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WNOP odcinek 044 - 9 lutego 2015 r. 
 
25 aplikacji i kilka urządzeń, które pomagają 
mi w efektywnej pracy 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/044 
 

 
To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”, odcinek czterdziesty czwarty. Dzisiaj 
opowiem o narzędziach i aplikacjach, które intensywnie wykorzystuję w mojej pracy. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w czterdziestym czwartym odcinku podcastu „Więcej niż 
oszczędzanie pieniędzy”. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam 
konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie 
wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz 
odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie! 
 
Dzień dobry! Witam Was lekko zachrypnięty, coś mi weszło na gardło. Dzisiejszy odcinek 
będzie naładowany bardzo konkretnymi informacjami. Będę mówił o tym, co wykorzystuję, 
jakie narzędzia, jakie aplikacje tworzą moje środowisko pracy, z których korzystam każdego 
dnia. 
 
Wy mnie często o to pytacie w mailach, czasami na Facebooku pytania się pojawiają 
o pojedyncze rozwiązania. Część już pojawiła się w poprzednich odcinkach podcastów, ale 
dzisiaj spróbuję wszystko podsumować. I to, o czym dzisiaj będę mówił, to stan na początek 
lutego 2015 roku. To taka informacja dla osób, które będą słuchały tego odcinka dużo, dużo 
później. Nawet jeżeli będziecie słuchali tego za kilka miesięcy czy nawet za kilka lat, to 
pewnie część z tych informacji będzie już nieaktualna, aczkolwiek to jest stan na dzisiaj i na 
dziś to są takie rozwiązania, bez których nie wyobrażam sobie, by moja praca była równie 
efektywna jak dotychczas. 
 
Te narzędzia pomagają mi na dwóch polach: z jednej strony pomagają w samodzielnej pracy, 
w lepszej organizacji, ale z drugiej strony pomagają mi także w komunikacji z moimi 
współpracownikami. (Rany, słyszycie mój głos? Nie wiem, jak będzie brzmiał pod koniec 
odcinka, ale spróbuję mimo wszystko dać z siebie wszystko). I to, co jest najlepsze, to że 
aplikacje, które wybrałem dzisiaj dla Was, o których będę mówił, to są rozwiązania, z których 
można korzystać bez względu na to, czy pracujecie na etacie, czy macie swoją własną firmę, 
pracę na boku. Taki przybornik, arsenał, który powinien... przynajmniej pojedyncze 
rozwiązania powinny pomóc każdemu z Was. 
 
Ten odcinek podcastu ma swojego sponsora, który dobrze wkomponowuje się w dzisiejszy 
temat. To jest serwis www.zarobki.pracuj.pl, czyli taka porównywarka zarobków online. To 
jest także takie narzędzie, które przydatne będzie pracownikom etatowym. Kolejne narzędzie 
w arsenale. Umożliwia ono zestawienie własnej pensji z zarobkami innych osób, które pracują 
w tej samej konkretnej branży, w konkretnym regionie. Porównanie nie tylko zarobków, ale 
także benefitów, dodatków do naszego wynagrodzenia. Ono działa w ten sposób, że wypełnia 
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się na stronie www.zarobki.pracuj.pl prosty formularz, dzięki temu możemy się dosyć łatwo 
i szybko przekonać, czy zarabiamy dużo czy mało w porównaniu do innych osób pracujących 
na podobnych stanowiskach. 
 
Atutem tego serwisu jest to, że pozwala rzetelnie przygotować się do negocjacji wysokości 
pensji. Korzystanie z samego serwisu jest bezpłatne, a przygotowywany tam dla Was 
indywidualny raport zarobków powstaje w oparciu o dane pochodzące od ponad 900 000 
Polaków, którzy już z tego serwisu skorzystali. Te dane są zweryfikowane, wiarygodne. Tak że 
warto na pewno zajrzeć i sprawdzić, ile naprawdę jesteście warci na rynku pracy. 
 
Ja mam jeszcze jedno zastrzeżenie dotyczące tego odcinka podcastu, nie chciałem go 
przeładowywać informacjami, więc będę mówić tylko o tych narzędziach, które mogą się 
przydać każdemu z Was. W ogóle nie będę dotykał narzędzi dotyczących blogowania i mojej 
aktywności blogowej. 
 
Drugie zastrzeżenie: to nie jest tak, że ja mam dobre patenty na wszystko. Jest na pewno kilka 
takich obszarów, w których dobrych narzędzi jeszcze nie znalazłem, nie dopracowałem się ich. 
Ja cały czas eksperymentuję, poszukuję takiego optymalnego zestawu. Tak że miejcie to 
również na uwadze, pod koniec odcinka powiem, w których obszarach czuję się bardzo 
niepewnie i gdzie jeszcze nie znalazłem satysfakcjonujących mnie rozwiązań. 
 
Całą treść tego odcinka podzieliłem na kilka obszarów tematycznych. Najpierw Wam powiem 
o sprzęcie, później Wam trochę powiem o miejscach, w których wykonuję moją pracę, 
a dopiero później przejdę do aplikacji i sposobu organizacji współpracy ze 
współpracownikami. 
 
Zacznę od sprzętu. Sprzęt, z którego dzisiaj korzystam, to nie jest sprzęt najtańszy, wręcz 
można powiedzieć, że jest drogi. Ale z drugiej strony zdążył ten sprzęt udowodnić, że jego 
cena jest ceną uzasadniającą jej poniesienie. I teraz tak: mój podstawowy komputer do pracy 
to jest MacBook Pro. Trzynastocalowy ekran Retina, czyli wersja o wysokiej rozdzielczości, 
która powoduje, że to, co jest wyświetlane na ekranie, jest pozbawione jakichkolwiek pikseli. 
Bardzo przyjemnie mi się na nim pracuje z tekstem, z tabelami. 
 
Można by się zastanawiać, czemu ten ekran nie jest większy, piętnastocalowy. Ja nie 
potrzebuję większego ekranu. Za chwilę powiemy, dlaczego nie potrzebuję. Przede wszystkim 
dla mnie istotne było to, żeby urządzenie było małe. Poręczne, przenośne, bo zdarza mi się 
pracować również na nim poza domem. A jeżeli chodzi o duży ekran, to mam do niego 
zewnętrzny monitor. Monitor Apple Thunderbolt Display, dwudziestosiedmiocalowy. Olbrzym 
w porównaniu z monitorami, które dotychczas wykorzystywałem, pracując jeszcze na 
pecetach. 
 
