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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek 71. Dzisiaj porozmawiamy 
o tym, jak zorganizować wieloosobową firmę, która nie ma ani jednego biura. 
 
Witam Cię w 71. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. 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, cześć i czołem! Ten odcinek podcastu będzie pod wieloma względami różny od 
wszystkich dotychczasowych. Po pierwsze: usłyszycie w nim dwugłos – dwie osoby, które 
będą mówiły na ten sam temat, ale z bardzo różnych perspektyw. Po drugie: po raz pierwszy 
intencjonalnie i świadomie poruszam tematykę firmową i to jest trochę test na to, czy taka 
tematyka w ogóle Was interesuje i czy się przyjmie. Po trzecie: zależało mi na tym, żeby ten 
temat, który dzisiaj będę omawiał, przeanalizować nie tylko od strony organizacyjnej, 
technicznej, ale również uwzględnić w tym wszystkim czynnik ludzki i to, jak różne 
rozwiązania, które możemy stosować i które wdrażamy też w firmach, bo poruszamy dziś 
tematykę firmową, rzutują na to, jak my funkcjonujemy jako ludzie, jak się w tym 
odnajdujemy. To powoduje, że ten odcinek wyszedł dosyć długi – ma ponad dwie godziny – 
ale wystarczy, że spauzujecie w trakcie, jeżeli nie będziecie mogli słuchać dalej, ale myślę, że 
warto wysłuchać całości. 
 
O czym będzie ten odcinek? O tym, jak zbudować firmę, która z jednej strony zatrudnia 
kilkadziesiąt osób, a z drugiej – nie posiada żadnych biur. Pracownicy oczywiście pracują tam, 
skąd im wygodnie – najczęściej jest to dom, ale zaraz zresztą usłyszycie, z jakich miejsc 
jeszcze mogą pracować. Rozmowa jest o tyle ciekawa, że rozmawiam zarówno z szefem 
i właścicielem firmy funkcjonującej w takim modelu, jak również z szeregowym 
pracownikiem, można powiedzieć, który z trochę innej perspektywy komentuje, na ile przyjęty 
przez firmę model organizacyjny z jednej strony wkomponowuje się w potrzeby pracowników, 
a z drugiej – na ile pozwala im pracować efektywnie.  
 
Moim gościem w pierwszej części rozmowy będzie Michał Śliwiński, właściciel i szef firmy 
Nozbe – narzędzia, z którego korzystam. To o tyle ciekawe, że coraz częściej zdarza mi się 
słyszeć, że różne osoby pracują w tego typu firmach, które nie mają własnego biura albo mają 
własne biuro, ale dopuszczają całkowicie zdalną pracę. Tak pracuje wielu moich znajomych 
programistów, którzy świadczą swoje usługi dla firm zagranicznych, poza Polską, pomimo że 
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mieszkają i żyją tutaj, w Polsce, ale rzadko mi się zdarza spotkać i mieć okazję rozmawiać 
z właścicielami takich firm, którzy zatrudniają pracowników do pracy zdalnej. To model 
organizacyjny mimo wszystko mało popularny w Polsce, pomimo że pozwala osiągnąć pewne 
korzyści, i to bardzo wymierne i konkretne, np. w zakresie minimalizacji kosztów – skoro 
firma nie ma biur, to jest w stanie ponosić znacznie mniejsze koszty niż firmy, które za 
wynajem powierzchni biurowej muszą płacić. I o tym wszystkim, o tym aspekcie, perspektywie 
szefa firmy, właściciela, kogoś, kto musi dbać o koszty, rozmawiam z Michałem Śliwińskim.  
 
Ale to nie wszystko, bo uznałem, że warto zaprezentować tę tematykę również z drugiej 
strony – od strony pracownika, więc zaprosiłem też Rafała Sobolewskiego, także pracownika 
Nozbe, który wcześniej pracował już w innych firmach, na typowym etacie w biurze, i który 
potrafi zderzyć ten nowy model pracy – nowy dla niego – z tradycyjnym podejściem 
i pokazać wady i zalety pracy zdalnej.  
 
Myślę, że wyszła mi bardzo ciekawa rozmowa, tak że najpierw zapraszam Was do wysłuchania 
rozmowy z Michałem Śliwińskim. 
 
Michał Szafrański: Cześć, Michale! 
 
Michał Śliwiński: Hej, hej!  
 
MSz: Przedstaw się, proszę, Michale, słuchaczom i powiedz, kim jesteś i co robisz. 
 
MŚ: No więc, oprócz tego, że mam tak samo ładne imię jak Ty [śmiech], jestem Michał 
Śliwiński, jestem właścicielem i założycielem firmy Nozbe, aplikacji do zarządzania czasem 
i projektami, którą prowadzę od dziewięciu lat, tak że to już prawie dekada produktywności 
zarządzania czasem – szmat czasu. Mam aplikację na wszystkie platformy: webową, na iOS-a 
iPhone’a, Windows'a, Mac'a, Linuks'a, nawet na Windows Phone ostatnio. Tyle. Oprócz tego 
jestem w ogóle fanem produktywności, prowadzę „Productive! Magazine”, w którym zresztą 
też Ciebie miałem okazję przepytywać, piszę bloga i napisałem już kilka książek, m.in.: 
#iPadOnly, It’s all about Passion o pasji, a teraz przygotowuję się powoli do napisania książki 
o pracy na odległość, bo okazuje się, że dużo osób zafascynowanych jest sposobem pracy na 
odległość i dziwią się, że nie mamy biura. 
 
MSz: No właśnie, co to znaczy, że nie macie biura? 
 
MŚ: To znaczy dokładnie to, co powiedziałeś: nie mamy biura – nie ma biura – to znaczy: 
mamy oficjalny adres, bo fiskus wymaga oficjalnego adresu i korespondencja musi gdzieś 
przychodzić, ale nie mamy biura – po prostu nie ma miejsca, do którego ja czy ktokolwiek 
przychodzi i tam sobie pracuje, każdy pracuje, skąd uważa, przeważnie właśnie z domu. 
W domu, w którym mieszkam, mam pokój, który jest moim biurem domowym. Mamy 
pracowników, głównie Polaków, którzy w tej chwili pracują w Polsce, Niemczech, we Francji, 
w Hiszpanii, na Tajwanie i w Japonii. 
 
MSz: Na całym świecie praktycznie. 
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MŚ: Na całym świecie praktycznie. 
 
MSz: Ja jeszcze przypomnę, Michał, zanim zaczniemy i przejdziemy do meritum, że mieliśmy 
okazję już rozmawiać. Pamiętasz, kiedy ostatnio rozmawialiśmy? 
 
MŚ: Wydaje mi się, że wtedy, kiedy dostałeś Bloga Roku. To było… 
 
MSz: Dwa lata temu. Występowałeś w 20. odcinku podcastu, tam mówiliśmy o inwestowaniu 
we własną firmę, czyli jak pasję, coś takiego, co robimy na boku, przekuć w rzeczywiście 
dobrze funkcjonujący biznes na przykładzie Nozbe, bo rozmawialiśmy właśnie o Twojej firmie. 
Wtedy, pamiętam, zatrudnialiście chyba kilkanaście osób. Ilu dzisiaj ludzi pracuje dla Nozbe? 
 
MŚ: Tak, wtedy było nas powyżej dziesięciu osób – mieliśmy chyba 12 czy 13 pracowników. 
W tej chwili jest nas 24. 
 
MSz: 24 osoby, które nie przychodzą do pracy w biurze [śmiech] i pracują tam, gdzie chcą, są 
rozproszone w zasadzie po całym świecie. To zacznę od samego początku: skąd w ogóle 
inspiracja takim modelem pracy? Czy to była świadoma decyzja od samego początku, że tak 
chcesz budować firmę, czy to gdzieś po drodze dopiero wyewoluowało? 
 
MŚ: To jest ciekawe, że tak naprawdę to zawsze było we mnie. Byłem zafascynowany 
technologią od zawsze, od wielu lat, od małego miałem komputer w domu, już IBM-a PC, więc 
od razu taki poważny komputer, i fascynowałem się internetem w latach 90. i tym, że nagle 
można robić rzeczy skądkolwiek. Miałem inspirację, którą był dla mnie Szymon Grabowski 
z GetResponse, który bardzo szybko go rozwinął pod koniec lat 90., mój kolega, bo też 
z Gdyni. Znaliśmy się i byłem w szoku, kiedy nagle zaczął prowadzić biznes z Polski, z Gdyni – 
jego pierwsze biuro miało adres na tej samej ulicy, na której ma obecnie oficjalny adres biuro 
Nozbe, więc bardzo blisko. Miał firmę, którą prowadził z Gdyni, a swoją usługę GetResponse 
sprzedawał Amerykanom. W tej chwili GetResponse jest jednym z liderów wysyłania maili na 
świecie. To było dla mnie niesamowite, wydaje mi się, że on był takim katalizatorem dla mnie. 
 
Podobało mi się, że kupił swojego pierwszego laptopa na początku tego stulecia – że mogę 
pracować skądkolwiek, mam laptopa i nieważne, gdzie jestem, pracuję i działam, i piszę 
rzeczy, i tworzę strony internetowe, mam klientów na moje strony internetowe, które tworzę. 
To mnie zafascynowało. 
 
Studiowałem zarządzanie i marketing, nie informatykę, wbrew pozorom. Zarządzanie 
i marketing u nas nazywało się: wydział gier i zabaw [śmiech], dlatego że były to bardzo łatwe 
i wygodne studia, ale co było fajne w zarządzaniu i marketingu, to to, że można było poznać 
wiele dyscyplin, branż. Napisałem pracę magisterską o telepracy, czyli o pracy na odległość. 
Zatytułowałem ją: EVE: Extremely Virtual Enterprise – czyli jak można być bardzo ekstremalnie 
wirtualnym przedsiębiorcą – o przedsiębiorstwie, które nie istnieje, ale istnieje, tylko składa 
się z członków, ale nie ma fizycznego miejsca, w którym działa. Tak że już na tym etapie, 
w 2003 roku (praca magisterska), pisałem o tym i jakby żyłem tą koncepcją. Obecnie, gdy 
spotykam na Facebooku czy osobiście starych znajomych, to oni mówią: „Michał, ale Ty zawsze 
mówiłeś o tym i teraz naprawdę tak żyjesz”, więc jakby są zdziwieni i nie są zdziwieni – na tej 
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zasadzie to działa. Tak że ten pomysł był we mnie, wydaje mi się, od zawsze: skoro mamy 
komputery, internet, supertechnologię, to czemu musimy jeździć do biura? Żeby dojechać do 
komputera? 
 
MSz: Teraz od razu się zastanawiam, czy taki styl pracy to nie jest trochę, można powiedzieć, 
start-upowa ekstrawagancja? Gdzieś tam rzeczywiście mamy ten komputer przy sobie, 
możemy na nim pracować, pracujemy w dowolnym miejscu – z jednej strony to oczywiście 
daje zupełnie nowe i fajne możliwości – pytanie, czy rzeczywiście to przekłada się na większą 
efektywność zespołu jako takiego. Przejdę do Twojego punktu widzenia jako szefa 
i właściciela firmy: Jakie Ty widzisz plusy, ale też minusy tego modelu pracy? 
 
MŚ: Dla mnie jednym z pierwszych plusów, jeszcze na etapie wczesnego rozwoju Nozbe, bo 
wiadomo: Nozbe zaczął się w 2007 roku jako ja – ja byłem kapitanem, okrętem i wszystkim 
dookoła, więc wchodziłem w to sam, ale po roku działalności Nozbe jako mojego 
dodatkowego projektu zauważyłem, że to jest to, co chcę robić w życiu. 
 
Zatrudniłem pierwszego programistę na podstawie tego, że po prostu był najlepszy, jakiego 
mogłem znaleźć. Mieszkałem wtedy w Warszawie, a najlepszy programista był w… Toruniu. 
I teraz co? Mam kazać mu rzucić studia i przyjechać do Warszawy czy po prostu zaczniemy 
pracować? Dla mnie było oczywiste: „Nie no, pracujemy”. Zaczęliśmy współpracować i ten 
programista obecnie jest naszym CTO [śmiech], więc po tylu latach ciągle siedzi i pracuje ze 
mną. Co więcej: skończył studia w Toruniu, przeniósł się do rodzinnego miasta i wiedział, że 
nie musi jechać do Warszawy albo do innego dużego miasta, żeby móc pracować. 
 
Kolejna pracownica była od supportu – Delfina – ciągle z nami pracuje. Ona z kolei była 
z Pragi warszawskiej, a gdy mieszkałem w Warszawie na Bemowie, to widzieliśmy się raz 
w miesiącu na lunchu, tak po prostu pogadać sobie i tyle – stwierdziliśmy, że po co mamy do 
siebie jeździć, skoro wiemy, co mamy robić? Tak więc zaczęło się już na tym wstępnym etapie. 
Dla mnie to jest kwestia stylu życia – lubię po prostu „dobrze żyć”, czyli żyć tak, jak chcę, 
kontrolować rzeczywistość, życie i trochę denerwuje mnie, że musimy przenosić się do dużych 
miast, żeby móc pracować w czymś fajnym. Dlaczego nie możemy pracować w fajnej 
globalnej firmie typu Nozbe z Psiej Wólki, mówiąc brzydko? 
 
Ostatnio mieliśmy taką sytuację rok temu: autor naszego nowego loga, grafik (wydaliśmy 
Nozbe 3.0 i teraz powstało nowe logo z okazji dziewięciu lat) wybrał pracę w Nozbe, bo to 
była jedyna firma, która dawała mu superwarunki pracy i nie mówiła: „Dobra, ale przyjedź do 
Warszawy ze swoją rodziną i ze wszystkim”, tylko mówiła: „OK, jesteś tam, gdzie jesteś, super, 
podoba nam się to, co robisz, chcemy, żebyśmy razem pracowali”. 
 
Może to trochę naiwne, ale i Ty, i ja lubimy pomagać, lubimy zmieniać rzeczywistość na 
dobre, na pozytywne, że tak powiem, i dla mnie to jest fajne, że nagle osoby, które mają 
świetny talent, świetnie pracują, mogą dodać dużą wartość firmie, mogą pracować stąd, gdzie 
są, nie trzeba ich zmuszać do przenoszenia się do Warszawy, Poznania, Trójmiasta, nie 
musimy kazać im zmieniać swoje życie, otoczenie, zostawiać przyjaciół, rodzinę, mogą być 
tam, gdzie są, a jednocześnie pracować w ambitnej, fajnej, globalnej firmie. 
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MSz: Tak, zdecydowanie. Gdybyś miał podsumować: z plusów to przede wszystkim model. Ale 
powiedzmy jeszcze o Twojej perspektywie, bo fajnie mówić o stylu życia pracowników, 
o swoim stylu życia, ale to tylko jeden aspekt. Mnie jako gościa, który siedzi w cyferkach, od 
razu zastanawia, na ile to jest korzystne również kosztowo dla Ciebie jako przedsiębiorcy. 
 
MŚ: Pomyśl sobie: wynajem biura np. – na dwadzieścia parę osób to już konkretne biuro 
trzeba wynająć – jeden pokój już nie styknie. 
 
MSz: Tak, 500 metrów trzeba mieć pewnie. 
 
MŚ: Dokładnie, to już konkret. Czy w Warszawie, czy w jakimś innym większym mieście to już 
są poważne pieniądze, tak że oszczędzamy bez dwóch zdań. Tak więc to dla mnie duża 
oszczędność. Przygotowując się do pracy magisterskiej lata temu, czytałem o tym, ile procent 
energii zużywa się w biurach, w których nikogo nie ma: 80% kosztów jest ponoszonych wtedy, 
kiedy nikogo tam nie ma i nikt nie pracuje. 
 
MSz: Niewyłączone komputery, klimatyzacja… 
 
MŚ: Tak, światła, wszystko plus panie, które codziennie przychodzą do sprzątania, wiadomo, 
to wszystko kosztuje. Efekt jest taki, że marnujemy mnóstwo energii, można się śmiać: 
eko-coś tam, ale to też marnowanie. Marnujemy mnóstwo energii, mnóstwo zasobów po to, 
żeby utrzymać coś, co tak naprawdę, według mnie – pod tym względem jestem może trochę 
kategoryczny – nie jest do końca potrzebne, dlatego dla mnie to duże oszczędności w firmie 
– ja te oszczędności mogę przekazać na wszystkie inne rzeczy. My w Nozbe dajemy dużo 
benefitów pracownikom, o czym pewnie będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, plus 
odkładamy 3% dochodu na cele charytatywne – działamy i mamy produkt plus robimy zjazdy 
firmowe, o których też opowiem. 
 
