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CO JA CZYTAM?
Ten katalog został napisany przez studenta z myślą o studentach. Jest on swego rodzaju kompendium
rozjaśniającym podstawowe aspekty związane z zakładaniem własnej firmy. Aby jednak zapewnić
merytoryczną wartość podanych w nim porad, każdy rozdział został stworzony na podstawie wywiadu
przeprowadzonego z jednym z ekspertów:

dr hab. Andrzej Wodecki, MBA
Adiunkt na
nauczaniu
i systemów
MacMillan
2018).

Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w uczeniu maszynowym,
ze wzmocnieniem (reinforcement learning) oraz zastosowaniach sztucznej inteligencji
autonomicznych w biznesie. Autor książki Artificial Intelligence in Value Creation (Palgrave
2019, polskie wydanie: Sztuczna Inteligencja w kreowaniu wartości organizacji, Edu-Libri,

Inicjator i lider wielu start-up’ów internetowych, w tym Skakanka.pl (system rozwoju umiejętności
poznawczych dzieci i młodzieży), AeroBrains.com (wykorzystanie neuro kognitywistyki w usprawnianiu
procesów poznawczych osób dorosłych) czy iLab Sp.zo.o. (kursy robotyki dla dzieci i młodzieży).
Posiada kilkanaście lat doświadczeń we wdrożeniach systemów klasy ERP dużych projektów e-learning
i zarządzania kapitałem ludzkim (UMCS w Lublinie, Polski Uniwersytet Wirtualny, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Polskie Porty Lotnicze, KRUS), wdrożeniach systemów SAP i Oracle w obszarze
zarządzania zasobami ludzkimi (IMPEL SA, PZU, KRUS), doradztwie strategicznym dla sektora publicznego
(projekty Ernst&Young dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego; Kancelarii Premiera RP). Od blisko 20 lat dzieli się tymi doświadczeniami nauczając
na prestiżowych programach MBA, w szczególności w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej
i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.
https://pl.linkedin.com/in/andrzejwodecki
https://www.biznes.edu.pl/wykladowcy/wodecki-andrzej,117

Artur Hołodniuk
Magister fizjoterapii. Swoją praktykę prowadzi od 2010 roku na terenie Międzyrzecza, Skwierzyny oraz
Gorzowa Wielkopolskiego pomagając Pacjentom w leczeniu bólu, stanów pourazowych, konfliktów
dyskowych oraz wszelkich zaburzeń mięśniowo – powięziowych. W swojej codziennej praktyce stosuje
metody diagnozowania i leczenia manualnego znane i praktykowane na świecie przez ponad sto lat.
W swoim dorobku ma między innymi takie osiągnięcia jak bycie koordynatorem, masażystą w 13 Poznań
Maraton, fizjoterapeutą kadry lubuskiej podczas Finałów Mistrzostw Polski Młodzików w Piłce Nożnej,
prowazdenie własnej praktyfi fizjoterapeutycznej oraz posiadanie certyfikatów Module E, Lower Extremity
– advanced course, Medycyna Ortopedyczna według Cyriax’a, Reha Plus -Proprioceptive Neuromuscular
Facilition advanced course, Upper Extremity – advanced course, Medycyna Ortopedyczna według
Cyriax’a.
http://arturholodniuk.pl/
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Joanna Karpeta
Certyfikowana coach ICC, dyplomowana trenerka biznesu, absolwentka Praktycznej Psychologii
Motywacji SWPS, podyplomowych studiów terapii i treningu grupowego UW, Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach (TSR) oraz Szkoły Trenerów Biznesu. Skuteczna coach z ponad 15 letnim doświadczeniem
w pracy z indywidualnymi klientami i zespołami.
Przez ponad 9 lat pracowała na stanowiskach managerskich wyższego szczebla w międzynarodowej
korporacji, gdzie zarządzała wysokobudżetowymi projektami i multidyscyplinarnymi zespołami. Jako
trener i coach pracowała z przedstawicielami biznesu, administracji rządowej, nauki i wymiaru
sprawiedliwości.
https://www.joannakarpeta.pl/
pl.linkedin.com/in/pokochajponiedzialki

dr hab. Agnieszka Skala, prof. uczelni
Prof. Agnieszka Skala bada startupy oraz mentoruje kolejne „pokolenia” startupów w Polsce. Absolwentka
SGH, UW, a także alumni pierwszej edycji Lean Launchpad Educators Program na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkeley. Pracuje naukowo i dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej na Wydziale
Zarządzania. Jest też współzałożycielką i CEO Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest SPIN, która od
2011 r. edukuje przedsiębiorców w duchu Lean Startup.
Agnieszka Skala współpracuje z biznesem i wieloma organizacjami w zakresie innowacyjności i edukacji
przedsiębiorczości. W Politechnice Warszawskiej prowadzi autorski cykl seminariów “Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki”. Autorka monografii „Startupy – wyzwanie dla zarządzania i edukacji
przedsiębiorczości”, wydanej także przez Palgrave-Macmillan-Springer. Jako członek Rady Programowej
fundacji Startup Poland współtworzy coroczne badanie „Polskie Startupy” publikowane przez Fundację od
2015 r.
linkedin.com/in/agaskala
http://pw.academia.edu/AgnieszkaSkala
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030014995
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DLACZEGO W OGÓLE WŁASNY BIZNES?
Zanim jednak zakasamy rękawy i ruszymy z uśmiechem zakładać własną firmę, musimy odpowiedzieć sobie
na pytanie:

„Czy to jest dla mnie?”.
Aby ułatwić rozwiązanie tego dylematu przygotowałem dla Was tabelkę:

zalety
Duża swoboda działania
pozwalająca na zdobycie przewagi rynkowej
poprzez wykazanie się
kreatywnością i sprytem

wady
Konieczność skupiania się na formalnościach
(takich jak. ściąganie należności od klientów)
zamiast na realizowaniu swojej wizji
we wczesnych etapach rozwoju firmy

Szansa na duże pieniądze
przekraczające zarobki
pracowników na etatach
w przypadku sukcesu

Ryzyko niestabilnych zarobków i utraty kapitału
w początkowych fazach działalności

Satysfakcja wynikająca z osiągania sukcesów
własnymi siłami i możliwość
przyczyniania się do rozwiązywania problemów,
które nas poruszają

Kłopoty z pogodzeniem życia rodzinnego
i zawodowego we wczesnych etapach rozwoju
firmy (zwłaszcza w przypadku
wychowywania dziecka)

Świetne, alternatywne rozwiązanie
w przypadku trudności
ze znalezieniem pracy w zawodzie

Trudny okres początkowy
wymagający często pracy
„po godzinach” i weekendami

Podane wyżej zalety i wady są jedynie poglądowe i będą się różnić w zależności od sytuacji życiowej osoby
zakładającej firmę, czy sektora, w którym działa. Obrazują one jednak co częstsze motywatory i obawy,
z którymi muszą się borykać osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności.
Ogólnie rzecz biorąc należy być przygotowanym na dużą ilość pracy i wyrzeczeń w początkowych etapach
rozwoju firmy celem osiągnięcia licznych korzyści w przyszłości. Jeśli jest to perspektywa, która Cię intryguje,
zapraszam do dalszej lektury.

1. PRZED WYRUSZENIEM W DROGĘ
NALEŻY ZEBRAĆ DRUŻYNĘ

P

ierwszym krokiem podczas zakładania własnej firmy jest podjęcie decyzji, czy chcemy działać
samodzielnie, czy w zespole. Zależy to w dużej mierze od skali przedsięwzięcia oraz od sektora,
w którym firma ma funkcjonować. Osoby chcące projektować strony internetowe lub zajmować się
fryzjerstwem mogą działać samodzielnie, podczas gdy osoby chcące produkować rozwiązaniahigh-tech
potrzebują zwykle wielu pracowników. Badania pokazują, że posiadanie zespołu zdecydowanie zwiększa
szansę na sukces i daje założycielom większą perspektywę rozwoju. Wynika to z możliwości kumulowania
wiedzy i kapitału członków, jak i wspólnego rozwiązywania przez nich pojawiających się problemów.
Dlatego też przedstawimy najważniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas formowania
zespołów założycielskich.
Stworzenie zespołu składającego się z ludzi, którzy sobie ufają i potrafią ze sobą współpracować jest
zadaniem trudnym i czasochłonnym. Mało prawdopodobnym jest, że już na początku będziemy taki zespół
posiadać, więc już na wczesnych etapach kreowania takowego powinniśmy być świadomi kilku kwestii:

1

Zespół powinien składać się z osób mających podobne poglądy i kierujących się zbliżonymi
wartościami. Pozwala to uniknąć konfliktów dotyczących podstawowych zasad funkcjonowania
działalności i ułatwia współpracę. Ważne jest jednak, aby osoby te posiadały zróżnicowane
doświadczenie zawodowe i dysponowały niejednolitym kapitałem społecznym (osobami, które
znają np. wujek prawnik może pomóc nieodpłatnie rozwiązać jakiś problem). Taka sytuacja
ułatwia w radzenie sobie z przydarzającymi się w firmie problemami.