Pełne dwie strony A4 Worda mi się na nim mieszczą, więc mogę sobie świetnie 
rozdysponować to moje miejsce pracy. Pracując przy biurku, działam w taki sposób, że 
komputer jest cały czas zamknięty i pracuję tylko na zewnętrznym monitorze, na zewnętrznej 
klawiaturze i zewnętrznej myszce. To, co uzupełnia moje środowisko pracy, to jest również 
telefon. Telefon to jest iPhone 5s, wersja z 32 GB pamięci. Ja nie korzystam z iPhone’a 6, 



 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 3 

 

 

nawet przez chwilę go miałem, ale stwierdziłem, że jest po prostu dla mnie za duży. Nawet 
ten mały był dla mnie za duży, a to wynika z tego, że jestem dosyć niski i mam małe dłonie 
i po prostu źle mi ten telefon w ręku leży. 
 
Dzisiaj ten ekosystem applowski to jest to, z czego bardzo się cieszę, bo integracja tych 
urządzeń jest po prostu niesamowita. Integracja również aplikacji, które pracują na tych 
urządzeniach, jest absolutnie niesamowita, zaraz o tych aplikacjach też będę mówił. 
 
Do czytania wykorzystuję albo książki papierowe po prostu, albo czytam na urządzeniu, które 
się nazywa Amazon Kindle, wersja Paperwhite. Linki do wszystkich tych urządzeń i aplikacji 
będą w notatkach do tego odcinka podcastu. Adres tradycyjnie: 
jakoszczedzacpieniadze.pl/044. Kindle mi się bardzo dobrze sprawdza. Bardzo małe, poręczne 
urządzenie. Wersja Paperwhite to taka z podświetlanym ekranem, ja już mam taką wiekową, 
bo już chyba 2 lata mam to urządzenie. Bardzo dobrze rzeczywiście, bez względu na to, czy 
jestem w domu w ciemnym pomieszczeniu, czy jestem na słońcu, bardzo dobrze mi się czyta. 
Ekran tego Kindle’a jest antyrefleksyjny i nie odbija światła zupełnie, więc naprawdę jeśli 
chodzi o jakość czytania, jest absolutnie wystarczający do tego, żeby się sprawnie 
przemieszczać po różnych książeczkach. 
 
Jednocześnie też poręczność. Kilkadziesiąt czy kilkaset książek mam na tym urządzeniu 
i łatwo jest do nich sięgnąć. Później łatwo jest również w aplikacji, która pracuje z kolei na 
moim Macu, przeglądać wszystkie obszary książki, które sobie zaznaczyłem. Czyli jeżeli coś 
zaznaczam w książce, to na Macu również mam aplikację Amazon Kindle i tam widzę 
zsynchronizowane dokładnie te same książki i te same zaznaczenia i notatki, których 
dokonałem w tych książkach. Bardzo przydatna sprawa. 
 
Nie korzystam z iPada praktycznie w ogóle. Mamy pierwszą wersję iPada w domu, ale nie 
korzystam z niego, zupełnie Mac mi wystarcza. Jakoś nie potrafię się zmusić do noszenia 
więcej niż telefon i komputer czy po prostu telefon. 
 
I jeszcze jednym urządzeniem, które jest dla mnie bardzo istotne i mocno pomagające mi 
w pracy, to są słuchawki. Ja korzystam ze słuchawek, które również współpracują z Makiem i z 
telefonem, mają regulację głośności na kabelku. To są słuchawki Bose AE2i z bardzo fajną 
jakością dźwięku. Taki model słuchawek zamkniętych, w tej chwili podczas nagrywania 
podcastu również z nich korzystam, mam je cały czas na głowie i mam odsłuch. Do biegania 
z kolei wykorzystuję standardowe słuchawki iphonowe, niczego więcej mi nie potrzeba. 
Słucham przede wszystkim podcastów, może gdybym słuchał muzyki, to byłoby inaczej. 
 
To podsumowuje tę część dotyczącą sprzętu. Jeszcze taki ogólny komentarz zrobię, że bardzo 
trudno mi było sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała przesiadka z peceta na Maca. Z pecetów 
korzystałem przez, można powiedzieć, 20 lat. Różne notebooki i komputery stacjonarne 
przeszedłem. Zresztą książkę pt. „Windows 95” też kiedyś napisałem, byłem wielkim fanem 
produktów Microsoftu przez bardzo długi czas. Takim fanem, który testował na sobie kolejne 
wersje systemów operacyjnych, kolejne wersje pakietu Office, kolejne wersje aplikacji. 
I powiem Wam szczerze, jak zobaczyłem Windows 8 i zacząłem z niego korzystać, jeszcze 
w fazie beta, no to stwierdziłem, że to jest krok nie w tę stronę. Stwierdziłem, że najwyższa 
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pora pożegnać się z grzejącym się, bo to był podstawowy problem, z huczącym wiatraczkami 
notebookiem Dell, który wcale nie był słaby... i przesiąść się na Maca. I powiem Wam, że od 
tamtej pory jakość pracy kompletnie się zmieniła. 
 
Można oczywiście mówić, że to jest sprzęt dla osób, które są snobami, które chcą 
zaszpanować. Ale z drugiej strony to jest sprzęt, który po prostu działa. I dopiero to się 
zaczyna doceniać, jak się z niego korzysta. To jest sprzęt, którego w ogóle nie restartuję, 
komputer sobie działa. Zamykam go, otwieram, natychmiast jest dostępny do pracy, 
absolutnie jestem z tego zadowolony. 
 
I teraz kolejna rzecz to jest taka organizacja pracy, czyli moje miejsce pracy. Ja pracuję 
w dwóch trybach, w zasadzie można powiedzieć w trzech. Pierwszy to jest praca na siedząco 
przy biurku. Wygodny fotel, zresztą niezmieniany od 1996 roku, szmat czasu! Ten sam fotel 
firmy Kinnarps, a co! Polecę, meble biurowe. Pamiętam, że wtedy zapłaciłem za niego chyba 
1800 zł, co było jakąś kolosalną kwotą! Ale jak popatrzycie, że on prawie 20 lat jest ze mną 
i nadal świetnie się sprawuje, to był to bardzo dobry wydatek. 
 