MSz: Dojdziemy, dojdziemy. 
 
MŚ: Dojdziemy do takich rzeczy. Mówię: te pieniądze możemy przeznaczyć na inne rzeczy 
i, wiadomo, możemy też oferować naprawdę konkurencyjne warunki pracy – to jest kolejny 
plus, bardzo ważna sprawa. Moi koledzy, którzy mają swoje start-upy czy firmy informatyczne 
w Warszawie, działają na rynku bardzo konkurencyjnym, z dużymi pensjami, z dużymi 
koncernami, a ja mogę dać bardzo dobre pensje pracownikom, którzy z kolei w swoich 
miastach, gdzie by mieszkali, jeżeli nie przenieśliby się do Warszawy, nie mieliby szans na 
takie zarobki. 
 
MSz: A z drugiej strony mają dużo niższe koszty życia prawdopodobnie. 
 
MŚ: Dokładnie, a w swoim mieście już jakby dawno przestrzelili sufit, więc to jest ten plus, 
o którym mówię: pracują dla ambitnej, globalnej, fajnej firmy, ale są tam, gdzie są. Dlatego 
wydaje mi się, że to i dla mnie dobrze, bo oszczędzam pieniądze, ale też dużo z tych 
pieniędzy, które oszczędzamy, możemy przeznaczyć na te fajne, dodatkowe rzeczy. 
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MSz: Super. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje: czy Ty przy budowie tej firmy w taki sposób 
korzystałeś z jakichś doświadczeń zewnętrznych, na kimś się wzorowałeś, na jakichś firmach, 
które w takim modelu pracują, czy do wszystkiego dochodziliście swoją drogą, ucząc się na 
własnych błędach? 
 
MŚ: Gdy studiowałem zarządzanie, mieliśmy bardzo fajny przykład firmy Southwest Airlines – 
to był prekursor Ryanaira. Wzorowali się na Formule 1 – zobaczyli, że w Formule 1 samochód 
wjeżdża i wyjeżdża z pit-stopa, więc u nich samoloty muszą tak samo: lądują–startują – od 
razu, błyskawiczny turn around. To mi się podobało i robię dokładnie to samo – to znaczy to, 
że mam firmę na odległość, nie znaczy, że nie kopiuję dobrych wzorców z firm, które 
normalnie działają. Trochę kopiuję od firm działających na odległość, tak jak moja, i takich 
firm też już jest sporo. Dużo nauczyłem się m.in. od firm 37signals, Basecamp, bo oni dużo 
o tym piszą, miałem okazję porozmawiać z byłym szefem MySQL-a, Mårtenem Mickosem do 
„Productive! Magazine”, więc dużo się od niego nauczyłem, jest takim trochę moim mentorem 
w tym temacie, tak że mamy fajne wzorce.  
 
Oprócz tego kolega Grzesiek z kolei pomógł mi z kwestią rekrutacji, bo miałem duży problem 
– zwłaszcza kiedy podwoiliśmy zespół w ciągu roku – jak ją przeprowadzić dobrze. Grzesiek 
ma normalne biuro, normalną firmę w Warszawie, ma inny model, ale kwestii rekrutacji 
nauczyłem się od niego. Dorzuciłem do tego elementy moje, wiadomo: jak poznać 
pracownika, który byłby dobry do takiego stylu pracy, jaki proponujemy – do tego też jeszcze 
dojdziemy. Uczę się od wszystkich, że tak powiem, buduję firmę – firma jak firma, ona tak 
naprawdę dużo nie różni się od innych, „normalnych” firm – tylko tym, że mamy inny model 
pracy – ale dużo rzeczy jest do skopiowania, tylko do zaadaptowania do tego, jak my 
funkcjonujemy. 
 
MSz: Fajnie przeszedłeś do tego zagadnienia, które mnie bardzo interesuje, czyli: jakie zasady 
rozliczania pracowników macie w firmie, w jaki sposób Ty weryfikujesz efekty pracy osób, 
które pracują w takim modelu, kiedy nie masz szansy na osobiste spotkanie? 
 
MŚ: No właśnie, i to jest ciekawa sprawa. Jeżeli chodzi o sprawę rozliczania pracowników, to 
to jest mało ekscytujące – każdy ma pensję [śmiech], więc nie ma niczego nowatorskiego 
w tym temacie, zwłaszcza że wychodzę z założenia, że pieniądze nas tak bardzo nie motywują 
– motywuje nas to, nad czym pracujemy, jak i z kim. Pieniądze po prostu muszą być dobre 
i tyle – wiadomo, piramida Maslowa – żeby zapewnić nam dobry byt i żeby było OK, żeby nie 
martwić się o tę sprawę. Ale wszystko inne próbujemy zbudować inaczej.  
 
Jeżeli chodzi o efekty pracy: Mårten Mickos z MySQL-a fajnie powiedział mi kiedyś, że 
zauważył, że to w normalnym biurze dużo łatwiej fejkować robotę, udawać, że się pracuje, bo 
tu się jest na każdym spotkaniu, jest się bardzo aktywnym, zadaje się dużo pytań. Trochę jak 
w liceum – pamiętam, że gdy miałem jakiś przedmiot, którego uczenie się nie do końca mi 
pasowało, to byłem bardzo aktywny na zajęciach, żeby na opinii pojechać [śmiech]. Przyznaję 
się bez bicia, że tak w liceum robiłem, ale dawało to bardzo dobre efekty, panie bardzo mnie 
lubiły, miałem dobre oceny, chociaż nie byłem jakimś orłem z niektórych przedmiotów. 
I podobnie jest w pracy – w pracy na odległość rozliczasz się z efektów pracy, z tego, co 
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dowiozłeś, więc jeśli ktoś nie dowozi, to to widać. I to nie tylko ja ich rozliczam – pracownicy 
wzajemnie się rozliczają, bo pracujemy razem. Do tego dojdziemy.  
 
Takim bardzo ważnym elementem pracownika pracującego na odległość jest 
przedsiębiorczość, umiejętność brania spraw w swoje ręce i pracy w zespole. To nie tak, że ja 
widzę, że ktoś nie pracuje – często bywa, że ktoś inny widzi, że ktoś inny nie pracuje, i to 
potem eskaluje. W pracy na odległość rozliczamy się z efektów – komunikujemy się efektami, 
zresztą też opowiemy, jak się komunikujemy przez zadania – i to powoduje, że trudno 
sfejkować robotę: nie jest zrobione – nie jest zrobione. 
 
MSz: Jest jeden–zero w zasadzie: zadanie wykonane albo nie i nie da się pozorować pola 
walki. 
 
MŚ: Tak, oczywiście można próbować, wiadomo, bo nie widzisz, co ktoś robi, więc można 
próbować przez kilka dni, ale prędzej czy później to wychodzi na jaw. A gdy wychodzi na jaw, 
to często z dużą bombą, bo nagle okazuje się, że mamy dużo zaległości w czymś, bo ktoś 
twierdził, że niby robi, i nagle w piątek mówi: „No tak, ale jeszcze nawet nie zacząłem”. I ja 
mówię: „Jak to? Przecież mówiłeś, że robiłeś”. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają, bez dwóch 
zdań, ale dużo łatwiej się rozliczać w takim trybie, bo po prostu pokazujesz, co masz. 
 
MSz: Czyli, krótko mówiąc, przede wszystkim rozliczasz z efektów: każdy wie, co ma do 
zrobienia, w dużym uproszczeniu mówiąc. Teraz może o takich procedurach wewnętrznych: 
powiedz mi, na ile wy często rzeczywiście te efekty weryfikujecie? 
 
MŚ: Przez cały czas. U nas w firmie praktycznie nikt nie komunikuje się przez e-maile – maila 
wyeliminowaliśmy w całości. Zresztą gdy ktoś napisze mi maila, to Magda, która przejmuje 
moje maile, skonwertuje to i tak na zadanie w Nozbe, więc ja jakby nie wychodzę z Nozbego. 
Komunikujemy się przez zadania, co powoduje, że mamy całą historię zadania – wiemy, co się 
stało na jakim etapie, delegujemy do siebie zadania. I to kolejna specyfika firmy na odległość, 
która mi się bardzo podoba: jesteśmy na dużo bardziej partnerskim poziomie. Ja jako szef 
decyduję o czymś tam i ktoś musi coś zrobić, ale ta osoba też deleguje do mnie zadanie, jeżeli 
potrzebuje dodatkowych informacji albo żebym ja coś tam jej dowiózł, żeby mogła dalej robić 
swój cel. To nie jest bardzo nowatorskie podejście, ale wydaje mi się, że w takiej pracy na 
odległość dużo łatwiej je zrealizować niż w biurze, gdzie jest wyraźnie szef, menedżer – 
w biurze jest większe według mnie nastawienie na tę część osobową, a mniejsze na samą 
pracę. 
 
MSz: Na sam efekt pracy. 
 
MŚ: Dokładnie, a z pracą na odległość jest zupełnie odwrotnie. To powoduje, że taka 
hierarchia, że ja jestem tym szefem, panem i władcą, nie istnieje – u mnie każdy wie, że jeśli 
deleguję komuś zadanie i on czegoś potrzebuje do tego zadania, to śmiało mi je 
oddelegowuje, jest ping-pong – dużo efektywniej wtedy się pracuje i każdy wie, że jestem 
partnerem. To coś, czego nauczyłem się z kolei od Stevena Coveya: szef, przełożony, jest od 
tego, żeby pomóc temu „pod nim” zrobić jego robotę, więc tak naprawdę nie jestem jego 
szefem, tylko pomocnikiem – moje nastawienie jest zupełnie inne: mam pomóc komuś coś 
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dowieźć, bo mu kazałem to zrobić, ale muszę teraz mu pomóc, żeby to dowiózł – więc jeżeli 
mogę pomóc, to pomagam. Wydaje mi się, że w takiej pracy na odległość, kiedy 
komunikujemy się przez zadania, przez efekty, przez meritum, jest dużo łatwiej, nie ma tego 
dodatkowego… 
 
MSz: …tej otoczki typu spotkanie, zagadanie itd. 
 
MŚ: Ciągle coś jest, ale już dużo mniej. 
 
MSz: Dodam, że całkowicie się zgadzam, bo rzeczywiście w pracy biurowej, takiej 
tradycyjnej… Ty pewnie nigdy tak nie pracowałeś, co, Michał? Pracowałeś gdzieś na etacie czy 
nie? 
 
MŚ: Tak, szczerze mówiąc, na etacie pracowałem tylko podczas studiów, na różnych 
praktykach, tak że miałem wtedy efekty pracy. W ogóle pod tym względem jestem 
rzeczywiście trochę jednorożcem, bo nie pracowałem długo u kogoś, czyli na etacie i w ogóle 
w biurze. Takie rzeczy robiłem tylko na studiach, kiedy miałem praktyki – i od razu widziałem, 
że mi się nie podoba [śmiech]. Po studiach, wbrew temu, co mi wszyscy mówili, zamiast pójść 
gdzieś, podszkolić się u kogoś, od razu założyłem firmę – zrobiłem po swojemu, po prostu tak 
chciałem. Wszystkiego, co umiem teraz, nauczyłem się od innych lub z literatury. 
 
MSz: Jasne. To ja skomentuję jako osoba, która w biurach przepracowała trochę swojego 
życia. Rzeczywiście, tak jak mówisz: miałem swojego szefa i również byłem szefem dla innych, 
więc potrafię spojrzeć z różnych punktów widzenia, i to rzeczywiście było tak, że jeżeli drzwi 
u mnie w pokoju są zamknięte, to pracownicy wiedzą, że jestem zajęty i nie mają do mnie 
dostępu. Jeżeli są otwarte, często bywa tak, że wpadają o coś dopytać, ale czasami się krygują 
i to się odsuwa w czasie itd. Wydaje mi się, że przy pracy, którą opisujesz – przy pracy na 
zadania de facto – tych opóźnień typu: „Czekam, aż drzwi się otworzą, żeby szefowi zadać 
pytanie, jak mam wykonać swoje zadanie” po prostu nie ma – w sensie, że bardzo łatwo odbić 
do Ciebie jakieś pytanie i po prostu, gdy będziesz miał czas, odpowiesz na nie – pracownicy 
sztucznie się nie ograniczają, tak mi się wydaje. 
 
MŚ: Dokładnie. Dużo osób krytykuje sposób, w jaki my pracujemy, że: „przecież relacje 
międzyludzkie” itd. – tu się zgadzam, będziemy o tym rozmawiać – my staramy się to trochę 
rekompensować, bo rzeczywiście trochę brakuje tych relacji międzyludzkich, bez dwóch zdań, 
ale według mnie w normalnym biurze jest przegięcie w drugą stronę – aż tyle nie musimy ze 
sobą siedzieć. 
 
MSz: Nie musimy pić kawy codziennie rano i pół godziny na nią przeznaczać, żeby wymienić 
najświeższe plotki. 
 
MŚ: Dokładnie, nie musimy. Możemy – wiadomo – ale nie jest to potrzebne integralnie do 
tego, co robimy. 
 
MSz: Tak, to w zasadzie powinien być czas poza pracą, to znaczy: to czysto towarzyskie 
sprawy, nie oszukujmy się. No dobra, to przejdę do wątku, który mnie pioruńsko interesuje, już 
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troszeczkę do niego nawiązaliśmy, czyli: Jak Ty rekrutujesz ludzi do takiej pracy, na co 
zwracasz uwagę? Jakie cechy predysponują pracownika do bycia dobrym pracownikiem 
w modelu zdalnym? 
 
MŚ: Znowu zacznę od takiej małej anegdoty: na studiach miałem kilka wyjazdów. Lubię 
podróżować po krajach, znam biegle cztery języki, w ogóle lubię jeździć. I pamiętam, że 
wyjechałem razem z grupą studentów, znajomych na camping za granicę – mieliśmy 
samochód, trzeba było codziennie rozłożyć namiot, potem złożyć następnego dnia, pojechać 
dalej, wiadomo, kupa roboty z tym wszystkim, zorganizować jedzenie. I łatwo było zobaczyć 
osoby, które rano się budziły i wiedziały, co mają robić – nie trzeba było stać nad nimi 
i mówić im: „OK, wiesz co, ogarnij teraz ten namiot” albo: „Weź ugotuj teraz ziemniaki”, albo coś 
innego. Ale były też niestety osoby, którym trzeba było wszystko mówić, bo jak nie, to stały 
i szkoda było. Po pierwsze to frustrowało niektórych, a po drugie frustrowało osoby, które 
musiały im mówić: „To teraz weź zwiń to”. Jakby nie miały tego spojrzenia. I to m.in. ta cecha, 
której ja potrzebuję u pracowników pracujących na odległość – to ma być osoba, której nie 
trzeba mówić, co ma robić. 
 
MSz: Sama szuka sobie pracy. 
 
MŚ: Sama szuka sobie pracy, dokładnie. I patrzy na to, co się dzieje, i ogarnia temat, a jeżeli 
nie wie, to dopyta, ale jest aktywna – proaktywna, jak to się ładnie mówi. Według mnie to 
podstawowa cecha i trudno ją złowić, ale zaraz opowiemy o tym, jak to się robi. Uważam, że 
tak powinni funkcjonować wszyscy pracownicy [śmiech], bo to nie jest fajne, gdy komuś 
musisz mówić od A do Z, co ma robić, i pilnować go, czy to robi, jak małe dziecko. Uważam, że 
fajnie by było, żeby ludzie traktowali się wzajemnie jak dorośli [śmiech], to by było uczciwe. 
Ale szczególnie na odległość widać, jeśli ktoś sam nie ogarnia, i to jest klucz do tej pracy. 
 
MSz: Tak, ale to też taki miks w sensie: osoba musi być samodzielna, to jest oczywiste, ale 
jako szef my też musimy potrafić z jednej strony tę samodzielność ukierunkować, a z drugiej 
– weryfikować. No dobra, to mów, jak Ty wyłapujesz tę cechę. 
 
