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Start jest dobrowolny, 

lądowanie zawsze obowiązkowe. 

 

z dedykacją dla pracowników i sympatyków Rocket Studio.  

Dziękujemy, że jesteście z nami.  
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Twój Pierwszy Dzień 
 

Z sukcesem zmierzyłeś się już z zadaniem rekrutacyjnym, pomyślnie 

ukończyłeś rozmowę rekrutacyjną i w końcu dołączyłeś do załogi Rocket 

Studio. 

Gratulacje i witaj na pokładzie! 

Rocket Studio jest firmą o wyjątkowej kulturze organizacyjnej  

i podejściu do pracy. Wierzymy, że czas spędzony z nami będzie Twoim 

najlepszym doświadczeniem w życiu profesjonalisty branży IT. 

Ten poradnik został napisany przez ludzi, którzy też byli w tym samym 

miejscu, co Ty teraz – na starcie. Mają już ten czas za sobą i dlatego 

na podstawie swoich doświadczeń chcą pomóc Ci wykorzystać 

najbliższe miesiące najlepiej, jak to tylko możliwe. 

Powodzenia! 
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Pierwsze wrażenie 
Kilka ważnych faktów o Rocket Studio  
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Rocket Studio powstało 29. lutego 2012 roku z inicjatywy 

3 współzałożycieli: Lecha Rychlińskiego, Małgorzaty Kral i Tomasza 

Tomaszewskiego. Razem stworzyli firmę opartą o zaufanie, pracę 

zespołową i stawianie na pierwszym miejscu potrzeb klientów. Lecha, 

Gosię i Tomka na pewno miałeś/miałaś okazję poznać podczas 

rozmowy rekrutacyjnej.  

Rocket Studio jest niezależne finansowo. Nigdy nie korzystaliśmy 

z zewnętrznego inwestowania. Od naszych pierwszych dni kluczowe dla 

nas było zachowanie niezależności w podejmowaniu decyzji i wolności 

w kreowaniu biznesu. 

Rocket Studio jest także niezależne od dostawców rozwiązań IT. 

Jesteśmy niezależnym biurem projektów. Pozwala nam to na 

obiektywne i skuteczne doradzanie naszym klientom. W kontaktach  

z dostawcami to ich interes reprezentujemy. Zawsze podejmujemy 

decyzje najlepsze z punktu widzenia klientów. 
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Jak działamy? 

Nasz model biznesowy nie jest głęboko skrywaną tajemnicą, do której 

mają dostęp tylko nieliczne osoby. Jesteśmy dumni z tego, jak 

pracujemy i jak działa Rocket Studio. 

To oferujemy naszym klientom: 
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Tak wyglądają działania wewnątrz Rocket Studio: 
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Nasze wartości 
Wartości, którymi na co dzień kierujemy się w Rocket Studio 
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Wiele firm definiuje swoje wartości. Nasze są szczególne, bo prawdziwie 

się z nimi identyfikujemy. Są to zasady, którymi kierujemy się w życiu 

zawodowym i prywatnym. Codziennie dbamy o to, by żadna z nich nie 

była łamana. Działanie według wartości daje nam satysfakcję z pracy, 

bezpieczeństwo, motywuje nas do działania i pomaga wspólnie 

pokonywać kolejne przeszkody. Szanujemy i doceniamy inne priorytety, 

jednak chcielibyśmy, aby nasz zespół tworzyły osoby o podobnych 

zasadach.  

Poznaj nasze wartości: 

Kierujemy się etyką, szczerością i zaufaniem 

Mamy zaufanie do siebie, partnerów i wspólników. Umiemy przyznawać 

się do błędów. Na wszystkie potencjalne problemy reagujemy od razu 

i nie trzymamy trupów w szafach. Umiemy oddzielić sympatię od 

efektywności i wyników. Otwarcie mówimy o naszych problemach 

i wszyscy pilnujemy, aby nie były one ignorowane. Mamy poczucie 

bezpieczeństwa. Wymagamy dotrzymywania zobowiązań. 

Działamy jako zespół 

W zespole wierzymy w to, co robimy i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 

za wyniki. Mamy świadomość celu, do którego dążymy i dzięki temu 

lepiej angażujemy się w działanie. Nawzajem się motywujemy. 