Pracuję na siedząco przy komputerze, wtedy pracuję na dużym ekranie, tak jak powiedziałem, 
ale zdarza mi się też pracować na stojąco. Można powiedzieć, mniej więcej 2/3 czasu pracuję 
na siedząco, a 1/3 czasu pracuję na stojąco. Zdarza mi się także, że na stojąco pracuję przez 
cały dzień. Na początku trudno było się do tego przyzwyczaić. Jednak kolana i plecy się czuło, 
ale są korzyści związane z tą pracą. Na pewno, przynajmniej mi, pracuje się dużo sprawniej 
i szybciej, mniej się rozpraszam, jak pracuję na stojąco. Poza tym mogę się poruszać, 
poprzebierać nogami, trochę się pokiwać, zwłaszcza jak słucham muzyki, w trakcie pracy. Do 
tego za chwilę przejdę. 
 
I jakoś tak jest, w tej chwili obrałem już taki sposób pracy, że jeżeli zmęczę się, siedząc, to 
mówię zupełnie świadomie, albo zauważam, że praca nie idzie mi tak sprawnie, jak powinna, 
to po prostu zmieniam pozycję. Czyli przechodzę z komputerem... właśnie, gdzie pracuję na 
stojąco? Nie mam biurka z regulowaną wysokością, chociaż zastanawiałem się nad jego 
zakupem. Stwierdziłem, że to jest jednak niepotrzebny wydatek, ponieważ obok, dosłownie 
1,5 metra dalej, mam szafę. Przechodzę sobie do tej szafy, to jest taka szafa w mojej 
mikrogarderobie, która nie ma drzwi i w niej ustawiłem sobie półkę na takiej wysokości, żeby 
móc postawić na niej komputer i być w optymalnej pozycji jeżeli stoję sobie w klapkach. 
Dlaczego w klapkach? Dlatego, że stanie na bosaka na twardej podłodze powoduje, że zaraz 
nas pięty bolą. [śmiech] Jeżeli popracujemy tak godzinę czy dwie, to rzeczywiście czuć, że 
nogi się wbijają w podłogę. Dla mnie najwygodniej jest w klapkach z poduszką powietrzną, 
oczywiście one mnie troszeczkę podnoszą, dlatego ręce też mam w trochę innej pozycji, 
dlatego półkę musiałem ustawić tak, żeby dopasować ją do grubości mojego obuwia, które 
wykorzystuję w moim miejscu pracy. 
 
No i jest jeszcze trzecie miejsce, w którym zdarza mi się pracować. Komputer zabieram wtedy 
pod pachę i jadę gdzieś do miasta. Do jakiejś kawiarni. Tam się bardzo przydają słuchawki. 
Najczęściej pracuję tak w lecie. Jeżeli mamy w domu wysoką temperaturę, bo nie mamy 
klimatyzacji, to jadę w miejsce, które jest klimatyzowane. Można powiedzieć, że koszt 
wynajęcia takiego biura to jest koszt jednej kawy, mieszczę się w dziewięciu złotych. Tam 
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sobie siadam w kąciku i przez kilka godzin, co najmniej, mogę sobie spokojnie pracować, 
jeżeli w kawiarni robi się za głośno, odcinam się słuchawkami. Nakładam na głowę i w ogóle 
nie słyszę tego, co się wokół mnie dzieje. 
 
Jeszcze jedną rzecz dodam do pracy na stojąco. Jeżeli przechodzę, zmieniam pozycję, to 
zabieram tylko komputer. Czyli w trybie pracy na stojąco koncentruję się absolutnie na jednej 
rzeczy, mam komputer z mniejszym ekranem i wtedy robię tylko jedno zadanie. Np. mam 
otwarty edytor tekstu i wyłącznie widzę ten tekst. Nic więcej, żadnych okienek z boku. Nic 
mnie nie rozprasza, koncentruję się na tej jednej rzeczy, którą mam do zrobienia. 
 
Dodam też, że pozycja stojąca to jest dla mnie najlepsza pozycja do nagrywania podcastów 
również, ponieważ mogę swobodnie gestykulować rękami, również artykulacja głosu jest 
zupełnie inna, kiedy stoimy, a inna, kiedy siedzimy. I dlatego też wszelkie rozmowy przez 
Skype’a również odbywam w pozycji stojącej. To może się wydawać śmieszne, ale dla mnie to 
jest również, można powiedzieć, wyraz szacunku dla osoby, z którą rozmawiam. Nie 
rozmawiam na siedząco, tylko rozmawiam na stojąco, ja się po prostu dobrze w takiej pozycji 
wtedy czuję. Rozgaduję się, więc w tej chwili już przejdę do tych codziennie 
wykorzystywanych aplikacji. 
 
Zasada nr 1, którą ja stosuję, to jest to, że szukam aplikacji, które synchronizują się, które 
niezawodnie wymieniają dane i pracują na wszystkich urządzeniach, które dzisiaj 
wykorzystuję. Czyli tak naprawdę Mac i iPhone, ale mam gdzieś tam w pamięci, że być może 
jakiś tablet uzupełni moje stanowisko pracy, a w szczególności chcę korzystać z takich 
aplikacji, które mają również wersje webowe, żebym jeżeli coś z moim komputerem się 
stanie, do moich danych mógł sięgnąć gdzieś w sieci z dowolnego komputera. Czyli taka 
podstawowa zasada. 
 
I teraz: jakie aplikacje mi w tym pomagają? Dwie podstawowe i najważniejsze: pierwsza to 
jest Dropbox, a druga to jest Evernote. Dropbox to jest takie rozwiązanie... ci, co znają, to 
znają. Przede wszystkim do przechowywania plików w sieci. Ja korzystam z wersji płatnej, 
która się nazywa Dropbox Pro. To jest wersja, która kosztuje 99 euro na cały rok, ale daje do 
dyspozycji w tej chwili już 1 terabajt danych, czyli 1000 gigabajtów... czy 1024. Informatycy 
by powiedzieli, że 1024. 
 
