działać w kierunku umieszczenia swojego dzieła na rynku. 

Zasadniczym powodem porażki start-upu na tym etapie bywa niechęć pomysłodawcy            

do dzielenia się z innymi zarówno ideą, jak i pracą. W efekcie nad „genialnym pomysłem” 

pracuje tylko jeden (niech nawet będzie genialny) umysł, a praca postępuje bardzo wolno, 

gdy tymczasem rynek ucieka do przodu.

Powyższe, wbrew najczęstszej praktyce młodych wynalazców, przekonanych o wyjątkowości 

swojej innowacji (historia dowodzi, że największe sukcesy przyniosły dobrze wprowadzone 

na rynek „klony” – od Microsoft Office po Facebook), wskazuje na konieczność dopuszczenia 

„innych” do swojej wyjątkowej koncepcji. Pomysł to tylko niewiele warta idea, która bez 

praktycznej implementacji nie niesie żadnej wartości. Powinno się więc swobodnie dzielić 

pomysłami i ogólnymi założeniami. Natomiast szczegółowe aspekty praktycznej 

implementacji, można początkowo zostawić dla siebie. Korzyść z takiego dzielenia się jest 

oczywista: cudzy punkt widzenia może w sposób zasadniczy zwiększyć szanse sukcesu 

rynkowego.

Bardzo szybko okazuje się, że pojawia się coraz więcej problemów, nad którymi 

pomysłodawca nie jest w stanie równolegle pracować. Skoro zaczyna brakować mu jego 

własnego czasu, musi zacząć kupować cudzy czas i z pomysłodawcy stać się przedsiębiorcą. 

To pierwszy wrażliwy moment w rozwoju przedsiębiorstwa – często osoby inwentywne mają 

problem ze społecznym funkcjonowaniem, poświęcając zbyt wiele uwagi ideom i technologii, 

a niewystarczająco ludziom, ich emocjom, potrzebom i wartościom.

Dobór pierwszych trzech współpracowników, a potem kolejnych dwunastu określa 

przyszłość organizacji. Tom DeMarco, amerykański guru zarządzania, twierdzi, z niewielką 

może przesadą, że jedynym istotnym zadaniem menedżera jest dobranie zespołu, który ma 

wykonać pracę. Zespół skuteczny to taki, w którym występuje synergia wiedzy, talentów i cech 

osobowości poszczególnych jego członków. Zła wiadomość jest taka, że umiejętność 

określania, „kto się nada” (DeMarco uważa, że organem, który służy menedżerowi                       

do dokonywania wyborów, jest „brzuch”, czyli w pewnym sensie intuicja), przychodzi                    

z wiekiem i doświadczeniem.

Nie jesteśmy w stanie przedstawić tutaj algorytmu doboru współpracowników, ale warto 

uwierzyć, że wyborowi ludzi należy poświęcić bardzo wiele uwagi, a w konsekwencji – czasu. 

Ci pierwsi zbudują kulturę przedsiębiorstwa i w istocie określą jego efektywność. Drobne 

zmiany w składzie pierwszej piętnastki nie zmienią wiele, dopiero przekroczenie najpierw 

granicy pięćdziesięciu, a potem dwustu pracowników spowoduje, że będą to już całkiem inne 

firmy.

Upraszczając nieco: w idealnym przypadku ludzie w organizacji powinni mieć zbliżony pogląd 

na świat, mieć ze sobą wiele wspólnego, ale z drugiej strony każdy z nich powinien wnosić 

nieco inne talenty czy cechy psychospołeczne. Można w zespole mieć jednego czy dwóch 

„geeków”, którzy poza technologią nie widzą niczego, ale już trzeci będzie dla projektu 

zagrożeniem. Efekt działania, musi służyć jak najszerszemu spektrum klientów. Klienci             

są ludźmi, różnymi i unikatowymi – ważne, aby ktoś w organizacji był w stanie wyobrazić sobie 

ich punkt widzenia.

Dobierajmy partnerów, nie podwładnych. Jeśli uda nam się zarazić naszych 

współpracowników naszą wizją, szanse na jej realizację rosną z każdym zaangażowanym. 

Małe, rozpoczynające działanie firmy innowacyjne są jak dorastające dzieci – nie mają jeszcze 

wiedzy, majątku czy doświadczenia, mają za to ogromną przewagę nad innymi: nie wiedzą,   

że czegoś nie da się zrobić, więc czasami robią coś, co powszechnie uważa się za niemożliwe.

Tom DeMarco zaleca też:

„Trzeba budować taką firmę, w której ludzie chcą pozostać. Nie można budować społeczności 

złożonej tylko z gości. Warto także nieco zmniejszyć kontrolę. Poczucie przynależności można 

rozbudzić, pozwalając ludziom na popełnianie błędów. Rozpraszajcie własność – trafi ona tam, 

gdzie powinna”.

Zmniejszenie kontroli oznacza, że w miejsce zarządzania będziemy mieli do czynienia                   

z przywództwem – skuteczniejszą, ale i trudniejszą jego formą.

PRZYCIĄGANIE TALENTÓW W TRUDNYCH WARUNKACH 
RYNKOWYCH
Skoro kadry są najważniejsze, to należy się starać znaleźć jak najlepszych współpracowników 

do realizacji naszego (albo jeszcze lepiej – wspólnego) dzieła. Tymczasem na rynku działają 

tysiące przedsiębiorców, z którymi będzie trzeba o tych ludzi konkurować.

Mając we wstępnej fazie działania start-upu skromne możliwości finansowe, lider ma zadanie 

zatrudnienia za jak najmniejsze pieniądze jak najlepszych ludzi. Jedynym, co może mieć         

do zaoferowania, są wątpliwe na razie przyszłe zyski albo udział w niewątpliwie pasjonującej 

przygodzie. Praktyka pokazuje, że dużo lepiej sprawdza się to drugie. Znajdowanie amatorów 

przygody zaczynamy na ogół od najbliższego środowiska. Warto więc, aby było ono jak 

najbardziej rozległe. Dobrą metodą jego poszerzenia jest udział w spotkaniach licznych 

inicjatyw lokalnych skupiających ludzi o podobnych zainteresowaniach i problemach. 

Inicjatywy takie powstają i rozwijają się głównie w większych miastach. Warto brać w nich 

aktywny udział, na przykład prezentując swój pomysł. Obsesyjna obawa, że ktoś nam              

go ukradnie, częsta wśród początkujących przedsiębiorców, nie ma racjonalnego 

uzasadnienia. Na spotkania przychodzą ludzie mający własne pomysły i raczej do nich 

przywiązani. Wątpliwe jest, że nagle rzucą wszystko, czym się do tej pory zajmowali, żeby        

od jutra podjąć realizację nie swojego pomysłu.

Innym miejscem poszukiwania właściwych ludzi jest oczywiście Internet. Godne polecenia       

w fazie wstępnej są trzy serwisy. Dwa adresowane do profesjonalistów, Golden Line oraz 

LinkedIn, mają w ramach proponowanej funkcjonalności – oprócz możliwości tworzenia sieci 

kontaktów profesjonalnych (GL głównie polskich, LI międzynarodowych) – liczne fora 

specjalistyczne. Trzecim, dającym również możliwość udziału w forach tematycznych, jest 

powszechnie używany Facebook. Warto śledzić te serwisy (być może ktoś już robi to, co my) 

i publikować na nich swoje komunikaty. Zamknięte w sobie i niekomunikatywne start-upy 

rzadko odnoszą na rynku sukcesy. Należy więc opowiadać światu o sobie i słuchać,                    

co on myśli na nasz temat.

SZUKANIE I ZNAJDOWANIE
CO-FOUNDERA
Szczególnym rodzajem współpracownika jest współzałożyciel, wspólnik lub „co-founder”. Jest 

to osoba, którą uznamy za kluczową w powodzeniu całego przedsięwzięcia i którą zwykle 

zrównujemy z nami w prawach. Co-founder powinien przede wszystkim być osobą,                  

co do której mamy głębokie przekonanie, że wniesie do przedsięwzięcia taką wartość 

dodaną, bez której nasze szanse na sukces są znacząco mniejsze. Może to też być ktoś, kto 

sprawi, że rozwój przedsięwzięcia będzie znacznie szybszy z nim niż bez niego. Powinna to 

być osoba, która najlepiej uzupełnia nasze kompetencje, a nie dubluje je. Cennym 

co-founderem będzie osoba mająca już doświadczenie, które my dopiero musimy zdobyć. 

Sensowność podjęcia partnerstwa będzie największa, gdy uznamy wartość co-foundera i 

będziemy uważnie słuchać jego zdania w kwestiach, w których sami uznaliśmy go za bardziej 

od nas doświadczonego. Generalnie umiejętność słuchania rad innych, (co nie oznacza 

automatycznego ich stosowania) to umiejętność niełatwa, ale zasadnicza.

Najczęściej co-founderami zostają ludzie, którzy znają się od dłuższego czasu, szanują się, 

ufają sobie, mają podobne cele, światopogląd oraz zwyczajnie się lubią. Na pierwszym 

miejscu lokuje się jednak kryterium „dłuższej znajomości” – jest ono kluczowe i trudne do 

pominięcia. Prawdziwe zaufanie, zwłaszcza w polskich realiach – gdzie badania potwierdzają, 

iż poziom zaufania społecznego jest bardzo niski – wymaga weryfikacji w dłuższej 

perspektywie czasowej. Dopiero gdy poznamy kogoś w różnych sytuacjach, skonfrontujemy 

go z różnymi emocjami, możemy zaryzykować tezę, że go znamy.

Ze znajdowaniem co-foundera jest trochę jak z szukaniem narzeczonej lub narzeczonego. 

Skoro mamy stworzyć związek na wiele lat, musimy sobie ufać, szanować się, doskonale się 

komunikować, mieć podobne cele i marzenia. Praktyka pokazuje, że nie każda osoba, która 

na początku może się nam wydawać właściwa, rzeczywiście taka jest. Potrzebny jest czas, aby 

móc się upewnić. Najpierw trzeba chodzić na randki. W przeciwnym wypadku nie damy sobie 

szansy na zbudowanie właściwej relacji.

