
Nowe modele pracy

Dla kogo praca
w start-upie?
pojawia się coraz więcej ogłoszeń o pracy w start-upach, które
PozYskałY finansowanie od prywatnych inwesto ,o* ,ry też zventurecapital. kto powinien decydować się na wejście w to środowisko?
}akie są szanse i zagrożeniapracy w początkująceji innowac yjnej
spółce? Iakimi cechami nalezy rię oj"ru rrue,'ubioarri.se sukceszawodowy w start-upie?
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zgodny znaturą danej osoby, Nie ka żdy poradzi
sobie z automotywacją, cod,ziennym podważa-
niem, wydawałoby się uniwersalnych, reguł czy
budową własnego autorytetu bez wchołzenia
w hierarchiczne zależności. kto w takim razie
odnajdzie się w pracy w start-upie?

Wszechogarniający
chaos i niepewność

świat start-upów wkroczyłam
w 2010 r. Był to moment zachły-
śnięcia się w Polsce modelem dzia-

łania polegającym na pozyskaniu finansowa-
nia z zewnątrz na rewolucyjne w swoim za-
łożeniu rozwiązania. Wszyscy z tyłu głowy
mieliśmy Dolinę Krzemo wą z jejmoZlńścia-
mi oraz historię powstania i wejścia na rynek
Firefoxa. Spieszyliśmy się bardzo, aby ziążyć
przed innymi opanować jak największ ą ,)ęSe
rynku.

A potem nastąpiło zderzenie zrzeczywisto-
ścią. Podstawowym problemem stało się po-
zyskanie dobrych ludzi do zespołu. Powodem
były niskie stawki w porównaniu do płac kor-
p.oracyjnych oraz - przez pierwsry ,ok - nl.-
zbudowany, a co za tym id,zie niero,zpoznawal-
ny wizerunek firmy. Długie godziny spędzone
na czekaniu na kandydatow,którzi,y"ie po;u-
wiali się na umówionych spotkania.rr. Wi"t-
kię rozczarowania związane z zatrud.niony-
mi ludźmi, ktorzy mimo świetnych doświaÓ-
czeń i kompetencji nie sprawdzali się wpracy.
Okazało się bowiem, że mimo włas"|.h ambi-
cji i najszczerszych chęci nie każdy sobie pora-
dzi w tak specyficznym miejscu pracy,lakim
jest start-up.

Ważne są nie tylko zdobyte d,otychczas umie-
jętności zawodowe czy potencjał. Liczy się rów-
nież profil psychologiczny oraz sposób pracy

Pierwszą i szalenie cenną umiejętnością jest ła-
twość odnajdywania się w atmosferze,ri.p.r"-
ności oraz sytuacji wiecznej zmiany i testowa-
nia wszystkiego i wszystkich. Codziennie. Taka
sytuacja wynika zarówno ze sposobu pozyski-
wania finansowania, jaki z rur*yrrii nowa-
torskiego charakteru produktu czy świadczo-
nej usługi,

^ 
Mimo przyjętych wstępnych założeń

finansowo-technologiczny.h bardzo cżęsto
w trakcie d,ziałania cały zespoŁ staje przed
ś,clan+, co w tym wypadku oinurru'b"rpro-
duktywny sposób wykonania zadania i brak
pieniędzy na następne testy z powodu n ieprze-
widzenia ich wpierwotnym budżecie. I tu po-
radzą sobie osoby, które skupią się na znareŻie-
niu sposobu ominięcia rzeczonej ściany, a nie

".1yl..:iu w nią głową lub smutnej ,"rygnu-
cji. Myślenie jak właściciel, mimo że niń się
nie jest, to wyjątkowo cenna zaletaw takiej )

lipieczozr I Persone| PLUS



\owe -odele o-acy

sytuacji. Kreatywność i niepoddawanie się wo-
bec j akichkolwiek problem ów oznacza sukces.

Elastyczność działania

Osoby decydujące się na pracę w start-upie po-
winny być w pełni świadome tego, że nie otrzy-
mają ścisłego zakresu swoich obowiązków, nie
zostaną wdrożone w działające procesy, syste-

my i schematy. To one mają je tworzyć na co
dzień. Wdrożone zostanątylko te, które oka-
żą się pomocne w codziennej pracy. Będą obo-
wiązywać do momentu, do którego będą po-
mocne. W przeciwnym razie zostaną szybko
zmienione.