To, co jest istotne w Dropboksie − mały program zainstalowany na komputerze i konkretne 
foldery z mojego komputera automatycznie są zsynchronizowane na serwery firmy Dropbox. 
Ja w tej chwili trzymam na Dropboksie również kompletny backup mojego komputera. 
Pomimo że mam kopię lokalną również, to znajduje się tam kopia wszystkich moich plików. 
Dodatkowo tam również kopiowane są zdjęcia, które wykonuję moim telefonem 
komórkowym, filmy, które kręcę moim telefonem komórkowym, bądź to, co wgram do foldera 
Dropbox na moim komputerze. 
 
Bardzo fajne rozwiązanie, także do współdzielenia plików z moim współpracownikami. Tutaj 
wystarczy kliknąć przyciskiem myszki, że chcę konkretny plik bądź konkretny folder 
udostępnić i wysyłam taki link mailem. Zwykły link, który się później otwiera w przeglądarce 
i ta osoba ma już dostęp do tych z moich plików, które udostępniłem. Tak że Dropbox, jako 
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takie podstawowe repozytorium, też podstawowy sposób zabezpieczenia mnie przed jakimiś 
nieprzewidzianymi kłopotami z komputerem. 
 
Druga aplikacja – Evernote − to z kolei jest aplikacja, która pozwala mi z głowy wyrzucić 
wszystkie myśli i notatki, zapisać wszystkie adresy stron www, które uważam za istotne, treść 
artykułów, które znajduję gdzieś w sieci, które uważam za istotne, zapisywać sobie. Również 
przechowuję tam notatki ze spotkań, no dosłownie wszystkie notatki, które muszę zapisać 
w formie elektronicznej. 
 
Notuję oczywiście też na papierze, ale wtedy wykonuję taki sprytny zabieg, że jeżeli mam 
stronę w notesie zanotowaną, oczywiście ja ten notes nadal mam, ale chcę mieć również 
kopię elektroniczną tej strony, to po prostu cykam zdjęcie telefonem i z telefonu mogę 
bezpośrednio z telefonu do Evernote’a takie zdjęcie wgrać. 
 
Evernote dokonuje również optycznego rozpoznania treści na zdjęciach, więc później tę treść 
można bardzo łatwo przeszukiwać. I Evernote używam, żeby nie skłamać, na pewno 5-6 lat. 
Przez bardzo długi czas! Początkowo korzystałem z wersji bezpłatnej, która ma swoje 
ograniczenie, bo nie pozwala zbyt wiele danych wymieniać. Dowolną ilość danych można 
przechowywać, ale nie pozwala transferować w ciągu miesiąca zbyt dużej ilości danych. 
 
Od ponad roku korzystam z wersji Premium, która kosztuje raptem 170 zł rocznie, a dzisiaj 
Evernote jest także katalogiem np. skanów wszystkich moich dokumentów, faktur 
przychodowych i kosztowych, tak że można powiedzieć, że tam jest kopia mojej księgowości. 
Tam jest absolutnie wszystko. 
 
Evernote pozwala te dane, oczywiście w odpowiedni sposób, tagować, czyli oznaczać, 
kategoryzować, umieszczać w różnych folderach, w związku z tym dostęp do tych danych jest 
również łatwy, o ile tylko potrafimy nad tym zapanować. Evernote’owi można by poświęcić 
prawdopodobnie oddzielny odcinek podcastu, tak że nie będę rozwijał, przechodzę dalej. 
 
Kolejna aplikacja, z której korzystam każdego dnia, to jest Nozbe. Czyli rozwiązanie, o którym 
już Wam mówiłem. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami, również do wymiany informacji 
z moimi współpracownikami. Ja o Nozbe już nie będę więcej mówił, tylko wspomnę jeszcze 
później, jak będę mówił o narzędziach, którymi się komunikuję ze współpracownikami, tam 
nieco powiem o wadach Nozbe, bo niestety w Nozbe też różnych funkcji mi brakuje. 
 
I ostatnia aplikacja, która jest cały czas praktycznie w użyciu, czyli mój program pocztowy. 
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie korzystam ze standardowego programu pocztowego, 
na Macu można mieć aplikację Mail wbudowaną w system, można mieć oczywiście Microsoft 
Outlooka, którego zresztą mam, bo mam kupiony komercyjny pakiet Microsoft Office. Ale 
korzystam z aplikacji Airmail w wersji drugiej, sprawdza mi się po prostu, jest dobrze 
zintegrowana z Gmailem, który jest moim podstawowym serwisem obsługującym pocztę.  
 
Jak do mnie piszecie maila na michal@szafranscy.pl, to on trafia tak naprawdę do Gmaila. No 
właśnie. Te 4 aplikacje: Dropbox, Evernote, Nozbe i Airmail, bez tego nie wyobrażam sobie 
pracy. Ale są również inne aplikacje, które wykorzystuję zarówno, żeby zwiększyć moją 
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produktywność, jak również, żeby tworzyć treści dla Was. Najpierw przejdę przez te aplikacje 
wspomagające produktywność, postaram się przyspieszyć. 
 
SelfControl – narzędzie, które pozwala mi całkowicie wyłączyć serwisy społecznościowe. 
Eliminator przeszkadzajek. Działa to w ten sposób, że ustawiam czas, na jaki chcę zablokować 
konkretne serwisy. Czyli np. wszystkie serwisy społecznościowe, ale również strony www, na 
które nałogowo wchodzę. Są takie serwisy informacyjne takie jak np. Gazeta.pl, często mi się 
zdarza wchodzić. Jak chcę trochę prokrastynować, jak to się ładnie mówi, czyli nie robić tego, 
co powinienem robić, to w wyszukiwarce już prawie automatycznie wpisuję „gaz”, 
podpowiada mi końcówkę i wchodzę na tę stronę. Wiem, że mam takie nawyki, dlatego chcę 
je móc zablokować. I korzystam z takiej aplikacji, jeżeli mam do przepracowania najbliższą 
godzinę czy dwie, muszę się skoncentrować na jednym zadaniu, to narzędziem SelfControl 
blokuję sobie dostęp na 2 godziny. I nic z tym nie mogę zrobić. Tego się nie da wyłączyć, 
nawet po zrestartowaniu komputera. Narzędzie blokuje dostęp, dopóki nie upłynie ustalony 
czas. 
 