Z co-founderem będziemy współpracować codziennie, powinniśmy więc mieć z nim dobry 

kontakt i właściwą relację. Najpewniej znajdziemy go wśród grona ludzi już nam realnie 

znanych. Jeśli kogoś takiego nie ma w naszym otoczeniu, warto zacząć inwestować czas w 

poznawanie nowych ludzi. Szybko się okaże, że minęły lata, poznaliśmy setki osób, a wśród 

nich wielu potencjalnych wspólników w przyszłych przedsięwzięciach. Można oczywiście 

próbować przez Internet i dawać ogłoszenia. Tylko jaka może być skuteczność znalezienia 

właściwej narzeczonej za pośrednictwem ogłoszenia?
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Najpierw ludzie,
później biznes

Podkreślając, że o start-upie należy myśleć w kategoriach biznesowych, cały czas 

pamiętajmy o ludziach. To oni będą się angażować w nasze przedsięwzięcie, widząc w nim 

swoje korzyści, a bez owych ludzi przedsięwzięcie się nie rozwinie. Czasy kiedy przełomowych 

dla świata odkryć dokonywał samotny wynalazca czy innowator, odchodzą już                               

w zapomnienie. Współcześnie wartość tworzy się zwykle przez działanie w mniejszej lub 

większej grupie. Bywają nadal przypadki, że na czele firmy stoi człowiek o wyrazistej 

osobowości z wizją i jasnymi celami. Może nawet być jedynym formalnym właścicielem 

przedsiębiorstwa, jednak pewne jest, że nie znalazł się na tej pozycji, operując w próżni. 

Musiał po drodze współpracować z wieloma różnymi ludźmi, którzy na różny sposób pomogli 

mu – często z korzyścią dla siebie – dotrzeć tam, gdzie się znajduje.

Henry Ford, któremu kiedyś zarzucono, że w istocie nie zna się na bardzo wielu aspektach 

prowadzonego przez siebie biznesu, przyznał adwersarzowi rację. Od razu jednak dodał,       

że gdy podniesie słuchawkę telefoniczną, może w ciągu pięciu minut mieć w swoim gabinecie 

dwudziestu najlepszych specjalistów w tych wszystkich dziedzinach.

Wszystko zaczyna się od ludzi i tylko z ludźmi może dokonywać się postęp. Od umiejętności 

zjednywania sobie ludzi i odpowiedniego ich motywowania będzie zależał sukces. Warto więc 

skupić się na tych elementach własnego rozwoju, które pomogą nam w nawiązywaniu                 

i rozwijaniu relacji z ludźmi. Dopiero na tak zbudowanym fundamencie będzie można 

tworzyć rozwojowy biznes.

PIERWSZYCH PIĘTNASTU ZATRUDNIONYCH ZADECYDUJE 
O SUKCESIE
Na początku zazwyczaj jest sam pomysł i samotny pomysłodawca. Wkrótce, jak się okazuje – 

jeśli to był dobry pomysł – autorowi zaczyna brakować czasu na to, aby oprócz rozwijania 

produktu czy usługi, myśleć i działać w kierunku umieszczenia swojego dzieła na rynku. 

Zasadniczym powodem porażki start-upu na tym etapie bywa niechęć pomysłodawcy            

do dzielenia się z innymi zarówno ideą, jak i pracą. W efekcie nad „genialnym pomysłem” 

pracuje tylko jeden (niech nawet będzie genialny) umysł, a praca postępuje bardzo wolno, 

gdy tymczasem rynek ucieka do przodu.

Powyższe, wbrew najczęstszej praktyce młodych wynalazców, przekonanych o wyjątkowości 

swojej innowacji (historia dowodzi, że największe sukcesy przyniosły dobrze wprowadzone 

na rynek „klony” – od Microsoft Office po Facebook), wskazuje na konieczność dopuszczenia 

„innych” do swojej wyjątkowej koncepcji. Pomysł to tylko niewiele warta idea, która bez 

praktycznej implementacji nie niesie żadnej wartości. Powinno się więc swobodnie dzielić 

pomysłami i ogólnymi założeniami. Natomiast szczegółowe aspekty praktycznej 

implementacji, można początkowo zostawić dla siebie. Korzyść z takiego dzielenia się jest 

oczywista: cudzy punkt widzenia może w sposób zasadniczy zwiększyć szanse sukcesu 

rynkowego.

Bardzo szybko okazuje się, że pojawia się coraz więcej problemów, nad którymi 

pomysłodawca nie jest w stanie równolegle pracować. Skoro zaczyna brakować mu jego 

własnego czasu, musi zacząć kupować cudzy czas i z pomysłodawcy stać się przedsiębiorcą. 

To pierwszy wrażliwy moment w rozwoju przedsiębiorstwa – często osoby inwentywne mają 

problem ze społecznym funkcjonowaniem, poświęcając zbyt wiele uwagi ideom i technologii, 

a niewystarczająco ludziom, ich emocjom, potrzebom i wartościom.

Dobór pierwszych trzech współpracowników, a potem kolejnych dwunastu określa 

przyszłość organizacji. Tom DeMarco, amerykański guru zarządzania, twierdzi, z niewielką 

może przesadą, że jedynym istotnym zadaniem menedżera jest dobranie zespołu, który ma 

wykonać pracę. Zespół skuteczny to taki, w którym występuje synergia wiedzy, talentów i cech 

osobowości poszczególnych jego członków. Zła wiadomość jest taka, że umiejętność 

określania, „kto się nada” (DeMarco uważa, że organem, który służy menedżerowi                       

do dokonywania wyborów, jest „brzuch”, czyli w pewnym sensie intuicja), przychodzi                    

z wiekiem i doświadczeniem.

Nie jesteśmy w stanie przedstawić tutaj algorytmu doboru współpracowników, ale warto 

uwierzyć, że wyborowi ludzi należy poświęcić bardzo wiele uwagi, a w konsekwencji – czasu. 

Ci pierwsi zbudują kulturę przedsiębiorstwa i w istocie określą jego efektywność. Drobne 

zmiany w składzie pierwszej piętnastki nie zmienią wiele, dopiero przekroczenie najpierw 

granicy pięćdziesięciu, a potem dwustu pracowników spowoduje, że będą to już całkiem inne 

firmy.

Upraszczając nieco: w idealnym przypadku ludzie w organizacji powinni mieć zbliżony pogląd 

na świat, mieć ze sobą wiele wspólnego, ale z drugiej strony każdy z nich powinien wnosić 

nieco inne talenty czy cechy psychospołeczne. Można w zespole mieć jednego czy dwóch 

„geeków”, którzy poza technologią nie widzą niczego, ale już trzeci będzie dla projektu 

zagrożeniem. Efekt działania, musi służyć jak najszerszemu spektrum klientów. Klienci             

są ludźmi, różnymi i unikatowymi – ważne, aby ktoś w organizacji był w stanie wyobrazić sobie 

ich punkt widzenia.

Dobierajmy partnerów, nie podwładnych. Jeśli uda nam się zarazić naszych 

współpracowników naszą wizją, szanse na jej realizację rosną z każdym zaangażowanym. 

Małe, rozpoczynające działanie firmy innowacyjne są jak dorastające dzieci – nie mają jeszcze 

wiedzy, majątku czy doświadczenia, mają za to ogromną przewagę nad innymi: nie wiedzą,   

że czegoś nie da się zrobić, więc czasami robią coś, co powszechnie uważa się za niemożliwe.

Tom DeMarco zaleca też:

„Trzeba budować taką firmę, w której ludzie chcą pozostać. Nie można budować społeczności 

złożonej tylko z gości. Warto także nieco zmniejszyć kontrolę. Poczucie przynależności można 

rozbudzić, pozwalając ludziom na popełnianie błędów. Rozpraszajcie własność – trafi ona tam, 

gdzie powinna”.

Zmniejszenie kontroli oznacza, że w miejsce zarządzania będziemy mieli do czynienia                   

z przywództwem – skuteczniejszą, ale i trudniejszą jego formą.

PRZYCIĄGANIE TALENTÓW W TRUDNYCH WARUNKACH 
RYNKOWYCH
Skoro kadry są najważniejsze, to należy się starać znaleźć jak najlepszych współpracowników 

do realizacji naszego (albo jeszcze lepiej – wspólnego) dzieła. Tymczasem na rynku działają 

tysiące przedsiębiorców, z którymi będzie trzeba o tych ludzi konkurować.

Mając we wstępnej fazie działania start-upu skromne możliwości finansowe, lider ma zadanie 

zatrudnienia za jak najmniejsze pieniądze jak najlepszych ludzi. Jedynym, co może mieć         

do zaoferowania, są wątpliwe na razie przyszłe zyski albo udział w niewątpliwie pasjonującej 

przygodzie. Praktyka pokazuje, że dużo lepiej sprawdza się to drugie. Znajdowanie amatorów 

przygody zaczynamy na ogół od najbliższego środowiska. Warto więc, aby było ono jak 

najbardziej rozległe. Dobrą metodą jego poszerzenia jest udział w spotkaniach licznych 

inicjatyw lokalnych skupiających ludzi o podobnych zainteresowaniach i problemach. 

Inicjatywy takie powstają i rozwijają się głównie w większych miastach. Warto brać w nich 

aktywny udział, na przykład prezentując swój pomysł. Obsesyjna obawa, że ktoś nam              

go ukradnie, częsta wśród początkujących przedsiębiorców, nie ma racjonalnego 

uzasadnienia. Na spotkania przychodzą ludzie mający własne pomysły i raczej do nich 

przywiązani. Wątpliwe jest, że nagle rzucą wszystko, czym się do tej pory zajmowali, żeby        

od jutra podjąć realizację nie swojego pomysłu.