Doceniamy starania innych i dajemy drugą szansę. Mamy szacunek 

do współpracowników i ich czasu pracy. Wnikliwie weryfikujemy 

wszystkich kandydatów przed przyjęciem do zespołu. 
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Jesteśmy skuteczni i pracujemy efektywnie 

Działamy w sposób przemyślany i uporządkowany. Określamy jasne 

cele, osiągamy je. Identyfikujemy złe rozwiązania i je naprawiamy. 

Bierzemy na siebie odpowiedzialność oraz dotrzymujemy naszych 

zobowiązań.  

Podejmujemy racjonalne decyzje na podstawie wcześniej zebranych 

rzetelnych danych. Mamy odwagę podejmowania i nieodwlekania 

trudnych decyzji. Trzymamy się celu, a nie sztucznych reguł. 

Nie poddajemy się pomimo pojawiających się trudności. Gdy zaistnieje 

taka potrzeba to potrafimy dać więcej, niż się od nas oczekuje. 

Dostarczamy produkty wysokiej jakości 

Realizujemy projekty, którymi możemy się pochwalić i z dumą umieścić 

w naszym portfolio. Znajomi z branży doceniają nasze projekty. Nasze 

działania dają realną wartość biznesową klientom. 

Jesteśmy kreatywni i sprytni 

Kreatywnie rozwiązujemy problemy biznesowe naszych klientów. 

Staramy się osiągnąć jak najwięcej przy użyciu posiadanych zasobów. 

Nie wymyślamy koła na nowo. Wykazujemy inicjatywę. 

  



   

 

Handbook dla Space adeptów 11 

 

Mamy radość z pracy 

Robimy, to co lubimy, ale potrafimy też zrobić coś, czego nie lubimy. 

Mamy satysfakcję z osiągania celów. Staramy się czerpać radość  

z codziennej pracy. Identyfikujemy się z realizowanymi projektami 

nawet po ich zakończeniu. 

Rozwijamy się 

Stawiamy sobie nowe wyzwania, lubimy się uczyć oraz realizować 

innowacyjne projekty. Jesteśmy otwarci na nowe technologie 

i świadomie rozważamy konsekwencje ich użycia. Dzielimy się wiedzą. 

Odpowiadamy na pytanie co moglibyśmy zrobić lepiej. 

Jesteśmy asertywni 

Mamy partnerskie podejście oparte na szacunku. Znamy się na swojej 

pracy i jesteśmy z tego dumni. Potrafimy w zrozumiały sposób 

uargumentować swoje zdanie. Mamy odwagę krytykować złe pomysły. 

 

(?) Brakuje ważnej dla mnie wartości - Porozmawiaj z nami. Nasze 

wartości odzwierciedlają ducha całego zespołu i ewoluują razem 

z zespołem.  

(?) Jeśli zrobię zadanie X, złamana zostanie wartość – masz do tego 

prawo, natychmiast powiedz, że się na to nie godzisz. 
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Witaj w kulturze samoorga-

nizacji i odpowiedzialności! 
Nasz sposób działania i kultura organizacyjna 
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Nasza praca polega na znajdowaniu rozwiązywań trudnych problemów 

klientów i dużej dyscyplinie w ich wdrażaniu. Dlatego do naszego 

zespołu dołączają tylko najbardziej kreatywni, inteligentni  

i utalentowani ludzie. W Rocket Studio szukamy prawdziwych liderów,  

a to znaczy że musimy im stworzyć odpowiednie warunki do pracy  

i rozwoju. Czy miałoby sens zatrudnianie najlepszych, a potem 

ograniczanie ich działania ciągłą kontrolą, mówieniem co i jak mają 

robić?  Zdecydowanie nie. 

Dlatego nasza kultura opiera się na samoorganizacji  

i odpowiedzialności. Nikt nie będzie stał Ci nad głową, mówił co masz 

robić i jak. Nikt nie będzie nieustannie kontrolował tego, co robisz. 

Jesteś w pełni odpowiedzialny za osiąganie wybranych celów, skuteczne 

realizowanie projektów, wybranie sposobu ich realizacji i organizacji 

swojej pracy. Wierzymy, że jako lider zrobisz to najlepiej jak tylko 

potrafisz. Masz „zielone światło” na realizowanie własnych pomysłów. 

Masz moc tworzenia! 