MŚ: No właśnie, cały proces rekrutacji mamy dosyć długi – istnieje taka słynna reguła: 
„zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko” – żeby zatrudnić powoli, spokojnie. My tu mamy cały 
proces: najpierw jest CV, później my wysyłamy kwestionariusz, potem jest pierwszy interview 
z osobami, z którymi kandydat będzie pracował, dopiero na samym końcu interview ze mną. 
To jest cały długi proces i m.in. my tam sprawdzamy, jak ta osoba wcześniej pracowała, gdzie 
pracowała i jakie podejmowała decyzje, wypytujemy już podczas interview, jak sobie radziła 
z sytuacją taką albo taką. 
 
MSz: A podaj przykład takiej sytuacji – jakie pytania np. zadajesz? 
 
MŚ: Ktoś opowiada, załóżmy, o tym, że był odpowiedzialny za jakiś tam projekt, i wtedy my 
pytamy: „OK, a kto zajmował się tym i tym w projekcie?” albo mówimy: „Podaj szczegóły tego 
projektu i powiedz, jak on przebiegał” i widzimy od razu po sposobie myślenia, czy osoba 
rzeczywiście widziała te rzeczy i ogarniała je, czy to osoba w stylu: „No, szef mi kazał, żebym 
zrobił to i to, więc napisałem to i to”. 
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MSz: Koordynator albo wykonawca. 
 
MŚ: Dokładnie. Wiadomo, jeden ma więcej takich cech, inny – mniej, jednak to widać, to 
wyłapujemy i później pytamy, jak widzi siebie, jak widzi kwestię samodzielności i pracy 
z domu. I tutaj też ciekawe: nie należy od razu kogoś eliminować tylko dlatego, że jest 
sceptycznie nastawiony, bo mamy takie osoby w firmie, które na początku były bardzo 
sceptyczne odnośnie do tego modelu pracy. Podam przykład Magdy – mojej asystentki. 
Magda – imiennie powiem – kiedy ją zatrudniałem, mówiła: „Spróbuję, ale ja byłam 
przyzwyczajona, że jednak chodzę do biura”. Pół roku później mówi do mnie: „Michał, wiesz co, ja 
zawsze marzyłam, żeby mieszkać we Francji. Skoro i tak nie muszę jeździć do biura w Warszawie, 
to może ja się z tej Warszawy wyniosę i pojadę do Francji?”. A ja: „Magda, jeżeli będziesz miała 
internet we Francji, to jest OK – bądź, gdzie chcesz”. Podejście się zmieniło, rzeczywiście na 
początku kilka osób było sceptycznych, ale próbowaliśmy wyłapać, czy mają potencjał w tym 
temacie. Z Magdą od razu wiadomo było, że to osoba, która ogarnia tematy. 
 
MSz: Jest zdecydowanie zorganizowana. 
 
MŚ: Tak, jest zorganizowana, tutaj było to jasne. Plusem jest, co widzę z doświadczenia i się 
pochwalę, że kilka osób, które u nas już pracują dłużej, dostawały potem konkurencyjne oferty 
pracy w innych firmach, ale dla nich deal bang headem było to, że muszą tam jeździć. I zostają 
z nami m.in. z tego powodu – same potem zresztą mi mówiły, że lubią pracować nad Nozbe – 
ale jednym z głównym argumentów było to, że już przyzwyczaiły się do takiej pracy i po 
prostu nie chcą tego trybu zmieniać. 
 
MSz: Uczciwie mówiąc: nie masz dużej konkurencji na rynku, jeżeli chodzi o model 
zatrudnienia. 
 
MŚ: Nie, i co jest ciekawe: nowe start-upy, nowe firmy powstają i wszyscy tak strasznie 
wzorują się tym modelem Google’a, że: „Musimy mieć fajne biuro, musimy mieć PlayStation, 
musimy mieć coś tam”. I wiadomo, fundusze VC, jeżeli płacą, u nas nie ma takich funduszy, nie 
ma inwestorów, ale jeżeli są, to często wymagają, żeby było jakieś poważne miejsce pracy. 
 
MSz: Tak, infrastruktura. 
 
MŚ: Tak. To jest właśnie ten temat: Nozbe ma już dziewięć lat i według wielu osób ciągle nie 
wydorośleliśmy, żeby mieć normalne biuro. 
 
MSz: Bo nie macie biura [śmiech]. 
 
MŚ: Dokładnie [śmiech]. 
 
MSz: Wiesz, ale o wielu firmach można tak powiedzieć – 37signals, o którym wspominałeś, 
który ma Basecampa jako usługę, Highrise’a i masę innych rzeczy, też jest firmą rozproszoną, 
a tam w tej chwili pracują chyba setki pracowników na całym świecie. 
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MŚ: Nie, aż tylu nie mają – pięćdziesięciu paru pracowników. Mają biuro w Chicago, do 
którego jeździ kilka osób, ale rzeczywiście nie przejmują się i zatrudniają osoby na odległość 
– są taką hybrydą, bo mają też biuro centralne. To taki ciekawy model. Ale jak mówię, każdy 
sobie musi znaleźć swój balans. 
 
MSz: Swoją drogę. 
 
MŚ: Swoją drogę. U nas droga jest po prostu taka, że nie ma biura. 
 
MSz: Dobra, to powiedz mi, jak jest zorganizowana firma. To znaczy już powiedziałeś, ilu 
macie pracowników (dwadzieścia kilka osób), ale zastanawiam się, czy ze względu na to, że 
kontakt z Tobą jest bardzo łatwy w zasadzie dla każdego pracownika, z którym pracujesz, czy 
Wy jesteście zorientowani we wszystkich aspektach projektowo, czy np. jest tak, że macie 
jakąś strukturę w firmie: masz kierowników i w pewnym sensie jesteś odciążony od kontaktu 
z szeregowymi pracownikami – tak bym powiedział. Ile osób raportuje bezpośrednio do 
Ciebie? 
 
MŚ: Tutaj mamy taką hybrydę, bo z jednej strony rzeczywiście pracujemy bardzo projektowo 
i, tak jak mówiłem, plusem pracy na odległość jest to, że delegujemy sobie śmiało taski 
i komunikujemy się przez zadania i to powoduje, że jakby jest ten kontakt w meritum, ale 
z drugiej strony rzeczywiście mamy taką strukturę, że jednak mam szefów działów – np. 
szefową działu supportu, szefa działu programistów, szefa produktu – Rafała, z którym 
będziesz rozmawiał – mam szefa działu marketingu, którym jestem ja – to moje alter ego 
[śmiech], więc mam pięć osób, które do mnie raportują bezpośrednio.  
 
Z drugiej strony mamy dosyć płaską strukturę, to znaczy jest tak, że teoretycznie do mnie 
raportuje np. szef działu programistów, ale odnośnie do technologii z kolei raportuje do CTO. 
Czyli do mnie raportuje bardziej odnośnie do organizacji pracy, ale do CTO odnośnie do 
technologii, a np. do szefa produktu – odnośnie do produktu i na odwrót. Mamy niby 
strukturę, która jednak jest trochę pajęczyną. 
 
MSz: Matryca, takie krzyżowe powiązania. 
 
MŚ: Dokładnie, krzyżowe powiązania. Mamy spotkania dyrektorskie w poniedziałki – tam 
spotykają się osoby, które raportują bezpośrednio do mnie i które mówią, jak tam u nich 
w działach, jak praca wygląda, jakie są cele na ten tydzień itd. Tak to działa. Ale, mówię, 
dzięki temu, że pracujemy na odległość, jest lepszy kontakt. Kontaktujemy się też przez 
Slacka – używamy go do czatowania – takie nasze bla-bla firmowe. W Slacku, dzięki temu, że 
ja też tam jestem, każdy może do mnie zagadać – mam kontakt z pracownikami z supportu, 
z deweloperami – ze wszystkimi w ciągu tygodnia pracy, przez to, że czatujemy przez Slacka. 
 
MSz: Dla tych osób, które słuchają, a nie wiedzą: Slack to komunikator, można powiedzieć: 
taki inny Skype, trochę Messenger facebookowy, tylko że zrobiony pod kątem firm, czyli 
zamknięty. Zaprasza się do niego pracowników firmy, można również mieć tam podprojekty, 
kanały, na których się komunikujemy. Najczęściej robi się tak, że te kanały to oddzielne 
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projekty, które poszczególne osoby śledzą i na których mogą rozmawiać na temat 
konkretnych zagadnień. 
 
MŚ: Projekty albo działy, albo zagadnienia. U nas jest np. kanał Marketing, kanał firmowy – 
ogólny, kanał Random, na który wrzucamy jakieś bzdury [śmiech]. To bardzo fajne 
uzupełnienie tego, co robimy, bo pracujemy ściśle na taskach w Nozbe, w których 
komentujemy merytorycznie, ale też często gadamy między sobą na Slacku, tak żeby mieć ten 
dodatkowy mechanizm ludzkiego kontaktu. 
 
MSz: Tak, niezależnego od pracy, którą wykonujecie, można powiedzieć – gdzieś obok. 
Nawiązałeś do tego, że z dyrektorami swoich działów spotykasz się raz w tygodniu. Dwie 
żółte lampki mi się zapalają od razu, dwa pytania mam. Pierwsza rzecz jest taka: Co to znaczy 
„spotykamy się” w modelu pracy zdalnej? A druga: Opowiedz trochę o tym, z jaką 
częstotliwością, jakiego typu spotkania Ty odbywasz jako osoba koordynująca pracę takiej 
firmy. 
 
MŚ: W pracy na odległość mamy ten komfort, że każdy pracuje z domu, więc dużo łatwiej 
wywalczyć dla siebie czas skupienia, kiedy pracujemy nad własnymi zadaniami, ale – jak 
każda firma – mamy ten sam problem, który rozwiązujemy: problem częstych spotkań. 
 
MSz: Wymiany informacji między pracownikami. 
 
MŚ: Wymiany informacji. Najlepiej, zamiast podjąć decyzję, zrobić spotkanie. Mamy kilka 
spotkań, które są regularne, ale wynikają z tego, że dodają nam tej dynamiki i potrzebujemy 
ich, ale też nie przeciągamy ich, jeśli nie musimy. W poniedziałki np. mamy spotkanie 
dyrektorskie, które trwa maksymalnie godzinę, czasami przedłużało się nam do półtorej 
godziny, a czasami trwało tylko pół godziny, bo ustaliliśmy cele na ten tydzień. To tylko 
spotkanie statusowe, czyli: kto nad czym w tej chwili pracuje i ewentualnie, jeśli widzimy, że 
ktoś pracuje nad czymś, nad czym nie powinien, bo chcemy, żeby pracował nad czymś innym, 
to wtedy mamy szansę się dogadać. W poniedziałki, bo jestem gościem od produktywności – 
robię wtedy swój przegląd tygodnia, czyli tak zwany weekly view, i do tego też zachęcam 
moich dyrektorów. Idea jest taka, że spotkanie odbywa się o godzinie 13, więc do tego czasu 
każdy już zrobił swój przegląd tygodnia i wie, z czym ma ten tydzień zaatakować. 
 
MSz: Co to jest przegląd tygodnia? Tak Ci wejdę w słowo. 
 
MŚ: Przegląd tygodnia to przejrzenie tego, co się stało w zeszłym tygodniu, i zaplanowanie 
przyszłego tygodnia pracy. Polega to na tym, że przeglądam wszystkie moje projekty, 
wszystkie zadania, kalendarz, patrzę, co przede mną, i ustalam, co mam do zrobienia w tym 
tygodniu – to jest wyciąganie wniosków z zeszłego tygodnia i ustalenie zadań na kolejny 
tydzień. To megaważne, bo jakkolwiek super mielibyśmy system, jeżeli nie przeglądamy go 
regularnie, robi się nam bałagan. To coś, co bardzo ciężko ustalić sobie samemu, bo 
oczywiście jesteśmy zabiegani, nie mamy na to czasu, mamy czas dla innych, a nie dla mamy 
go dla siebie – a to właśnie ten moment, kiedy trzeba usiąść nad swoimi zadaniami, nad 
swoim zeszłym tygodniem i od razu zaplanować kolejny tydzień na podstawie tego, co przed 
nami, czego inni od nas chcą itd. Ja to robię w poniedziałki – mam do tego taki dodatkowy 
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system, trik (od razu Ci zdradzę), żeby zmusić się do tego, że tak powiem: robię coś takiego, że 
zawożę rano moje córki do szkoły, a potem jadę do kawiarni, w której siedzę z iPadem i robię 
przegląd tygodnia, i nie mogę wyjść, dopóki nie skończę [śmiech]. 
 
MSz: Superpatent. 
 
MŚ: Dzięki temu muszę tam siedzieć, aż skończę przegląd tygodnia, i dopiero wtedy mogę 
jechać do domu, do mojego biura domowego i dalej pracować. 
 
MSz: Super. 
 
MŚ: A jednocześnie mam z tego fajne wyjście: w poniedziałek rano sobie idę do kawiarni, 
zamawiam kawkę, soczek pomarańczowy i mam coś dla siebie, a z drugiej strony wiem, że 
muszę skończyć przegląd tygodnia, żeby mieć pewność, że poniedziałek jest dobry i ten 
tydzień też będzie dobry. 
 
MSz: Tak, i masz drugi zewnętrzny motywator, bo o 13 masz umówione spotkanie 
z dyrektorami, więc musisz być do niego przygotowany. Super. A jak Wy się spotykacie? 
 
MŚ: Spotykamy się przez Skype’a. Testowaliśmy Google Hangouts i tego typu zadania 
i niestety ciągle wracamy do Skype’a – pomimo problemów technologicznych najbardziej 
można na nim polegać. Wygląda to tak, że spotkanie jest czysto audio – godzina na Skypie. 
Mamy też spotkania np. w środy – nazywamy je: design fight, czyli: walka o design albo: walka 
na temat designu, na których gadamy o produkcie. Na tym spotkaniu są z kolei inne osoby, to 
też spotkanie regularne, bo rozkminiamy na nim tematy produktu Nozbe, czyli: co nam się 
podoba, co nie podoba, bieżące tematy, jak co zaprojektować, dlaczego tak, dlaczego inaczej. 
Spotkanie prowadzi nasz główny designer, Radek, uczestniczy w nim kilka osób 
zainteresowanych tematem i trwa nawet dwie godziny. To spotkanie regularne, ale ta 
regularność wynika z tego, że jeżeli nie będziemy przeglądali naszej aplikacji, jej problemów 
i nowych funkcji, jakie chcemy ustalić, to będzie miała problemy. Bardzo brakowało nam 
takiego spotkania, więc w zeszłym roku je ustanowiliśmy i od tego czasu je prowadzimy. Ono 
odbywa się na wideo, więc jest bardzo boundingowe, można powiedzieć – widzimy się, 
widzimy nasze reakcje [śmiech], widzimy nasze krzywe miny czasami na jakiś pomysł kogoś, 
więc jest bardzo interaktywne – ale super. I to właśnie spotkanie wideo na Skypie tych kilku 
osób w środę. 
 
Deweloperzy mają swoje spotkanie – tak zwany sprint, bo działają na zasadach: scrum, agile 
– tego typu techniki, które Ty świetnie znasz. To jest stand-up meeting co rano, o 10, też na 
Skype audio, trwa bardzo krótko. 
 
MSz: 10–15 minut pewnie i z głowy. 
 
MŚ: Tak, bo każdy mówi, co robił wczoraj, co robi dzisiaj – „dziękuję bardzo”. To jest też 
moment, kiedy szef produktu, Rafał, może zdecydować: „Wiesz co, a może nie rób tego, ale rób 
tamto, bo tego bardziej potrzebujemy, bo coś tam, bo pull request…” – on jakby koryguje 
zadania. W piątek o 10 z kolei jest spotkanie, na które ja się też wbijam jako gość po to, żeby 
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posłuchać, zobaczyć, jak tam u nich, co robią, ale to spotkanie ma charakter bieżący – to nie 
tak, że ludzie spowiadają mi się z całego tygodnia, tylko jest spotkanie i ja dodatkowo się 
spowiadam z tego, co zrobiłem w tym tygodniu, żeby deweloperzy też wiedzieli, nad czym ja 
pracowałem – nad czym pracował marketing – i co się działo u nas w firmie. To powoduje, że 
oni czują się częścią, widząc, co jest grane w firmie. 
 