Drugie narzędzie to jest coś, co powoduje, że ja nie siedzę w ciszy. Taki program Coffitivity. 
To jest aplikacja, która symuluje szum kawiarni. Czyli w moich słuchawkach słyszę odgłosy 
kawiarni, ja wykorzystuję ją na zmianę ze Spotify, czyli aplikacją, która pozwala słuchać 
muzyki. Spotify mam w wersji bezpłatnej, uważam, że jest w zupełności wystarczająca, 
słucham jej tylko na komputerze i nie potrzebuję plików na telefonie komórkowym. Czyli 
Coffitivity na zmianę ze Spotify to jest coś, co pozwala mi się odciąć od świata zewnętrznego. 
Zakładam słuchawki na uszy i albo mam szum kawiarni, albo mam muzykę, spokojną muzykę. 
 
Kolejna aplikacja, też o niej mówiłem, TextExpander − narzędzie, o którym szczegółowo 
opowiadałem w 23. odcinku podcastu, który był poświęcony higienie pocztowej. To jest takie 
narzędzie, w którym mam zdefiniowane gotowe odpowiedzi na Wasze pytania na przykład 
albo gotowe fragmenty tekstów, które wstawiam w różnych miejscach. Czy to we wpisach, czy 
w odpowiedziach na maile, ale również w umowach. To pozwala mi np. szybko po wpisaniu 
!adres podać mój adres korespondencyjny itd. itd. Również gotowe fragmenty tekstów, tak że 
TextExpander − w 23. odcinku podcastu mówiłem o odpowiednikach tego oprogramowania 
na pecety. Coś, co oszczędza mi jeżeli nie godziny to minuty. Kilkanaście, kilkadziesiąt minut 
dziennie, ze względu na to, że nie muszę wpisywać cały czas tych samych powtarzalnych 
treści ręcznie, tylko po prostu całymi fragmentami je wstawiam po podaniu skrótu. 
 
Kolejna aplikacja, też synchronizująca się z telefonem komórkowym, to jest 1Password. To 
jest rozwiązanie komercyjne, trzeba za nie zapłacić, ale umożliwia przechowywanie 
wszystkich naszych haseł oraz ich synchronizację. Również pomiędzy telefonem komórkowym 
a komputerem, aplikacja w wersji mobilnej również występuje. Jedno hasło do aplikacji albo 
odcisk palca na telefonie i jesteśmy w stanie mieć dostęp do wszystkich haseł, kart 
kredytowych, kont, serwisów internetowych. Jednocześnie ta aplikacja jest dobrze 
zintegrowana z przeglądarką internetową, dzięki czemu, jeżeli wchodzimy na daną stronę 
www, to hasła są wypełniane po jednym kliknięciu automatycznie. 
 
I jeszcze kilka takich typowych, prostych narzędzi, które pozwalają mi sprawniej działać na 
Macu: Alfred − to jest taka wyszukiwarka, którą uruchamiamy, która szuka wszystkiego 
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w obrębie komputera i poza nim. Czyli pozwala nam szybko odpalać aplikacje. Ja praktycznie 
nie korzystam z żadnego menu startowego, tylko wpisuję pierwsze dwie litery z nazwy 
aplikacji i po naciśnięciu Enter ta aplikacja mi się po prostu uruchamia. Tak że Alfred do tego 
służy. 
 
Mam również ściągawkę, bo jako nowy użytkownik Maca, tak się śmieję trochę pod nosem, bo 
już 2 lata używam, ale nie znam jeszcze często wszystkich skrótów klawiszowych, a lubię 
używać skrótów klawiszowych. Jest taka aplikacja, która się nazywa CheatSheet, znowu 
powiem, że wszystkie skróty do aplikacji będą w notatkach do tego odcinka podcastu. Ta 
aplikacja po naciśnięciu przycisku Cmd i jego przytrzymaniu pokazuje mi wszystkie skróty, 
które są używane w aktualnie otwartej aplikacji. I to jest coś niesamowitego, bo to naprawdę 
niesamowicie wpływa na przyspieszenie różnych operacji, jeżeli się już tych skrótów 
nauczymy! 
 
SizeUp to z kolei aplikacja, która pozwala mi kombinacją klawiszy szybko naciśniętą albo 
powiększyć okno na cały ekran w aplikacji, albo ustawić je na lewej połówce, prawej połówce, 
w rogu, albo przerzucać między ekranami. Dosłownie myk, myk i wszystkie okna mam 
ustawione tak, jak bym chciał. 
 
I ostatnia aplikacja z tej grupy to jest RescueTime, też już o niej wspominałem w 41. odcinku 
podcastu. Aplikacja, która pozwala mi sprawdzić, ile czasu tracę w różnych mediach 
społecznościowych, ale nie tylko. Ile czasu siedziałem w konkretnych aplikacjach. Coś, co 
pracuje non stop na moim komputerze, monitoruje, jak ja go używam i wysyła te dane na 
serwery firmy, która obsługuje ten serwis, no i raz na tydzień przesyła mi raport mailem. 
„Twój tydzień wyglądał tak i tak. 35% czasu – czas kompletnie bezproduktywny, siedziałeś 
w mediach społecznościowych”. Na szczęście dla mnie przebywanie w mediach 
społecznościowych to też jest dzisiaj praca, więc wybaczam to sobie. 
 
I kolejna duża grupa aplikacji: aplikacje wykorzystywane w procesie tworzenia treści. Tutaj 
podzieliłem to też na kilka elementów, czyli co wykorzystuję do pisania, do obróbki grafiki, 
wideo, podcastów i prezentacji, więc przelecę bardzo szybko. Najdłużej się skupię na części 
związanej z pisaniem. 
 
Scrivener jest aplikacją, którą miałem jeszcze na pececie i która pomagała mi zarządzać 
wszystkimi wpisami na bloga. Mieliśmy trudne wspólne życie z tą aplikacją, bo najpierw z niej 
korzystałem, później z niej przestałem korzystać, uciekłem do innej, zacząłem korzystać 
z innego edytora – Byword, który jest bardzo minimalistyczny i potrafi to, co piszę, zamienić 
na HTML, czyli ma taką funkcję, która pozwala mi szybko skopiować to do Wordpressa, jak już 
chcę publikować. Wordpress to jest platforma blogowa, dzięki której mojego bloga możecie 
oglądać. 
 