Innym miejscem poszukiwania właściwych ludzi jest oczywiście Internet. Godne polecenia       

w fazie wstępnej są trzy serwisy. Dwa adresowane do profesjonalistów, Golden Line oraz 

LinkedIn, mają w ramach proponowanej funkcjonalności – oprócz możliwości tworzenia sieci 

kontaktów profesjonalnych (GL głównie polskich, LI międzynarodowych) – liczne fora 

specjalistyczne. Trzecim, dającym również możliwość udziału w forach tematycznych, jest 

powszechnie używany Facebook. Warto śledzić te serwisy (być może ktoś już robi to, co my) 

i publikować na nich swoje komunikaty. Zamknięte w sobie i niekomunikatywne start-upy 

rzadko odnoszą na rynku sukcesy. Należy więc opowiadać światu o sobie i słuchać,                    

co on myśli na nasz temat.

SZUKANIE I ZNAJDOWANIE
CO-FOUNDERA
Szczególnym rodzajem współpracownika jest współzałożyciel, wspólnik lub „co-founder”. Jest 

to osoba, którą uznamy za kluczową w powodzeniu całego przedsięwzięcia i którą zwykle 

zrównujemy z nami w prawach. Co-founder powinien przede wszystkim być osobą,                  

co do której mamy głębokie przekonanie, że wniesie do przedsięwzięcia taką wartość 

dodaną, bez której nasze szanse na sukces są znacząco mniejsze. Może to też być ktoś, kto 

sprawi, że rozwój przedsięwzięcia będzie znacznie szybszy z nim niż bez niego. Powinna to 

być osoba, która najlepiej uzupełnia nasze kompetencje, a nie dubluje je. Cennym 

co-founderem będzie osoba mająca już doświadczenie, które my dopiero musimy zdobyć. 

Sensowność podjęcia partnerstwa będzie największa, gdy uznamy wartość co-foundera i 

będziemy uważnie słuchać jego zdania w kwestiach, w których sami uznaliśmy go za bardziej 

od nas doświadczonego. Generalnie umiejętność słuchania rad innych, (co nie oznacza 

automatycznego ich stosowania) to umiejętność niełatwa, ale zasadnicza.

Najczęściej co-founderami zostają ludzie, którzy znają się od dłuższego czasu, szanują się, 

ufają sobie, mają podobne cele, światopogląd oraz zwyczajnie się lubią. Na pierwszym 

miejscu lokuje się jednak kryterium „dłuższej znajomości” – jest ono kluczowe i trudne do 

pominięcia. Prawdziwe zaufanie, zwłaszcza w polskich realiach – gdzie badania potwierdzają, 

iż poziom zaufania społecznego jest bardzo niski – wymaga weryfikacji w dłuższej 

perspektywie czasowej. Dopiero gdy poznamy kogoś w różnych sytuacjach, skonfrontujemy 

go z różnymi emocjami, możemy zaryzykować tezę, że go znamy.

Ze znajdowaniem co-foundera jest trochę jak z szukaniem narzeczonej lub narzeczonego. 

Skoro mamy stworzyć związek na wiele lat, musimy sobie ufać, szanować się, doskonale się 

komunikować, mieć podobne cele i marzenia. Praktyka pokazuje, że nie każda osoba, która 

na początku może się nam wydawać właściwa, rzeczywiście taka jest. Potrzebny jest czas, aby 

móc się upewnić. Najpierw trzeba chodzić na randki. W przeciwnym wypadku nie damy sobie 

szansy na zbudowanie właściwej relacji.

Z co-founderem będziemy współpracować codziennie, powinniśmy więc mieć z nim dobry 

kontakt i właściwą relację. Najpewniej znajdziemy go wśród grona ludzi już nam realnie 

znanych. Jeśli kogoś takiego nie ma w naszym otoczeniu, warto zacząć inwestować czas w 

poznawanie nowych ludzi. Szybko się okaże, że minęły lata, poznaliśmy setki osób, a wśród 

nich wielu potencjalnych wspólników w przyszłych przedsięwzięciach. Można oczywiście 

próbować przez Internet i dawać ogłoszenia. Tylko jaka może być skuteczność znalezienia 

właściwej narzeczonej za pośrednictwem ogłoszenia?

„Trzeba budować taką firmę, w której ludzie chcą pozostać. Nie można budować społeczności 

złożonej tylko z gości. Warto także nieco zmniejszyć kontrolę. Poczucie przynależności można 

rozbudzić, pozwalając ludziom na popełnianie błędów. Rozpraszajcie własność – trafi ona 

tam, gdzie powinna”.
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Najpierw ludzie,
później biznes

Podkreślając, że o start-upie należy myśleć w kategoriach biznesowych, cały czas 

pamiętajmy o ludziach. To oni będą się angażować w nasze przedsięwzięcie, widząc w nim 

swoje korzyści, a bez owych ludzi przedsięwzięcie się nie rozwinie. Czasy kiedy przełomowych 

dla świata odkryć dokonywał samotny wynalazca czy innowator, odchodzą już                               

w zapomnienie. Współcześnie wartość tworzy się zwykle przez działanie w mniejszej lub 

większej grupie. Bywają nadal przypadki, że na czele firmy stoi człowiek o wyrazistej 

osobowości z wizją i jasnymi celami. Może nawet być jedynym formalnym właścicielem 

przedsiębiorstwa, jednak pewne jest, że nie znalazł się na tej pozycji, operując w próżni. 

Musiał po drodze współpracować z wieloma różnymi ludźmi, którzy na różny sposób pomogli 

mu – często z korzyścią dla siebie – dotrzeć tam, gdzie się znajduje.

Henry Ford, któremu kiedyś zarzucono, że w istocie nie zna się na bardzo wielu aspektach 

prowadzonego przez siebie biznesu, przyznał adwersarzowi rację. Od razu jednak dodał,       

że gdy podniesie słuchawkę telefoniczną, może w ciągu pięciu minut mieć w swoim gabinecie 

dwudziestu najlepszych specjalistów w tych wszystkich dziedzinach.

Wszystko zaczyna się od ludzi i tylko z ludźmi może dokonywać się postęp. Od umiejętności 

zjednywania sobie ludzi i odpowiedniego ich motywowania będzie zależał sukces. Warto więc 

skupić się na tych elementach własnego rozwoju, które pomogą nam w nawiązywaniu                 

i rozwijaniu relacji z ludźmi. Dopiero na tak zbudowanym fundamencie będzie można 

tworzyć rozwojowy biznes.

PIERWSZYCH PIĘTNASTU ZATRUDNIONYCH ZADECYDUJE 
O SUKCESIE
Na początku zazwyczaj jest sam pomysł i samotny pomysłodawca. Wkrótce, jak się okazuje – 

jeśli to był dobry pomysł – autorowi zaczyna brakować czasu na to, aby oprócz rozwijania 

produktu czy usługi, myśleć i działać w kierunku umieszczenia swojego dzieła na rynku. 

Zasadniczym powodem porażki start-upu na tym etapie bywa niechęć pomysłodawcy            

do dzielenia się z innymi zarówno ideą, jak i pracą. W efekcie nad „genialnym pomysłem” 

pracuje tylko jeden (niech nawet będzie genialny) umysł, a praca postępuje bardzo wolno, 

gdy tymczasem rynek ucieka do przodu.

Powyższe, wbrew najczęstszej praktyce młodych wynalazców, przekonanych o wyjątkowości 

swojej innowacji (historia dowodzi, że największe sukcesy przyniosły dobrze wprowadzone 

na rynek „klony” – od Microsoft Office po Facebook), wskazuje na konieczność dopuszczenia 

„innych” do swojej wyjątkowej koncepcji. Pomysł to tylko niewiele warta idea, która bez 

praktycznej implementacji nie niesie żadnej wartości. Powinno się więc swobodnie dzielić 

pomysłami i ogólnymi założeniami. Natomiast szczegółowe aspekty praktycznej 

implementacji, można początkowo zostawić dla siebie. Korzyść z takiego dzielenia się jest 

oczywista: cudzy punkt widzenia może w sposób zasadniczy zwiększyć szanse sukcesu 
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własnego czasu, musi zacząć kupować cudzy czas i z pomysłodawcy stać się przedsiębiorcą. 

To pierwszy wrażliwy moment w rozwoju przedsiębiorstwa – często osoby inwentywne mają 

problem ze społecznym funkcjonowaniem, poświęcając zbyt wiele uwagi ideom i technologii, 

a niewystarczająco ludziom, ich emocjom, potrzebom i wartościom.

Dobór pierwszych trzech współpracowników, a potem kolejnych dwunastu określa 

przyszłość organizacji. Tom DeMarco, amerykański guru zarządzania, twierdzi, z niewielką 

może przesadą, że jedynym istotnym zadaniem menedżera jest dobranie zespołu, który ma 

wykonać pracę. Zespół skuteczny to taki, w którym występuje synergia wiedzy, talentów i cech 

osobowości poszczególnych jego członków. Zła wiadomość jest taka, że umiejętność 

określania, „kto się nada” (DeMarco uważa, że organem, który służy menedżerowi                       

do dokonywania wyborów, jest „brzuch”, czyli w pewnym sensie intuicja), przychodzi                    

z wiekiem i doświadczeniem.

Nie jesteśmy w stanie przedstawić tutaj algorytmu doboru współpracowników, ale warto 

uwierzyć, że wyborowi ludzi należy poświęcić bardzo wiele uwagi, a w konsekwencji – czasu. 

Ci pierwsi zbudują kulturę przedsiębiorstwa i w istocie określą jego efektywność. Drobne 

zmiany w składzie pierwszej piętnastki nie zmienią wiele, dopiero przekroczenie najpierw 

granicy pięćdziesięciu, a potem dwustu pracowników spowoduje, że będą to już całkiem inne 

firmy.

Upraszczając nieco: w idealnym przypadku ludzie w organizacji powinni mieć zbliżony pogląd 

na świat, mieć ze sobą wiele wspólnego, ale z drugiej strony każdy z nich powinien wnosić 

nieco inne talenty czy cechy psychospołeczne. Można w zespole mieć jednego czy dwóch 

„geeków”, którzy poza technologią nie widzą niczego, ale już trzeci będzie dla projektu 

zagrożeniem. Efekt działania, musi służyć jak najszerszemu spektrum klientów. Klienci             

są ludźmi, różnymi i unikatowymi – ważne, aby ktoś w organizacji był w stanie wyobrazić sobie 

ich punkt widzenia.