MSz: Nie są oderwani od tej rzeczywistości sprzedażowo-marketingowej. 
 
MŚ: Dokładnie – żeby przynajmniej raz w tygodniu mieli ode mnie taki status update, co 
słychać w dziale i firmie, żeby mieli motywację i wiedzę, że pracują nad tym produktem 
z jakiegoś powodu – że po coś to się dzieje. 
 
O 11 w piątek mamy jeszcze dodatkowe spotkanie – też raz w tygodniu, na godzinę – pomysł 
na nie zerżnęliśmy, że tak powiem brzydko, z 37signals (brawo dla nich). Oni to robią raz 
w miesiącu, my – raz w tygodniu. Spotkanie polega na tym, że losowanych jest cztery–pięć 
osób w firmie plus ja i mamy godzinne spotkanie na Skype wideo, na którym gadamy o d… 
Maryni. 
 
MSz: OK, czyli na dowolny temat. 
 
MŚ: Na dowolny temat poza firmą – staramy się unikać tematów firmowych. Gadamy o tym, 
co nas kręci, jakie ostatnio mieliśmy problemy, co robimy, jakie mamy pasje, jakie są sprawy 
wokół, co nas w tej chwili interesuje – po prostu gadamy. Dzięki temu pracownicy się poznają 
między sobą, odkrywają o sobie nawzajem ostatnie rzeczy plus poznają lepiej mnie. Co 
ciekawe: czasami jakiś pracownik się skarżył, że długo mnie zna, a nie wiedział o mnie tego 
i tego, a ktoś był na spotkaniu piątkowym i dowiedział się o mnie tego i tego [śmiech] – to są 
takie ciekawe klimaty. Ale dzięki temu my się znamy lepiej – poznaję osoby, z którymi nie 
mam regularnego kontaktu, a nagle sobie siedzimy na wideo, widzimy się i gadamy i mamy 
bardzo dobry kontakt. Wydaje mi się, że to fajna sprawa. Takie godzinne spotkania mamy 
w piątki i one są losowe – cztery–pięć osób plus ja. 
 
MSz: Super, bo to zasypuje w pewnym sensie tę dziurę w kontaktach osobistych, którą macie,  
a z drugiej strony są narzucane sztywne ramy – godzina w piątek i tyle. 
 
MŚ: Dokładnie, to godzina w piątek – od 11 do 12. O 12 jest koniec, zwłaszcza kiedy mam już 
inne spotkania, bo w ogóle piątek to mój dzień spotkań i wtedy mam często cały grafik 
spotkań, więc po prostu 12 sharp i koniec rozmowy. Godzina styka, podczas godziny jest 
fajnie, nie ma zupełnej ciszy, można pogadać. 
 
MSz: Super. A masz też spotkania indywidualne ze swoimi pracownikami? Na pewno 
przynajmniej raz do roku jakiś review masz, prawda? Z oceny pracownika czy coś w tym stylu. 
 
MŚ: No właśnie, kolejna sprawa, którą mamy, którą wprowadziliśmy ostatnio bardziej 
rygorystycznie, to jest to, że mamy dwa razy w roku spotkania fizyczne, że tak powiem –  
„w realu”. Jest taki sklep: Real, nie [śmiech]? Dwa razy w roku – na jesień i na wiosnę – i teraz 
kolejne mamy w marcu, tak że już niedługo – wynajmujemy na tydzień hotel, ściągamy 
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wszystkich, których się da, czasami komuś się nie udaje – ale generalnie zjeżdżają się 
wszyscy, spotykamy się i spędzamy czas – cały tydzień razem. Zjeżdżamy się w poniedziałek 
i wyjeżdżamy w sobotę rano. 
 
MSz: To jest praca i przyjemność czy czysta przyjemność? 
 
MŚ: To jest praca i przyjemność, to fajne i ciekawe – i nie tylko dlatego, że ja tak chcę 
[śmiech]. Ciekawe jest to, że jeśli tych osób nie widzisz i nie spotykasz codziennie w firmie, to 
masz ochotę się z nimi zobaczyć i nawet razem z nimi popracować – tak ramię w ramię. 
Powiem Ci, jak ten grafik mniej więcej wygląda – nawiążę do Twojego pytania: przeważnie 
rano jest śniadanie, później – prace w podgrupach, czyli mamy salę konferencyjną, każdy 
pracuje, z kim chce, albo robi, co chce, z kim chce, albo omawia temat, jaki chce, a ja w tym 
czasie mam rozmowy indywidualne z każdym. Wyciągam każdą osobę na 45 minut i z nią 
rozmawiam – wtedy jest one on one, face to face. Czasami gramy sobie w bilard i gadamy – 
moja ulubiona wersja [śmiech] – a jeżeli nie bilard, to siedzimy przy stoliku i gadamy, ale ja 
wolę wersję z bilardem. Dobre jest to, że każdy ma wtedy czas dla siebie i dla mnie i może mi 
powiedzieć wszystko.  
 
Te indywidualne rozmowy są bardzo fajne, bo podsumowujemy pracę wspólną, a ja się 
dowiaduję trochę rzeczy, których może wcześniej nie wyczułem, nie zauważyłem. Podczas 
takich spotkań czasami nawet nastały poważne zmiany strukturalne w firmie, bo np. okazało 
się, że kogoś coś bolało, ktoś inny z kolei coś innego i potem wspólnie z tymi osobami 
dogadałem się, że musimy zmienić sytuację – nie widziałem tego w ogóle. Tak to wygląda.  
 
Mam spotkanie indywidualne do lunchu, potem jest lunch, a po nim mamy prezentację, czyli 
prezentujemy jakieś tematy, które chcemy obgadać w całości, jako firma, i obgadujemy. Albo 
robimy to, albo np. po lunchu idziemy gdzieś się przejść albo zagrać w piłkę nożną albo 
w siatkówkę, albo w coś innego i potem z kolei prezentacja.  
 
Okres po lunchu do kolacji mamy między pracą a czasem wspólnym, integracyjnym, potem 
kolacja i po kolacji – już pełna integracja, bo wtedy już jest wesoło, wiadomo, siedzimy sobie 
i gadamy czy idziemy gdzieś do baru, i tak do nocy. Tak że przyjemne z pożytecznym i przede 
wszystkim, jak to się mówi, ładujemy baterie i poznajemy siebie osobiście, widzimy, kto za 
tym awatarem, za tą osobowością internetową stoi, jaka to osoba, poznajemy charaktery ludzi. 
Bardzo fajna sprawa. 
 
MSz: Czyli dwa tygodnie w roku jednak macie takie biuro, tylko że w fajnej lokalizacji. 
 
MŚ: Dokładnie, wybieramy sobie fajną lokalizację. W tym roku np. będziemy – uwaga! – 
w Trójmieście, w moim rodzinnym mieście. Co ciekawe, okazało się, że wśród pracowników 
z tylu miejsc mnóstwo osób nie było nigdy w Trójmieście, więc dla nich to będzie atrakcja. 
Wybieramy fajny hotel, fajne miejsce po to właśnie, żeby było wesoło i żeby się zintegrować. 
Oprócz tego też staram się mieć rozmowy indywidualne w międzyczasie raz na trzy miesiące 
– w tym kwartale np. mi się nie udało, bo spotkanie było na jesieni, potem mieliśmy święta 
i jakoś nie wyszło, więc kolejne spotkanie indywidualne będę miał dopiero w marcu. Próbuję 
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czasem przez Skype’a spotkania indywidualne sobie ustawiać, ale najfajniejsze są spotkania 
indywidualne fizyczne. 
 
MSz: Fizyczne w trakcie tych integracji. Absolutnie super. Słuchaj, dajesz naprawdę kupę 
cennych informacji osobom, które chciałyby firmę w takim modelu budować, to jeszcze Cię 
podpytam tak czysto technologicznie. Mówiłeś o tym, że używacie Skype’a, ja się od razu 
zacząłem zastanawiać: czy Skype nie ma jakiegoś ograniczenia na liczbę osób 
uczestniczących w takim video callu? 
 
MŚ: Ma ograniczenia, ale my nie odbywamy aż tak dużych spotkań. Kiedyś próbowaliśmy 
robić… „Pochwalę się”, jak fatalnie nam jedna rzecz wyszła… Lesson’s learnt [śmiech]. 
Mieliśmy taki pomysł z tym piątkowym spotkaniem, że to będzie spotkanie all hands meeting, 
czyli wszyscy się zdzwaniają. Oprócz tego, że Skype po prostu nie dał rady już przy kilkunastu 
osobach – przy dwudziestu paru toby w ogóle padł, ale już przy kilkunastu mieliśmy 
problemy technologiczne, żeby się w ogóle zdzwonić – okazało się, że to spotkanie jest mało 
interesujące, bo to było takie trochę spotkanie statusowe, czyli: ja coś powiedziałem, Rafał 
coś powiedział, powiedziała coś Iwona z supportu i generalnie była cisza. Stwierdziliśmy: 
„Kurczę, godzina czasu, wszyscy są na tym spotkaniu – bez sensu”. 
 
MSz: 25 roboczogodzin zmarnowanych. 
 
MŚ: Tak, dokładnie, głupota – maksymalna głupota, oprócz tego, że Skype nie wydalał. 
Stwierdziliśmy: „Nie, to w ogóle bez sensu”. No właśnie – do tego jeszcze dojdziemy – m.in. 
zastąpiłem to tym, że po pierwsze mamy te spotkania losowe, wtedy jest dużo fajniej, bo 
cztery–pięć osób jest do ogarnięcia i można sobie fajnie pogadać – każdy coś powie, a all 
hands meeting zastąpiłem tym, że raz na dwa miesiące nagrywam wideo. 
 
MSz: Dla pracowników. 
 
MŚ: Wideo na podstawie tego, co się działo, co przed nami, i podsumowuję. Często nagrywam 
tak, że staję przed moją tablicą – mam taką dużą, białą tablicę w biurze. 
 
MSz: Tak, whiteboard tak zwany. 
 
MŚ: Chwaliłem się nią wiele razy na Twitterze itd. Rysuję na niej i tłumaczę, co przed nami, co 
za nami, jak dalej sytuacja wygląda, taki status po prostu – i wysyłam to w wideo, robię 
z tego zadanie. W Nozbe jest taki fajny tryb: gdy się zrobi zadanie w projekcie wspólnym 
i ustawi się na „anyone”, czyli bez delegacji, i datę, wtedy wszyscy dostaną to jako priority w 
którymś momencie – taki fajny trik. Ustawiam to na piątek jako priority i wtedy każdy dostaje 
w piątek i może sobie obejrzeć, kiedy będzie chciał. 
 
MSz: A, to sprytny trik. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Dobre, podoba mi się, będę tego 
używał w takim razie [śmiech]. 
 
MŚ: To jest sposób, żeby coś zaanonsować w projekcie: ustawiasz zadanie, delegację 
„anyone”, czyli ktokolwiek, i dajesz datę. I tego dnia to ląduje na liście priority. 
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MSz: Wskoczy jako priority. 
 
MŚ: Tak. Każdy może sobie potem odgwiazdkować z powrotem i już mu to znika, wiadomo, 
ale dzięki tej opcji każdy dostaje to jako priority, więc może się temu przyjrzeć, skomentować. 
Często wykorzystujemy to albo do moich announcementów – orędzi – albo w sytuacji, kiedy 
np. trzeba podjąć jakąś decyzję. Teraz właśnie decydujemy się, który wybrać hotel 
w Trójmieście, i tak samo zrobiliśmy: „Cześć! Słuchajcie, możecie się wypowiedzieć i zagłosować, 
który hotel wam się podoba” i wszyscy komentują. Taki trik. 
 
MSz: Dobra. Powiedz mi, z jakich jeszcze narzędzi korzystacie – oczywiście Nozbe, 
powiedziałeś: Slack, Skype. Co jeszcze? Czy to już wszystko? 
 
MŚ: To są rzeczy podstawowe. Dużo korzystamy z Dropboxa, bo integruje się bardzo dobrze 
i ze Slackiem, i oczywiście z Nozbe, więc wrzucamy na niego pliki. Też ciekawa sytuacja: 
chciałem wykupić Dropbox Business, żeby wszyscy mieli takiego dużego Dropboxa, ale 
okazało się wtedy, że mam za duży wgląd w pliki ludzi i w to, co się u nich dzieje 
w Dropboxie, a nie o to chodziło, więc zrobiliśmy po prostu fundusz i mamy wspólną kartę 
firmową, więc po prostu powiedziałem wszystkim: „Użyjcie karty firmowej – każdy, kto chce 
mieć Dropboxa Pro, niech sobie kupi”. I tyle. 
 
MSz: OK, czyli macie oddzielne Dropboxy Pro i sobie nawzajem udostępniacie poszczególne 
foldery. 
 
MŚ: Tak, mamy wspólne foldery, np. folder designu, marketingu itd., którymi się dzielimy, 
a przez to, że wszyscy mają Pro, każdy dostał mnóstwo miejsca, więc nie ma stresu, że 
wrzucamy kolejne rzeczy. 
 
MSz: Tak, w Pro jest dostępny jeden terabajt dla każdego w tej chwili. 
 
MŚ: Tak, więc to jest spoko. Używamy też Evernote’a – fajnie integruje się z Nozbe. Często 
jest tak, że pstrykam zdjęcie mojej tablicy, a Evernote robi fajne zdjęcia, bo wyczyści 
wszystkie odbicia na tablicy, i wrzucam notatkę Evernote’a jako komentarz bezpośrednio do 
Nozbego. Bardzo fajnie to działa, tak że praktycznie każde spotkanie, na którym coś notuję na 
tablicy, potem wrzucam tam. 
 
Tak że używamy Evernote’a, ale mówię: każdy bardziej indywidualnie, Dropboxa, tak jak 
mówiłem: nie używamy e-maila praktycznie w ogóle, w Slacku ludzie dużo piszą, komentują 
między sobą, czasem używamy z kilkoma osobami iMessage, bo mają sprzęty Apple’a, albo 
FaceTime’a, bo u nas właściwie teraz prawie wszyscy mają sprzęt Apple’a – taka migracja 
nastąpiła. Dlatego do rozmowy indywidualnej one on one używamy FaceTime’a, ale do 
grupowej – już Skype’a, tak to musi działać. Dużo więcej nie. 
 
MSz: A powiedz mi, Michał, czy mieliście jakieś narzędzia, z których korzystaliście, ale 
z których zrezygnowaliście? 
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MŚ: Ciekawym case’em była kwestia Slacka. Zanim pojawił się Slack, używaliśmy HipChata – 
to też taki czat. HipChat jest tańszy od Slacka, więc ja jako szef, który kontroluje również 
koszty, bardzo chciałem, żeby jednak używać czegoś tańszego. To tak, jak ja zawsze tłumaczę 
odnośnie do aplikacji do zarządzania czasem – Nozbe czy cokolwiek – z mojego punktu 
widzenia: używaj czegokolwiek, ale nie kartek. To jest moje zdanie. Ale oczywiście kwestia 
preferencji – Nozbe może komuś się podobać albo nie podobać, bo ktoś inny woli coś innego. 
Slack i Hipcio miały taką różnicę, że Hipcio po prostu nie jest tak fajny jak Slack – lepiej 
działało się nam w Slacku i to pod każdym względem: UI, kwestia szybkości działania 
i symulacji – po prostu Hipcio odpadł w przedbiegach. Próbowałem się przekonać, ale mówię: 
„Dobra, to już lepiej zapłacić za tego Slacka, niech będzie droższy, ale przynajmniej wszyscy są 
zadowoleni, że używamy dobrego narzędzia, a nie: szef-sknera używa tańszego, chociaż jest do 
bani” [śmiech]. Ale trzeba próbować, więc daliśmy sobie tydzień na HipChata, żeby sprawdzić, 
czy do niego wracamy, a po kilku dniach stwierdziliśmy: „E, nie, nie” i zostaliśmy przy Slacku. 
 