Takie działanie
jest możliwe dzię-
ki płaskiej struktu-
rze i szybko podej-
mo\.vanym decyzjom,
Ma to ewidentne plu-
sy, nie można jednak
zapomnieć o minu-
sach. Jednym z nich
jest to, że jak sym-
boliczna żarówka się
przepali, to samemu należy 1ą wymienić. Nie
ma na kogo delegować pewnych działań, Bie-
rzemy pełną odpowiedzialność za siebie i za to,

co robimy, co deklarujemy i jak szybko to wy-
konujemy.

Finansowanie w ratach

Można pomyśleć - super! |aką praktykę da się

zdoĘć dzięki takiej pracy od podstaw Z jednej

strony tak, z drugiej zaś należyliczyć się z tym,
że jeśli nie mamy wiedzy ani doświadczenia,
jak pewne rzeczy zrobić i jakie konsekwencje
one przynios ą, możerrry częściej popełnić błędy,

które będą kosztować nie tylko firmę, ale i nas

samych. Co innego testy, a co innego niewie-
dzaiporywanie się z motyką na słońce. Grani-
ca pomiędzy tymi dwoma obszarami jest bar-
dzo cienka i trudna do zdefiniowania.

Niepewność, z jaką muszą się Iiczyć pra-
cownicy start-upów w polskiej rzeczywisto-
ści, wiąże się również z transzami pieniężnymi
na dalsze działanie firmy. Często tak się zda-
rza, że inwestorzy podejmuj ą decyzję nawet nie

o sprzedaży swoich udziałów, lecz o wycofaniu
się z dalszego finansowania. I przedsiębiorstwo,
bez względu na stopień zaawansowanych prac,
pral<tycznie z dniana dzień staje. Trzebaprzy-
gotować się na taką ewentualność, tworząc so-

bie poduszkę finansową, która może uchronić
pracowników przed prywatnym bankructwem.

Rekrutacja prawdę powie

Start-upy przykładają dużą rolę do conten-
tu, jaki przez nichjest produkowany i wrzu-
cany do sieci. Można więc szybko zapoznać
się z wartościami wyznawanymi przezkadrę

OSO b! o..vou]ącesę na pracę

w start-L]pie powinny być w pełni świadome tego,

ze nie atrzymąą sc słego zak[esu

swoich obowiązkÓw, n e zostaną wdrozone

w działa;ące procesy, systemy i schematy

zarządzającą, a często i samych właścicieli.
Na tej podstawie istnieje szansa na podjęcie
pierwszych decyzji, czy rzeczywiście chcemy
pracować w tym miejscu.

Następnym etapem sprawdzającym dla
start-upu jest sam proces rekrutacyjny. Nie-
stety, zazwyczaj jest on tak przeprowadzony,
że okazuje się, iż ideały przedstawione w ma-
teriałach informacyjnych mają się nijak do rze-
czywistości. Bo skoro deklaruje się partner-
stwo, zaufanie i współdziałanie, nie zadaje się

pytań w stylu: dlaczego mam zatrudnić wła-
śnie ciebie?

Osoby rozważające podjęcie pracy w start-
-upie powinny w takich sytuacjach zachować
czĄność, a jednocześnie zadać sobie pytanie,
czy chcą pracować w takiej firmie. Stawiam
dolary przeciw orzechom, że większość ludzi,
bez względu na wieh dzięki wymianie między-
pokoleniowej zauważy tę rozbieżność i zrezy-
gnuje z kandydowania. Właśnie dzięki samo-
dzielnemu myśleniu, którym powinny się od-
znaczać osoby pracujące ,w start-upie, można
uniknąć pomyłki i gorzkiego rozczarowania.
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Możliwości mimo wad

Zanimjednak podejmie się decyzję o chęci
pracy W start-upie, warto się zastanowić, w ja-
kim obszarze taka spółka miał aay aziałai.
Nowe technologie, media, 

"-ao--"ra", inwe-

:tycj:? 
Co tak naprawdę mnie interesuje? W ja-

kim kierunku chcę się rozwijać? Caia sztuka
polega na tym, aby połączyćswoje dotychcza-
sowe doświad czenie z d,ziałaniami, które są dla
nas ciekawe. W ten sposób kandydat do p.u-
cy może stworzyć wiarygodny i spójny obraz
samego siebie, któryprzełoży slę następnie na
sposób pracy. |estto szczególnie ważne w start-
-upie, gdzie musimy się sami motywo wać ibyć
otwarci na nowe wyzwania oraz rozwiązuriu.
Mało tego, wciąż musimy się dokszta łcut ipo-
zyskiwać świeże informacje. Wiadomo, szlb-
ciej uczymy się rzeczy,które nas interesują,