2

Dobry zespół powinien posiadać zarówno osobę, która spełnia funkcję wizjonera – kreuje wiele
pomysłów i motywuję pracowników do osiągania ambitnych celów, jak i realisty – osoby
odpowiedzialnej za doglądanie praktycznych aspektów działalności firmy, dostarczanie wyników
etc. Takie połączenie pozwala firmie działać efektywnie oraz zdobywać przewagę na rynku dzięki
innowacyjnym pomysłom, które faktycznie dostarcza.

3

Zadbanie o powołanie osoby będącej klonem założyciela. Klon jest zastępcą lidera danej firmy
i ma za zadanie nie dopuścić do powstania tak zwanego wąskiego gardła. Oznacza to, że
w wypadku nieobecności właściciela przedsiębiorstwa (choroba, wakacje etc.) klon jest
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i rozwiązywanie bieżących problemów. Pozwala to
odciążyć właściciela oraz zapewnić płynniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

4

Zespół powinien się składać z osób, które wzajemnie się lubią. Jest to równie oczywiste, co istotne.
Podczas zakładania firmy założyciele będą spędzali ze sobą wiele czasu i będą wspólnie borykać
się z licznymi stresującymi sytuacjami, dlatego dobre relacje są kluczowe.

5

Posiadanie idei, która spina grupę w całość. Początkowy okres rozwijania firmy jest trudny
i obciążający, dlatego istotne jest, żeby robiło się to, co się lubi albo to, co jest dla nas ważne
ideowo (np. dbanie o środowisko). Należy tu jednak pamiętać, że nasz produkt musi się sprzedać,
dlatego trzeba zastanowić się, jaką potrzebę on zaspokaja i czy są odbiorcy, którzy go kupią.

6

Posiadanie odpowiednich kompetencji w zespole. W zależności od sektora będą potrzebni inni
specjaliści wąsko wyspecjalizowani w danej dziedzinie (np. programiści, architekci, specjaliści od
uczenia maszynowego etc.) oraz manager posiadający szeroki wachlarz kompetencji. Pozycja
managera jest bardzo istotna, gdyż dba on o to, żeby specjaliści w danej firmie wykonywali
zadania, które są dla nich przeznaczone, co oznacza, że musi on także rozumieć specyfikę
każdego stanowiska w firmie. Kluczowe kompetencje, które ponadto powinny być obecne
w zespole założycielskim to:
25%
Zarządzanie projektami

25%
Umiejętność korzystania
z narzędzi informatycznych

Strategie wprowadzania produktów

Analiza danych i testowanie produktów

na rynek (UX, digital marketing etc.)

25%

25%

Kompetencje te zwykle powinien posiadać założyciel lub manager (jeśli założyciel nie pełni tej
funkcji). Warto tu wspomnieć, że u niektórych obecne jest przekonanie, iż umiejętności
marketingowe, zarządcze, czy przywódcze opierają się na intuicji. Może być to zgubne myślenie,
bo o ile po latach praktyki managerowie faktycznie częściowo kierują się intuicją, to wynika ona
z ich wieloletnich doświadczeń. Dziedziny te wymagają jednak wielu umiejętności twardych
i nawet najlepsi muszą stale dokształcać się w obszarach nowych modeli, czy narzędzi. Oczywiście
są to tylko przykładowe kompetencje i przy zakładaniu firmy należy oddzielnie przeanalizować
swoje potrzeby.

7

Ciekawym rozwiązaniem jest wynajęcie interim managera. Jest to osoba, która zostaje zatrudniona
przez firmę na krótki okres i pomaga jej opracować i zrealizować plan działania. Dzięki temu
firma dostaje poradę osoby doświadczonej z dużą znajomością świata biznesowego oraz ma
możliwość nauki poprzez pracę z nią.

Jak więc można zauważyć, stworzenie zespołu nie jest tak prostą sprawą. Oczywiście powyższe punkty to
tylko wskazówki i niespełnienie ich nie oznacza klęski przedsięwzięcia, niemniej zmniejsza szanse jego
powodzenia.

Najważniejsze, żeby pracować z ludźmi, których lubimy i (o ile to możliwe),
od których różnimy się kompetencjami.
Stworzenie zgranego zespołu to nie jedyne wyzwanie, jakie stoi przed młodymi przedsiębiorcami. Najczęstsze
kłopoty, które ich spotykają, to brak kapitału początkowego na rozpoczęcie działalności oraz brak
doświadczenia biznesowego, co utrudnia walidację posiadanych pomysłów i pozyskanie finansowania. Obecnie
w Polsce można zaobserwować trzy znaczące środowiska :

8

Inwestorzy posiadający kapitał i gotowi do zainwestowania go w ciekawe, nowe biznesy, ale
oczekujący wyników oraz tego, że w firmie będzie ktoś pracował na pełen etat.

9

Studenci lub osoby świeżo po studiach bez doświadczenia biznesowego i kapitału, jednak
posiadający kwalifikacje i pomysły.

10

Managerowie w wieku 35-40 lat z doświadczeniem biznesowym, pomysłami z dużym potencjałem
oraz chęcią do spróbowania swoich sił przy własnej działalności. Obawiają się oni jednak
zaangażowania w 100%, gdyż oznaczałoby to zrezygnowanie ze stabilnej pracy.

Inwestor zwykle musi wybierać, albo między studentem i jego niekoniecznie sprawdzonymi pomysłami
(wynikającymi z braku doświadczenia biznesowego), a managerami, których pomysły są
zwykle trafne, ale którzy nie chcą pracować w nowej firmie na pełny etat. Oczywiście
przedstawiona sytuacja jest pewnym uproszczeniem, ale obrazuje istniejące trendy.
Można by się więc zastanowić, czy nie warto by było spróbować połączyć wszystkie
3 środowiska. W takiej konfiguracji doświadczony manager przedstawia swój pomysł
będący poparty doświadczeniem (lub pomaga w walidacji pomysłu studenta), student jest
pracownikiem na pełny etat i pełni rolę dyrektora zarządzającego, a inwestor nie boi się
finansować, gdyż dostaje zarówno realistyczny pomysł jak i wykwalifikowanego pracownika.
Taka sytuacja rozwiązuje studentowi zarówno problem z brakiem kapitału, jak i po części z brakiem
doświadczenia. Dostarcza mu także do zespołu osobę spełniającą funkcję wizjonera. Tym samym
szanse na przetrwanie i odniesienie sukcesu przez daną firmę są znacznie wyższe. Aby jednak do
takiej sytuacji doprowadzić student musi posiadać wszystkie wypisane wcześniej kompetencje i
prezentować się jako specjalista godny zaufania. Osiągnięcie takiego poziomu wymaga bardzo
dużego zaangażowania i ciężkiej pracy. Więcej o tym, jak zdobywać kompetencje w 2 rozdziale.
Nie jest to oczywiście jedyna opcja na poradzenie sobie w takiej sytuacji. Alternatywną formą
zdobycia doświadczenia może być także korzystanie ze wsparcia instytucji promujących
przedsiębiorcze idee wśród młodych ludzi lub mentoring, opierający się na współpracy z
doświadczoną osobą, która uczy nas, jak postępować. Miejsca, gdzie możemy znaleźć osoby, które
mogą nas wesprzeć w naszym przedsięwzięciu to między innymi (choć nie tylko): Centrum
Kreatywności Targowa, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, czy kursy MBA
(Master of Business Administration). Wśród tych ostatnich najłatwiej znaleźć Managerów z
doświadczeniem i pomysłami na biznes.
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Jeśli jednak żadne z wymienionych rozwiązań nie wydaje Ci się, Drogi Czytelniku, zadowalające i chcesz
samodzielnie osiągnąć sukces bez wsparcia osób z zewnątrz, należy pamiętać o trzech kwestiach:

11

Grunt to stworzyć produkt lub usługę, którą ludzie będą chcieli kupić. Jest to niezwykle
istotne, żeby nie wkładać wielu godzin ciężkiej pracy i cennego kapitału w produkt,
który nie będzie się sprzedawać. Istnieje wiele metod, które pomogą zapewnić sukces
komercyjny danego rozwiązania, jednak wspomnę tu tylko o jednej niezwykle prostej
i skutecznej, czyli o wywiadach z użytkownikiem końcowym. Należy od samego początku
(już w fazie kreowania pomysłów) komunikować się z przykładową osobą, do której to
rozwiązanie jest kierowane. Jest to niezwykle istotne, gdyż to od takich osób zależy, czy
produkt się sprzeda, dlatego należy słuchać ich feedbacku i dostosowywać tworzone
rozwiązanie do ich potrzeb.

12

Należy się dużo uczyć. Zdobywanie kompetencji jest zawsze istotne, jednak jest jeszcze
ważniejsze, gdy pracujemy bez wsparcia osób doświadczonych. Jeśli nie mamy ich maestrii,
musimy zdobyć własną.

13

Warto zapoznać się ze środowiskiem startupowym, aby zdobyć doświadczenie i wiedzę
biznesową poprzez interakcje z nim. Więcej o tym, jak to zrobić w rozdziale 4.

podsumowanie
Najważniejsze rzeczy z tego rozdziału to:
Przy budowaniu zespołu ważne jest, żeby się dobrze czuć w swoim towarzystwie i robić to co się lubi.
Jako założyciel firmy należy zdobywać szeroki wachlarz kompetencji nie tylko związanych z danym
sektorem, ale i biznesowych.
Przy tworzeniu produktu należy stale przeprowadzać wywiady z klientem docelowym.

Rozdział powstał na podstawie wiedzy zdobytej podczas wywiadu z Andrzejem Wodeckim.

2.HMM...
TEGO NIE BYŁO W PODRĘCZNIKACH
Jak już wspomniałem wcześniej niezwykle ważne jest posiadanie kompetencji i doświadczenia. W tym
rozdziale przyjrzymy się kilku metodom, które umożliwiają zdobycie obu z tych rzeczy. Warto na tym etapie
podkreślić, że dobrze jest zdobywać doświadczenie i kompetencje równolegle. Niestety jednak niektóre
okazje do pozyskiwania wiedzy otworzą się nam dopiero, kiedy będziemy posiadali konkretne umiejętności.
W praktyce oznacza to, że zanim podejmiemy się realizacji różnych projektów, czy pracy na danych
stanowiskach, będziemy musieli zdobyć odpowiednią wiedzę. Gdzie ją można pozyskać, pytacie? Oto lista
co ciekawszych rozwiązań:

Studia – jest to dość standardowy sposób na zdobywanie wiedzy w różnych obszarach. Pozwala on
na poziomie licencjatu/inżyniera zapoznać się z charakterystyką studiowanej dziedziny i ocenić
(po zdobyciu podstawowej wiedzy), czy jest to coś, co nas interesuje. Tytuł licencjata lub inżyniera
nie jest konieczny do założenia działającej firmy, jednak posiadanie wykształcenia wyższego jest
dobrze postrzegane przez niektórych inwestorów, czy partnerów biznesowych.
Tytuł magistra – zdobywanie tytułu magistra jest często popularnym sposobem na zdobycie
specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie, jednak jeśli posiada się już na tym etapie
doświadczenie praktyczne i wyspecjalizowane kompetencje (przykładowo zdobyte przez
odrębne szkolenia), może być to działanie bardziej dające dozę prestiżu, niż faktyczne
kompetencje. Jest to rozwiązanie warte rozważenia , jednak posiadające dobre alternatywy.
Tytuł doktora – bardzo często jest to mniej efektywny sposób zdobywania wiedzy, niż poprzez
zdobywanie wyspecjalizowanych certyfikatów i szkoleń. Daje jednak dużą dozę szacunku
społecznego i prestiżu, co pozwala w niektórych zawodach inkasować wyższe stawki za swoje
usługi.
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Studia podyplomowe, MBA etc. – sposób na pozyskanie wiedzy dla osób posiadających już
kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Dobra metoda dla osób pracujących, lub chcących
nawiązać sieć kontaktów z osobami działającymi już w biznesie. Aby skorzystać w jak największym
stopniu z takich studiów (zwłaszcza MBA) rekomendowane jest posiadanie doświadczenia
zawodowego.

Certyfikaty i kursy internetowe – łatwo dostępne źródła wiedzy na dowolny temat. Korzystając
z takich stron jak Udacity, Coursera czy Udemy można zdobywać wiedzę dostarczaną przez
uniwersytety, takie jak Yale czy Michigan oraz takie firmy, jak Google, Amazon, czy IBM. Część
z tych kursów można odbywać bezpłatnie (choć wtedy nie otrzymuje się certyfikatu ukończenia).
Alternatywnie można zapłacić i mieć dostęp do materiałów dostarczanych przez wiodące
podmioty na świecie, dostęp do forów zrzeszających uczestników kursu, czy do
spersonalizowanego feedbacku (zależnie od kursu). Jest to dobre narzędzie, pozwalające zdobyć
wiedzę z dowolnej dziedziny bez konieczności wychodzenia z domu. Warto jednak pamiętać, że
jest to wiedza głównie teoretyczna, co oznacza, że należy ją następnie wykorzystać w praktyce
celem uniknięcia przeuczenia – zjawiska zachodzącego, gdy osoba uczy się zbyt wielu rzeczy,
których potem nie wykorzystuje w praktyce. Każdy kurs jest również opisany przez liczbę
tygodni/miesięcy niezbędnych do jego ukończenia oraz szacowaną liczbę godzin, które należy
poświęcić na niego w tygodniu. Umożliwia to dobre rozplanowanie swoich działań i ocenę, czy jest
możliwość zrobienia certyfikacji online równolegle ze studiami/pracą.
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Certyfikaty i kursy stacjonarne – spełniają podobną funkcję, co ich odpowiedniki internetowe,
jednak wymagają pojawiania się fizycznie w jakiejś placówce (zwykle na egzaminy). Jest to
również bardzo dobre rozwiązanie, choć często kosztowniejsze i mniej elastyczne. Warto również
pamiętać, że w przypadku certyfikacji i kursów (bez względu na to, czy są one stacjonarnie, czy
online) dobrą praktyką jest uczenie się u najlepszych. Nawet jeżeli cena takich kursów jest
znacznie wyższa i wiąże się z krótkoterminowymi wyrzeczeniami, pozwalają one pozyskać
najcenniejszą wiedzę, zdobywać kompetencje zbliżone do ekspertów na skalę światową w danej
dziedzinie oraz znacząco zwiększają prestiż posiadacza. Podkreślę to ponownie, gdyż to istotne:
warto bardzo poważnie rozważyć poświęcenie w danym roku wakacji za granicą, czy kupienie
lepszego samochodu celem zdobycia renomowanego wykształcenia u przodujących w branży
podmiotów. Takie działania wymagają od nas wyrzeczeń krótkoterminowych, ale zapewniają
w dłuższej perspektywie specjalistyczne kompetencje, które z kolei zapewniają konkurencyjność na
rynku. Oznacza to, że możemy zostać wybrani ponad osobę z 10 letnim doświadczeniem do
realizacji danego projektu, tylko i wyłącznie przez fakt, iż posiadamy specjalistyczne certyfikaty,
i co za tym idzie kompetencje, które mało kto posiada z racji ich kosztu.