Dobierajmy partnerów, nie podwładnych. Jeśli uda nam się zarazić naszych 

współpracowników naszą wizją, szanse na jej realizację rosną z każdym zaangażowanym. 

Małe, rozpoczynające działanie firmy innowacyjne są jak dorastające dzieci – nie mają jeszcze 

wiedzy, majątku czy doświadczenia, mają za to ogromną przewagę nad innymi: nie wiedzą,   

że czegoś nie da się zrobić, więc czasami robią coś, co powszechnie uważa się za niemożliwe.

Tom DeMarco zaleca też:

„Trzeba budować taką firmę, w której ludzie chcą pozostać. Nie można budować społeczności 

złożonej tylko z gości. Warto także nieco zmniejszyć kontrolę. Poczucie przynależności można 

rozbudzić, pozwalając ludziom na popełnianie błędów. Rozpraszajcie własność – trafi ona tam, 

gdzie powinna”.

Zmniejszenie kontroli oznacza, że w miejsce zarządzania będziemy mieli do czynienia                   

z przywództwem – skuteczniejszą, ale i trudniejszą jego formą.

PRZYCIĄGANIE TALENTÓW W TRUDNYCH WARUNKACH 
RYNKOWYCH
Skoro kadry są najważniejsze, to należy się starać znaleźć jak najlepszych współpracowników 

do realizacji naszego (albo jeszcze lepiej – wspólnego) dzieła. Tymczasem na rynku działają 

tysiące przedsiębiorców, z którymi będzie trzeba o tych ludzi konkurować.

Mając we wstępnej fazie działania start-upu skromne możliwości finansowe, lider ma zadanie 

zatrudnienia za jak najmniejsze pieniądze jak najlepszych ludzi. Jedynym, co może mieć         

do zaoferowania, są wątpliwe na razie przyszłe zyski albo udział w niewątpliwie pasjonującej 

przygodzie. Praktyka pokazuje, że dużo lepiej sprawdza się to drugie. Znajdowanie amatorów 

przygody zaczynamy na ogół od najbliższego środowiska. Warto więc, aby było ono jak 

najbardziej rozległe. Dobrą metodą jego poszerzenia jest udział w spotkaniach licznych 

inicjatyw lokalnych skupiających ludzi o podobnych zainteresowaniach i problemach. 

Inicjatywy takie powstają i rozwijają się głównie w większych miastach. Warto brać w nich 

aktywny udział, na przykład prezentując swój pomysł. Obsesyjna obawa, że ktoś nam              

go ukradnie, częsta wśród początkujących przedsiębiorców, nie ma racjonalnego 

uzasadnienia. Na spotkania przychodzą ludzie mający własne pomysły i raczej do nich 

przywiązani. Wątpliwe jest, że nagle rzucą wszystko, czym się do tej pory zajmowali, żeby        

od jutra podjąć realizację nie swojego pomysłu.

Innym miejscem poszukiwania właściwych ludzi jest oczywiście Internet. Godne polecenia       

w fazie wstępnej są trzy serwisy. Dwa adresowane do profesjonalistów, Golden Line oraz 

LinkedIn, mają w ramach proponowanej funkcjonalności – oprócz możliwości tworzenia sieci 

kontaktów profesjonalnych (GL głównie polskich, LI międzynarodowych) – liczne fora 

specjalistyczne. Trzecim, dającym również możliwość udziału w forach tematycznych, jest 

powszechnie używany Facebook. Warto śledzić te serwisy (być może ktoś już robi to, co my) 

i publikować na nich swoje komunikaty. Zamknięte w sobie i niekomunikatywne start-upy 

rzadko odnoszą na rynku sukcesy. Należy więc opowiadać światu o sobie i słuchać,                    

co on myśli na nasz temat.

SZUKANIE I ZNAJDOWANIE
CO-FOUNDERA
Szczególnym rodzajem współpracownika jest współzałożyciel, wspólnik lub „co-founder”. Jest 

to osoba, którą uznamy za kluczową w powodzeniu całego przedsięwzięcia i którą zwykle 

zrównujemy z nami w prawach. Co-founder powinien przede wszystkim być osobą,                  

co do której mamy głębokie przekonanie, że wniesie do przedsięwzięcia taką wartość 

dodaną, bez której nasze szanse na sukces są znacząco mniejsze. Może to też być ktoś, kto 

sprawi, że rozwój przedsięwzięcia będzie znacznie szybszy z nim niż bez niego. Powinna to 

być osoba, która najlepiej uzupełnia nasze kompetencje, a nie dubluje je. Cennym 

co-founderem będzie osoba mająca już doświadczenie, które my dopiero musimy zdobyć. 

Sensowność podjęcia partnerstwa będzie największa, gdy uznamy wartość co-foundera i 

będziemy uważnie słuchać jego zdania w kwestiach, w których sami uznaliśmy go za bardziej 

od nas doświadczonego. Generalnie umiejętność słuchania rad innych, (co nie oznacza 

automatycznego ich stosowania) to umiejętność niełatwa, ale zasadnicza.

Najczęściej co-founderami zostają ludzie, którzy znają się od dłuższego czasu, szanują się, 

ufają sobie, mają podobne cele, światopogląd oraz zwyczajnie się lubią. Na pierwszym 

miejscu lokuje się jednak kryterium „dłuższej znajomości” – jest ono kluczowe i trudne do 

pominięcia. Prawdziwe zaufanie, zwłaszcza w polskich realiach – gdzie badania potwierdzają, 

iż poziom zaufania społecznego jest bardzo niski – wymaga weryfikacji w dłuższej 

perspektywie czasowej. Dopiero gdy poznamy kogoś w różnych sytuacjach, skonfrontujemy 

go z różnymi emocjami, możemy zaryzykować tezę, że go znamy.

Ze znajdowaniem co-foundera jest trochę jak z szukaniem narzeczonej lub narzeczonego. 

Skoro mamy stworzyć związek na wiele lat, musimy sobie ufać, szanować się, doskonale się 

komunikować, mieć podobne cele i marzenia. Praktyka pokazuje, że nie każda osoba, która 

na początku może się nam wydawać właściwa, rzeczywiście taka jest. Potrzebny jest czas, aby 

móc się upewnić. Najpierw trzeba chodzić na randki. W przeciwnym wypadku nie damy sobie 

szansy na zbudowanie właściwej relacji.

Z co-founderem będziemy współpracować codziennie, powinniśmy więc mieć z nim dobry 

kontakt i właściwą relację. Najpewniej znajdziemy go wśród grona ludzi już nam realnie 

znanych. Jeśli kogoś takiego nie ma w naszym otoczeniu, warto zacząć inwestować czas w 

poznawanie nowych ludzi. Szybko się okaże, że minęły lata, poznaliśmy setki osób, a wśród 

nich wielu potencjalnych wspólników w przyszłych przedsięwzięciach. Można oczywiście 

próbować przez Internet i dawać ogłoszenia. Tylko jaka może być skuteczność znalezienia 

właściwej narzeczonej za pośrednictwem ogłoszenia?
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Przywództwo
– nadaj sens działaniu, 
weź odpowiedzialność

ROLA LIDERA
Zagadnieniu przywództwa w zarządzaniu poświęca się tysiące prac naukowych, poradników 

i popularnych artykułów. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że organizacje zarządzane przez 

przywódców, a nie biurokratów, są na ogół skuteczniejsze, praca w nich sprawia większą 

przyjemność, a sprawy dzieją się znacznie prościej i szybciej niż w organizacjach, nazwijmy je, 

zarządzanych biurokratycznie-nakazowo. W dalszej części będziemy używać wymiennie 

słowa lider i przywódca na określenie osoby, która powinna przewodzić.

Podstawową rolą lidera i jego najważniejszym zadaniem jest nadawanie sensu wykonywanej 

pracy. Ludzie twórczy nie są w stanie tworzyć w warunkach niejasnych reguł współpracy 

(zwłaszcza że w start-upie wszystko pozostałe jest kompletnie niejasne), zastraszania, 

kłamstwa. Uczciwość i prawdomówność w działaniach inżynierskich czy biznesowych                

to kategorie nie tylko etyczne, ale też techniczne. Lider musi być wobec swoich ludzi uczciwy, 

nie może ich okłamywać, powinien szanować ich wkład w dzieło i jasno to komunikować. 

Związek z nimi opiera się na tym, że pracownikom chce się pracować w danym 

przedsięwzięciu, bo widzą w tym sens i znajdują przyjemność we współtworzeniu dzieła.

MOTYWACJA
Coraz powszechniej słychać głosy, że przekonanie, iż tak zwane „profesjonalne systemy 

motywacyjne” mające swoje źródła w dziewiętnastowiecznych teoriach zarządzania (kary            

i nagrody to najlepsze narzędzia zarządzania ludźmi), nie mają zastosowania w warunkach 

gospodarki wiedzy. Przy monotonnej i nieciekawej pracy pieniądze były bodźcem właściwym 

skutecznym, sensowne mogło być płacenie po dolarze za każde sto kilo czegoś 

przeniesionego z punktu a do punktu b.

Czy jednak można „zmusić” kogoś do bardziej pomysłowego myślenia? W warunkach 

start-upu pomysłowość i motywacja decydują o skuteczności działania. Jak podejść do tego 

problemu rozsądnie podpowiada Mark Twain w Przygodach Tomka Saweyra – Tomek, który 

ma pomalować drewniany płot, a nie ma na to ochoty, przedstawia kolegom to zadanie jako 

tak pasjonujące, że za prawo malowania pobiera od nich opłaty w postaci szklanych kulek      

do gry. Tomek sprawił, że nudne i męczące działanie zostało potraktowane przez 

rówieśników-współpracowników jako atrakcyjne i dostarczyło im satysfakcji. W dodatku        

nie oszukał ich – wszyscy uważali, że te kilka kulek, które zapłacili, warte było frajdy, jaką przy 

tym mieli.

