
Nie będzie następnego 
Billa Gatesa, który stworzy 
system operacyjny.  
Kolejni Larry Page  
czy Siergiej Brin nie 
wymyślą wyszukiwarki. 
Jeszcze jeden Mark  
Zuckerberg nie zaproponuje 
serwisu społecznościowego. 
Jeżeli kopiujesz tych ludzi, 
to znaczy, że niczego  
się od nich nie nauczyłeś.

Ta książka to nowe, świeże pomysły,  
jak kreować wartość.

– MARK ZUCKERBERG, 
twórca i dyrektor generalny Facebooka

Peter Thiel zbudował wiele wspaniałych firm.  
W książce Zero to One pokazuje, jak to zrobił.

– ELON MUSK, współzałożyciel PayPala,  
twórca i dyrektor generalny SpaceX i Tesla Motors



Zero to One jest książką – wynikającą z doświadczeń autora – o tym, jak budować firmy 
oparte na zupełnie nowych pomysłach, jak zamiast powielać w nieskończoność istniejące 
rozwiązania, tworzyć coś z niczego, przechodzić od zera do jednego.
I chociaż nie ma formuły gwarantującej sukces, bo każda innowacja jest unikalna, to książka 
ta wyznacza kierunek myślenia o prawdziwej przedsiębiorczości. Daje czytelne wskazówki 
i nieszablonowe rady. Pokazuje, że ludzie sukcesu potrafią dostrzec wartość w nieocze-
kiwanych miejscach i że technologia jest cudem, gdyż za jej pomocą możemy osiągać 
więcej za mniej, dzięki czemu nasze możliwości wchodzą na wyższy poziom.

Oprócz uporządkowanego wykładu oraz często przewrotnych i genialnych w swej przenikliwości 
porad znajdziemy w tej książce także wiele bon motów, które po prostu warto zapamiętać. Oto 
kilka z nich: 

■  Naszym zadaniem na dzisiaj jest znalezienie niezwykłych sposobów tworzenia nowych rzec-
zy, dzięki którym przyszłość będzie nie tylko inna, lecz przede wszystkim lepsza. Pierwszym 
krokiem w tym kierunku jest samodzielne myślenie.

■  Zawsze gdy prowadzę rozmowę rekrutacyjną, lubię zadawać pytanie: Czy jest coś istotnego, 
w czym niewiele osób zgodziłoby się z panią/panem? 

■  Droga nie musi być nieskończona. Znajdź taką, która jest ukryta.

■  Jeżeli chcesz wytworzyć trwałą wartość i zachować jej część dla siebie, nie buduj biznesu 
wytwarzającego produkty nierozróżnialne od innych.

■  Kreatywny monopol oznacza oferowanie nowych przydatnych produktów i trwałe zyski dla 
jego twórców. Konkurencja oznacza, że nikt nie osiąga zysków, nikt nie wyróżnia się wyraźnie, 
a jednocześnie trwa walka o przetrwanie. Dlaczego więc ludzie uważają, że konkurencja jest 
zdrowa? To relikt historii.

■  Firma tym lepiej funkcjonuje, im mniej płaci prezesowi – jest to jedna z najlepiej widocznych 
zależności, jakie odkryłem, inwestując w setki nowych firm.

■  Każdy ma coś do sprzedania, bez względu na to, czy jest pracownikiem, założycielem firmy, 
czy inwestorem. Tak jest nawet w przypadku, gdy firma składa się tylko z ciebie i komputera. 
Rozejrzyj się dookoła i jeśli nie dostrzegasz żadnych sprzedawców, stań przed lustrem.

■  Nigdy nie inwestuj w spółkę czystych technologii, której prezes nosi garnitur.