5

Korzystanie z darmowych kursów i case study – wiele najlepszych na rynku firm dostarczających
rozwiązania technologiczne oferuje na swoich stronach darmowe kursy i studia przypadków. Jest
to dobre miejsce, żeby zobaczyć, jak najlepsi na rynku radzili sobie z danymi problemami oraz jaki
mają model funkcjonowania. Przykładami takich stron może być Dataiku, Tableau, czy nasze
polskie Salesmango. Część z nich oferuje również wsparcie przy zakupie ich produktów,
co oznacza, że można otrzymać przydzielonego z firmy eksperta, który pomaga w opracowaniu
na przykład strategii marketingowej. Przez współpracę z takimi osobami można nauczyć się
nowych technik postępowania.

6

Korzystanie z darmowych źródeł internetowych – portale takie jak Reddit, Quora czy Youtube są
dobrym miejscem na pozyskanie darmowych informacji. Należy jednak pamiętać, że tylko mały
procent tej wiedzy jest wartościowy i trzeba ostrożnie dokonywać selekcji, żeby nie zaśmiecić
sobie głowy niepotrzebnymi informacjami. Dobrym rozwiązaniem umożliwiającym pozyskiwanie
wartościowej wiedzy jest też czytanie blogów, czy słuchanie podcastów udostępnianych przez
ekspertów z danych dziedzin.
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Książki – czytanie dzieł publikowanych przez różnych ekspertów w danych dziedzinach jest
relatywnie tanim i elastycznym rozwiązaniem. Umożliwia ono poznanie opinii ekspertów, jak i ich
punktu widzenia na różne interesujące nas zagadnienia. Jakkolwiek polecam kupować książki
i prace naukowe w sklepach, czy wypożyczać je z bibliotek, to zdaję sobie sprawę, że nie zawsze
są one dostępne - w takim wypadku sugeruję zobaczyć, czy nie można ich znaleźć na takich
stronach jak sci-hub.tw czy b-ok.org. Wadą książek jest (zwykle) brak ćwiczeń ułatwiających
sprawdzenie nabytej wiedzy oraz fakt, iż nie otrzymujemy feedbacku w wypadku prywatnego
testowania nabytych informacji.

Jak więc można zaobserwować, jest wiele dobrych źródeł, z których można zdobyć
specjalistyczną wiedzę. Nie da się jednak zaprzeczyć, że osiągnięcie statusu
eksperta wymaga dużo czasu i wysiłku. Co więcej, należy uważać, żeby się nie
przeuczyć. Między innymi dlatego bardzo ważne jest, aby zdobywać również
doświadczenie praktyczne. Im więcej posiadamy kompetencji, tym łatwiej nam
znaleźć pracę lub projekt, który pozwoli nam się rozwinąć i sprawdzić w praktyce
rzeczy, których się nauczyliśmy. Jeżeli jednak jesteśmy dopiero na początku drogi
i nie posiadamy jeszcze dużej puli specjalistycznych umiejętności możemy zdobywać
doświadczenie na kilka sposobów:

1

Organizacje studenckie – jeżeli nie jesteśmy w stanie obecnie znaleźć pracy, która nas rozwinie
albo nie mamy możliwości takowej się podjąć, możemy dołączyć do organizacji studenckiej.
Przykładem takowej na Politechnice jest Stowarzyszenie Studentów BEST. Pozwala ona swoim
członkom organizować grupowo różne projekty takie jak Inżynierskie Targi Pracy, Make it START
czy Karnavauli. Jest to świetna okazja, żeby zdobyć doświadczenie w pracy z firmami, pracy
w grupie, zarządzaniu projektami, marketingu internetowym etc. Innym rozwiązaniem oferującym
doświadczenie bardziej wyspecjalizowane są koła naukowe, których członkowie biorą udział
w różnych projektach, takich jak hackathony.

2

Wolontariat – oferowanie swoich usług nieodpłatnie podczas różnych wydarzeń. Pozwala to
zdobyć praktyczne umiejętności oraz zbudować sieć potencjalnych kontaktów i klientów,
co będzie niezwykle przydatne w późniejszym etapie prowadzenia firmy. Rodzaj wolontariatu
zależy od branży – fizjoterapeuci na przykład mogą jeździć na maratony czy współpracować z
klubami sportowymi.

3

Praktyki w różnych firmach – jeśli nie możemy lub nie chcemy pracować na pełen etat, możemy
pokusić się o zostanie stażystą na krótszy okres (przykładowo wakacji). Da nam to pewne
rozeznanie w funkcjonowaniu firm w danej branży. Ponadto, jeśli się sprawdzimy, istnieje szansa na
późniejszą współpracę z danym podmiotem.

4

5

Otworzenie własnej działalności – niewątpliwie zapewni to bardzo dużo doświadczenia, niemniej,
jeśli dopiero je w ten sposób zdobywamy i nie mieliśmy żadnego uprzedniego, istnieje duża szansa,
iż firma nie przetrwa. Ciągle da nam to jakąś wartość, ale nie będziemy mogli inwestorom czy
przyszłym partnerom chwalić się sukcesem. Żeby zwiększyć powodzenie takiego przedsięwzięcia
należy nawiązać współpracę z podmiotami już działającymi na rynku lub znającymi jego specyfikę
i gotowymi do pomocy. Dobrym pomysłem może być również pracowanie jako freelancer, który
przykłada się do sukcesu cudzych projektów.

Praca w firmie – jeśli mamy okazję, praca w firmie przez okres kilku lat jest jednym z najlepszych
rozwiązań na zdobycie doświadczenia. Nawet jeśli planujemy otworzyć swoją działalność
w przyszłości, to zdobyte w danej firmie doświadczenie pozwoli na poznanie rynku i zwiększy
szanse na powodzenie przyszłych projektów. Rozumienie specyfiki rynkowej, posiadanie
kontaktów i doświadczenie jest niesamowitym atutem i jednym z lepszych sposobów na udane
przedsiębiorstwa. Wymaga to jednak kilku lub czasem nawet kilkunastu lat doświadczenia
w danej branży.

Istnieją liczne możliwości zdobywania doświadczenia, jednak musimy być przygotowani, żeby korzystać
z nich nawet, jeśli nie są one szczególnie zyskowne. Dzięki poświęceniu na tym etapie i korzystaniu
z potencjalnie mało atrakcyjnych ofert, zdobywamy doświadczenie i budujemy kontakty, co znacząco
zwiększa szanse na sukces w przyszłości. Zaangażowanie jest kluczowe i bez odpowiedniego mindsetu
możemy zmarnować wiele nadarzających się okazji.

podsumowanie
Najważniejsze rzeczy z tego rozdziału to:
Należy inwestować w rozwój i zdobywać specjalistyczne kompetencje.
Sama wiedza teoretyczna nie wystarczy i celem uniknięcia przeuczenia należy ją testować w praktyce.
Zaangażowanie i korzystanie z nadarzających okazji jest kluczowe. Jeśli poświęcimy część
krótkoterminowych uciech i nabierzemy pokory względem okazji, które nam się przydarzają, znacząco
zwiększamy szansę na sukcesy w przyszłości.

Rozdział powstał na podstawie wiedzy zdobytej podczas wywiadu z Arturem Hołodniukiem.