KONTROLA
Częstym błędem niedoświadczonego menedżera, który przy okazji jest sprawny w zakresie 

prac, do których wykonania zatrudnił pracowników – na przykład programistów – jest 

„pomaganie” im poprzez szybsze i lepsze wykonywanie ich zadań, żeby się „nauczyli, jak się     

to robi”. Efekt jest odwrotny od spodziewanego: pracownik wie, że jeśli czegoś nie potrafi 

zrobić, to szef i tak zrobi to za niego, a w efekcie nie ma motywacji, żeby rozwiązywać trudne 

problemy, bo wiadomo, że szef potrafi. Pozornie pomagając pracownikom, robi się w ten 

sposób krzywdę i im (nie rozwijają się, jak by mogli), i sobie, i firmie (szef jest w takiej 

strukturze niezbędny, stale na miejscu, do jej działania).

Wspomniany już Tom DeMarco ujmuje rzecz tak:

„Miałem okazję kierować niewielką instytucją nie nastawioną na zysk, w której większość pracy wykonywali 

wolontariusze. Od razu zauważyłem, że nie ma żadnego sposobu sprawowania kontroli nad pracą 

wykonywaną przez tych ludzi. Jeżeli zbyt dokładnie przyglądano się ich pracy albo narzucano im standardy 

odbiegające od ich własnych, wzruszali ramionami i odchodzili, pozostawiając innym wykonanie za dania. 

W ich pojęciu wynagrodzeniem była możliwość sprawowania kontroli nad własną pracą. Jeżeli odbierzesz 

im tę kontrolę albo sam zaczniesz ją sprawować, to znikną. Nie oznacza to, że nie możesz kontrolować 

jakości ich pracy; nie możesz tylko sprawiać wrażenia, że ją kontrolujesz Musisz wprowadzać swoje 

standardy możliwie niedostrzegalnie; musisz w jakiś sposób sprawić, żeby stały się ich standardami”.

W start-upie zasady współpracy są znacznie bliższe tym z organizacji non-profit, niż tym            

z korporacji.

KOMUNIKACJA
Sprawna dwukierunkowa komunikacja jest, po doborze zespołu, drugim najważniejszym 

zadaniem menedżera. W start-upowym świecie idee i polecenia są bardziej złożone                      

i skomplikowane niż w przedsiębiorstwach realizujących powtarzalne procesy. W przypadku 

gospodarki innowacyjnej procesy twórcze są trudno algorytmizowalne, w dodatku sporo 

sukcesów jest wynikiem przypadkowego dostrzeżenia faktów, relacji między obiektami, 

wynikami badań czy eksperymentów. Ważne jest więc, aby lider nie tylko komunikował –         

co jest jednym z jego najistotniejszych zadań – ale również słuchał z uwagą i zrozumieniem, 

co mają mu do powiedzenia jego współpracownicy.

Spotkania wszystkich zaangażowanych – w pierwszej fazie w istocie nietrudne z uwagi             

na niewielką liczebność zespołu – są konieczne, ale nie powinny w żadnym razie przybierać 

form rytualnych. Tylko jako platforma nieskrępowanej wymiany poglądów, opinii i pomysłów 

mogą służyć rzeczywistemu rozwojowi produktów. Wyciąganie wniosków co do strategii 

dalszego działania jest zadaniem lidera – to on powinien wytyczać kierunki, ale to zespół ma 

obowiązek dostarczyć mu jak największej liczby właściwych przesłanek do podjęcia takich 

decyzji.
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zarządzanych biurokratycznie-nakazowo. W dalszej części będziemy używać wymiennie 

słowa lider i przywódca na określenie osoby, która powinna przewodzić.

Podstawową rolą lidera i jego najważniejszym zadaniem jest nadawanie sensu wykonywanej 

pracy. Ludzie twórczy nie są w stanie tworzyć w warunkach niejasnych reguł współpracy 

(zwłaszcza że w start-upie wszystko pozostałe jest kompletnie niejasne), zastraszania, 

kłamstwa. Uczciwość i prawdomówność w działaniach inżynierskich czy biznesowych                

to kategorie nie tylko etyczne, ale też techniczne. Lider musi być wobec swoich ludzi uczciwy, 

nie może ich okłamywać, powinien szanować ich wkład w dzieło i jasno to komunikować. 

Związek z nimi opiera się na tym, że pracownikom chce się pracować w danym 

przedsięwzięciu, bo widzą w tym sens i znajdują przyjemność we współtworzeniu dzieła.

MOTYWACJA
Coraz powszechniej słychać głosy, że przekonanie, iż tak zwane „profesjonalne systemy 

motywacyjne” mające swoje źródła w dziewiętnastowiecznych teoriach zarządzania (kary            

i nagrody to najlepsze narzędzia zarządzania ludźmi), nie mają zastosowania w warunkach 

gospodarki wiedzy. Przy monotonnej i nieciekawej pracy pieniądze były bodźcem właściwym 

skutecznym, sensowne mogło być płacenie po dolarze za każde sto kilo czegoś 

przeniesionego z punktu a do punktu b.

Czy jednak można „zmusić” kogoś do bardziej pomysłowego myślenia? W warunkach 

start-upu pomysłowość i motywacja decydują o skuteczności działania. Jak podejść do tego 

problemu rozsądnie podpowiada Mark Twain w Przygodach Tomka Saweyra – Tomek, który 

ma pomalować drewniany płot, a nie ma na to ochoty, przedstawia kolegom to zadanie jako 

tak pasjonujące, że za prawo malowania pobiera od nich opłaty w postaci szklanych kulek      

do gry. Tomek sprawił, że nudne i męczące działanie zostało potraktowane przez 

rówieśników-współpracowników jako atrakcyjne i dostarczyło im satysfakcji. W dodatku        

nie oszukał ich – wszyscy uważali, że te kilka kulek, które zapłacili, warte było frajdy, jaką przy 

tym mieli.

KONTROLA
Częstym błędem niedoświadczonego menedżera, który przy okazji jest sprawny w zakresie 

prac, do których wykonania zatrudnił pracowników – na przykład programistów – jest 

„pomaganie” im poprzez szybsze i lepsze wykonywanie ich zadań, żeby się „nauczyli, jak się     

to robi”. Efekt jest odwrotny od spodziewanego: pracownik wie, że jeśli czegoś nie potrafi 

zrobić, to szef i tak zrobi to za niego, a w efekcie nie ma motywacji, żeby rozwiązywać trudne 

problemy, bo wiadomo, że szef potrafi. Pozornie pomagając pracownikom, robi się w ten 

sposób krzywdę i im (nie rozwijają się, jak by mogli), i sobie, i firmie (szef jest w takiej 

strukturze niezbędny, stale na miejscu, do jej działania).

Wspomniany już Tom DeMarco ujmuje rzecz tak:

„Miałem okazję kierować niewielką instytucją nie nastawioną na zysk, w której większość pracy wykonywali 

wolontariusze. Od razu zauważyłem, że nie ma żadnego sposobu sprawowania kontroli nad pracą 

wykonywaną przez tych ludzi. Jeżeli zbyt dokładnie przyglądano się ich pracy albo narzucano im standardy 

odbiegające od ich własnych, wzruszali ramionami i odchodzili, pozostawiając innym wykonanie za dania. 

W ich pojęciu wynagrodzeniem była możliwość sprawowania kontroli nad własną pracą. Jeżeli odbierzesz 

im tę kontrolę albo sam zaczniesz ją sprawować, to znikną. Nie oznacza to, że nie możesz kontrolować 

jakości ich pracy; nie możesz tylko sprawiać wrażenia, że ją kontrolujesz Musisz wprowadzać swoje 

standardy możliwie niedostrzegalnie; musisz w jakiś sposób sprawić, żeby stały się ich standardami”.

W start-upie zasady współpracy są znacznie bliższe tym z organizacji non-profit, niż tym            

z korporacji.

KOMUNIKACJA
Sprawna dwukierunkowa komunikacja jest, po doborze zespołu, drugim najważniejszym 

zadaniem menedżera. W start-upowym świecie idee i polecenia są bardziej złożone                      

i skomplikowane niż w przedsiębiorstwach realizujących powtarzalne procesy. W przypadku 

gospodarki innowacyjnej procesy twórcze są trudno algorytmizowalne, w dodatku sporo 

sukcesów jest wynikiem przypadkowego dostrzeżenia faktów, relacji między obiektami, 

wynikami badań czy eksperymentów. Ważne jest więc, aby lider nie tylko komunikował –         

co jest jednym z jego najistotniejszych zadań – ale również słuchał z uwagą i zrozumieniem, 

co mają mu do powiedzenia jego współpracownicy.

Spotkania wszystkich zaangażowanych – w pierwszej fazie w istocie nietrudne z uwagi             

na niewielką liczebność zespołu – są konieczne, ale nie powinny w żadnym razie przybierać 

form rytualnych. Tylko jako platforma nieskrępowanej wymiany poglądów, opinii i pomysłów 

mogą służyć rzeczywistemu rozwojowi produktów. Wyciąganie wniosków co do strategii 

dalszego działania jest zadaniem lidera – to on powinien wytyczać kierunki, ale to zespół ma 

obowiązek dostarczyć mu jak największej liczby właściwych przesłanek do podjęcia takich 

decyzji.

„Miałem okazję kierować niewielką instytucją nie nastawioną na zysk, w której większość pracy 

wykonywali wolontariusze. Od razu zauważyłem, że nie ma żadnego sposobu sprawowania kontroli 

nad pracą wykonywaną przez tych ludzi. Jeżeli zbyt dokładnie przyglądano się ich pracy albo 

narzucano im standardy odbiegające od ich własnych, wzruszali ramionami i odchodzili, 

pozostawiając innym wykonanie zadania. W ich pojęciu wynagrodzeniem była możliwość 

sprawowania kontroli nad własną pracą. Jeżeli odbierzesz im tę kontrolę albo sam zaczniesz                    

ją sprawować, to znikną. Nie oznacza to, że nie możesz kontrolować jakości ich pracy; nie możesz tylko 

sprawiać wrażenia, że ją kontrolujesz Musisz wprowadzać swoje standardy możliwie niedostrzegalnie; 

musisz w jakiś sposób sprawić, żeby stały się ich standardami”.
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Przywództwo
– nadaj sens działaniu, 
weź odpowiedzialność

ROLA LIDERA
Zagadnieniu przywództwa w zarządzaniu poświęca się tysiące prac naukowych, poradników 

i popularnych artykułów. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że organizacje zarządzane przez 

przywódców, a nie biurokratów, są na ogół skuteczniejsze, praca w nich sprawia większą 

przyjemność, a sprawy dzieją się znacznie prościej i szybciej niż w organizacjach, nazwijmy je, 

zarządzanych biurokratycznie-nakazowo. W dalszej części będziemy używać wymiennie 

słowa lider i przywódca na określenie osoby, która powinna przewodzić.