Czyli tak, Scrivener służy mi do pisania. Scrivener jest fajny, bo pozwala mi dobrze 
organizować treść – pisząc, widzę też notatki, które sobie zrobiłem do danego wpisu. 
Najpierw przygotowuję sobie notatki, a potem piszę tekst, wszystko widzę na ekranie 
i jednocześnie pozwala dobrze organizować treść wielu wpisów. Czyli mogę sobie te wpisy 
grupować, mogę wspólnie policzyć, ile już znaków i wyrazów napisałem od początku istnienia 
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bloga. Coś, co było pomyślane dla autorów książek, ale bardzo dobrze wspiera moją pracę 
dzisiaj, jako autora bloga. Proces mam taki, że najpierw piszę wszystkie moje wpisy 
w Scrivenerze, później je kopiuję do Byworda, gdzie szybko zamieniam je na HTML, żeby je 
skopiować do Wordpressa. Moglibyście zapytać, dlaczego nie piszę od razu w Wordpressie. 
Dlatego, że Wordpress nie działa tak sprawnie i tak szybko, a jednocześnie nie daje mi takiego 
przyjaznego środowiska pracy jak właśnie edytor Scrivener. 
 
I kolejne pytanie, które się może pojawić, to gdzie w mojej pracy jest miejsce dla Microsoft 
Worda. Ja z Worda korzystam tylko wtedy, kiedy muszę. Word, uczciwie mówiąc, pracujący na 
Macu, nie jest tym Wordem, którego znacie z pecetów. Na pececie mamy wersję chyba 2013 
jako wersję najnowszą, na Macu jest wersja Worda 2011. Są różnice funkcjonalne i niestety 
zauważam, że niektóre operacje działają po prostu koślawo np. zaznaczanie tekstu skrótami 
klawiszowymi. Niestety na Macu potrafi to działać dużo gorzej niż na pececie, więc ja Worda 
wykorzystuję tylko wtedy, kiedy muszę. Wykorzystuję go wtedy, kiedy tworzę dokumenty 
wymieniane z innymi np. piszę umowy. Transkrypty podcastów są też przygotowywane 
w Wordzie. Do pozostałych zadań zdecydowanie wykorzystuję Scrivenera. 
 
Oczywiście z pozostałych aplikacji pakietu Office, czyli Excela i PowerPointa też korzystam, 
z Excela intensywnie, z PowerPointa też, ponieważ jeszcze cały czas nie czuję się wprawny 
w programie Keynote, który służy do tworzenia prezentacji, który podobno jest bardzo łatwy, 
fajny i przyjemny, ale ja przez tyle lat pracowałem z PowerPointem, że jestem po prostu do 
niego bardzo mocno przyzwyczajony i potrafię go używać. 
 
Grafiki. Jeden niezastąpiony program, który mam, to jest program Snagit, on jest również na 
pececie. Ja go przeniosłem z peceta de facto, bo z niego korzystałem przez wiele lat. To jest 
program do tworzenia screenshotów, łapania fragmentów, całych ekranów. Również do 
nagrywania wideo z ekranów. Na Macu on chyba tego nie potrafi. Chociaż ja po prostu z tej 
funkcji nie korzystam, więc nie chcę Was wprowadzać w błąd. 
 
Wszystkie screenshoty, które widzicie, to są screenshoty robione Snagitem. Wszystkie ekrany 
przechwytywane − ja wszystko łapię Snagitem. W tym programie można również fajnie 
oznaczać strzałkami, dymkami, proste operacje na obrazkach jak najbardziej można 
wykonywać. To jest moja podstawowa aplikacja, która do tego mi służy. 
 
Bardziej złożone grafiki np. zajawki na Facebooka tworzę w aplikacji, która się nazywa 
Pixelmator. To jest taki młodszy brat Photoshopa, można powiedzieć, umożliwiający już 
pracowanie na warstwach, bo Snagit tego nie ma. A Pixelmator już pliki Photoshopa potrafi 
otwierać i umożliwia pracę na warstwach. Aczkolwiek ja nie jestem asem, jeżeli chodzi 
o grafikę. [śmiech] Bardzo daleko mi do tego i to jest straszna mordęga. Prędzej czy później 
zacznę współpracować z kimś, kto ma takie zdolności, będzie mógł mnie wspomóc. 
 
Jeżeli chodzi o obróbkę wideo, korzystam ze ScreenFlow, zarówno umożliwia nagrywanie 
ekranu Maca podczas pracy, wszystkie przewodniki po Microsoft Money tak powstawały, ale 
również umożliwia montaż filmów. Wszystkie filmy, które ode mnie widzicie, które dotychczas 
pojawiały się na blogu i były produkowane przeze mnie, były produkowane właśnie 
z wykorzystaniem ScreenFlow. 
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O aplikacjach do podcastów powiem tylko sekundę, w zasadzie trzy podstawowe. Obróbkę 
dźwięku robię w Adobe Audition, to jest komercyjny program, który trochę kosztuje, ale jest 
warty każdej swojej ceny, jeżeli zamierzamy pracować z dźwiękiem. Kiedyś korzystałem 
z darmowego Audacity, jeszcze na pececie. 
 
Powiem tak: z Audacity jak najbardziej da się wszystko zrobić, tylko że zabiera to dużo więcej 
czasu, z mojej perspektywy. Adobe Audition jest absolutnie fenomenalny i nic lepszego sobie 
do pracy nie wyobrażam, aczkolwiek dzisiaj już nie montuję podcastów. Montuje je dla mnie 
Marcin, który też chyba korzysta z Adobe Audition. Tak, też z niego korzysta. Kolejną aplikacją 
jest SoundBite, która pozwala mi w trakcie nagrywania podcastu odtwarzać klipy dźwiękowe, 
czyli np. tę zapowiedź, którą na początku słyszycie, to ona jest odtwarzana po tym, jak sobie 
nacisnę przycisk. Konkretny klip się odtwarza gdzieś tam w tle, tak że ja to słyszę, nagrywając. 
Może nagram kiedyś zupełnie oddzielny odcinek, gdzie opowiem o kuchni podcastowej. 
 