3.ZARAZ...
JA CIĘ ZNAM!
Jeśli planujemy założyć swoją działalność to warto pamiętać o budowaniu marki i metodach docierania
do klienta. Należy najpierw rozpoznać rodzaj naszej relacji z klientem. Skupimy się na dwóch podstawowych,
czyli B2B i B2C. Pierwsza z nich, czyli Business to Business zakłada oferowanie rozwiązań dla
przedsiębiorstw. Obecnie w Polsce większość startupów działa właśnie w takim modelu. Wymaga on jednak
bardzo dobrej znajomości rynku, umiejętności rozpoznawania nisz i rozbudowanej sieci kontaktów.
Oczywiście można usiłować tworzyć rozwiązania dla firm bez wspomnianych atutów, ale zdecydowanie
obniża to szanse na sukces takiego przedsięwzięcia. Z tego też powodu firmy B2B są zakładane przez
specjalistów posiadających już znaczące doświadczenie. W poniższym katalogu skupimy się jednak
na podejściu B2C, czyli Business to Consumer. Takie podejście zakłada sprzedawanie produktów
bezpośrednio do konsumentów, co oczywiście też jest znaczącym wyzwaniem.
Budowanie marki i docieranie do klientów jest często mocno ze sobą powiązane. W końcu jeśli zbudujemy
markę o której ludzie mówią, jest duża szansa, że część z tych osób stanie się naszymi klientami. Dlatego też
najpierw odpowiemy sobie na pytanie: Jak zaistnieć w świadomości konsumenta?
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Social media – nie jest prawdopodobnie dla nikogo zaskoczeniem, że Internet jest
doskonałym miejscem, żeby nawiązać kontakt z klientami, a social media są w obecnych
czasach jednym z popularniejszych kanałów umożliwiających takie działania. Mamy pełen
wachlarz dostępnych opcji takich jak Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, czy nawet
TikTok. Jednak należy pamiętać, że aktywne działanie na wielu platformach jest niezwykle
czasochłonne i jeśli ma być merytoryczne, wymaga zwykle zaangażowania kilku osób.
Potwierdzają to badania, które wykazują że mniejsze przedsiębiorstwa chcące się pokazać
„wszędzie” osiągają gorsze wyniki, niż te decydujące się na jeden kanał. Osoby, które
dopiero zaczynają swoją działalność powinny, więc skupić się tylko jednej platformie. Aby
wybrać odpowiednią dla nas musimy się początkowo zastanowić do kogo chcemy dotrzeć,
na przykład poprzez stworzenie persony (wymyślonego profilu odwzorowującego naszego
potencjalnego klienta) oraz jakie treści chcemy przekazać. Instagram będzie
prawdopodobnie najlepszy dla młodego fotografa, a LinkedIn pozwoli łatwiej nawiązywać
kontakty biznesowe. Musimy też czuć się komfortowo na danej platformie, bo jeśli wrzucanie
nowych postów będzie dla nas męczarnią, odbije się to na ich jakości. Warto
eksperymentować i po okresie próbnym zdecydować, które rozwiązanie jest dla nas
najlepsze. W przypadku braku czasu, chęci lub umiejętności do prowadzenia osobiście
social mediów można zawsze zatrudnić osoby, które nam pomogą (często są to studenci nie
inkasujący szczególnie wysokich kwot).
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Strona internetowa – posiadanie strony internetowej pozwala naszym potencjalnym klientom
dowiedzieć się więcej o nas i o tym, czym się zajmujemy. Bardzo przydatne jest, gdy konsument nie
wiedząc o naszym istnieniu wyszukuje w Google metodę rozwiązania jakiegoś problemu i trafi na
naszą stronę. Pozwala nam to na zdobycie wielu klientów. Aby jednak to się stało nasze materiały
muszą być jak najbardziej zoptymalizowane pod względem SEO. SEO, czyli Search Engine
Optimization pozwala na umiejscowienie naszej strony wyżej na stronie wyszukiwania dla
danych haseł. SEO jest rozległym tematem, którego nie damy rady tutaj całego pokryć
jednak warto pamiętać, że pozytywne działania polepszające pozycję naszej strony to:
Możliwość przeglądania danej strony na urządzeniach mobilnych. Obecnie jest to
popularniejsza forma przeglądania internetu niż przeglądanie na urządzeniach stacjonarnych,
toteż jeśli dana strona nie ma wersji mobilnej, nie jest pozycjonowana wysoko w wyszukiwarce.
Można za darmo sprawdzić, czy dana strona jest przyjazna dla urządzeń mobilnych przy użyciu
Mobile-Friendly Test, które dostarcza Google.
Dbanie o to, aby Google dobrze odczytywał i kategoryzował zawartość strony. Można
sprawdzić, czy występują jakieś błędy przy użyciu Coverage raport’u, który znajduje się
w Google Search Console. Jeśli wyszukiwarka nie będzie wstanie dobrze skategoryzować
strony, nie będzie ona się pojawiać wysoko w wynikach wyszukiwania.
Stosowanie krótkich URL’ów. Badania pokazały, że występuje korelacja pomiędzy krótkim
URL’em i wyższym pozycjonowaniem w wyszukiwarce Google. Wszystkie strony należy, więc
opatrywać krótkimi adresami URL oraz umieszczać w nich kluczowe dla danej strony słowa.
Można to zrobić przy pomocy Yoast SEO.
Posiadanie linków do swojej strony na innych stronach (zwłaszcza powiązanych tematycznie).
Im więcej takich linków się posiada, tym wyżej wyszukiwarka umieści naszą stronę. Można
budować takie linki poprzez gościnne występowanie w podcastach, link roundups, współpraca
z influencerami etc.
Prowadzenie bloga, na którym postowane są artykuły pisane z myślą o SEO. Oznacza to, że
poruszają tematy często wyszukiwane (można takie rozpoznać przy pomocy Google trends
i Google analytics), posiadają elementy wizualne (grafiki, wykresy etc.), są tworzone w formie
„what post” i „why post” oraz będą posiadały kluczowe frazy powtarzane kilkukrotnie (w tym
przynajmniej raz w pierwszych 100 słowach tekstu).
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Uczęszczanie na wydarzenia tematyczne – branie udziału w prelekcjach, seminariach i tym
podobnych spotkaniach dotyczących branży, w której się działa. Dobre jest uczestniczenie
zarówno jako prelegent, jak i widz, choć w pierwszym przypadku buduje się nie tylko kontakty, ale
i prestiżowy wizerunek. Jeśli jest okazja dobrym posunięciem mogą być również wywiady radiowe,
czy do czasopism.

4

Angażowanie klienta w powstanie produktu – korzystając z metodologii Lean możemy (i zwykle
powinniśmy!) już w początkowych etapach projektowania produktu przeprowadzać wywiady
z klientami. Pozwoli nam to nie tylko stworzyć rozwiązania, które będą dla nich najlepsze, ale
zapoczątkuje nam również sieć kontaktów przydatną w dalszych etapach rozwoju firmy.

Opisane działania mogą nam pomóc w dotarciu do klienta i oznajmieniu mu o naszym istnieniu, ale to
jeszcze nie znaczy, że zechce on kupić nasz produkt. Dlatego, też nie możemy poświęcać na nie całej energii
i czasu. Najważniejsze jest, żeby zarobić, a do tego potrzebny jest klient. Metody pozyskiwania klienta
będą się różniły w zależności od specyfiki naszego produktu. Otóż, jeśli jesteśmy prekursorami na rynku
i wymyśliliśmy zupełnie nowy wynalazek, czy nieznaną dotąd usługę możemy mieć problemy ze znalezieniem
nabywców. W takim wypadku będziemy borykać się z wieloma problemami zarówno prawnymi, jak i ze strony
przedsiębiorstw, które działają na rynku pokrewnym. Ponadto będziemy musieli zbudować w świadomości
społecznej potrzebę zakupienia takiego produktu. Jest to niezwykle czaso- i pracochłonne przy jednocześnie
zwykle nieszczególnych efektach. Zdecydowanie lepiej jest pozwolić innej firmie „przetrzeć szlaki”, gdyż
wtedy wejście na rynek będzie o wiele, wiele prostsze.
Jeśli natomiast mówimy o sprzedawaniu rozwiązania, które już istnieje musimy się liczyć z faktem, że nie
jesteśmy sami na rynku. Aby wyróżnić się i sprzedać swoje rozwiązanie, możemy wprowadzić jakąś innowację
do już istniejących produktów. Na takiej koncepcji zwykle opierają się startupy. Aby jednak stworzyć
innowacyjne rozwiązanie, które jednocześnie będzie się sprzedawało powinniśmy pamiętać o kilku rzeczach.
Po pierwsze powinniśmy dobrze znać istniejące obecnie rozwiązanie, aby wiedzieć, gdzie możemy
wprowadzić ulepszenia. Po drugie powinniśmy zaprzęgnąć do pracy myślenie kreatywne i postawić jakąś
hipotezę co można poprawić. Po trzecie powinniśmy stale kontaktować się z klientem docelowym i zbierać
od niego feedback. Tego typu rozwiązania są charakterystyczne dla metodologii Lean startup, która obecnie
cieszy się licznymi sukcesami na rynku.