Podstawową rolą lidera i jego najważniejszym zadaniem jest nadawanie sensu wykonywanej 

pracy. Ludzie twórczy nie są w stanie tworzyć w warunkach niejasnych reguł współpracy 

(zwłaszcza że w start-upie wszystko pozostałe jest kompletnie niejasne), zastraszania, 

kłamstwa. Uczciwość i prawdomówność w działaniach inżynierskich czy biznesowych                

to kategorie nie tylko etyczne, ale też techniczne. Lider musi być wobec swoich ludzi uczciwy, 

nie może ich okłamywać, powinien szanować ich wkład w dzieło i jasno to komunikować. 

Związek z nimi opiera się na tym, że pracownikom chce się pracować w danym 

przedsięwzięciu, bo widzą w tym sens i znajdują przyjemność we współtworzeniu dzieła.

MOTYWACJA
Coraz powszechniej słychać głosy, że przekonanie, iż tak zwane „profesjonalne systemy 

motywacyjne” mające swoje źródła w dziewiętnastowiecznych teoriach zarządzania (kary            

i nagrody to najlepsze narzędzia zarządzania ludźmi), nie mają zastosowania w warunkach 

gospodarki wiedzy. Przy monotonnej i nieciekawej pracy pieniądze były bodźcem właściwym 

skutecznym, sensowne mogło być płacenie po dolarze za każde sto kilo czegoś 

przeniesionego z punktu a do punktu b.

Czy jednak można „zmusić” kogoś do bardziej pomysłowego myślenia? W warunkach 

start-upu pomysłowość i motywacja decydują o skuteczności działania. Jak podejść do tego 

problemu rozsądnie podpowiada Mark Twain w Przygodach Tomka Saweyra – Tomek, który 

ma pomalować drewniany płot, a nie ma na to ochoty, przedstawia kolegom to zadanie jako 

tak pasjonujące, że za prawo malowania pobiera od nich opłaty w postaci szklanych kulek      

do gry. Tomek sprawił, że nudne i męczące działanie zostało potraktowane przez 

rówieśników-współpracowników jako atrakcyjne i dostarczyło im satysfakcji. W dodatku        

nie oszukał ich – wszyscy uważali, że te kilka kulek, które zapłacili, warte było frajdy, jaką przy 

tym mieli.

KONTROLA
Częstym błędem niedoświadczonego menedżera, który przy okazji jest sprawny w zakresie 

prac, do których wykonania zatrudnił pracowników – na przykład programistów – jest 

„pomaganie” im poprzez szybsze i lepsze wykonywanie ich zadań, żeby się „nauczyli, jak się     

to robi”. Efekt jest odwrotny od spodziewanego: pracownik wie, że jeśli czegoś nie potrafi 

zrobić, to szef i tak zrobi to za niego, a w efekcie nie ma motywacji, żeby rozwiązywać trudne 

problemy, bo wiadomo, że szef potrafi. Pozornie pomagając pracownikom, robi się w ten 

sposób krzywdę i im (nie rozwijają się, jak by mogli), i sobie, i firmie (szef jest w takiej 

strukturze niezbędny, stale na miejscu, do jej działania).

Wspomniany już Tom DeMarco ujmuje rzecz tak:

„Miałem okazję kierować niewielką instytucją nie nastawioną na zysk, w której większość pracy wykonywali 

wolontariusze. Od razu zauważyłem, że nie ma żadnego sposobu sprawowania kontroli nad pracą 

wykonywaną przez tych ludzi. Jeżeli zbyt dokładnie przyglądano się ich pracy albo narzucano im standardy 

odbiegające od ich własnych, wzruszali ramionami i odchodzili, pozostawiając innym wykonanie za dania. 

W ich pojęciu wynagrodzeniem była możliwość sprawowania kontroli nad własną pracą. Jeżeli odbierzesz 

im tę kontrolę albo sam zaczniesz ją sprawować, to znikną. Nie oznacza to, że nie możesz kontrolować 

jakości ich pracy; nie możesz tylko sprawiać wrażenia, że ją kontrolujesz Musisz wprowadzać swoje 

standardy możliwie niedostrzegalnie; musisz w jakiś sposób sprawić, żeby stały się ich standardami”.

W start-upie zasady współpracy są znacznie bliższe tym z organizacji non-profit, niż tym            

z korporacji.

KOMUNIKACJA
Sprawna dwukierunkowa komunikacja jest, po doborze zespołu, drugim najważniejszym 

zadaniem menedżera. W start-upowym świecie idee i polecenia są bardziej złożone                      

i skomplikowane niż w przedsiębiorstwach realizujących powtarzalne procesy. W przypadku 

gospodarki innowacyjnej procesy twórcze są trudno algorytmizowalne, w dodatku sporo 

sukcesów jest wynikiem przypadkowego dostrzeżenia faktów, relacji między obiektami, 

wynikami badań czy eksperymentów. Ważne jest więc, aby lider nie tylko komunikował –         

co jest jednym z jego najistotniejszych zadań – ale również słuchał z uwagą i zrozumieniem, 

co mają mu do powiedzenia jego współpracownicy.

Spotkania wszystkich zaangażowanych – w pierwszej fazie w istocie nietrudne z uwagi             

na niewielką liczebność zespołu – są konieczne, ale nie powinny w żadnym razie przybierać 

form rytualnych. Tylko jako platforma nieskrępowanej wymiany poglądów, opinii i pomysłów 

mogą służyć rzeczywistemu rozwojowi produktów. Wyciąganie wniosków co do strategii 

dalszego działania jest zadaniem lidera – to on powinien wytyczać kierunki, ale to zespół ma 

obowiązek dostarczyć mu jak największej liczby właściwych przesłanek do podjęcia takich 

decyzji.
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Zmierzyć się
z zarządzaniem
– jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, 
nie możesz tym zarządzać

Prawidłowo zarządzany start-up powinien w krótkim czasie – krótszym niż potrzebny 

byłby liderowi na zdobycie dogłębnego doświadczenia – stać się organizacją kilku-, potem 

kilkunasto-, wreszcie kilkudziesięcioosobową. O ile w początkowej fazie jedna osoba może 

ogarniać wszystko co się dzieje i podejmować intuicyjnie decyzje, to z czasem działania stają 

się coraz bardziej złożone i ważne przesłanki mogą umykać świadomości zarządzających. 

Zwykle w dojrzałych firmach postępy mierzone są przy pomocy oprogramowania 

rejestrującego rachunki zysków i strat, oprogramowania do zarządzania procesami                 

czy też mierzenia ilości wytworzonego produktu. W start-upie tego typu pomiary nie będą 

użyteczne w drodze do osiągnięcia celu.

Celem start-upu jest znalezienie powtarzalnego, skalowalnego modelu biznesowego. 

Mierzenie typowych wskaźników będzie pokazywało ogrom nakładu wykonywanej pracy, lecz 

nie będzie nas przybliżało do sukcesu. Założyciele start-upu powinni monitorować                      

te wskaźniki, które prowadzą do realizacji celu i zadawać związane z nim pytania. 

Kierownictwo powinno skupiać swoją uwagę na wielu testach, eksperymentach                                

i informacjach zwrotnych od klientów, które umożliwiają weryfikację poszczególnych 

elementów modelu biznesowego oraz jego modyfikację.

Głównym, akurat typowym i zasadniczym, wskaźnikiem liczbowym, który ciągle powinni 

monitorować założyciele, jest tempo w jakim start-up wydaje pieniądze. Wynika z niego,         

jak duże okno czasowe na znalezienie własnego modelu biznesowego pozostało                       

do wykorzystania. Kiedy kończą się zasoby finansowe, najczęściej oznacza to koniec 

przedsięwzięcia lub skierowanie uwagi założycieli na pozyskanie kolejnych środków.

Należy więc wdrażać takie systemy mierzenia, które umożliwiają wyciąganie wniosków 

przybliżających do osiągnięcia celu – znalezienia właściwej metody pozyskiwania pieniędzy      

z rynku. Dotarcie do rynku to podstawowy obowiązek zarządu, reszta to tylko produkcja.
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Zmierzyć się
z zarządzaniem
– jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, 
nie możesz tym zarządzać

Prawidłowo zarządzany start-up powinien w krótkim czasie – krótszym niż potrzebny 

byłby liderowi na zdobycie dogłębnego doświadczenia – stać się organizacją kilku-, potem 

kilkunasto-, wreszcie kilkudziesięcioosobową. O ile w początkowej fazie jedna osoba może 

ogarniać wszystko co się dzieje i podejmować intuicyjnie decyzje, to z czasem działania stają 

się coraz bardziej złożone i ważne przesłanki mogą umykać świadomości zarządzających. 

Zwykle w dojrzałych firmach postępy mierzone są przy pomocy oprogramowania 

rejestrującego rachunki zysków i strat, oprogramowania do zarządzania procesami                 

czy też mierzenia ilości wytworzonego produktu. W start-upie tego typu pomiary nie będą 

użyteczne w drodze do osiągnięcia celu.

Celem start-upu jest znalezienie powtarzalnego, skalowalnego modelu biznesowego. 

Mierzenie typowych wskaźników będzie pokazywało ogrom nakładu wykonywanej pracy, lecz 

nie będzie nas przybliżało do sukcesu. Założyciele start-upu powinni monitorować                      

te wskaźniki, które prowadzą do realizacji celu i zadawać związane z nim pytania. 

Kierownictwo powinno skupiać swoją uwagę na wielu testach, eksperymentach                                

i informacjach zwrotnych od klientów, które umożliwiają weryfikację poszczególnych 

elementów modelu biznesowego oraz jego modyfikację.