Oprócz tego Google Hangouts to było kolejne narzędzie niby fajne, ale też problematyczne, 
jeżeli chodzi o połączenie. Okazało się, że Skype jednak ciągle jest królem wideo- 
i audiokonferencji, i został u nas. 
 
MSz: Google Hangouts bardziej nadaje się do publicznych kontaktów, bo umożliwia wielu 
osobom oglądanie równoległe, ale to inny typ zastosowań. 
 
MŚ: Dokładnie, ale jeśli mówimy o zastosowaniach wewnątrz firmy, to nie, okazało się, że 
jednak dużo lepiej przez Skype’a – jakoś łatwiej ludziom przychodzi, łatwiej działa, bardziej 
natywnie, więc został nam Skype. I dużo więcej nie. Oczywiście fajne z mojego punktu 
widzenia jest też to, że dzięki pracy przez Nozbego i w Nozbe – oprócz tego, że według mnie 
jesteśmy bardziej efektywni, bo, tak jak mówiliśmy, komunikujemy się przez zadania, przez 
meritum, jakby przez mięcho, przez merytoryczne sprawy – to nowi pracownicy, którzy 
wchodzą do Nozbego, od razu używają Nozbego, nie mają wyjścia, więc szybko uczą się 
produktu i jego zastosowań i dzięki temu okres wejścia do pracy jest bardzo łatwy – szybko 
poznają produkt. 
 
Trochę już o tym wspomnieliśmy – w okresie próbnym np. pracownicy są też bardzo mocno 
testowani pod względem tego, jak szybko ogarniają Nozbego i jak szybko ogarniają siebie – 
to, o czym mówiliśmy – czy są przedsiębiorczy, czy sprawnie podejmują decyzje i działają, czy 
są proaktywni. To szybko wychodzi, bardzo szybko. 
 
MSz: Tak, bo to jest na pewno dla wielu osób nowe narzędzie, którego muszą się nauczyć. 
 
MŚ: Tak, i jeśli nie dają rady szybko nauczyć się działania, myślenia, podejmowania decyzji 
i trzeba ich ciągnąć za rękę, tłumaczyć 10 razy itd., to szybko się żegnamy z takimi osobami. 
Nawet jeżeli proces rekrutacji był długi i wychodziło, że super, ale w pierwszych miesiącach 
pracy okazuje się, że nie, to stosujemy słynną zasadę fail fast, czyli: szybko się myl – i od razu 
kończymy ten etap. 
 
MSz: Nie ma co się męczyć, krótko mówiąc. 
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MŚ: Nie – bo kiedyś próbowaliśmy się męczyć i to nam na dobre nigdy nie wychodziło. 
 
MSz: Bo to dla nikogo nie jest dobre, dla pracownika też nie. 
 
MŚ: Tak, dlatego ja wierzę, że ta osoba będzie świetna w innym miejscu, w innej firmie, 
i lepiej zwolnić ją od razu, a nie żeby się z nami męczyła. 
 
MSz: Pojawia się od razu pytanie na Periscopie, Michał: Jak duża jest rotacja u Ciebie 
w firmie? 
 
MŚ: No właśnie, to zależy. W okresie próbnym jest spora, to znaczy w zeszłym roku 
zatrudniliśmy sporo osób, jak właśnie mówiłem: z 12 na 24 przeszliśmy, więc podwoiliśmy 
liczbę tak naprawdę, ale w międzyczasie mnóstwo osób odpadło, tak że były tego 
konsekwencje, bo przy takim wzroście mylisz się – zatrudniasz kogoś, kto myślisz, że był 
świetny, i okazuje się, że nie pasuje. Natomiast już później rotacja jest dużo mniejsza, to 
znaczy np. Tomek z CTO pracuje ze mną od ośmiu lat, Delfina – od siedmiu, dużo osób jest ze 
mną od pięciu–sześciu lat. Osoby, gdy już lubią to, co robią, to po pierwsze zarabiają dobrze, 
więc myślę, że nie ma powodu, żeby uciekać – ale oczywiście zawsze może znaleźć się ktoś 
z lepszą ofertą, bez dwóch zdań, my też tu, wiadomo, nie mamy pensji… 
 
MSz: Nie macie ambicji być płacącym najwięcej pracodawcą, prawda? 
 
MŚ: Dokładnie, w tym konkursie nie startujemy – my startujemy w konkursie, żeby jak 
najfajniej się pracowało, bo ja uważam, że pensja musi być dobra, ale oprócz tego – świetna 
praca – bardzo ambitna i ciekawa. Wydaje mi się, że mamy dużą retencję dzięki stylowi pracy 
– dzięki temu, że ludzie pracują na odległość. Jak już raz posmakują tematu, to ciężko nagle 
chodzić do biura. Mamy bardzo młodych pracowników – ja kończę w tym roku 37 lat i jestem 
jednym z najstarszych w firmie – i to powoduje, że mamy małe dzieci. Zresztą ja też oczekuję 
kolejnej córeczki [śmiech]. 
 
MSz: Gratulacje, Michał! 
 
MŚ: Jeszcze trzecią córeczkę będziemy mieli [śmiech], tak że będą trzy muszkieterki – to się 
teraz pochwalę. No więc mamy małe dzieci i taka praca jest idealna dla osób, które mają małe 
dzieci, bo mogą poświęcić czas maluchom i pracować kiedy indziej – kiedy np. pociechy śpią. 
I nie ma tego stresu, nie muszą brać tyle wolnego, bo maluchy. Wiadomo, na początku biorą 
trochę wolnego, żeby się ogarnąć, ale potem to bardzo fajnie działa. Co więcej: zatrudniliśmy 
nową osobę w zeszłym roku, która, wiedzieliśmy, że w okresie próbnym urodzi dziecko, ale 
powiedzieliśmy: „OK, jeśli się sprawdzi i będzie dobra, to zatrzymamy”. Oczywiście, że się 
sprawdziła, i super wyszło. Dla młodych małżeństw to rewelacyjny sposób pracy, bo jest ten 
kontakt z dzieciakiem, a jednocześnie tym bardziej muszą się nauczyć, że gdy mają pół 
godziny roboty, to muszą robić to pół godziny – i cisną. 
 
MSz: Tak, dobra samoorganizacja jest absolutnie kluczowa w tym momencie. 
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MŚ: Tak, pomaga bardzo, ale oprócz tego bardzo wymagamy transparencji. O tym nie 
mówiliśmy, a to jest ważne do wspomnienia – kwestia transparentności: my musimy trochę 
więcej mówić – przynajmniej ja wymagam, co może komuś się nie spodobać – żeby więcej 
mówili mi, co się u nich dzieje w życiu. To wynika z kilku rzeczy – po pierwsze: jeżeli ktoś ma 
jakieś problemy, to ja chcę o tym wiedzieć, żeby mu pomóc, bo traktuję pracowników jak 
osoby dorosłe, czyli takie, które umieją same się ogarnąć, ale z drugiej strony też wymagam, 
żeby traktowali mnie jak dorosłego. Jeżeli mają problem, mówią mi śmiało, komunikują 
i wtedy próbujemy ten problem rozwalić razem: może jakiś urlop, a może coś innego, a może 
musimy wspomóc. To jest jedna rzecz.  
 
Druga rzecz: oczywiście mamy informatyków – informatycy lubią mieć dodatkowe projekty 
i np. ja im tłumaczę: „OK, jak macie dodatkowe projekty, spoko, ale w kohabitacji z firmą – 
musicie mówić mi, nad czym pracujecie dodatkowo, jeżeli pracujecie nad czymś dodatkowo, bo ja 
u Was nie siedzę, nie patrzę, nad czym w tej chwili pracujecie. Wy macie pensję za osiem godzin 
pracy w Nozbe – i mam nadzieję, że to najefektywniejsze osiem godzin – ale nie chcę Wam 
zabraniać dodatkowych projektów, bo jesteście informatykami i macie dalej być ciekawi nowych 
technologii, macie testować to, co Was kręci itd., zresztą próbujemy to, co Was, kręci, robić 
w Nozbe, ale nie zawsze możemy. Tak więc: ćwiczcie różne rzeczy, miejcie inne projekty, ale 
musicie być ze mną szczerzy po to, żeby było jasne: Dzisiaj pracowałem tyle i tyle godzin w Nozbe 
i tyle godzin nad czymś innym”. I to jest OK, dopóki nie robi się nie ta relacja – po prostu 
wymagam otwartego podejścia, uczciwego postawienia sprawy i jeżeli ktoś uczciwie stawia 
sprawę, to super i to też powoduje, że moja więź z pracownikami jest lepsza, bo wiemy 
o sobie trochę więcej. Jak mówię: nie robię tego, bo jestem wścibski – robię to, bo po prostu 
chciałbym móc podejmować decyzje, czy mogę z tą osobą się liczyć, w jakim wymiarze mogę 
się liczyć itd. 
 
MSz: Tak, czy możesz jej zlecić coś nowego, powiększyć jakoś zakres obowiązków czy raczej 
nie. To jest totalnie oczywiste. 
 
MŚ: Tak, ale gdy pracuje się w biurze i jest wyraźnie biuro osobno, dom osobno, to unika się 
tematów osobistych, bo nie wiadomo, czy ktoś tego nie wykorzysta. U nas jest tak, że 
pracujemy z domu, ten dom jest dużą częścią naszej pracy, więc tym bardziej wymagamy 
uczciwego postawienia sytuacji, bo, wiadomo, jak każdy normalnie myślący pracodawca 
chciałbym, gdy już kogoś zatrudniłem i ze mną pracuje i jest świetny, mieć go jak najdłużej 
i jeżeli ma jakieś problemy, to wolę te problemy rozwiązać. Tak jak sam opowiadasz 
o oszczędzaniu pieniędzy i kredytach – dobrze wiesz, że jeżeli unikasz spłaty kredytów, bank 
zacznie Cię gonić i robi się źle, ale jeżeli pójdziesz do banku i powiesz, że masz problem, bank 
próbuje wykumać, co zrobić, żeby Ci pomóc. 
 
MSz: Tak, bo jemu też zależy na spłacie. 
 
MŚ: Jemu też zależy na spłacie, więc zamiast unikać odpowiedzialności, to lepiej pójść do 
banku i pogadać, a bank woli coś wykombinować, dać Ci karencję albo coś tam, ale żebyś 
dalej spłacał. 
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MSz: Żeby jakiekolwiek pieniądze spływały, a nie żeby był problem, że w ogóle nie płacisz. 
Tak, to zupełnie oczywiste. 
 
MŚ: Podobnie jest z pracownikami i w ogóle z pracą. 
 
MSz: Dwie sprawy, Michał, jeszcze mnie interesują, może nawet trzy, więc będę Cię po kolei 
przepytywał. Cały czas zastanawiam się, w jaki Ty sposób stymulujesz tego ducha walki 
zespołowej, bo jednak wszyscy są rozproszeni, wiadomo, że pracują razem, ale osobistego 
kontaktu jednak nie mają. W jaki sposób Wy to kultywujecie w firmie, w jaki sposób to 
podkręcacie, żeby ludzie chcieli się ze sobą komunikować? Bo jedno to jest coś, co wynika 
z kalendarza, że mamy spotkania, a drugie to taka, powiedziałbym, komunikacja w miarę na 
bieżąco. I teraz takie filozoficzne trochę pytanie: Czy ten kontakt przez Nozbe jednak nie 
odczłowiecza tej komunikacji, którą znamy tradycyjnie? 
 
MŚ: No właśnie, kilka fajnych rzeczy wyciągasz. Po pierwsze: w każdej firmie tworzy się 
kultura – możesz tę kulturę zaprojektować, ale generalnie kultura sama się stworzy tak czy 
owak, czy chcesz tego, czy nie. U nas jest podobnie, kultura jakby się stworzyła i nadal się 
tworzy i teraz nowe osoby muszą szybko w tę kulturę się wbić. Kultura tworzy się też fajnie 
podczas tych spotkań co pół roku – widać po nich, że dużo więcej rzeczy się dzieje: ten 
kontakt osobisty wchodzi na wyższy poziom. Na zeszłym spotkaniu np. jedna z osób pokazała 
prezentację, w której było dużo postaci, która się nazywa Pieseł. To taki śmieszny piesek, 
dziwnie mówiący po polsku: „To takie wow, takie fajne”, ciekawa postać. I nagle zaczęliśmy 
używać języka Pieseła dużo bardziej [śmiech] – i na Slacku, i w ogóle, jakby to weszło do nas, 
do naszej kultury. I teraz ktoś napisze: „Nozbe taki zorganizowany” [śmiech] albo ja chwalę się, 
że będę u Ciebie na podcaście, a tutaj: „O, Michał taki sławny, wow” [śmiech]. To jest taki 
komentarz, który np. ląduje na Slacku. To rzeczy powodujące, że mamy element czegoś 
fajnego, takiej kultury. 
 
MSz: Waszego. 
 
MŚ: Tak, takiego naszego. Plus np. trochę jak Apple – Apple zawsze szukał sobie wroga: 
najpierw był IBM, potem Microsoft – my często się śmiejemy, w sposób całkiem OK, z naszych 
konkurentów – wrzucamy sobie z nich, ale też często wrzucamy na Slacka, co zrobili fajnego. 
I potem się śmiejemy, że: „Ej, kto z Was pracował u konkurenta, że takie pomysły?” i śmiejemy 
się sami z siebie, że cały nasz dział designu pracuje w Asanie, a nie w Nozbe [śmiech]. Mamy 
takie nasze grypsy: wspólny wróg, heheszki, wspólne cele, podejścia. Co więcej nawet: 
w Slacku fajne jest to, że można dodawać własne emotikony i ktoś pstryknął mi zdjęcie na 
FaceTimie, jak zrobiłem poważną minę, taką zamyśloną [śmiech] i odniósł to do emotikona. 
 
MSz: Nie próbuję sobie nawet wyobrazić tego [śmiech]. 
 
MŚ: Kosmos, to jest naprawdę kosmos, super to wygląda. Albo np. ktoś inny – Rafał, gość od 
produktu, zresztą będziesz z nim gadał – to jest megapozytywny koleś, to jeden wielki 
śmiech, niesamowity facet, daje mi strasznie pozytywną dawkę energii. Rafał jest wesoły 
i wysyłamy sobie np. też memy – jest taki uśmiechnięty Rafał, który mówi: „Test failed on 
master” [śmiech], czyli: „Test się nie udał, sorry, Winnetou, szef produktu nie przyklepuje”. Tego 
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typu klimaty, czyli memy, emotikony – one dodają osobistego kontaktu, czegoś, co powoduje, 
że tworzy się kultura firmy, i naprawdę fajnie się z taką firmą pracuje. Te nasze spotkania 
design fight np., o których mówiłem, w środy – my tam często tak się śmiejemy, że po prostu 
brzuchy bolą czasami, ale wbrew pozorom to bardzo merytoryczna rozmowa, my konkretne 
tematy rozwalamy – ale mamy tę kulturę w firmie, która się utworzyła. Często ludzie mi nie 
wierzą, że naprawdę tworzy się kultura w ten sposób – że pomimo odległości dzięki tym 
różnym sposobom, trikom ta kultura jest unikatowa i to są ludzie, z którymi ja bardzo chcę 
pracować i lubię pracować codziennie. 
 
MSz: Super, ekstra się Ciebie słucha, bo powiem Ci, że jesteś chodzącym dowodem na to, że 
się udaje, i też niesamowicie jestem ciekaw, co Rafał powie za chwilę [śmiech]. Ale jeszcze 
Ciebie muszę pomęczyć, zanim przejdę do Rafała. Zastanawiam się nad stroną prawną 
prowadzenia firmy działającej w modelu pracy zdalnej – czy Ty to w jakiś sposób 
analizowałeś, czy są jakieś uregulowania prawne, np. w kontekście praw pracowniczych, albo 
coś, na co szczególnie należy zwrócić uwagę, jeżeli się taką firmę bez biura buduje? 
 
MŚ: Na pewno są uwarunkowania pracy, stanowiska pracy itd. U mnie szefem finansowym 
firmy jest mój tata, który zajmuje się sprawami finansowymi i kadrowymi i między innymi też 
z każdym indywidualnie konsultuje, jak sobie radzi na stanowisku pracy, czy wszystko jest OK. 
Dofinansowujemy sprzęt – nie sponsorujemy, tylko dofinansowujemy sprzęt, który na 
początku jest sprzętem firmy, a po kilku miesiącach staje się Twoim osobistym. 
 
