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Jak zmienić swoją firmę w samodzielny automat i mieć więcej 

czasu niż kiedykolwiek 
- NOTATKI DO FILMU „4 KROKI DO SAMODZIELNEJ FIRMY” - 

 

Zastanów się: 

• czy chcesz, żeby twoja firma dynamicznie się rozwijała? 

• czy chciałbyś, żeby dodatkowo robiła to bez twojej obecności, dużej ilości Twojego czasu                    

i zaangażowania na co dzień w jej bieżące działania? 

W tym mini kursie nauczysz się co dokładnie, krok po kroku, musisz zrobić, żeby dojść do poziomu, na 

którym Twoja firma może zacząć stabilnie i samodzielnie rozwijać się, bez Twojego aktywnego 

udziału, niezależnie od tego na jakim etapie znajduje się obecnie. 

 Bardzo często przedsiębiorcom, po latach prowadzenia biznesu, rozwijania firmy, tytanicznej pracy 

od rana do wieczora,  zmagania się z wyzwaniami dzień po dniu i tysiącu różnych wyrzeczeń 

przychodzą prędzej czy później takie myśli: 

Jak długo jeszcze wytrzymam i dam radę? Czy długo jeszcze będę musiał funkcjonować w ten sposób        

i tyle pracować? 

Zaczynając biznes liczyli na to, że przyjdzie wreszcie etap, kiedy firma będzie działać samodzielnie, 

dając im wrzeszczcie czas i swobodę oraz zyski, o jakich marzyli. Miało być tak pięknie, a wyszło jak 

wyszło... 

Czy Ty też czasem zastanawiasz się, co zrobić żeby pracować mniej i zarabiać więcej lub sprawić, żeby 

firma zaczęła się rozwijać samodzielnie? 

Jeżeli tak, to ten materiał będzie miał dla Ciebie wartość. 

Opisuję poniżej 4 poziomy samodzielności organizacji, dzięki którym będziesz dokładnie wiedzieć, co 

musisz zrobić, żeby firma usamodzielniała się  i przeszła na kolejny poziom dojrzałości. Otrzymasz  też 

konkretny plan jak tego dokonać. 
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Przedsiębiorcy, którzy nie znają tego modelu działają po omacku, nie wiedzą czego potrzebują, ani co 

konkretnie zrobić, żeby rozwinąć firmę i poprawić obecną sytuację. To oznacza, że mają małe szanse 

na to, że uda im się dokonać kluczowych, strategicznych zmian. Czeka ich powtarzanie w kółko tych 

samych, kosztownych i czasochłonnych działań nie przekładających się na rezultaty. Będę 

zachowywać się często jak chomik w kołowrotku. 

Natomiast jeżeli nauczysz się stosować ten model w praktyce, będziesz mógł sprawnie przejść na 

kolejny poziom. To pozwoli ci na szybkie i płynne osiąganie upragnionych rezultatów oraz cieszenie 

się swoim biznesem tak, jak sobie to kiedyś założyłeś. 

Poniżej dzielę się z Tobą modelem 4 poziomów samodzielności organizacji. Jest on zbudowany na 

bazie 16 lat moich własnych doświadczeń biznesowych oraz obserwacji poprowdzonych w czasie 

blisko setki projektów doradczych, jakie miałem okazję do tej pory poprowadzić dla firm średnich i 

dużych. 

Każdy z poziomów opisany jest przez 3 kluczowe pytania: kto pracuje? kto zarządza? kto nadzoruje? 

Na poziomie pierwszym Ty jesteś osobą, która zarówno pracuje w firmie, jak i zarządza nią oraz 

nadzoruje. Nazywam go poziomem: mikrofirma. 

Kolejny poziom samodzielności, to organizacja, w której masz już zespół, który wykonuje pracę, 

natomiast Ty nim zarządzasz i sam nadal nadzorujesz firmę. 

Trzeci poziom - znacznie trudniejszy - to firma, w której pracuje zespół, zarządza nią wybrany przez 

Ciebie lider (często na stanowisku CEO), a Ty osobiście nadzorujesz Jego działania. Ten poziom 

nazywam „półautomat” ponieważ nie pracujesz już osobiście z zespołem pracowników, czy 

kierowników lub dyrektorów, tylko z jedną osobą którą wspierasz, rozwijasz i nadzorujesz. To ona 

pracuje już z cały zespołem. 

Czwarty, najwyższy poziom samodzielności organizacji to sytuacja, w której pracuje zespół, zarządza 

nim zaufany i oddany Ci lider, a nadzoruje ją system, który raportuje Ci kluczowe dla Ciebie 

informacje biznesowe. Nie musisz mieć stałego kontaktu z liderem, nie musisz go już wspierać i 

nadzorować. Twoja firma i lider są całkowicie samodzielni, rozwijają Twój biznes bez Ciebie, a Ty 

wkraczasz do akcji jedynie, gdy masz na to czas i ochotę lub gdy system komunikuje Ci, że coś w  
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firmie idzie w złą stronę. Ten poziom nazwałem "autopilot". Od razu uspokajam - każdy „autopilot” 

można przełączyć na tryb ręcznego sterowania, kiedy tylko zechcesz. Te poziom nie oznacza utraty 

Twojej kontroli nad firmą. On daje Ci wygodę i bezpieczeństwo, gdy wszystko idzie dobrze i warunki 

są sprzyjające. 

Na koniec tego materiału ma dla Ciebie zadanie. Przypomnij sobie czas, kiedy zakładałeś swoją firmę i 

odpowiedz na 3 pytania: 

1. Jak chciałeś, aby wyglądało Twoje życie po kilku latach?  

2. Co dla siebie planowałeś?  

2. Co firma miała Ci dać?  

Zapisz swoje odpowiedzi w ramce poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy znasz już swoje odpowiedzi, wróć do tu i teraz. Jak ci się wydaje, na którym poziomie 

samodzielności znajduje się obecnie twoja organizacja? 

 

poziom 1: mikrofirma. 

poziom 2: zespół 

poziom 3: półautomat 

poziom 4: autopilot 

 

Podsumowując, wierzę, że opisane 4 poziomy organizacji są dla Ciebie inspiracją i od razu budują w 

Twojej głowie i sercu wiarę, że Twoja firma może działać i rozwijać się bez Ciebie. Ty wtedy będziesz 



 

   www.businessmasters.pl 4 

miał czas na kolejne projekty, inwestycje lub cieszenie się życiem, jednocześnie nie ryzykując straty 

tego, co swoją ciężką pracą już zbudowałeś. 

 

W kolejnej lekcji tego mini kursu pójdziemy w głąb i dokładnie zdiagnozujemy, na którym poziomie 

samodzielności jest obecnie Twoja firma. Wbrew pozorom, to może nie być takie oczywiste. 

Zobacz kolejny materiał video i ściągnij notatkę do lekcji nr 2 pt.:”Test 4 poziomów organizacji”. 

 

Serdecznie Cię pozdrawiam 

Grzegorz Gruza 

CEO Business Masters 

 

 