Autorem Zero to One jest Peter Thiel – pomysłodawca, inwestor i współzałożyciel 
najważniejszych firm technologicznych – od PayPala, przez Facebook i LinkedIn po SpaceX i 
Palantir Technologies, jeden z najbogatszych ludzi świata według magazynu Forbes.
Podstawą Zero to One stał się kurs przedsiębiorczości prowadzony przez Petera Thiela na Uni-
wersytecie Stanforda. Kurs ten zrobił furorę w internecie dzięki szczegółowym notatkom jednego 
ze studentów, Blake’a Mastersa.
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ZałożyCIeLI

Z sześciu ludzi, którzy założyli PayPala, czterech budo-
wało w szkole bomby. Pięciu z nas miało 23 lub mniej 

lat. Czterech urodziło się poza Stanami Zjednoczonymi. 
trzech uciekło z krajów komunistycznych: yu Pan z Chin, 
Luke nosek z Polski, a Max Levchin z radzieckiej Ukrainy. 
Budowanie bomb nie było czymś, co dzieci zazwyczaj robiły 
wówczas w tamtych krajach.

Sześciu z nas mogło być uważanych za ekscentryków. Moja 
pierwsza rozmowa z Lukiem dotyczyła tego, że podpisał kon-
trakt na zamrożenie swojego ciała po śmierci, mając nadzieję 
na możliwość wskrzeszenia przez medycynę przyszłości. Max 
twierdził, że jest bezpaństwowcem i był z tego dumny; jego 
rodzina znalazła się w stanie dyplomatycznego zawieszenia, 
gdy Związek radziecki upadł w trakcie ich ucieczki do Sta-
nów Zjednoczonych. russ Simmons uciekł z osiedla przyczep 
i zapisał się do czołowej uczelni o profilu matematyczno- 
-przyrodniczym w Illinois. tylko Ken Howard pasował do 
stereotypu uprzywilejowanego amerykańskiego dziecka: jako 
jedyny otrzymał stopień eagle Scout w organizacji harcerskiej. 
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Jednak jego koledzy uważali, że jest niespełna rozumu, de-
cydując się na przystanie do nas i zarabianie jedynie jednej 
trzeciej wynagrodzenia, jakie zaoferował mu duży bank.

Zespół PayPala w 1999 roku.

Czy wszyscy założyciele firm są niezwykłymi ludźmi? 
Czy też raczej mamy tendencję, by zapamiętywać i wyolbrzy-
miać to, co jest w nich niezwykłego? ten rozdział jest o tym, 
dlaczego wyróżniająca się jednostka, a nie wynajęty mene-
dżer, może być dla firmy źródłem olbrzymiego potencjału, 
lecz jednocześnie poważnym zagrożeniem.

SILnIK oDMIennośCI

niektórzy ludzie są silni, niektórzy słabi, niektórzy są geniu-
szami, niektórzy tępakami, jednak większość jest pośrodku. 
Wykres przyjmuje kształt dzwonu:
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TYPOWY ROZKŁAD CECH

Ze względu na to, że wielu założycieli ma cechy krańco- 
we, mógłbyś pomyśleć, że krzywa pokazująca tylko charak-
terystykę tej grupy, byłaby na obu końcach bardziej odległa 
od poziomej osi.

WIĘKSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA CECH KRAŃCOWYCH

Silna osobowość, 
sportowiec,  

człowiek wszechstronny, 
osoba charyzmatyczna, 

osoba zasymilowana  
ze społeczeństwem, 
człowiek zamożny,  

bohater, człowiek sławny

Słabeusz, dziwak, 
maniak, idiota, 

erudyta, buntownik, 
outsider, łajdak, 

biedak, potępieniec

Poziom  
przeciętny

Częstotliwość 
występowania

Silna osobowość, 
sportowiec,  

człowiek wszechstronny, 
osoba charyzmatyczna, 

osoba zasymilowana  
ze społeczeństwem, 
człowiek zamożny, 

bohater, człowiek sławny

Słabeusz, dziwak, 
maniak, idiota, 

erudyta, buntownik, 
outsider, łajdak, 

biedak, potępieniec

Poziom  
przeciętny

Częstotliwość 
występowania
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Jednak to nie oddaje tego, co u założycieli jest najdziw-
niejsze. Zazwyczaj spodziewamy się, że przeciwne cechy 
wykluczają się: normalna osoba nie może być jednocześnie 
biedna i bogata. Jednak tak jest w przypadku założycieli: 
prezesi spółek typu start-up nie mają gotówki, ale często 
są milionerami na papierze. Mogą jednocześnie wydawać się 
frajerami i osobami charyzmatycznymi. Prawie wszyscy przed-
siębiorcy, którzy odnieśli sukces, są równocześnie outside-
rami i osobami zasymilowanymi ze społeczeństwem. Gdy 
ten sukces nastąpi, otacza ich zarówno sława, jak i potępie-
nie. Wykres cech założycieli firm jest odwrotnością typowej 
krzywej:

ROZKŁAD CECH ZAŁOŻYCIELI FIRM

Skąd bierze się taki dziwny rozkład cech? Mogą być obec- 
ne od urodzenia (wrodzone) lub przejęte od otoczenia, 
w jakim dana jednostka się wychowuje (nabyte). Być może 
jednak założyciele nie mają tak krańcowych cech, jak by się 
wydawało. Może uwypuklają niektóre z nich ze względów 
strategicznych? Może to inni ludzie wyolbrzymiają je u nich? 
te wszystkie przypadki mogą występować jednocześnie i gdy 
są obecne, nawzajem się wzmacniają. Cykl rozpoczyna się 

Osoba 
odmienna

Rozwój cech 
krańcowych

Wyolbrzymianie  
cech  

krańcowych  
przez daną osobę

Wyolbrzymianie  
cech krańcowych 
przez otoczenie
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od nietypowych ludzi i kończy na jeszcze bardziej nietypo-
wych zachowaniach.

Przykładem może być sir richard Branson, miliarder i za-
łożyciel Virgin Group. Można go scharakteryzować jako uro-
dzonego przedsiębiorcę. Branson otworzył swoją pierwszą 
firmę w wieku 16 lat, a mając 22 lata, założył Virgin records. 
Inne charakterystyczne cechy, z których jest znany, na przy-
kład fryzura przypominająca lwią grzywę, pojawiły się póź-
niej (można założyć, że nie urodził się z takimi włosami). 
Gdy Branson zaczął uwypuklać swoje cechy krańcowe (Czy 
uprawianie kitesurfingu w towarzystwie nagich supermode-
lek jest chwytem Pr? Zabawą? I tym i tym?), media ochoczo 
okrzyknęły go „Królem Dziewic”, „niekwestionowanym 
Królem Pr-u”, „Królem Wzmacniania Marki” oraz Królem 
Pustyni i Powietrza”. Gdy linie Virgin atlantic airways 
zaczęły podawać pasażerom napoje w lodowych kubkach 
mających kształt twarzy Bransona, stał się „Królem Lodu”.

ll 

Czy Branson jest zwykłym biznesmenem, który został 
zdemonizowany przez media przy pomocy zespołu dorad-
ców Pr? Czy może jest urodzonym geniuszem tworzenia 
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marki dostrzeżonym przez dziennikarzy, którymi sprawnie 
manipuluje? trudno powiedzieć. Może jest jednocześnie 
i tym i tym.

Innym przykładem jest Sean Parker, który rozpoczynał 
karierę ze statusem kryminalisty. W liceum Sean był hake-
rem. Jednak jego ojciec doszedł do wniosku, że Sean, jak na 
szesnastolatka, spędza za dużo czasu przy komputerze i za-
brał mu klawiaturę w trakcie hakowania. Sean nie mógł się 
wylogować, zwrócił na siebie uwagę FBI i wkrótce został 
aresztowany.

Wykręcił się z tego łatwo, gdyż był niepełnoletni. Jeśli 
epizod ten wpłynął na niego w jakikolwiek sposób, to tylko 
zwiększył wiarę we własne siły. trzy lata później założył 
nap stera. Serwis wymiany plików w pierwszym roku dzia-
łalności miał już 10 milionów klientów, co uczyniło z niego 
najszybciej rozwijający się biznes wszechczasów. Jednak fir- 
my fonograficzne pozwały go do sądu, a sędzia federalny 
nakazał zamknięcie napstera 20 miesięcy po jego założeniu. 
Po tym pełnym zamieszania okresie Sean znowu stał się 
outsiderem.

ll 
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