MSz: Wejdę Ci od razu w słowo: W jaki sposób dofinansowujecie – czy to jest jakiś konkretny 
procent? 
 
MŚ: Tak, dokładnie, my dajemy połowę kwoty netto. Inaczej: pracownik daje połowę kwoty 
netto, my płacimy VAT i tę drugą połowę dajemy i dzięki temu pracownicy kupują sobie 
lepszy sprzęt, niż normalnie by sobie kupili, a potem on staje się prywatnym sprzętem. Nie 
wiem do końca, jak to jest z kwestiami prawnymi, mój tata oczywiście to odpowiednio 
rozlicza, ale co mi się podoba w tym momencie: że to jest Twój osobisty sprzęt, więc lepiej 
o niego dbasz – dbasz o to, co chcesz mieć, więc jeżeli chcesz Maca, to masz Maca, jeżeli 
Windowsa – to Windowsa, jeżeli Androida, masz Androida. Zawsze kupujesz sobie lepszy, 
niżbyś normalnie kupił, kiedy firma do tego dopłaca. My dofinansowujemy całość, w sensie: 
nie tylko komputer, ale też: krzesła, miejsce pracy, router – to kwestia takich rzeczy, dbamy 
o to miejsce pracy, żeby było jak najlepsze. Oczywiście oprócz tego kwestie urlopów itd. – 
normalnie, jak… 
 
MSz: …wynika z prawa pracy. 
 
MŚ: Jak ustawa przewiduje, dokładnie. Tu też ważne, żeby z pracownikami ustalić, kiedy jest 
urlop, a kiedy praca – czasami ludzi trzeba gonić, bo np. ktoś przebywa długo na urlopie, 
a strasznie się udziela na Slacku, więc mówisz mu: „Stary, masz urlop, enjoy” [śmiech]. 
 
MSz: Skąd ja to znam… 
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MŚ: Wiadomo, ludzie chcą być w kontakcie. Staramy się dbać o to bardziej niż kiedyś, bo 
dawniej za bardzo nam się to mieszało i teraz próbujemy np. wzajemnie się gonić – widzimy 
kogoś na urlopie na Slacku i się śmiejemy, że ma stąd uciekać – ale ktoś oczywiście chciał 
tylko zobaczyć, co się stało, i skomentował. Wiadomo, jesteśmy ludźmi, ale pilnujemy tego. 
Prócz tego staramy się pomagać lokalnie – dajemy ludziom dofinansowania do sportu, do 
leczenia. Generalnie, tak jak mówiłem, staramy się dbać o pracowników bardziej, niż może 
dbałoby się w normalnej firmie, bo dom i praca u nich dosyć się zlewają i próbujemy pomóc, 
jak najbardziej możemy, żeby ta harmonia była jak najlepsza, żeby mieli dobre stosunki 
z żonami i mężami [śmiech] – wiadomo, to właśnie od nich odciągamy do pracy. 
 
Jeżeli chodzi o prawne uwarunkowania: tam jest tak naprawdę tylko kilka spraw, które trzeba 
by spełnić, a oprócz tego – podobnie jak w normalnej firmie – wystarczy dbać o tę część 
ludzką, wydaje mi się. 
 
MSz: No właśnie, powiedziałeś o benefitach pracowniczych. Chcesz coś jeszcze dodać na 
temat korzyści dla pracowników w takiej firmie jak Nozbe? Co macie być może 
niestandardowego w porównaniu z innymi firmami? 
 
MŚ: Trudno powiedzieć, czy niestandardowego. Z tego, co wiem, firmy korpo też dają dużo 
benefitów, więc trudno powiedzieć, czy dajemy coś więcej, ale ja wierzę w ten element 
dofinansowania – ktoś wyłoży coś od siebie, ale my dofinansowujemy resztę – nawet rzeczy, 
których zupełnie nie możemy sobie włożyć w koszty, czyli np. kwestie sportu – nie można 
tego zaliczyć do kosztu, to idzie od nas i tyle. 
 
MSz: Ale powiedz mi, Michale: zawsze jest u was taka zasada, że macie to dofinansowanie, 
w sensie że pokrywacie połowę czy 30%, czy ileś tam? 
 
MŚ: Dla tego typu benefitów bezpośrednich jest połowa dofinansowania – i tu 
dofinansowujemy różne rzeczy. Ale istnieje dużo rzeczy, które sponsorujemy w całości, np. 
mamy firmową kartę kredytową – w jednym z projektów Nozbe są dane do karty – i kwestia 
kupowania sobie np. książek – do pewnej kwoty po prostu masz, co chcesz. No bo nie 
będziemy podejmowali decyzji odnośnie do zakupu za 50 złotych, szkoda czasu. 
 
MSz: Szkoda energii życiowej, dokładnie tak. 
 
MŚ: Tak, boncardy są, a oprócz tego, wiadomo, w hotelu itd. firma płaci w 100% plus cały 
wikt, opierunek, dojazd, wszystko, więc tutaj w ogóle bez tematu. Tak że mamy część takich 
grubszych dofinansowań, tańsze rzeczy po prostu: proszę bardzo, i oczywiście spotkania 
firmowe w 100% – tego typu rzeczy. Mówię: to jest to, co powinno być według mnie w każdej 
firmie, że trzeba dzielić się tym… 
 
MSz: …co firma wypracuje. 
 
MŚ: Tak, to też powoduje, że ludzie są ze sobą bardziej związani. 
 
MSz: Bardziej przywiązani też do firmy, nie oszukujmy się. 



 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 24 

 

 

 
MŚ: Tak. Ciekawy element z tym spotkaniem co pół roku: próbowaliśmy różnych metod tych 
spotkań – próbowaliśmy raz w roku tylko, ale to było zdecydowanie za rzadko, morale firmy 
trochę upadało w którymś momencie, więc dwa razy w roku według mnie to rewelacja. Plus 
czasami odbywają się spotkania działów – mieliśmy kiedyś np. spotkanie działu supportu, też 
sponsorowane przez firmę, czy działu developerskiego, gdy jest jakiś konkretny problem do 
rozwalenia i chłopcy chcą np. razem pokodować, wtedy też coś takiego robimy. Ale spotkania 
firmowe organizujemy zdecydowanie tylko z pracownikami, bez innych osób, spoza firmy.  
 
Kiedyś próbowaliśmy zaprosić partnerów i to był fajny pomysł, ale wtedy nie ma takiej 
integracji między pracownikami, w sensie takiej rozmowy, bo muszą dbać też o partnerów, 
których ze sobą przytachali na spotkanie. Nic złego się nie dzieje, umówmy się – chodzi tylko 
o to, że jeśli przyjechałeś bez osoby towarzyszącej, skupiasz się na osobach, które są – na 
osobach z firmy. Doszliśmy wszyscy do wniosku, przynajmniej na razie nikt nie ma o to 
pretensji, że przez tydzień poza domem nic się nie stanie, zwłaszcza kiedy, umówmy się, 
Twoja rodzina Cię ma w domu praktycznie przez cały czas. Do tej pory nikt z rodziny nie miał 
problemu, że ktoś na tydzień wyjeżdża – w sumie na dwa tygodnie w ciągu roku. 
 
MSz: W końcu do pracy jedzie, prawie jak na delegację. 
 
MŚ: W konsultację jedzie, dokładnie. Wiadomo po co i wiadomo, że to jest ta firma, która daje 
chleb tutaj w domu. To nam fajnie pod tym względem wychodzi i integruje osoby dużo 
bardziej, a jednocześnie jest odskocznią – nie mamy tej odskoczni codziennie, że idziemy do 
pracy i wracamy z pracy, ale mamy to urozmaicenie, że przez tydzień jesteśmy poza 
problemami domowymi. Ale to też jest elastyczne, bo jeśli ktoś musi wrócić wcześniej do 
domu, bo jakieś problemy rodzinne czy coś takiego, to wraca wcześniej i tyle, tutaj nie ma 
w ogóle dyskusji. 
 
MSz: Super. Ostatnie pytanie, bo nie mam serca Cię trzymać. Ostatnie pytanie, które, myślę, 
jest krokiem w kierunku tych, którzy zastanawiają się nad takim modelem pracy. Żeby dobrze 
to sformułować: Jakie firmy Twoim zdaniem mogą implementować taki model pracy, jaki 
profil firmy predysponuje do bycia naturalnym kandydatem do pracy w modelu zdalnym, 
pracy bez biura? 
 
MŚ: Mam na to dwie odpowiedzi. Odpowiedź bardziej kategoryczna jest taka: każda praca, 
w której używasz mózgu [śmiech]. Mnie trochę przeraża ten koncept, że powstają nowe 
biurowce w centrach i musisz jechać godzinę do komputera [śmiech]. 
 
MSz: Co najmniej godzinę. 
 
MŚ: Co najmniej godzinę do komputera – po co? Komputery mamy przenośne, mamy 
smartfony, w tej chwili mój iPhone Plus praktycznie robi mi za komputer. Po co? – to jest 
jedna rzecz. Każdy, kto ma pracę umysłową, może ją wykonywać na odległość, nie potrzebuje 
jechać do biura. Oczywiście, są firmy – załóżmy: masz np. telewizję, nagrywasz w jednym 
miejscu, masz fabrykę – do których trzeba przyjechać – ale pytanie, czy musisz całą robotę 
robić w tym biurze.  
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Ja widzę duży problem psychologiczny u menedżerów: oni muszą widzieć, że wszystkie osoby 
są w firmie – i taka słynna karteczka: klik, klik o tej godzinie, klik, klik o tamtej godzinie – 
„wszedł” i „wyszedł”, jest check in, check out. Według mnie tę pracę może wykorzystywać 
naprawdę większość firm, w których są pracownicy umysłowi – nie wszyscy w pełnym 
wymiarze, niektórzy w wymiarze jakimś tam, ale wracamy do tematu psychologii i tego, że ja 
jestem zdania: traktujmy siebie jak dorosłych [śmiech], jesteśmy dorosłymi osobami. Fajnie by 
było, gdyby pracownicy byli współodpowiedzialni za firmę, a firma – współodpowiedzialna za 
pracowników – gdyby tak wszystkie firmy działały, bo jesteśmy razem, robimy coś wspólnie.  
 
Według mnie brak możliwości telepracy wynika z faktu, że pracownicy nie są traktowani jak 
osoby dorosłe: „Muszą przyjść, ja muszę patrzeć, być pewny, że on siedzi przy tym komputerze”. 
Ale Ty nawet nie wiesz, czy on siedzi na Facebooku, czy nie, skąd masz wiedzieć? Możesz 
monitorować – tylko że to w ogóle jest kosmos dla mnie – zainstalować oprogramowanie 
i patrzeć, co on robi na tym komputerze, straszne!  
 
Znowu: skupmy się na tym, jak mamy pracować w meritum. My jesteśmy przykładem 
ekstremalnym, bo pracujemy w ogóle bez biura, ale wiele rzeczy, wiele sposobów naszej 
pracy, koncepcji, zresztą sam chyba możesz się z tym zgodzić, można przekuć na normalną 
firmę, która ma normalne biuro. To nie tak, że my robimy coś zupełnie z czapy – robimy po 
prostu według mnie trochę bardziej optymalnie, bo nie mamy tego normalnego biura, ale 
przez to nie marnujemy i czasu, i zasobów na rzeczy międzyosobowe – nie potrzeba 
brainstormować codziennie w sali konferencyjnej. 
 
MSz: Wy w ogóle eliminujecie masę problemów, które mają tradycyjne firmy, bo przecież 
największy problem w biurach to znalezienie sali konferencyjnej – zawsze. Kiedy firma robi 
się kilkudziesięcioosobowa, to największym problemem jest sala konferencyjna, bo gdzieś 
trzeba się spotkać – spotkanie nie może odbyć się bez sali, a ona jest zajęta i: „Ojej, co my, 
biedni, teraz zrobimy?”. 
 
MŚ: Tak jest. Naprawdę, kwestia podejścia do siebie i do pracy. Uważam, że owszem, nie 
każdy musi, tak jak my, pracować w ogóle bez biura. Niektórzy może potrzebują, mają, 
załóżmy, sytuację w rodzinie, że wolą do jakiegoś miejsca podjechać. Ja sam przyznaję się, że 
nie zawsze pracuję z domu, czasami, tak jak mówiłem, pracuję w kawiarni, czasami w ogóle 
jadę do znajomych do biura i się wbijam i tam sobie u nich pracuję, żeby potem np. pójść 
z nimi na lunch. Ale plusem, znowu, mojej pracy jest to, że ja sobie wybieram, z kim się 
spotykam. Kiedy idziesz do biura, nie wybierasz – spotykasz się z tymi osobami, z którymi 
musisz się spotykać.  
 
Mówię: kwestia uczciwego podejścia do pracy, optymalizacji pracy i znalezienia tego 
najlepszego equilibrium między częścią merytoryczną i osobową – i przede wszystkim: 
podejścia do ludzi jak do osób dorosłych, które powinny móc za siebie decydować, być 
odpowiedzialne i powinno się im w tym pomagać. Tak jak mówiłeś, to też kwestia, że my 
musimy pomagać – wiadomo, każdy z nas łapie lenia, to nie tak, że my wszyscy jesteśmy 
produktywni. Ja wiem, że wszyscy myślą, że Ty i ja tylko trzaskamy taski i nic więcej [śmiech]. 
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MSz: Nie, to nie jest prawda, absolutnie. 
 
MŚ: Wiadomo, każdy ma gorsze i lepsze dni, jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli stworzy się: fajne 
miejsce, fajne procesy, fajny sposób interakcji, wtedy dużo łatwiej pracuje się efektywnie niż 
w sytuacji, kiedy tego się nie robi. Często, kiedy ma się gotowe biuro, to wychodzi się 
z założenia, że nie trzeba się starać, żeby stworzyć te procesy. 
 
MSz: Tak, bo infrastruktura już jest. 
 
MŚ: Bo już jest, to ludzie sobie poradzą, bo biuro jest. A to tak nie działa. 
 
MSz: No właśnie. To jednak jeszcze jedno pytanie. 
 
MŚ: Dawaj. 
 
MSz: Czy czegoś w tym modelu pracy Ci jednak brakuje? 
 
MŚ: Brakuje mi… Zwróciło mi kilka osób uwagę, że przez to, że jesteśmy bardzo rozproszeni – 
bardzo, bardzo, to znaczy tak, że nawet w Polsce każdy jest z innego miasta – to powoduje, że 
np. nie można pójść z kolegami na piwo. Osoby, które pracowały wcześniej w korpo, mówiły, 
że miały taki element pracy z kolegami – na piwo można było pójść – taka większa integracja 
poza pracą. Z drugiej strony: dzięki temu z kolei tutaj, gdzie mieszkam, spotykam się 
wieczorami z osobami, które nie mają nic wspólnego z moją pracą. Mam przyjaciół, którzy 
nawet nie do końca wiedzą, co robię. Co więcej: niektórzy myślą, że jestem housewife – że 
siedzę w domu [śmiech]. 
 
MSz: Dobre [śmiech]. 
 
MŚ: Wiesz, jak widzą, że codziennie zawożę moje dzieci do szkoły i codziennie odbieram je ze 
szkoły, oprócz tego wracam do domu, to co ja robię w tym domu [śmiech]? Niektórzy nawet 
tak myślą. Ale to powoduje, że spotykam się z osobami, z którymi chcę się spotykać, spędzać 
czas osobiście. Mówię: to jest plus i minus. Ale gadaliśmy dzisiaj: rekompensujemy to tymi 
wszystkimi elementami kultury, która powstaje mimo wszystko – pomimo tego modelu. 
Dlatego m.in. tak bardzo jest potrzebne to spotkanie raz na pół roku: żeby tak naprawdę pójść 
wieczorem do baru, pogadać, nawet wypić sobie, wiadomo, spędzić czas po prostu na luzie. 
Wtedy sobie rekompensujemy to podczas tego spotkania, jak je nazywamy ładnie: Nozbe 
reunion. 
 
MSz: Nozbe reunion. I tym optymistycznym akcentem myślę, że będziemy kończyli, Michale. 
Powiedz jeszcze wszystkim naszym słuchaczom: gdzie można znaleźć więcej informacji 
o Tobie i o Twojej firmie? 
 