Głównym, akurat typowym i zasadniczym, wskaźnikiem liczbowym, który ciągle powinni 

monitorować założyciele, jest tempo w jakim start-up wydaje pieniądze. Wynika z niego,         

jak duże okno czasowe na znalezienie własnego modelu biznesowego pozostało                       

do wykorzystania. Kiedy kończą się zasoby finansowe, najczęściej oznacza to koniec 

przedsięwzięcia lub skierowanie uwagi założycieli na pozyskanie kolejnych środków.

Należy więc wdrażać takie systemy mierzenia, które umożliwiają wyciąganie wniosków 

przybliżających do osiągnięcia celu – znalezienia właściwej metody pozyskiwania pieniędzy      

z rynku. Dotarcie do rynku to podstawowy obowiązek zarządu, reszta to tylko produkcja.
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CZĘŚĆ 6

Podział udziałów
w start-upie
Jaki powinien być podział udziałów w start-upie? Można odpowiedzieć krótko: powinien być 

właściwy. Idąc dalej: podział powinien być taki, aby był satysfakcjonujący dla wszystkich stron 

biorących w nim udział. Zazwyczaj możemy wyróżnić trzy główne grupy interesariuszy: założyciele, 

pracownicy i inwestorzy. Założyciele często obawiają się oddania zbyt wielkiej części udziałów               

w obawie przed utratą kontroli nad przedsięwzięciem oraz mniejszymi zyskami w przyszłości. 

Otwarcie się na współpracę z wieloma udziałowcami będzie najlepsze wtedy, kiedy całościowy zysk 

firmy wzrośnie dzięki takiej współpracy, a indywidualny zysk z części udziału będzie większy niż cały 

zysk przed podziałem. Kluczowe jest nie to, ile udziałów oddamy, ale komu. Natomiast najlepszą 

metodą zachowania kontroli jest dostarczanie firmie wartości, dzięki którym będzie się dynamicznie 

rozwijać. Tak długo jak założyciel będzie najlepszym możliwym liderem dla danej organizacji,               

tak długo zachowa wpływ na nią. Gdy zrozumie, że przestał być najlepszym dostępnym przywódcą,                       

sam powinien ustąpić pola tym, którzy zamiast niego lepiej pomnożą zyski jego oraz innych 

właścicieli. Stworzenie kolejnego start-upu może być dobrym pomysłem na kolejne miesiące pracy.

Każde przedsięwzięcie powstaje i rozwija się dzięki realizującym je ludziom. Z punktu widzenia 

założycieli lepiej mieć na końcu 10% udziałów w wielomilionowym przedsięwzięciu niż 100%                 

w firmie, która nigdy się nie rozwinie. Jedną z głównych aktywności założycieli powinno być 

przyciąganie do przedsięwzięcia ludzi, dzięki którym firma będzie rosła. Zawsze powinno nam 

zależeć na utalentowanych pracownikach tworzących rewelacyjny produkt. Jeśli trzeba, dzielmy się     

z nimi udziałami, robiąc to na odpowiednio korzystnych warunkach. Inwestorzy angażują                       

się w przedsięwzięcie głównie w nadziei na przyszłe wysokie zyski ale też z pasji tworzenia i rozwijania 

przedsięwzięć. Należy znaleźć taką równowagę w podziale udziałów, aby każdy pracował z pełnym 

zaangażowaniem na rzecz przyszłego wspólnego sukcesu.

Zwłaszcza w przypadku inwestorów sprawa jest delikatna. Mają oni zwykle do wyboru wiele okazji 

inwestycyjnych, a bardzo ograniczone zasoby czasowe. Oddając część udziałów inwestorowi, należy 

negocjować rozsądnie, ale nie nadużywać silnej pozycji, jeśli ją posiadamy, oraz nie negocjować              

z perspektywy „pewnego sukcesu”. Sukces jeszcze nie nastąpił, i szanse, że nastąpi, są na ogół 

niewielkie (w USA szansa na sukces, którym jest przetrwanie firmy, ale jeszcze niekoniecznie fortuna 

założycieli, wynosi od 10% w przypadku pierwszego start-upu do najwyżej 30% u doświadczonych 

start-upowców). Dobrze zorganizowana inwestycja w start-up to stworzenie przede wszystkim relacji 

personalnej, a dopiero na jej podstawie – finansowej. Najlepszym inwestorem będzie taki, który                    

do start-upu może wnieść strategiczne doradztwo, mentoring i sieć kontaktów. Kontakty trudno 

wycenić w pieniądzu, a są kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia. Nie należy zakładać, że jeśli 

inwestor zaangażuje pieniądze, to i tak później tego wsparcia udzieli. Jeśli wejdzie w przedsięwzięcie 

na niemotywujących go warunkach, to ma wiele innych inwestycji, którym może przypisać wyższy 

priorytet swojej uwagi.

Zasadniczym dla wszystkich uczestników czynnikiem przy podziale udziałów w start-upie będzie 

najczęściej atrakcyjność alternatyw, jakie posiadają. Jeśli świetny pracownik może zatrudnić                 

się w innej firmie, dającej mu lepsze perspektywy, to pewnie to zrobi. Jeśli będziemy próbować 

narzucić niekorzystne warunki naszemu co-founderowi, może on zawsze wejść     we współpracę        

z kimś innym przy innym projekcie. Jeśli będziemy zbyt mocno śrubować warunki podczas negocjacji 

z inwestorem, również zaangażuje się w inne przedsięwzięcie.

To o czym warto pamiętać na etapie start-upu to fakt, że jeszcze nie mamy prawie niczego. Jest 

dopiero koncepcja, pomysł, jakiś plan realizacji, który wielokrotnie ulegnie jeszcze zmianom. 

Negocjując podział udziałów, patrzmy na nasze przedsięwzięcie tak, jak widzą je realnie, tu i teraz, 

inni, a nie tak, jak my je sobie wyobrażamy za kilka lat. Kiedy zracjonalizujemy nasz rzeczywisty stan 

posiadania oraz spojrzymy na przedsięwzięcie z punktu widzenia innych osób, które mogą chcieć       

się w nie zaangażować, automatycznie staniemy się bardziej racjonalni i otwarci na współpracę.        

Nie oznacza to, że choć przez chwilę wolno nam zwątpić w sensowność i wartość tego, co robimy.

Istotne jest również wzięcie pod uwagę nie tylko procentowego podziału udziałów, ale i innych 

warunków, jakie ustalimy między udziałowcami. Dzieląc udziały, start-up przyjmie formę kapitałową, 

pojawi się umowa spółki, inne umowy szczegółowe pomiędzy wspólnikami, w tym te dotyczące 

inwestycji. Warto zwrócić uwagę właśnie na to, jak ukształtują się także formalnie wszystkie relacje, 

jakie komu będą przysługiwały prawa i obowiązki już po podziale udziałów. Jak będzie chroniony 

nasz kapitał, czy na jakich warunkach partner będzie mógł od nas przejąć nasze udziały – albo           

my jego; jak będą wyglądały uprzywilejowania w przypadku likwidacji albo przy wypłacie zysków. 

Podzielenie udziałów w start-upie to dopiero początek drogi, a od tego, jak poukładamy relację 

między udziałowcami, będzie zależała nasza przyszłość w przedsięwzięciu. Nie skupiajmy się więc 

tylko na procentach i wycenach, ale na całym spektrum kwestii istotnych dla późniejszej działalności 

operacyjnej i rozwoju.

się coraz bardziej złożone i ważne przesłanki mogą umykać świadomości zarządzających. 

Zwykle w dojrzałych firmach postępy mierzone są przy pomocy oprogramowania 

rejestrującego rachunki zysków i strat, oprogramowania do zarządzania procesami                 

czy też mierzenia ilości wytworzonego produktu. W start-upie tego typu pomiary nie będą 

użyteczne w drodze do osiągnięcia celu.

Celem start-upu jest znalezienie powtarzalnego, skalowalnego modelu biznesowego. 

Mierzenie typowych wskaźników będzie pokazywało ogrom nakładu wykonywanej pracy, lecz 

nie będzie nas przybliżało do sukcesu. Założyciele start-upu powinni monitorować                      

te wskaźniki, które prowadzą do realizacji celu i zadawać związane z nim pytania. 

Kierownictwo powinno skupiać swoją uwagę na wielu testach, eksperymentach                                

i informacjach zwrotnych od klientów, które umożliwiają weryfikację poszczególnych 

elementów modelu biznesowego oraz jego modyfikację.

Głównym, akurat typowym i zasadniczym, wskaźnikiem liczbowym, który ciągle powinni 

monitorować założyciele, jest tempo w jakim start-up wydaje pieniądze. Wynika z niego,         

jak duże okno czasowe na znalezienie własnego modelu biznesowego pozostało                       

do wykorzystania. Kiedy kończą się zasoby finansowe, najczęściej oznacza to koniec 

przedsięwzięcia lub skierowanie uwagi założycieli na pozyskanie kolejnych środków.

Należy więc wdrażać takie systemy mierzenia, które umożliwiają wyciąganie wniosków 

przybliżających do osiągnięcia celu – znalezienia właściwej metody pozyskiwania pieniędzy      

z rynku. Dotarcie do rynku to podstawowy obowiązek zarządu, reszta to tylko produkcja.



23

Podział udziałów
w start-upie
Jaki powinien być podział udziałów w start-upie? Można odpowiedzieć krótko: powinien być 

właściwy. Idąc dalej: podział powinien być taki, aby był satysfakcjonujący dla wszystkich stron 

biorących w nim udział. Zazwyczaj możemy wyróżnić trzy główne grupy interesariuszy: założyciele, 

pracownicy i inwestorzy. Założyciele często obawiają się oddania zbyt wielkiej części udziałów               

w obawie przed utratą kontroli nad przedsięwzięciem oraz mniejszymi zyskami w przyszłości. 