Ostatni program to jest ID3 Editor, który pozwala właściwie tagować, czyli we wnętrzu plików 
mp3 zawrzeć okładkę podcastu, dodatkowe informacje o danym odcinku, to wszystko robimy 
tym programem. To wszystko w zasadzie też już w tej chwili robi Marcin. 
 
No i ostatni obszar, o którym chcę powiedzieć, to są aplikacje wspierające pracę grupową. I tu 
wypisałem sobie dzisiaj 3 takie aplikacje, ale mam apetyt, żeby było ich więcej. Pierwsza to 
jest Nozbe. Nozbe, które służy mi do zarządzania wszystkimi moimi projektami, ale 
wykorzystuję je także grupowo i to jest w zasadzie jedyne narzędzie, które w tym celu dzisiaj 
wykorzystuję. Tylko Nozbe ma jeden wielki problem, że jeżeli tych projektów mamy bardzo, 
bardzo dużo, a ja mam tych projektów dosyć dużo zaprojektowanych, bo wszystko traktuję 
jako projekt, to się pojawia brak możliwości spojrzenia na te projekty z lotu ptaka. Ja nie 
widzę np. sekwencji konkretnych kroków i tego, jak np. opóźnienie w jednym miejscu wpływa 
na kolejne kroki czy zadania, które mają być wykonane. Tę funkcję znam i przez wiele lat 
korzystałem w programie Microsoft Project. Tam dawało się oczywiście tworzyć takie 
sekwencje i dawało się również widzieć, w jaki sposób zarządzać zasobami, które są do 
projektu przydzielone. 
 
Nozbe do tego nie służy. Nozbe służy przede wszystkim do zarządzania zadaniami, one mogą 
być grupowane w projekty, ale jednak takiej funkcji bardziej złożonej tam po prostu nie ma. 
I brakuje mi tej funkcji, szczególnie przy takich projektach, które są długie. Czyli jeżeli myślę 
o projekcie związanym z wydawaniem książki, to jednak on wymaga bardzo wielu działań 
w wielu obszarach, które wzajemnie się zazębiają. Coś może wpłynąć na wydłużenie czasu 
realizacji innej rzeczy. Czyli jeżeli projektu okładki książki nie opracuję w konkretnym 
momencie, to nie będzie można jej skierować do druku itd., już nie wspominając 
o marketingowych czy promocyjnych aspektach. I zerkam na inne narzędzia. Do Projecta nie 
chcę wracać, bo on jest kobyłą autonomiczną, można powiedzieć, czyli słabo się integruje 
z rozwiązaniami webowymi. 
 
Szukam czegoś, co pozwoli mi lepiej się odnaleźć. Inne aplikacje, z których korzystałem 
przelotnie, to np. było Trello, była Asana. Patrzyłem również bardzo przychylnym okiem na 
BaseCampa. Dzisiaj ustandaryzowałem się na Nozbe i trzymam się tego narzędzia. Żaden 
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z konkurencyjnych pakietów nie ma wystarczających przewag, z mojej perspektywy, żeby 
Nozbe mi zastąpić, a z kolei nieszczególnie chcę mnożyć te narzędzia. Czyli pierwsza rzecz to 
jest zarządzanie projektami, mówię: Nozbe. 
 
Kolejne narzędzie, które wykorzystuję, to są przede wszystkim narzędzia komunikacyjne. 
Nozbe ma w sobie możliwość komunikacji ze współpracownikami, omawianie konkretnych 
tasków, ale dużo lepiej mi się sprawdza w tej chwili coś takiego, co się nazywa Slack. Slack to 
jest taki komunikator w ramach zespołów roboczych, który pozwala stworzyć kanały 
komunikacyjne w środku, dotyczące różnych tematów i rozmawiać na konkretne tematy. No, 
można powiedzieć zwykły komunikator internetowy. Kolejny komunikator internetowy. 
 
Ale jeżeli zobaczycie, w jaki sposób on działa, i rzeczywiście spróbujecie ze swoimi 
współpracownikami w ten sposób podziałać, to naprawdę łatwość jego użytkowania, łatwość 
współdzielenia plików, chociażby przez to, że on się doskonale integruje i to jest podstawowa 
przewaga tego narzędzia... doskonale się integruje i z Dropboksem, i z Evernote’em i z 
wieloma innymi aplikacjami. To powoduje, że łatwo jest go potraktować jako dużo lepszy 
zamiennik dla wszystkich innych form komunikacji grupowej. 
 
Trzecia, ostatnia aplikacja, którą bardzo intensywnie wykorzystuję, to jest Skype. Wszędzie 
tam, gdzie muszę się z kimś zobaczyć, to są najczęściej rozmowy z osobami w innych krajach 
albo w innych miastach, kiedy się chcemy zobaczyć, to połączenie skypowe jest 
niezastąpione. Aczkolwiek Skype z mojej perspektywy działa coraz gorzej, a nie coraz lepiej. 
Połączenia są przerywane, ta jakość rozmów spada, pomimo coraz lepszego dostępu do 
internetu. Nie wiem, z czego to wynika, może ta opinia jest krzywdząca, ale mam wrażenie, że 
jakość się pogarsza. 
 
Na koniec chcę Wam jeszcze powiedzieć o paru obszarach, które są dla mnie problematyczne. 
O jednym już powiedziałem – o narzędziu do zarządzania projektami. Drugi obszar, który jest 
bardzo istotny i uważam, że coraz ważniejszy, to jest CRM, czyli narzędzie do zarządzania 
relacjami z klientami, tak można powiedzieć. Z mojej perspektywy to jest po prostu 
rozwiązanie, które pozwoli mi dobrze rozumieć, kim są osoby, które kupiły mój kurs pt. 
„Budżet domowy w tydzień”, z którymi chciałbym mieć dobrą historię komunikacji. Panować 
nad tą historią komunikacji z jednej strony, a z drugiej strony zachęcać je, być może kiedyś, do 
nabycia jakichś kolejnych moich produktów albo zaoferować im z kolei, w ramach 
podziękowania za to, że są moimi klientami, coś za darmo, co będzie kiedyś tam płatne. 
 