MŚ: Przede wszystkim: Nozbe.com – tam jest też polska wersja, ona automatycznie 
przekieruje na Nozbe.pl. Oprócz tego mój blog: sliwinski.com (nazywam się Michał Śliwiński, 
więc jak moje nazwisko, tylko bez polskich znaków). Jestem na Twitterze: Michael Sliwinski, 
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na Facebooku, głównie piszę albo na blogu Nozbe, albo na blogu moim, ale jestem do 
chwycenia i na social mediach. 
 
MSz: Super, dzięki wielkie, Michale, za rozmowę! 
 
MŚ: Wielkie dzięki, Michał, super. 
 
No i dobrze, znamy już perspektywę Michała, prezesa i właściciela firmy, która działa 
w całkowitym modelu non-office, jak to sobie ładnie określiliśmy, a teraz spojrzymy na ten 
sam temat z perspektywy szeregowego pracownika. Drugim moim gościem jest Rafał 
Sobolewski, który odpowiada za rozwój produktu w Nozbe. Zapraszam serdecznie do 
wysłuchania tej części naszej rozmowy. 
 
Michał Szafrański: Cześć, Rafał! 
 
Rafał Sobolewski: Cześć, Michał! 
 
Michał: Przedstaw się, proszę, słuchaczom i powiedz, kim jesteś i co robisz. 
 
Rafał: Cześć, jestem Rafał Sobolewski. Lubię o sobie mówić jako pasjonat technologii, piłki 
nożnej, zdrowego trybu życia, Wrocławia i innych miast. Pierwszą z tych pasji, czyli 
technologię, realizuję zawodowo w Nozbe jako product manager. 
 
Michał: Ile czasu już pracujesz w Nozbe? 
 
Rafał: Oj, będzie już ponad dwa lata. 
 
Michał: A co robiłeś wcześniej, jeśli można wiedzieć? 
 
Rafał: Wcześniej przez trzy lata pracowałem w firmie informatycznej we Wrocławiu, która 
realizowała różne projekty informatyczne dla zewnętrznych klientów, nie miała swojego 
produktu. Tę pracę można by w zasadzie podzielić na dwa etapy: na początku przez półtora 
roku zajmowałem się testowaniem modułów bezprzewodowych. To są takie moduły 
montowane np. w terminalach płatniczych w sklepach. Ogólnie w tej firmie wytwarzane było 
oprogramowanie na te moduły, a ja je testowałem. To mniej więcej przez półtora roku. Drugie 
półtora roku zajmowałem się zarządzaniem jakością, czyli byłem wsparciem dla project 
managerów, jeśli chodzi o jakość, żeby wszystkie projekty szły zgodnie z procesem itd. 
 
Michał: Czyli, krótko mówiąc, znasz taką pracę jak biurowa. 
 
Rafał: No nie da się ukryć. 
 
Michał: [Śmiech] Rozumiem, że tam pracowałeś normalnie, w biurze, na etacie, codziennie 
przyjeżdżałeś do pracy, wychodziłeś z pracy o konkretnej godzinie, tak? To był taki tradycyjny 
model? 
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Rafał: Tak, aczkolwiek były jakieś możliwości pracy zdalnej. Zasady były takie, że trzeba było 
być w biurze między 9 a 15, ale pracować osiem godzin, czyli jeśli przychodziło się o 7, można 
było wyjść o 15, a jeśli przychodziło się o 9, to trzeba było wyjść o 17 – ale między tą 9 a 15 
trzeba było być dostępnym w razie czego, na miejscu.  
 
Na tym pierwszym etapie, gdy testowałem te moduły, nie było za bardzo możliwości pracy 
zdalnej, bo musiałbym brać te moduły, cały sprzęt ze sobą, zresztą nie miałem nawet wtedy 
laptopa służbowego, tylko komputer stacjonarny. A później, na tym drugim etapie, kiedy 
byłem specjalistą do spraw jakości, istniały możliwości pracy zdalnej, gdy np. źle się czułem, 
ale to było tylko lekkie przeziębienie i nie szło się do lekarza, albo przychodził jakiś monter 
i coś montował i musiałem być w domu, to były takie możliwości raz na jakiś czas 
popracować z domu. 
 
Michał: OK, ale nie próbowałeś pewnie z szefem wypracować takiego modelu, że np. jeden 
czy dwa dni w tygodniu na stałe pracujesz w domu? 
 
Rafał: Nie, nie próbowałem. Wiem, że niektórzy w tej firmie mieli taki model wynegocjowany, 
ale to coś innego, kiedy cała firma pracuje zdalnie, jak my w Nozbe, niż gdy tylko część firmy 
pracuje zdalnie. 
 
Michał: Jasne. To przejdźmy do Nozbe. Właśnie chciałem wiedzieć, czy masz jakieś 
doświadczenia w pracy typowo biurowej, i zastanawiam się: czy aplikując do Nozbe, 
wiedziałeś, że ta firma nie ma biura i pracuje w modelu non-office? 
 
Rafał: Tak, jak najbardziej wiedziałem i chciałem tego spróbować, dlatego m.in. aplikowałem 
do Nozbe. W zasadzie, żeby przedstawić cały kontekst tego, musielibyśmy cofnąć się nawet do 
lat 90., kiedy jako dziesięciolatek miałem pierwsze kontakty z internetem, to były chyba lata 
96–97. Ojciec pracował w instytucie fizyki na uniwerku we Wrocławiu i tam zarządzał całą 
siecią, stroną internetową i zawsze w soboty brał mnie ze sobą do pracy, żebym poznał 
komputery, sieci, internet itd. Nawet miałem wtedy swoją stronę internetową o piłce nożnej 
na serwerach uniwersytetu, chyba adres był: if.uni.wroc.pl/sobol. 
 
Michał: No proszę! Działa jeszcze czy nie? 
 
Rafał: Nie, nie, już tego nie ma [śmiech], nawet kiedyś szukałem – są dostępne jakieś archiwa 
– próbowałem znaleźć, ale niestety nie ma. Tak że już od małego byłem przyzwyczajony do 
komputerów, internetu i do tego, że coś tam się realizuje. Bądź co bądź był to już jakiś projekt 
zrealizowany w internecie, prawda?  
 
Później, w liceum, w 2002 roku, trafiłem do mocnej klasy informatycznej i oczywiście 
stworzyliśmy swoją stronę internetową i prowadziłem na niej, powiedzmy, dział sportowy, 
w którym pisałem różne relacje z meczów naszej klasy w igrzyskach szkolnych. Mieliśmy 
bardzo fajne liceum, w którym były nie tylko: informatyka, matematyka, ale też sportowo. 
Bardzo fajne mieliśmy zawody, rywalizację wewnątrzklasową, tak więc tutaj też można było 
się wykazać. I później, wiadomo, studia na Politechnice Wrocławskiej i tam bardzo często 
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wspólne projekty czy jakieś zadania na laboratoria się wysyłało z pomocą internetu 
wykładowcom czy prowadzącym, nie trzeba było przychodzić na zajęcia. 
 
Michał: I co, spodobało się, rozumiem? 
 
Rafał: No tak, takie naturalne mi się to wydawało. Gram w takiego menedżera piłkarskiego 
on-line, z przyjacielem zakumplowaliśmy się ze społecznością z całej Polski i realizowaliśmy 
wspólne miniprojekty, uruchomiliśmy nawet internetowe radio o tym menedżerze piłkarskim, 
coś jak podcast [śmiech], wtedy jeszcze podcastów chyba nie było. Tak jak mówię, od 
młodości jestem przyzwyczajony do realizowania różnych rzeczy przez internet. 
 
Michał: W takim trybie zdalnym i z ludźmi, którzy znajdują się w zupełnie innych miejscach 
niż Ty. No właśnie, to teraz przejdźmy może do tego Nozbe. Powiedziałeś, że wiedziałeś, 
aplikując do Nozbe, że firma pracuje w modelu bez biura. Co sobie wyobrażałeś na temat tej 
pracy, gdy się rekrutowałeś, i które z tych założeń czy wyobrażeń okazały się trafne, a co do 
czego się pomyliłeś, gdybyś mógł powiedzieć z perspektywy osoby, która taką pracę 
w modelu zdalnym rozpoczyna? 
 
Rafał: Zaskoczyło mnie, że bardzo dobrze mi się pracowało już od początku, i to w zasadzie 
jedyna rzecz. Miałem pewne obawy przed tym, czy podołam. 
 
Michał: A jakie to były obawy? Czego się obawiałeś? 
 
Rafał: Czy wystarczy mi dyscypliny przede wszystkim, bo w poprzedniej pracy jednak z tym 
nie było u mnie najlepiej, ale to najprawdopodobniej wynikało z tego, że to, co robiłem, nie 
sprawiało mi radości. I tutaj moim zdaniem jest klucz: jeśli to, co robisz, sprawia Ci radość, nie 
ma znaczenia, czy pracujesz w biurze, czy poza biurem, w modelu non-office. Wtedy będzie 
dobrze, bo co z tego, że ktoś będzie megasuperzdyscyplinowany – jeśli będzie robić rzeczy, 
które mu się nie podobają, gdzieś tam wewnętrznie się sfrustruje i w pewnym momencie 
wybuchnie. 
 
Michał: OK, czyli przede wszystkim: robić tę pracę, którą lubimy, tak? Po to, żeby była ta 
samomotywacja. A jakieś wyobrażenia jeszcze typu, no nie wiem, być może coś Ci się 
wydawało, co się nie sprawdziło? Sam jestem ciekaw. 
 
Rafał: Na to pytanie raczej nie mam odpowiedzi. Wydaje mi się, że zapamiętałbym coś, co 
mnie zaskoczyło. Wiesz, ja już w 2009 roku założyłem konto w Nozbe. Wtedy też 
przeczytałem książkę Getting Things Done i testowałem różne aplikacje. Kiedy się 
zatrudniałem w Nozbe, przeczytałem wszystkie możliwe materiały o tej firmie, o Michale, 
więc wiedziałem, na co się piszę, i wszystko się sprawdziło. 
 
Michał: Jak dostałeś pracę w Nozbe? 
 
Rafał: Oj, to długa historia [śmiech]. 
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Michał: Dawaj. Powiedz, jak się rekrutuje do takiej firmy, bo rozumiem, że takiej rozmowy na 
żywo, twarzą w twarz, chyba nie miałeś w procesie rekrutacji, wszystko przez sieć się 
odbywało, prawda? Opowiadaj. 
 
Rafał: Tak, wszystko przez sieć. Jak mówiłem, w 2009 założyłem konto w Nozbe, oprócz tego 
testowałem też różne inne aplikacje GTD, ale zawsze wracałem do Nozbe – jakoś najbardziej 
mi się spodobało. W 2010 roku dostałem w prezencie iPoda Touch – to było moje pierwsze 
urządzenie Apple’a – i od tego zaczęła się moja fascynacja tym sprzętem. Odkryłem wtedy też 
podcasty, jednym z nich był „Nadgryzieni” – bardzo znany podcast w świecie technologii 
w Polsce, a w 62. odcinku pojawił się Michał Śliwiński i opowiedział trochę o tym, co oni 
robią w Nozbe. Zresztą zdaje się, że nawet pojawił się na moją prośbę, bo w którymś odcinku 
Wojtek Pietrusiewicz zapytał: „Kogo byście chcieli widzieć w następnych odcinkach?” 
i skomentowałem, że Michała Śliwińskiego, a trzy tygodnie później ten odcinek się pojawił.  
 
Wtedy też zaczynałem moją poprzednią pracę, w której może nie tyle nie szło mi najlepiej, bo 
testowanie modułów bezprzewodowych szło mi całkiem dobrze, ale czułem, że potrafiłbym 
coś więcej, więc zacząłem się uczyć programowania na iOS-a. Ale gdy tylko zacząłem się 
uczyć, po miesiącu pojawiła się okazja przejścia do działu zarządzania jakością, z którego 
odszedł mój przyjaciel – przeszedł do innej firmy – i w którym robił bardzo fajną robotę. No 
niestety, okazało się, że chyba brakowało mi umiejętności na to stanowisko – trzeba było 
mieć trochę umiejętności w gierkach politycznych, powiedziałbym, bo moje cele nie zawsze 
były zbieżne z celami project managera, a zwykle, jeśli ktoś już znalazł się na tym stanowisku, 
jest jednak bardziej doświadczony od Ciebie i ciężko z nim cokolwiek ugrać, że tak powiem 
[śmiech]. 
 
Michał: Czyli, rozumiem, wojny biurowe. 
 
Rafał: Tak, tak. To jest jednak fajne w małej firmie, że wszyscy mamy zbieżne cele, a w takich 
korporacjach są jakieś luźne gierki biurowe. W tej robocie w zasadzie robiłem to, co musiałem 
robić, a całą resztę czasu przeznaczałem na czytanie internetu, tak m.in. trafiłem na Twojego 
bloga, i znowu zacząłem się uczyć oprogramowania na iOS. 
 
Michał: A skąd się uczyłeś w ogóle? Bo rozumiem, że jesteś samoukiem. 
 
Rafał: Tak, ale w sumie nigdy tego nie skończyłem. Uczyłem się z iTunes U, tam są fajne 
kursy. 
 
Michał: Czyli uniwersytet, bo to jest iTunes University, który jest w iTunesach dostępny 
i w zasadzie każdy może tam zajrzeć i sobie korzystać. 
 
Rafał: No tak, tam były nagrywane wykłady z programowania z Uniwersytetu Stanforda, więc 
jeśli ktoś chce się nauczyć programowania iOS, to polecam, bo naprawdę w fajnej formie było 
to podawane.  
 
Pewnego dnia zgłaszałem buga w Nozbe do supportu. Nie był to pierwszy zgłoszony przeze 
mnie bug i na pewno nie ostatni [śmiech]. Dostałem odpowiedź z prośbą o przetestowanie 
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jakiegoś workarounda, czyli obejścia problemu, ten workaround nie zadziałał i następną 
odpowiedzią było: „Aha, to jest znany problem, naprawimy w następnej wersji”. W tym momencie 
skumałem, że coś słabo w tym Nozbe zarządzają bazą wiedzy o błędach i że ja w sumie mam 
doświadczenie, jak to robić. Przygotowałem CV, stwierdziłem: „Przydałoby się jeszcze napisać 
jakiś fajny list motywacyjny” [śmiech] – kurde, nigdy tego nie robiłem. Tę pracę, którą miałem, 
tak trochę po znajomości dostałem, to była moja pierwsza praca. Przygotowałem CV, usiadłem 
do pisania listu motywacyjnego, napisałem jedno zdanie, drugie i potem już poszło jak 
z płatka – w 15 minut napisałem bardzo fajny list motywacyjny – taki, że gdy go 
przeczytałem, stwierdziłem, że Michał będzie frajerem, jeśli mnie nie zatrudni [śmiech]. To 
było w maju 2013 roku. Jedyną odpowiedzią, jaką dostałem wtedy, było, że moje zgłoszenie 
zostało przekazane do odpowiedniej osoby. 
 
Michał: Niemalże standard korporacyjny. 
 
Rafał: Tak [śmiech]. I nic się nie działo przez jakiś czas. Moja frustracja związana z ówczesną 
pracą narastała i już takie myśli mi przychodziły, żeby spróbować coś samemu. Zainspirowany 
trochę Twoim przykładem, szykowałem się do założenia bloga, więc gdyby nie Nozbe, 
zostałbym blogerem, Jezus Maria [śmiech]. Ale też nie wiedziałem za bardzo, czy iść w stronę 
technologii, czy może bardziej w piłkę nożną – jakieś dziennikarstwo sportowe, coś takiego – 
jednak pod koniec sierpnia zadzwonił do mnie Michał i migiem się dogadaliśmy. Po minucie 
rozmowy już czułem, że nadajemy na tych samych falach i coś z tego będzie, tak że dość 
szybko się dogadaliśmy. Też miałem takie szczęście, że akurat wtedy był zjazd Nozbe 
w Barcelonie, więc od razu, gdy zaczynałem pracę, poleciałem do Barcelony i poznałem cały 
zespół, co mi bardzo ułatwiło wdrożenie. Ciekawostka: akurat gdy leciałem do Barcelony 
samolotem, słuchałem Twojego podcastu, w którym opowiadałeś o Nozbe, jak Ty go używasz. 
 