Jeśli już mamy rozwiązanie, które wiemy, że ma duży potencjał sprzedażowy możemy skupić się
na zdobywaniu klientów. Jak już zostało wspomniane, jeśli stworzyliśmy dobrą markę, przyniesie nam ona
również klientów - ale samo to zwykle nie wystarcza. To co chcemy osiągnąć, to związanie klienta z naszą
firmą. W dzisiejszych czasach kiedy konsumenci są ze wszystkich stron bombardowani przekazami i ofertami,
mają oni niskie zaufanie do firm. Przekłada się to z kolei na większe zaufanie do porad osób z ich otoczenia.
Dlatego, też jeśli zdobędziemy klienta, który nie tylko kupuje u nas produkty, ale i poleca nas innym,
osiągniemy ogromną wartość dodaną. Dobrym sposobem na złączenie klienta z marką jest oferowanie
darmowych dóbr. Jeśli konsument skorzysta z oferowanych przez nas za darmo porad, prezentowanych na
stronie case study, czy dostarczanych narzędzi do rozwiązania jakiegoś problemu, będzie mógł zobaczyć, że
jest to faktycznie rozwiązanie, które go satysfakcjonuje. To z kolei znacząco zwiększa szanse na zakup przez
niego pełnych wersji produktu, czy polecenie firmy znajomym.

podsumowanie
Najważniejsze rzeczy z tego rozdziału to:
Budowanie marki jest istotne i ułatwia zdobycie klientów, ale nie może angażować całej uwagi firmy.
Najważniejsze to stworzyć produkt, który się sprzeda. Żeby to umożliwić warto przeprowadzać wywiady
z klientem, co jest elementem metodyki Lean.
Klient, który nas poleca znajomym jest często istotniejszy, niż ten który tylko kupuje. Warto dbać
o klientów i starać się ich związać z firmą.

Rozdział powstał na podstawie wiedzy zdobytej podczas wywiadu z Joanną Karpetą.

4. TOŻ TO OKAZJA!
„Jakie znacie najlepsze źródła finansowania dla startupów?”.
Takie pytanie zostało kiedyś zadane ekspertom w środowisku startupowym.
Odpowiedź Konrada Latkowskiego, będącego współzałożycielem Startup Poland była prosta:

„Klienci”.

W świadomości wielu osób istnieje błędne przekonanie, że jednym z pierwszych działań przy zakładaniu
startupu jest znalezienie finansowania. Dane jednak wskazują, że ponad połowa tego rodzaju podmiotów
działających na rynku utrzymuje się tylko i wyłączenie ze środków własnych i/lub reinwestowania
przychodów firmy. Dlatego też przedsiębiorcy powinni zastanawiać się nie nad tym jak pozyskać inwestora,
a nad tym jak szybko i efektywnie zacząć sprzedawać swój produkt. Badania wskazują, że startupy, które nie
korzystają z zewnętrznego finansowania charakteryzują się szybszym generowaniem zysków. Wynika to
z faktu, że ich założyciele po prostu nie mają innego wyboru, jeśli chcą nie upaść i mieć za co żyć. Ponadto
zauważalna jest korelacja pomiędzy szybkością generowania przychodów, a rozwojem startupu. Okazuje się,
iż im szybciej zaczniemy zarabiać tym szybciej zaczniemy się rozwijać i tym większa nasza szansa na sukces.
Takie podejście nazywa się Bootstrapping, czyli taktyka stania na własnych nogach. Opiera się ono
na założeniach, że zbieramy jak najwięcej środków własnych (stąd też przydaje się posiadanie zespołu
założycielskiego, a nie działanie w pojedynkę) i dostosowujemy model biznesowy do obecnej sytuacji.
Oznacza to zwykle maksymalizację wpływów przy ograniczaniu wydatków. Staramy się również jak
najszybciej ściągać należności od klientów. Możemy również, jeśli mamy taką możliwość, skorzystać ze
wsparcia finansowego ze strony rodziny. Aby jednak uniknąć potencjalnych sporów należy jasno ustalić
warunki udzielenia pożyczki.
Oczywiście, jeśli startup dąży do wyskalowania się poprzez ekspansję międzynarodową będzie potrzebował
finansowania zewnętrznego. W takim wypadku może skorzystać z takich rozwiązań jak Venture Capital,
aniołów biznesu, czy finansowania ze strony agencji państwowych (PARP, czy NCBiR). Niemniej tego rodzaju
wsparcie jest zwykle potrzebne przy wprowadzaniu przez firmę nowej technologii, czy zatrudnianiu dużej
ilości nowych pracowników. My jednak skupiamy się na początkach działalności, także nie będziemy tutaj
dokładniej eksplorować tego tematu.
No dobrze, wiemy już, że najlepsze finansowanie to klient i że jesteśmy w stanie zacząć działalność bez
finansowania zewnętrznego. Pytanie teraz, jak zacząć sprzedawać swój produkt. Największym sukcesem
obecnie cieszą się działalności tworzone metodą Lean. Ten temat był już wstępnie poruszany w poprzednich
rozdziałach (gdyż jest niezwykle istotny!) jednak teraz przyjrzymy się mu ociupinkę dokładniej. Lean startup
jest to eksperymentalna metodyka dążąca do skrócenia czasu potrzebnego do stworzenia produktu przy
jednoczesnym dynamicznym odkrywaniu potrzeb klienta i barier w procesie twórczym. Zwykle opiera się
ona na działaniu w cyklach, w których stawiamy jakąś hipotezę i przeprowadzamy wywiady z klientem celem
ustalenia jej prawdziwości. W tym celu tworzymy produkty testowe, które mają zapewniać wymyśloną przez
nas wartość dla klienta. Takie prototypy powinny być bardzo proste do skonstruowania i tworzone przy
niewielkim nakładzie środków. Wynika to z faktu, że klienci będą nam dawali feedback, który wykorzystamy,
aby ulepszać nasze produkty produkty. Łączy się to z podejściem Agile, które zakłada szybkie zmienianie
i dostosowywanie produktu pod potrzeby klienta. Takie działania pozwalają zminimalizować niepewności,
z którymi muszą się liczyć firmy wprowadzające innowacyjne rozwiązania.

Kto jest naszym klientem?
TRZY
PODSTAWOWE
Jaką N I E P E W N O Ś C I Na czym
będziemy
wartość
zarabiać?
sprzedajemy?

Firma zwykle będzie działać przynajmniej na jednym z tych poziomów niepewności, a nierzadko na kilku
z nich jednocześnie. Istotne jest dlatego stawianie hipotez i natychmiastowe ich sprawdzanie. Bardzo ważne
jest też, aby skupiać się na tworzeniu i egzekwowaniu idei, które faktycznie można wykonać. Snucie marzeń
i usiłowanie dostarczenia produktów zbawiających ludzkość jest zadaniem równie chwalebnym, co
daremnym. Jeśli już osiągniemy ogromny sukces biznesowy możemy oczywiście podejmować się na boku
takich projektów, jednak powinniśmy zaczynać bardziej pragmatycznie.

Oczywiście w wypadku firm nie cechujących się szczególną innowacyjnością, jak na przykład salony
fryzjerskie, czy budki z kebabem nie występują zwykle niepewności, a my działamy według utartego
schematu. Jednak przedsiębiorstwa działające w rozwiniętych branżach pełnych konkurentów, które nie
posiadają innowacyjnych elementów często są zagrożone upadkiem. Dlatego też działanie w modelu
startupowym, nawet w takich obszarach, może zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa i przerodzić się
w zyski.

Jeśli już stworzyliśmy produkt i przypuszczamy (dzięki wywiadom i prototypom), że jest on dobry, musimy go
jeszcze umieć sprzedać. Zarówno marketing klasyczny, jak i internetowy jest jednak niezwykle rozległym
tematem, dlatego skupimy się tutaj tylko na jego (co oczywiście jest dyskusyjne) najistotniejszym aspekcie.
Otóż my nie sprzedajemy klientowi produktu, czy usługi (sic). My sprzedajemy mu wartość. Może się
przykładowo zdarzyć, że stworzyliśmy cudowny system czujników do fabryki, który pozwoli jej sprawdzić,
która z setek maszyn akurat została uszkodzona i jak. Co jednak nas zaskakuje, firma nie ma najmniejszej
ochoty tego od nas kupić. Możemy oczywiście pomyśleć sobie: „Taaaaak? No to jeszcze zobaczycie.
Ale Wam będzie głupio jak coś Wam się zepsuje i nie będziecie wiedzieli gdzie!”. Z drugiej jednak strony
możemy zauważyć, że dyrektor hali musi co dzień wypełniać unijny papierek i ma stale problem, gdyż nie wie
co dokładnie wpisać, w pewnej kolumnie. Dorabiamy więc malutkie ulepszenie do naszych czujników
i podają one teraz co wieczór kierownikowi gotowe dane do wpisanie do tabelki. Mamy praktycznie ten sam
produkt, ale dający mu inną wartość i tym samym przez niego pożądany. Dlatego więc tak ważne jest aby
dobrze rozpoznać kto jest naszym klientem i jaką wartość możemy mu dać. W skutecznym odpowiadaniu
na te pytania pomaga Lean.