Bez otwartości, zainteresowania 
"o*y-irozwiązaniarni, nie odnajdziemy się w środo-

wisku nastawionym na ciągłyi szyŃi ,or*ai.
Nie.stworzymy niczego oryginalnego i rrorva-
torskiego, ni e znającistniejących już=możliwo -
ści na rynku. Konieczna jest ciągła ciekawośc
świata i ludzi, chęcpodtrzv-y**iu irozwija-
nia networkingu, który w start-upach obok in-
nowacyjności odgrywa jedną z kluczowych ról.
Chcesz odpo cząć? Niei,dźdostart-upu. bil;
się rozwijać razemzfirmąna interesu;ącym cię
polu? Rozwa ż podjęcie pracy w start-upie.

stanowiące największy odsetek w zakładaniu
nowych biznesów, w roku 2027 kończą 40!at.
Trudno więc ich określać jako tych',,mło-
dych gniewnych''. Myśląc o siarrupach,-*urro
w 

|wojej 
perspektywie patrzenia na nie pamię-

tać o tym niewielkim, a tak istotnym ,rrrrgol".
Badania pokazują,że wiek foundersów l,rfr lr.r-
dzi zarzydzających start-upami rośnie,

_ Najwięcej w Polsce jest start-upów, które
funkcjonują rok - dwa lata (z2ptoc.j.l"z"|*t
takich, które istniej ą n ieca Ły r ok (29: pr o..). i.a-
nak z drugiej strony aż 25 proc., 

"l.r, 
,raui. ,ię

przetrwać trzy lub cztery Lata, AnalizująĆ wy-
niki badań, dochodzi się do szczeg óln'jĆ waż
nej informacj i - aż 57 proc. osób pracuje rów-
nież w innych miejscach. Ęko 43 proc. skupia
się wyłącznie na działalnoś.i *.uńach pro*u-
dzonego start-upu.

|akie z tego płyną wnioski? Przesuwa się

:ocno granica pom iędzy tzw,młodymi poko-
leniami. One też się starzeją i doirzewaia. Miei-
sca, które w swoim założeniu prr"rnurroi"
były właśnie dla nich, okazująrii u"i*.rr"i"".
Ich odbiorcami i potencjaln|mi uczestnikami
stają się osoby o określonych kompetencjach,
sposobie myśleniaidziałania, a nienale Zące dĆ
danej grupy wiekowej. Dlatego t"ż ,,starrz|,ej'
osoby, szukające o<lmiennego niż dotychczas
sposobu działaniai świadome swoich umiej;-
ności oraz predyspozycji, powinny *riąe poa
u\ł/agę pracę w start-upie.

.Dużą rolę odegrała tu również wymiana
międzypokoleniowa, która zad,ziałułu * oii.
_strony. 

Dzięki temu możemy dziś sp otkać dużą
liczbę. niestereotypo\łro my,<lących plęćdziesięl
ciolatków, którzy nie mają problemu * odnu-
lezieniu się w pracy z dwujziestotutku-i .^
trzyd,ziestolatkami. A młode pot ol".,iu .o.ul
częściej w sposób naturalny pizyjmqą * r*o-
im środowisku ]udzi starszych od nich i doce-
niają ich doświadczenie i kompete ncje, ucząc
się na co dzień nierzadko odmiennyń ,poro-
bów działania i myślenia.r

Pokolenia w start-upie

Wydaje się, że firmy start-upowe zostały
vszyte na miarę dla młodych ludzi. Nie dość,
że podstawą ich działania jest kreaty*rroJŻ
i pomysłowo ść, tworząmożliwości ror*qu
ramię w ramię z firmą, to jeszczemożna *u-
|r,ać 

już na starcie, z jakim id,eologi.rni; prJ
jektem chcemy się związać. Zuł*yrrui ni"
mają one jeszcze historii, więc nie mapodstaw
nie wierzyć w deklarowane wartościl sposo-
by działania.

W Polsce aż 46 proc. firm o charakte-
l:ze start-upowym zakładanych jest przezlu-
dzi w wieku pomiędzy 30. a 4).rokie.m Z|cia.

T1 lru.gim 
miejscu jest pokolen ie Z, czylilu-

dz.i,któr_zy ukończyli 20lat i więcejl. Pamię-
tajmy jednak, że pierwsi milenialsi, .zyli oroiy
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