Otwarcie się na współpracę z wieloma udziałowcami będzie najlepsze wtedy, kiedy całościowy zysk 

firmy wzrośnie dzięki takiej współpracy, a indywidualny zysk z części udziału będzie większy niż cały 

zysk przed podziałem. Kluczowe jest nie to, ile udziałów oddamy, ale komu. Natomiast najlepszą 

metodą zachowania kontroli jest dostarczanie firmie wartości, dzięki którym będzie się dynamicznie 

rozwijać. Tak długo jak założyciel będzie najlepszym możliwym liderem dla danej organizacji,               

tak długo zachowa wpływ na nią. Gdy zrozumie, że przestał być najlepszym dostępnym przywódcą,                       

sam powinien ustąpić pola tym, którzy zamiast niego lepiej pomnożą zyski jego oraz innych 

właścicieli. Stworzenie kolejnego start-upu może być dobrym pomysłem na kolejne miesiące pracy.

Każde przedsięwzięcie powstaje i rozwija się dzięki realizującym je ludziom. Z punktu widzenia 

założycieli lepiej mieć na końcu 10% udziałów w wielomilionowym przedsięwzięciu niż 100%                 

w firmie, która nigdy się nie rozwinie. Jedną z głównych aktywności założycieli powinno być 

przyciąganie do przedsięwzięcia ludzi, dzięki którym firma będzie rosła. Zawsze powinno nam 

zależeć na utalentowanych pracownikach tworzących rewelacyjny produkt. Jeśli trzeba, dzielmy się     

z nimi udziałami, robiąc to na odpowiednio korzystnych warunkach. Inwestorzy angażują                       

się w przedsięwzięcie głównie w nadziei na przyszłe wysokie zyski ale też z pasji tworzenia i rozwijania 

przedsięwzięć. Należy znaleźć taką równowagę w podziale udziałów, aby każdy pracował z pełnym 

zaangażowaniem na rzecz przyszłego wspólnego sukcesu.

Zwłaszcza w przypadku inwestorów sprawa jest delikatna. Mają oni zwykle do wyboru wiele okazji 

inwestycyjnych, a bardzo ograniczone zasoby czasowe. Oddając część udziałów inwestorowi, należy 

negocjować rozsądnie, ale nie nadużywać silnej pozycji, jeśli ją posiadamy, oraz nie negocjować              

z perspektywy „pewnego sukcesu”. Sukces jeszcze nie nastąpił, i szanse, że nastąpi, są na ogół 

niewielkie (w USA szansa na sukces, którym jest przetrwanie firmy, ale jeszcze niekoniecznie fortuna 

założycieli, wynosi od 10% w przypadku pierwszego start-upu do najwyżej 30% u doświadczonych 

start-upowców). Dobrze zorganizowana inwestycja w start-up to stworzenie przede wszystkim relacji 

personalnej, a dopiero na jej podstawie – finansowej. Najlepszym inwestorem będzie taki, który                    

do start-upu może wnieść strategiczne doradztwo, mentoring i sieć kontaktów. Kontakty trudno 

wycenić w pieniądzu, a są kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia. Nie należy zakładać, że jeśli 

inwestor zaangażuje pieniądze, to i tak później tego wsparcia udzieli. Jeśli wejdzie w przedsięwzięcie 

na niemotywujących go warunkach, to ma wiele innych inwestycji, którym może przypisać wyższy 

priorytet swojej uwagi.

Zasadniczym dla wszystkich uczestników czynnikiem przy podziale udziałów w start-upie będzie 

najczęściej atrakcyjność alternatyw, jakie posiadają. Jeśli świetny pracownik może zatrudnić                 

się w innej firmie, dającej mu lepsze perspektywy, to pewnie to zrobi. Jeśli będziemy próbować 

narzucić niekorzystne warunki naszemu co-founderowi, może on zawsze wejść     we współpracę        

z kimś innym przy innym projekcie. Jeśli będziemy zbyt mocno śrubować warunki podczas negocjacji 

z inwestorem, również zaangażuje się w inne przedsięwzięcie.

To o czym warto pamiętać na etapie start-upu to fakt, że jeszcze nie mamy prawie niczego. Jest 

dopiero koncepcja, pomysł, jakiś plan realizacji, który wielokrotnie ulegnie jeszcze zmianom. 

Negocjując podział udziałów, patrzmy na nasze przedsięwzięcie tak, jak widzą je realnie, tu i teraz, 

inni, a nie tak, jak my je sobie wyobrażamy za kilka lat. Kiedy zracjonalizujemy nasz rzeczywisty stan 

posiadania oraz spojrzymy na przedsięwzięcie z punktu widzenia innych osób, które mogą chcieć       

się w nie zaangażować, automatycznie staniemy się bardziej racjonalni i otwarci na współpracę.        

Nie oznacza to, że choć przez chwilę wolno nam zwątpić w sensowność i wartość tego, co robimy.

Istotne jest również wzięcie pod uwagę nie tylko procentowego podziału udziałów, ale i innych 

warunków, jakie ustalimy między udziałowcami. Dzieląc udziały, start-up przyjmie formę kapitałową, 

pojawi się umowa spółki, inne umowy szczegółowe pomiędzy wspólnikami, w tym te dotyczące 

inwestycji. Warto zwrócić uwagę właśnie na to, jak ukształtują się także formalnie wszystkie relacje, 

jakie komu będą przysługiwały prawa i obowiązki już po podziale udziałów. Jak będzie chroniony 

nasz kapitał, czy na jakich warunkach partner będzie mógł od nas przejąć nasze udziały – albo           

my jego; jak będą wyglądały uprzywilejowania w przypadku likwidacji albo przy wypłacie zysków. 

Podzielenie udziałów w start-upie to dopiero początek drogi, a od tego, jak poukładamy relację 

między udziałowcami, będzie zależała nasza przyszłość w przedsięwzięciu. Nie skupiajmy się więc 

tylko na procentach i wycenach, ale na całym spektrum kwestii istotnych dla późniejszej działalności 

operacyjnej i rozwoju.
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Dobre praktyki – dekalog 
start-upowca
1. Ze start-upem jest jak z przechodzeniem w Londynie przez ulicę. Siła treningu i przyzwyczajenia 
obraca głowę w niewłaściwą stronę. To, że dojrzałe firmy działają w określony sposób, nie znaczy,                      
że dla start-upu będzie on właściwy. Bycie ekspertem, który myli się zgodnie z zasadami, nie przynosi chwały.

2. Start-up to film akcji. Jak obrazoburczo by to nie brzmiało, pozwól sobie czasem na luksus działania 
przed myśleniem.

3. Traktuj ludzi jak ludzi. Nie stać cię, żeby mieć ich za trybiki w maszynie. Ludzi twórczych motywuje 
wolność w działaniu. Staraj się dobierać współpracowników, którzy lubią brać na siebie odpowiedzialność. 
Bądź liderem, wskazuj kierunek, ale pozwól, aby drogi dojścia do celu twoi współpracownicy znaleźli sami.

4. Niekomunikatywne start-upy upadają. Bądź spokojny o swoje pomysły. To właśnie ten procent 
unikalnego dla Ciebie sposobu myślenia i działania okaże się kluczowym czynnikiem sukcesu. Dzieląc            
się pomysłem, zyskujesz wielu darmowych sympatyków, testerów i wreszcie uczestników projektu.

5. Strzeż się zasady „wiem lepiej”. Nawet jeśli znasz rynek i jego problemy, ostatecznie to klient płaci lub 
nie. To on wie, na jakich cechach produktu mu zależy i co jest dla niego najlepsze. Musisz znaleźć 
równowagę między przekonaniem o słuszności twoich idei a otwartością na informacje zwrotne z rynku.

6. Twoją firmę zbuduje klient. Jeśli konsekwentnie będziesz patrzeć na start-up oczami klienta,                    
to informacje, które pozwolą ci osiągnąć sukces, otrzymasz praktycznie za darmo.

7. „Tu, jak widzisz, trzeba biec tak szybko, jak się potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu. Jeżeli chce                    
się znaleźć w innym miejscu, trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej!” – zauważył to już w 1871 roku 
Lewis Carroll w książce O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra. Sprawy istotnie przyspieszyły               
od tego czasu.

8. Dziel się. Skoro współpracownicy są współautorami sukcesu, sprawiedliwie będzie podzielić się z nimi 
jego owocami. Więcej nawet: nie tylko sprawiedliwie ale i rozsądnie. Ludzie pracujący „na swoim” dają                
z siebie o wiele więcej, niż na cudzym.

9. Pieniądze to tylko dodatek do korzyści jakie daje inwestor. Więcej zyskasz na jego czasie, 
doświadczeniu, kontaktach. Ty wnosisz niewiedzę o tym, że czegoś  się nie da zrobić i siłę wykonawczą. 
Inwestor – doświadczenie z nieudanych i udanych przedsięwzięć, umiejętność spojrzenia z perspektywy 
oraz dostarczenia takich zasobów, jakimi ty dzisiaj nie dysponujesz.

10. Bądź mistrzem kuchni. Kreatywnie podchodź do „gotowania” twojego produktu, testuj nowe 
przepisy, łącz różne składniki, słuchaj opinii klientów, wyciągaj wnioski, radź  się u innych mistrzów i urządzaj 
cykliczne degustacje.
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niego konferencji.

Łukasz Zjawiński – w 2007 roku założył jedną z pierwszych w Polsce firm specjalizujących                     

się w tworzeniu aplikacji mobilnych. Pomysłodawca, organizator i zarządzający wieloma 
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Projekt dofinansowany jest z działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie   

w MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Realizuje      

go Agencja Rozwoju Pomorza SA. 

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) od kilkunastu lat umożliwia i pomaga pomorskim 

przedsiębiorcom korzystać z Funduszy Europejskich, obsługując programy dotacji 

kierowane do firm. ARP S.A. jest inicjatorem różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, 

prowadzi Centrum Obsługi Inwestora, zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym           

w innowacyjne pomysły, a także oferuje bogaty pakiet usług informacyjnych, szkoleniowych     

i doradczych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów.

Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają liczne certyfikaty m.in. ISO 9001, 

Ministerstwa Gospodarki, rejestracja w Krajowym Systemie Usług oraz inne stosowne 

akredytacje.
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fax: +48 58 30 11 341
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