Tutaj różne scenariusze są i zaczynam już odczuwać tę potrzebę. To jest w tej chwili kilkaset 
osób. Zaczynam odczuwać potrzebę tego, żeby dobrze śledzić to, co się dzieje pomiędzy nami, 
dlatego że sporo maili jest wymienianych z osobami, które w moim kursie brały udział. 
Chciałbym gdzieś grupować to wszystko, nie chciałbym, żeby historia komunikacji znajdowała 
się wyłącznie w programie e-mailowym, tylko żeby faktycznie można było po prostu po 
wpisaniu imienia i nazwiska trafić do konkretnej osoby. 
 
Chciałbym znaleźć wszystko, co działo się pomiędzy mną a tą osobą. Albo pomiędzy innym 
członkiem mojego zespołu a tą osobą w długim okresie czasu. I także z perspektywy 
pieniędzy, które z takiej współpracy wynikają. Czyli rozwiązanie CRM to jest coś, czego będę 
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poszukiwał. Przejrzałem już różne pakiety, ale jak na razie do żadnego nie jestem w pełni 
przekonany. 
 
Od wielu lat bardzo chciałbym obsługiwać Photoshopa, ale to jest na zasadzie „chciałbym 
umieć, a nie chce mi się go nauczyć”. Niestety, tak to działa. Wiem, że nie jest to coś, co 
powinienem robić, bo nie mam zdolności graficznych po prostu. 
 
No i kolejna rzecz: Keynote na Maca. Teoretycznie mówi się, że jednym z powodów przejścia 
na Maca dla wielu osób jest to, że program do tworzenia prezentacji – Keynote − jest 
absolutnie świetny i warto go używać zamiast PowerPointa. Ja przeszedłem na Maca już 2 
lata temu i nadal Keynote’a nie używam. Też pewnie potrzebuję jakiegoś dobrego 
zewnętrznego motywatora, żeby w końcu to zrobić. Nie wiem, może ktoś mnie zachęci do 
tego, pokazując mi możliwości tego rozwiązania od kuchni... nie mam zielonego pojęcia. 
 
Myślę, że to jest takie najszybsze podsumowanie tego, co u mnie na komputerze pracuje i co 
się dzieje w okolicy tego komputera, jeżeli chodzi o sprzęt. Mógłbym tak naprawdę rozwinąć 
temat, bo tych aplikacji jest więcej, do różnych zadań, ale chciałem, żeby zmieścić się 
w godzinie z tym podcastem. 
 
Na koniec jeszcze polecę kilka starszych odcinków, w których dużo mówiłem 
o produktywności i o efektywnej pracy. Bardziej o organizacji niż o narzędziach. To był 
10. odcinek podcastu, w którym mówiłem o sekretach mojej produktywności, 17. odcinek, 
w którym dawałem 10 wskazówek, jak skutecznie planować cele, opracować konkretny plan 
działania i uniknąć słomianego zapału. I odcinek 23., gdzie mówiłem o higienie pocztowej, 
czyli jak radzić sobie z zalewem e-maili. To jest coś, z czym cały czas się mierzę, ale sukcesów 
mam coraz więcej na tym polu. Wszystkie notatki i linki do tego odcinka podcastu i listę 
wszystkich tych narzędzi znajdziecie pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/044. 
 
No właśnie i chyba będę... a nie! Jeszcze mi się coś przypomniało. Na blogu w ubiegłym 
tygodniu pojawił się taki wielki wpis przedstawiający moje plany na rok 2015 i na jego końcu 
znajduje się link do ankiety. Takiego pierwszego prawdziwego badania czytelnictwa mojego 
bloga, można powiedzieć, a także słuchalności podcastów. Tak że, jeżeli jakimś cudem 
słuchasz tego odcinka podcastu przed piątkiem, 13 lutego, czyli najbardziej pechowym dniem, 
to bardzo Cię proszę, wejdź pod adres jakoszczedzacpieniadze.pl/ankieta po prostu. I wypełnij 
proszę tę moją ankietę! Bardzo, ale to bardzo mi na tym zależy, bo chcę dowiedzieć się 
czegoś więcej o Tobie, o Twoich oczekiwaniach względem mojego bloga, względem mojej 
osoby. Tak, żeby po prostu móc opracowywać coraz lepsze materiały i jeszcze lepsze 
podcasty. Każda, absolutnie każda krytyka i opinia, jest dla mnie bardzo cenna. Myślę, że na 
niekonstruktywne też możecie sobie pozwolić. Ankietę też da się wypełnić prosto z telefonu, 
więc jeżeli skończysz odsłuchiwanie tego odcinka, przypominam: 
jakoszczedzacpieniadze.pl/ankieta, zapraszam bardzo serdecznie! 
 
Za dwa tygodnie z kolei opublikuję zapis mojego wystąpienia na takim spotkaniu 
z Wenusjankami, czyli z takimi przedsiębiorczymi kobietami. Tam odpowiadałem zarówno na 
pytania dotyczące tego, jak pracuję, jak również porozmawialiśmy sobie o kobiecych 
finansach, nawykach, jak te nawyki zmieniać. To już za dwa tygodnie. 
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Przypominam, że sponsorem tego odcinka podcastu był serwis www.zarobki.pracuj.pl. Ja 
oczywiście gorąco zachęcam do jego odwiedzenia, zwłaszcza wtedy, kiedy pracujecie na 
etacie, przymierzacie się do negocjacji swojego wynagrodzenia z obecnym szefem albo po 
prostu szykujecie się do rozmowy z nowym potencjalnym pracodawcą. 
 
A i jeszcze jedna rzecz! Prośba wielka. Jeżeli znasz jakieś fajne narzędzia, których nie 
wymieniłem, a które uważasz, że mogłyby pomóc w mojej pracy... sporo wiecie o mojej 
pracy... to bardzo proszę o komentarz na blogu. Ja jestem takim geekiem technologicznym, 
tak że chętnie przyjrzę się temu, co zaproponujecie. Zobaczę, czy mi to pomaga, czy nie i czy 
się sprawdza. Może za jakiś czas będę mógł opowiedzieć o tym, jak wykorzystuję tę aplikację 
w pracy. 
 
Teraz dziękuję już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów 
finansowych na wyższy poziom, do usłyszenia! No i z głosem wcale nie było tak źle, 
rozkręciłem się. Chrypka lekka jest. Jeszcze raz: trzymaj się! Bombowego, świetnego dnia! 