Jak więc można zaobserwować założenie własnej działalności wymaga wielu kroków. Co więcej wypisane
tutaj nie wyczerpują tej puli, gdyż jeszcze pozostają aspekty związane z wyborem formy prawnej, czy
stworzeniem kultury organizacyjnej. Stąd też zdecydowana większość biznesów na rynku jest tworzona przez
specjalistów posiadających już znaczne doświadczenie w branży, w której działają. Nie oznacza to jednak,
że student nie może spróbować swoich sił przy takich przedsięwzięciach.

Dzięki wsparciu uczelni, studenci i absolwenci mogą korzystać z programów wspomagających takie
inicjatywy. Przykładem może tu być Politechniczny Inkubator i Akcelerator. Oba pozwalają studentom
w cieplarnianych warunkach poeksperymentować i poznać specyfikę sektora. Nie ma co oczekiwać, że bez
doświadczenia założymy drugie Google (choć oczywiście statystycznie rzecz ujmując nie jest to niemożliwe),
ale możemy w ten sposób zdobyć bardzo cenne doświadczenia i zapoznać się z energią panującą w takich
środowiskach. Oczywiście, jeśli student zaweźmie się i uzna, że on nie chce się tylko nauczyć, on chce się
z tego utrzymać, może próbować. W takim wypadku najcenniejsze może być dla niego zanurzenie się
w ekosystem startupowy. To co jest charakterystyczne dla środowiska startupowego, a co rzadko widuje się
gdzie indziej, to chęć do dzielenia się i pomagania sobie. Działa tu zasada: Jeśli coś dasz od siebie, to
to na pewno do Ciebie wróci. Kilka wybranych miejsc (online jak i fizycznych placówek), które mogą bardzo
pomóc to:

1

Kanał Michała Sadowskiego na YouTube, gdzie pokazuje jakich narzędzi i metod używa
na co dzień,

2

Konferencja I love marketing, na której można posłuchać setek specjalistów opisujących
dobre praktyki w branży,

3

Liczne grupy tematyczne na Facebooku,

4

Crossweb, będący swoistym kalendarzem wydarzeń w branży,

5

Kampus Google w Warszawie,

6

Wszelkiego rodzaju akceleratory i inkubatory,

7

Pogadanki i seminaria organizowane na terenie całej Polski,

8

Niedawno otworzony Kampus Innowacyjny,

9

Warszawski ReaktorX,

10

Startup Poland oferujący przekrojowe raporty opisujące rynek startupowy.

To tylko niektóre przykłady, jednak idea pozostaje niezmienna – są to miejsca pozwalające zdobyć ogromną
wiedzę i, co równie ważne, poznać ludzi działających w środowisku.

podsumowanie
Najważniejsze rzeczy z tego rozdziału to:
Najlepsze źródło finansowanie to klienci. Możemy zacząć działalność korzystając z własnych
oszczędności i powinniśmy dążyć do szybkiego i efektywnego sprzedawania swoich produktów.
Lean, Lean i jeszcze raz Agile. Ciągła komunikacja z klientem i ulepszanie naszego produktu.
Nie sprzedajemy klientowi produktu, ale sprzedajemy mu wartość. Należy poprawianie rozpoznać kto jest
naszym klientem i jaki jego problem możemy rozwiązać, a potem możemy mu sprzedać rozwiązanie.

Rozdział powstał na podstawie wiedzy zdobytej podczas wywiadu z Agnieszką Skalą.

KIM ONI SĄ?
Jedną z części projektu, Make it START, jest konkurs. Nad jego aspektami merytorycznymi, podczas edycji
październik 2020, pieczę będą sprawować mentorzy i jury. Poniżej kilka słów o nich.

Karolina Piotrowska
Senior Project Manager w Startup Academy, gdzie od prawie czterech lat
współpracuje ze startupami, korporacjami i JST.
Na co dzień pełni rolę koordynatorki programów akceleracyjnych oraz opiekunki
startupów pracując z nimi nad walidacją ich pomysłów oraz modelem biznesowym.
Zaangażowana w takiej projekty jak: Platforma Startowa Startup Heroes, KPT
ScaleUP, Genesis Startup, Startup Art. czy cykl spotkań Startupowa Środa.
Inicjatorka i organizatorka spotkań Business Evening w Lublinie i Autorytetów
Przedsiębiorczości w Warszawie organizowanych pod szyldem Forum Młodych
Konfederacji Lewiatan.
Przez ostatnie 5 lat zaangażowana była w ponad 50 różnych projektów z obszaru
przedsiębiorczości i współpracowała z ponad 120 startupami z całej Polski. Po
godzinach pracuje również nad własnym startupem.

Karolina Oczyp
Współzałożycielka i prezes Fundacji Rodzinnej, nadzoruje merytorycznie
i organizacyjnie projekty. Jest również doświadczonym trenerem edukacji
finansowej, edukacji ekologicznej, umiejętności „miękkich” (m.in. asertywność,
komunikacja), warsztatów kreatywnych prowadzonych metodą design thinking,
efektywnego uczenia się i technik pamięciowych.
Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
Jest nauczycielem mianowanym, absolwentką studiów podyplomowych „Szkolenia
i Coaching” w Wyższej Szkole Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła kurs pedagogiki
Marii Montessori w Polskim Instytucie Montessori.
Obecnie związana z branżą nieruchomości.
Ekspertka w kwestii nauki, w której służy pomocą uczestnikom

Angelika Chimkowska
Strateg Social Sellingu i Silnych Marek. Specjalizuje się w tworzeniu skutecznej
komunikacji i sprzedaży wykorzystującej social selling (szczególnie Linkedin).
Autorka dwóch książek: „Psychologia zmiany w życiu i biznesie” oraz „Silna Maraka
na Linkedin, czyli social selling w praktyce”.
Posiada unikalne managerskie doświadczenie ponad 16 lat w branży B2B (6 lat
brand marketing, 10 lat sprzedaż) dla wielu znanych marek i firm (m.in. Henkel,
Lyreco, L’Oreal).
Wśród jej klientów znaleźli się m.in.: Brother, Ericsson, Hestia, Nokia, PwC, Volvo,
Millennium, LGK, BDI, Xerox, Beck, Warta, Santander, Microsoft i wielu, wielu innych.
Absolwentka Executive MBA, SGH oraz UW. Prelegentka prestiżowych konferencji
m.in. Puls Biznes, Europejskie Forum Gospodarcze, Social Media Week czy I Love
Marketing, Festiwal Innowacji Małopolska.
Wywiady i publikacje jej autorstwa do tej pory ukazały się w m.in. magazynach i gazetach, takich jak:
Wysokie Obcasy, Coaching, Benefit, Biznesmen, Marketer Plus, Puls Biznesu, Rzeczpospolita.
Od wielu lat wspiera młodych przedsiębiorców jako mentor i wsparcie w procesach marketingowosprzedażowych nowo powstających firm.
Więcej informacji na: chimkowska.com

Maciej Lehmann
Analityk inwestycyjny w Poznańskim SpeedUp’ie, który jest jednym z pionierów rynku
Venture Capital w Polsce. Od 2009 r. Fundusz inwestuje w spółki technologiczne
na wczesnym etapie rozwoju. Obecnie aktywnie inwestuje i zarządza trzema
funduszami.
Jego rola w SpeedUp to przede wszystkim wyszukiwanie i analizowanie projektów
inwestycyjnych. Na co dzień oceniam potencjał powodzenia rynkowego wielu
projektów i młodych spółek z regionu CEE (Central and Easetern Europe). W oparciu
o: globalne trendy technologiczne, potrzeby różnych grup docelowych (target
audience), modele monetyzacji biznesu i kompetencje zespołu, rekomenduje
najbardziej atrakcyjne spółki Partnerom Funduszu.
Inne obowiązki, którymi się para w SpeedUp to m.in. składanie propozycji struktur potencjalnych inwestycji,
wspieranie Partnerów Fundusz w finalizacji transakcji, wycena spółek portfelowych czy współpraca
ze spółkami portfelowymi - głównie w zakresie business developement’u.
Główne zainteresowania wynikają z wykształcenia, które otrzymał w zakresie informatyki i ekonometrii. Jego
specjalizacja to inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem finansowym, w związku z tym najbardziej
ciekawymi dla niego obszarami są fintech i insurtech.