Jeśli myślisz teraz „Kurczę, to brzmi jak naprawdę sporo 

odpowiedzialności...”, masz w 100% rację. Dlatego tak ważne jest dla 

nas zatrudnianie najlepszych. Wierzymy, że takie środowisko pozwoli 

Ci najlepiej rozwinąć skrzydła, najszybciej się uczyć i dać Ci najwięcej 

satysfakcji. Nie martw się, nie pozostawimy Cię samego sobie. Do 

Twojej dyspozycji zawsze jest cały zespół ludzi chętnych do pomocy. 

(?) Czy będę tylko sam musiał radzić sobie z problemami? Wręcz 

przeciwnie, podstawą naszych działań jest zawsze praca zespołowa. 

Nie bój się zwrócić o pomoc. 
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A co jeśli nawalę? 

Ryzyko i popełnianie błędów jest wpisane w charakter naszej pracy. Nikt 

nigdy nie został zwolniony z Rocket Studio z powodu popełnienia błędu. 

Nie moglibyśmy oczekiwać od Ciebie brania dużej odpowiedzialności, 

gdybyśmy karali za ponoszone ryzyko i błędy. To zabiłoby całą naszą 

i Twoją kreatywność oraz zdolność do robienia ciekawych rzeczy. 

Traktujemy błędy jako okazje do nauki i rozwoju. Nawet duże błędy 

jesteśmy w stanie wspólnymi siłami naprawić. 

Popełnianie błędów nie jest złe, zły może być jednak sposób w jaki do 

nich dochodzi. Powtarzanie tych samych błędów, uparte rezygnowanie 

z podpowiedzi i opinii zespołu, nie wyciąganie nauki z porażek, 

ignorowanie oczywistych przesłanek i dowodów – w kulturze 

organizacyjnej Rocket Studio nie możemy sobie na to pozwalać. 

Poznaj nas 

Poznaj kolegów i koleżanki z którymi będziesz pracował(a). Najlepszy 

sposób na rozwój i osiąganie celów to współpraca z innymi. Każdy z nas 

ma dużą wiedzę w bardzo różnych dziedzinach, którą chętnie się 

wymienimy. Chodź z nami na obiad, przywitaj kolegów przychodząc do 

biura, umów się na spotkanie. My Ciebie też bardzo chcemy poznać! 
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Twoje pierwsze miesiące 
 

Pierwsze miesiące pracy w Rocket Studio będą dla Ciebie prawdziwym 

wyzwaniem. Po zapoznaniu z firmą, zespołem i biurem od razu rzucimy 

Cię na głęboka wodę. Dołączysz do swoich pierwszych realnych 

projektów. Będziesz uczestniczyć w spotkaniach z klientami i zespołem 

IT, poznasz nasze metody pracy oraz narzędzia.  

Nie będzie to jednak tylko bierne uczestnictwo, zostaniesz aktywnym 

członkiem zespołu. Szybko będziesz zdobywał kolejne 

odpowiedzialności, by w końcu zaopiekować się samodzielnie swoim 

pierwszym projektem. Z niecierpliwością czekamy na ten moment  

i zrobimy wszystko, by Ci w Tym pomóc. 

 

Powodzenia! 

życzy cała załoga Rocket Studio 
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Epilog 

Ten Handbook jest wyrazem naszej kultury organizacyjnej, którą razem pielęgnujemy i 

rozwijamy. Nie jest jednorazowym kontraktem podpisywanym z pracownikami, ale 

dobrowolnym aktem woli, który wspólnie tworzymy. Handbook zmienia się wraz z rozwojem 

Rocket Studio i wszystkich pracowników. Każdy z nas czuję się odpowiedzialny za jego przyszłość. 

 

Dziękujemy wszystkim obecnym i byłym pracownikom Rocket Studio za swój wkład w rozwój 

naszej kultury organizacyjnej: 

Ewelina Pawlak 

Jędrzej Przeździęk 

Karol Markowski 

Lech Rychliński 

Maciej Biegajewski 

Maja Stopa 

Małgorzata Kral 

 

Małgorzata Więcław 

Marta Grabowska 

Michał Antoniak 

Michał Bączek 

Sebastian Mul 

Tomasz Tomaszewski 

 

 

Inspiracją do napisania naszego Spece Adept Handbooka była kultura organizacyjna firmy 

VALVE i wydany przez nich Handbook for new eployees. Jesteśmy zafascynowani ich działaniami. 

 

 

 

Rocket Studio Sp. z o.o.  

80-386 Gdańsk, Lęborska 3b 

tel: +48 514 800 878 

kontakt@rocketstudio.eu 

www.rocketstudio.eu 


