














































Ja się na tym nie znam i może dlatego to robię. No bo tak. Jestem metalurgiem - zero wiedzy na temat biznesu (kropla miedzi na naczyńku), nagle piłeczka i eureka - ja 
mogę przecie firmę zalożyć!! POmysł - huta. Inwestor - żartujesz? Teraz dopiero wiem, jak poroniony to był pomysł - studen i huta. Dobre. Założylem firmę w której do 
dnia dzisiejszego pracują ludzie - każdy ma tyle samo do gadania, każdy się może kłócić, absolutnie każdy jest ważny. Firma ma w porywach do 15 pracowników… 
mikro, ale działa i co? I nie przynosi stosu pieniędzy ale… urodziły się dzieciaki, ludzie mają żony, pobudowali domy… a kiedy przyszedł gościu i powiedział że może 
coś pod ławą, to go chłopaki wyśmali. Od startu każdy był dyrektorem :) - co było nie raz śmieszne bo słyszałem jak goście gadali - uuuu, 3 dyrektorów. Duża firma :)… 
ale wiadome było, że to na czym firma stoi to zaufanie i wspólny horyzont. Inni padają (10% po 10 latach tylko zostaje, my mamy już 12 lat) a my jesteśmy. Dzisiaj, 
nazwałbym to turkusową organizacją. Brakowało mi tylko czegoś więcej - takiej fajnej misji która łapie za serducho. Takich prawdziwych emocji… jak na początku 
biznesu gdy była adrenalina. I wtedy poznałem olę :) Pojawiła się misja. I znowu holokracy - nie ma pracowników, są przyjaciele. Nie ma ZRÓB TO I TO tylko jest… Ania, 
trza by to zrobić. Pomożesz? Nie ma strachu przed innym zdaniem , mało tego , jest zachęta do innego zdania - po tym zawsze jest słonce. Ktos nowy? Pytanie, a co 
lubisz robisz? W czym jestes dobry - dobieranie do projektu, a nie uczenie. Chce aby ten ktos czul się super, spelniony, aby realzowal hobby (przykład Julia grafik, ktora 
będzie pewnie ogarniac NJS’a) Najważniejsze, że jest jednak misja, są wartości. O firmach turkusowych dowiedziałem się 2 tygodnie temu od pana blikle. O holocracy 
wcześniej , ale tematu zupełnie nie zgłębiałem. I co? I okazuje się , że chyba znowu tworzy się turkusowa firma. Jak to możliwe? Bo do cholery jak to robić inaczej? 
Kiedy poznałem Olę, zacząłem tworzyć firmę o której powiedziano - ty nie robisz csr’u , ty nim jestem. Jak to możliwe. Bo nie wiedziałem że można inaczej. Fajnie :) 

Simon sink już o tym mówi. Aby mieć to WHY , tą misję a nie WHAT czyli . strategię :). MISJA ZJADA STRATEGIĘ NA ŚNIADANIE… Simon nigdy chyba nie mówił że to o 
czym prawi to holocracy, turkus a jednak o tym mówił. Dla mnie to trochę właśnie jak CSR - jest raport odpowiedzialnego biznesu gdzie są setki firm , korpo na całego. 
Po co? Nie wiem ale są. Wynika z niego że w polsce było w 2015 roku jakieś 800 dobrych praktyk. Na 2mln firm. Kiedy była o nim mowa powiedziałem że jak dla mnie 
mamy szarą strefę csr’u - czyli ludzie go stosują ale nigdy by go tak nie nazwali. Holocracy - pewnie w wielu biznesach też go można już dojrzewać , ale nikt o tym nie 
wie. Dlaczego? Bo do cholery jak można inaczej? Tak nauczyła mama - aby innych traktować z szacunkiem. to taki wstęp. 

odajmy do tego misję i mamy mieszankę wybuchową. A więc misja… WHY… 

SsekoDesing , KrochetKids , Toms , Sevenly (świetny model lean startup) , wary parker (koło 100mln z vc), zuribikes , BeyondBeanie , zappos (holocracy i zestaw zasad, 
placenie pracownikom), DekoEko … ale to jest misja. A teraz z mojego podwórka i… 

andNJS i NJS - jaka jest misja? Ano taka. A turkus? Kurcze… Laloux mówi że jest to najlepszy kolor dla skąplikowanych systemów…może nie… może ja go robię? No bo 
to jest tak, byliśmy kiedyś w  raporcie Orlen nad nami 30tys ludzi, unilever pod nami… jeszcze więcej. My - 2. Jesteśmy więc mikro i ktoś by powiedział, że przecie jakie 
holocracy, jak nie ma miedzy kim go stosowac, ale… mamy sporo satelit - fotograf, pr, grafik, programista, pm od projektu, zespol od projektu, szwalnia, druk, wizarz, 
youtube, googleadwords, freelancer.com… robi się grupa 30 osób… z którymi trzeba współgrać, które mają coś do powiedzenia, są ważne. Nie są sterowane a jedyne 
podłączane pod projekt i każdy tam jest ważny. Nie ma stanowisk, najwiecej do powiedzenia ma specjalista i to jego sie raczej slucha, ale nie od decyduje… hmm… 
(anegdota… kumpel mi mowi ze musi prawko kat. c d e f miec bo pracownicy nie moga byc lepsi) , malo tego… przyklad hi5 , gdzie mielismy grafika, fotografa i cala 
zgraje , ale na tym samym poziomie dzieciaki (nie jak w fundacjach, ze sa nizej i my im pomagamy tylko sa na tym samym lewelu i robimy cos razem). Co sie dzieje 
dalej? swiat tez inaczej to odbiera - zaproszenie do DD tvn. Albo zakolorowani gdzie stworzona zostala platforma na ktorej znalezli sie celebryci, dzieciaki, my, empik, 
eska. dobry przyklad to dr klik, gdzie jest grupa studentow i maja wytyczony tylko cel, ja jestem jakims doradca, ale nie decyduje. Albo mapa i kolo 30 osob przy 
projekcie… spotkanie, burza mozgow, rzucone zadania, kto sie tym zajmie… ja tym, ja tym, ja tym i jeden wspolny system komputerowy aby latwo mozna bylo tym 
zarzadzac. Jeden cel, jeden projekt wszyscy jakos dzialaja. Zadnego zarzadcy hmm… 

na koniec kiedyś czytałem o Andrew Carnegie (początki US Steel), Rockefellerze , dowiedziałem się o tym, że potrafili krwawo tłumić strajki ale dzisiaj pamięta się o nich 
nie tyle z fortuny (zwłaszcza carnegie) ale ich działań dobroczynnych. Redaktor powiedział nawet, że za 50 lat nie będzie mowy o Jobsie… do wieczności przejdzie 
jednak Gates za to co robi teraz z fundacją.  

kurcze powiem wam, ze nadal nie wiem czy robie holokracje i w sumie nie jest to wazne bo czuje sie w tym dobrze i wiem ze ludzie czuja sie w tym tez dobrze. to dziala. 
W krk jest skrzyzowanie - westerplatte i lea - bylo zawsze… puscili i zero korkow… holokracja na mala skale :). Tak sobie jednak mysle, ze jednak wazniejsze jest dla 
mnie skupienie sie na misji. jezeli ona jest w firmie wszedzie wyczuwalna (coby nie mowic w dna) to pociaga to reszte za soba. Przyklad? Alcoa… O’Neil 1987 rok… 
gdzie po kilkunastu latach nie tylko jest bezpieczniej ale firma zarabia 5x wiecej. dlaczego… jedna mysl, ktora spaja to wszystko… to mo gra :)