Marta Łapińska
Od początku swojej kariery zawodowej związana z The Royal Bank of Scotland –
RBS, ABN AMRO oraz NatWest Group, gdzie zdobywała doświadczenie w różnych
obszarach takich jak M&A, Business Development, Communications. Obecnie
w NatWest Group, w departamencie zarządzania zmianą.
Jednym z jej ostatnich projektów był HACK@NAT – wirtualny hackathon, opierający
się na współpracy pomiędzy pracownikami i start-upami oraz mentorami z NatWest
Innovation & Solutions oraz Entrepreneurial Development Aacademy.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość.
Stypendystka Międzynarodowego Programu CEMS Masters in Management a także
Polish-German Academic Forum przy SGH. W ramach tych programów studiowała
na Georg-August University of Göttingen w Getyndze oraz Norwegian School of
Economics and Business Administration (NHH) w Bergen.
Ceni w sobie kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Rodzina i dzieci – Julia (lat 6) i
Mateusz (lat 10) dają jej poczucie sensu życia, skąd czerpie siłę do twórczego działania. Jest zdania, że
w życiu liczy się, aby być uważnym na drugiego człowieka.

Konrad Ozdowy
Konrad Ozdowy jest koordynatorem programów startupowych oraz Innowacji
wewnętrznych w PwC. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w środowisku
startupowym, w PwC pracuje od 2019 r. Wcześniej zarządzał własnym startupem,
z którego wyszedł z końcem 2018 roku. Od tego czasu swoje doświadczenie
w prowadzeniu biznesu i znajomość rynku inwestycyjnego wykorzystuje wspierając
młodych przedsiębiorców w ich drodze do sukcesu. Od początku swojej pracy
w PwC Konrad odpowiedzialny jest za projekty dotyczące startupów.
Koordynuje program Startup Collider – wewnętrzny akcelerator dla startupów,
program Innovation@Poland - program innowacji wewnętrznych, oraz realizuje
program wspierania firm w pozyskiwaniu inwestycji. Jest też zaangażowany
w tworzenie koncepcji programów akceleracyjnych dla klientów zewnętrznych.
Konrad był mentorem i trenerem w ramach licznych inicjatyw związanych z ekosystemem innowacji, takich jak
PwC Startup Collider, panel „Best practices in Central Europe - Building up a #startup ecosystem” podczas
EuroAsian Startup Awards w Tbilisi, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Startup Weekend, Warszawski
Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

INNOWACJA, ZWINNOŚĆ I WSPÓŁPRACA
HACK@NAT

WIRTUALNY HACKATHON W NATWEST POLAND
Hackathon opiera się na współpracy, otwartości na inne spojrzenia
i chęci uczenia się od innych nowych rzeczy. W dzisiejszych czasach są to
kluczowe wartości dla każdej organizacji, która chce mieć pewność, że
dostarcza wysokiej jakości usługi i produkty, odpowiadające potrzebom
klientów. Warto spróbować swoich sił i zdobyć takie doświadczenie, bo
właśnie w ten sposób organizacje poszukują coraz częściej najlepszych
rozwiązań.

Czym jest HACK@NAT?
HACK@NAT w NatWest Poland to 7-tygodniowy program, łączący elementy hackathonu oraz ścieżki
akceleracyjnej, w którym dwadzieścia wirtualnie działających zespołów, składających się z pracowników
NatWest, start-upów oraz studentów, rywalizowało na najlepsze rozwiązania lub koncepcje biznesowe w sześciu
kategoriach.
W trakcie siedmiu tygodni każdy z zespołów mógł liczyć na wsparcie mentorów z NatWest Innovation & Solutionszespołu, który kształtuje relacje NatWest ze środowiskiem start-upów w skali globalnej.
Na ścieżkę akceleracyjną w ramach HACK@NAT składało się pięć etapów: mindset; customer discovery;
creativity; iteration; pitch – czyli pięć kroków zdefiniowanych przez NatWest Entrepreneurial Development
Academy (EDA), która na co dzień wspiera przedsiębiorców, biorących udział w programach akceleracyjnych
w Wielkiej Brytanii. Podczas sesji z mentorami EDA, uczestnicy mogli poznać dobre praktyki i narzędzia
rekomendowane do wykorzystania przez NatWest EDA na każdym z etapów. Punktem kulminacyjnym był
HACK@NAT Virtual Pitch Day, który wyłonił pięciu zwycięzców.
Kategorie HACK@NAT 2020:
1. Play & Learn – Financial Education
2. Office in the Pocket – Effective Communication
3. Bank API
4. Make Space – Eco workplace
5. Security – Automation of IT Security Tests

Co wyróżnia HACK@NAT?
Żeby móc przedstawić dobrą propozycję rozwiązania potencjalnemu klientowi, na pewno warto dobrze poznać
jego organizację i nawiązać do jej celów i strategii. HACK@NAT, oferując sesje z mentorami, spotkania ze
sponsorami tematów – zarządem NatWest Poland, możliwość współpracy w zespołach z pracownikami NatWest –
często potencjalnymi odbiorcami rozwiązań, daje właśnie taką możliwość przedsiębiorcom i studentom, biorącym
udział w programie. Dla pracowników NatWest była to możliwość zdobycia doświadczenia we współpracy
z przedsiębiorcami, poznania nowych narzędzi na każdym z etapów budowania rozwiązania i nawiązania nowych
relacji.. a to wszystko w trybie zdalnym.
Więcej informacji o HACK@NAT, zwycięzcach oraz przebiegu całego programu
znajdziecie na naszym profilu HACK@NAT FB Fun Page #hackatNAT.
Zapraszmy do kontaktu pod adresem: marta.lapinska@natwest.com

NATWEST

WIEM WIĘCEJ

MAKE
IT
START

Make it START to wydarzenie skierowane do studentów uczelni
technicznych. Jego głównym celem jest dostarczenie uczestnikom
potrzebnych informacji i umiejętności do założenia własnej firmy.
Dodatkowo będą oni mieli okazję poznać innych, zainteresowanych
startupami studentów oraz skorzystać z wiedzy osób bardziej
doświadczonych zawodowo.

Już od 4 lat, jako Stowarzyszenie Studentów BEST, tworzymy projekt będący
odpowiedzią na potrzeby ewoluującego rynku. Poprzednie edycje
wydarzenia pod nazwą BEST Engineering Meeting obejmowały między innymi
wystąpienia przedstawicieli firm i startupów, warsztaty oraz panele
dyskusyjne.
W tym roku skupiamy się na aktywnym udziale studentów w konkursie
i warsztatach. Nowa forma wydarzenia pozwoli uczestnikom na łatwiejsze
przyswajanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności, umożliwiając
bezpośredni kontakt ze specjalistami z branży podczas wydarzenia.

STOWARZYSZENIE
STUDENTÓW

BEST

BEST - Board of European Students of Technology to międzynarodowa
organizacja działająca na 97 uczelniach technicznych, w tym
w Politechnice Warszawskiej. Przez ponad 30 lat, poprzez wydarzenia
edukacyjne
i kulturalne, BEST rozwija studentów całej Europy - łącząc
środowiska firm, uczelni oraz studentów.

ORGANIZATOR

SPONSORZY

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

Oprawa merytoryczna katalogu: Michał Karpeta
Oprawa graficzna katalogu: Magdalena Kawecka