Michał: O, no proszę, świat jest mały. 
 
Rafał: No, dokładnie [śmiech]. I tak w zasadzie się zaczęło, w Barcelonie szybko złapałem 
dobry kontakt z całym zespołem i co ciekawe, gdy wróciliśmy i zacząłem pracować, już po 
tygodniu pracy zdalnej odczułem, że mam lepszy kontakt z osobami w Nozbe niż z osobami 
z poprzedniej pracy. 
 
Michał: A z czego to wynikało, że czułeś, że masz lepszy kontakt? 
 
Rafał: Po prostu zintegrowałem się z tymi osobami i, co moim zdaniem megakluczowe, 
wszyscy z zespołu lubią to, co robią, lubią Nozbe jako produkt i chcą go rozwijać. To też jest 
według mnie bardzo fajne, gdy firma ma swój produkt i go ciągle rozwija, a nie realizuje 
jakieś projekty dla zewnętrznych firm. Wtedy pracownik ma poczucie, że: „to jest nasze 
dziecko”. 
 
Michał: Tak, to jest absolutnie kluczowe, można powiedzieć, że w każdej firmie jest ważne, 
żeby pracownicy wierzyli w to, co robią [śmiech], ale różnie z tym bywa w praktyce. Tak się 
zastanawiam, bo mówimy o tej pracy zdalnej, z Michałem też o tym rozmawiałem, ale 
chciałbym usłyszeć od Ciebie: jak wygląda tak naprawdę Twój dzień pracy, jak Ty go pod 
siebie ułożyłeś? Wstajesz rano i co dalej? 
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Rafał: Wiesz co, mój dzień pracy wygląda bardzo różnie, bo dostosowuję go do rozmaitych 
czynników, takich jak: pora roku, pogoda i różne sprawy prywatne, jakie mam do załatwienia. 
A ostatnio, zimą, powiedzmy, schemat jest taki, że wstaję o 7, wiadomo, zdrowe śniadanko, 
od 8 do 12 pracuję, później robię sobie przerwę mniej więcej do 15, jeśli jest fajna pogoda, 
wychodzę pobiegać, a jeśli nie, to przynajmniej na jakiś spacer, zakupy, obiad i potem znowu 
cztery godziny pracy. 
 
Michał: OK, czyli dzień dzielisz sobie na takie bloki czterogodzinne, mówisz, w zimie: od 8 
do 12 i powiedzmy od 15 do 19. 
 
Rafał: Tak, w zimie dzień jest krótki, więc fajnie jednak skorzystać ze światła dziennego. Tak 
to dzielę. W lecie np., gdy są upały, staram się wyjść pobiegać przed pracą, rano, kiedy jeszcze 
nie jest tak gorąco. Tak więc mówię: to się zmienia w zależności od różnych rzeczy, bo dzisiaj 
nagrywamy podcast, więc dopiero gdy skończymy, pewnie jakiś obiadek zjem i pójdę na 
spacer. 
 
Michał: Jasne. No właśnie, ale jak Ty się samoorganizujesz, jak Ty siebie pilnujesz, żeby 
rzeczywiście tę pracę wykonać? 
 
Rafał: Wiesz co [śmiech], samo przychodzi, jeśli człowiek lubi swoją pracę. Ja muszę bardziej 
pilnować siebie, żeby za dużo nie pracować, bo ostatnio, gdy mieliśmy wydanie 3.0, to już 
przesadzałem. Tak się śmieję zawsze, że w poprzedniej pracy miałem wyrzuty sumienia, gdy 
np. przeglądałem internet, jeśli nie miałem żadnych zadań. A teraz mam wyrzuty sumienia, 
kiedy czytam jakieś newsy czy blogi technologiczne w weekend, bo od razu mam pomysły, jak 
to powiązać z Nozbe [śmiech]. 
 
Michał: OK, czyli w praktyce pracujesz za dużo, można powiedzieć. 
 
Rafał: No tak, to jest moim zdaniem największy minus tej pracy, że praktycznie pracuje się 24 
godziny na dobę. 
 
Michał: Trochę jak przedsiębiorca, co? 
 
Rafał: Tak, bo w sumie ja sam jestem przedsiębiorcą – mam swoją firmę, więc rozliczam się 
z Michałem na faktury, tak jest jednak bardziej realnie, bo sam muszę sobie zorganizować 
biuro i ponosić w związku z tym jakieś koszty. Jest się te 24 godziny na dobę w pracy 
i naprawdę ciężko się odciąć od tego, co się dzieje w firmie – nawet na urlopie. 
W poprzedniej pracy nie miałem z tym żadnego problemu [śmiech]. 
 
Michał: Wychodzę, trzaskam drzwiami i już mnie nie ma, tak? 
 
Rafał: Tak, tak. 
 
Michał: A teraz, jak to mówią moje znajome: moja praca polega na tym, że wstaję rano, 
przecieram oczy i jestem w pracy [śmiech]. 
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Rafał: [Śmiech] Tak. To ma dobrze, bo praca mu się nie śni. 
 
Michał: A Tobie się śni praca? 
 
Rafał: No… 
 
Michał: Bywa [śmiech]? 
 
Rafał: Raz czy dwa razy mi się śniła do tej pory. 
 
Michał: Nie, to dramatu nie ma. 
 
Rafał: Dramatu nie ma, ale muszę w tym roku bardziej pilnować tego – chciałbym zmierzyć 
dokładniej, ile… 
 
Michał: …ile rzeczywiście pracujesz. Właśnie miałem cię o to spytać, czy przypadkiem nie 
mierzysz, nie stosujesz jakiegoś stopera, tak żeby rzeczywiście się ograniczać, bo powiem Ci, 
mam dokładnie ten sam problem – w tym sensie, że bardzo trudno mi się oderwać od pracy, 
nawet w takich momentach, w których teoretycznie się od niej odrywam, bo robię coś innego, 
a jednak głowa jest zaprzątnięta i cały czas coś tam przemyśliwuję sobie w tle. Powiem 
szczerze, ja nie mam dobrego patentu, jak to zmienić – różne sposoby i techniki próbuję na 
sobie stosować, ale summa summarum rzeczywiście jestem takim typem pracującym i cały 
czas w tej pracy siedzę – jeśli nie rękami, to głową. 
 
Rafał: Coś w tym jest, bo wychodzę pobiegać, zakładam słuchawki na uszy, jakiś podcast leci 
o technologii i od razu mój mózg się uruchamia. 
 
Michał: Wątki myślowe się uruchamiają [śmiech]. No właśnie, to mamy pierwszy fajny minus, 
w tym sensie, że nie jest tak, że są same plusy tej pracy – istnieje też taki minus, że w tej 
pracy jesteśmy w zasadzie cały czas i musimy umieć sobie te ramy zawężać. To może dla 
odmiany powiedzmy o plusach tej pracy. Co jest według Ciebie zaletą albo zaletami pracy 
w takim modelu? 
 
Rafał: Trochę tego będzie – ale jeszcze powiem o jednym ważnym minusie. 
 
Michał: Dawaj, śmiało. 
 
Rafał: Taki protip: nie ma bezpłatnej kawy [śmiech]. 
 
Michał: No, wiem coś o tym [śmiech]. 
 
Rafał: Tak więc rzeczywiście, jeśli ktoś chce przejść na taki model, musi mieć świadomość 
tego. 
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Michał: Tak – że jednak w pracy biurowej jest szereg takich benefitów typu: przychodzimy – 
zacznę od tej brutalnej strony – naładujemy komórkę cudzym prądem, w sensie: nie płacąc za 
niego, wypijemy cudzą kawę, być może mamy na miejscu jakiś inny zestaw atrakcji, 
opłaconych przez kogoś innego, nie musimy się o to martwić, a w przypadku kiedy naszym 
biurem jest nasz własny dom, to wszystkie inne koszty, które wiążą się z obsługą tego biura, 
przenosimy do domu – taka prawda. 
 
Rafał: No, coś w tym jest. 
 
Michał: Jeszcze jakieś minusy [śmiech]? 
 
Rafał: Jeszcze jakieś minusy? Może wdrożenie nowego pracownika jest mniejsze, jeśli 
zatrudnia się go tylko przez internet, i na początku nie pozna od razu osób, z którymi pracuje. 
 
Michał: OK, czyli nowe osoby mają trudniej przez to, że w zasadzie nie ma tego kontaktu 
osobistego, trudniej im się zintegrować, tak? 
 
Rafał: Tak, ale to znika po pierwszym wspólnym zjeździe firmowym. 
 
Michał: OK. Michał mówił, że organizujecie zjazdy w tej chwili dwa razy do roku, więc jeśli 
kogoś w międzyczasie się zrekrutuje, to w perspektywie paru miesięcy na pewno będzie miał 
szansę poznać swoich współpracowników osobiście. No dobra, to co, plusy? 
 
Rafał: To plusy. Dobra, jako pierwszy – tutaj sobie wypisałem: największy plus to zdrowie. Od 
kiedy pracuję w Nozbe, byłem chory może przez trzy dni. 
 
Michał: Z czego to wynika? 
 
Rafał: Brak klimatyzacji. 
 
Michał: O, fakt w sumie. 
 
Rafał: Zawsze, gdy jesteś w biurze, każdy codziennie manipuluje przy tej klimie: niektórym 
jest za zimno, niektórym za gorąco, jeszcze, nie daj Boże, masz miejsce z biurkiem pod samą 
klimatyzacją, to już masakra.  
 
To, że tworzysz sobie środowisko pracy takie, jakie Ty chcesz, jakie Tobie odpowiada, 
pracujesz na sprzęcie takim, jaki Ty chcesz, jaki sobie wybierzesz, a nie jaki ktoś Ci narzuci. 
Możesz wszystko dostosować pod siebie, sprawdzić, przetestować, jak to działa, i ewentualnie 
zmienić. 
 
Michał: Właśnie. A na ile znałeś swoje preferencje, to znaczy: ile razy zmieniałeś konfigurację 
swojego biura? 
 
Rafał: Oj, ciągle zmieniam [śmiech]. Właśnie dzisiaj będę zamawiać nowe krzesło i klawiaturę, 
myszkę, żeby było to bardziej ergonomiczne. 
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Michał: No właśnie, to też miecz obosieczny, bo przychodzisz do biura, masz coś zastanego, 
nie dyskutujesz z tym, po prostu wchodzisz i masz. Kiedy dostajesz możliwość ustawiania pod 
siebie, nagle się okazuje, że generujesz koszty, bo co chwila coś wymieniasz, optymalizujesz, 
poprawiasz. Ja teoretycznie też mogę powiedzieć: „Fajnie mam, bo mam własne biuro”. Prawda 
jest taka, że we wrześniu zacząłem tu pracować, mamy luty, a ja go nadal nie wyposażyłem 
w takim zakresie, w jakim ono powinno być wyposażone – nie chcę powiedzieć, że 
w podstawowe rzeczy, ale w dużej mierze tak to właśnie wygląda, nie [śmiech]? 
 
Rafał: No tak, ale trzeba optymalizować, bo bądź co bądź w biurze spędzamy mnóstwo czasu 
z naszego życia. 
 
Michał: Prawda. 
 
Rafał: Lepiej wydawać pieniądze na te rzeczy, których używamy przez długi czas, niż rzeczy, 
których nie będziemy używać. Teraz zastanawiam się nad kupnem samochodu i szkoda mi 
wydawać dużo pieniędzy na niego, kiedy używam go może dwa razy w tygodniu. 
 
Michał: Tak, bardzo sporadycznie. Dokładnie, takie same przemyślenia mam w tej chwili. 
 
Rafał: Dobrze, to był pierwszy plus. Drugi: sam sobie wybierasz godziny, kiedy pracujesz. 
Dzięki temu pozostałe rzeczy w życiu, jakieś prywatne sprawy, możesz robić w tych porach, 
które są bardziej efektywne: czyli możesz coś załatwiać, poruszać się po mieście w tych 
godzinach, kiedy nie ma korków, a popracujesz później. Tak jak już wspomniałem, w zimie 
możesz wyjść na spacer w ciągu dnia, kiedy jeszcze jest jasno. Teraz np. przed chwilą właśnie 
przywieźli zakupy z Tesco, bo takie większe zakupy spożywcze zamawiam przez internet, żeby 
nie chodzić po sklepach, bo tego po prostu nienawidzę [śmiech], i mogę sobie wybrać tę porę, 
kiedy jest najtańsza dostawa. 
 
Michał: Aha, bo w Tesco różnicują koszt, tak? 
 
Rafał: Tak, różnicują, więc za każdym razem ze 4 złote oszczędzam. Zakładając, że zamawiam 
co tydzień, to 200 złotych w kieszeni mam. 
 
Michał: Rocznie. No, elegancko. Widzę, że nauka nie idzie w las – czytanie bloga się przydaje 
[śmiech]. 
 
Rafał: Tak jest, też oszczędza się przede wszystkim na komunikacji, nie trzeba jeździć. 
 
Michał: No, i czas, i pieniądze tak naprawdę. 
 
Rafał: I to jest super. Kolejna rzecz: forma zatrudnienia taka, jaka Ci odpowiada – mówię 
z perspektywy Nozbe, nie ogólnie z perspektywy modelu non-office. U nas można się 
zatrudnić albo na umowę o pracę, albo na swoją działalność, więc co kto chce.  
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Kolejny plus – o tym już w zasadzie wspomniałem i wydaje mi się, że w modelu non-office 
w innych firmach też tak jest – pracujemy nad własnym produktem. W zasadzie o tym 
gadaliśmy.  
 
Kolejny plus: lepszy kontakt ze współpracownikami, co może wydawać się trochę 
paradoksalne.  
 
Michał: No właśnie, rozwiń, zdecydowanie rozwiń.  
 
Rafał: Chodzi o to, że nie widzisz się z nimi codziennie, pięć razy w tygodniu po osiem godzin, 
w związku z tym masz ochotę z nimi spędzać czas, gdy mamy np. zjazd firmowy – nie ma 
opcji, żebyśmy byli sobą zmęczeni. 
 
Michał: Mhm. Umówiliście się jakoś z Michałem, że mówicie to samo [śmiech]? 
 
Rafał: Nie no, po prostu ja mam te same odczucia [śmiech]. 
 
Michał: Rozumiem, super [śmiech]. 
 
Rafał: Ale kiedyś właśnie z Michałem dokładnie o tym rozmawialiśmy, że to jest super 
w naszej pracy. OK, następny plus: nie trzeba planować tak jak w korporacjach urlopu rok do 
przodu. Tak miałem w poprzedniej pracy – że wymagali, żebym do końca stycznia zaplanował 
urlop na cały rok. 
 
Michał: Taka siatka urlopów. 
 
Rafał: To jest straszne. Tutaj my pracujemy tak, że wydajemy nową wersję co cztery do 
sześciu tygodni, więc z trochę większym wyprzedzeniem te dłuższe urlopy trzeba zaplanować 
i nie ma z tym żadnego problemu. 
 
Michał: Ale to jest specyfika Nozbe. 
 
Rafał: Kolejna rzecz: ostatnio mój przyjaciel był w szpitalu i mogłem go odwiedzić w ciągu 
dnia, kiedy nikt inny nie mógł, bo wszyscy byli w pracy. 
 
Michał: O tak, jest coś takiego, że rzeczywiście nawet jeżeli próbujesz się umówić… Ja widzę 
po sobie nawet, że jestem w stanie pójść do kina w ciągu dnia. Oczywiście to nie jest tak, że 
chodzę często do kina w dzień, ale mam taką możliwość i w zasadzie mogę wyjść w ciągu 
dnia, podczas gdy jeżeli chciałbym pójść z kimś, kto pracuje na etacie, nie ma na to 
praktycznie szansy. Jest tych plusów trochę. Plusy plusami, minusy minusami, ale wydaje mi 
się, że trzeba być człowiekiem, który ma pewne cechy samodyscypliny. No właśnie, co jeszcze 
jest potrzebne osobie, która chciałaby pracować w takim modelu, jak ci się wydaje? Albo 
komu mógłbyś polecić pracę w takim trybie? 
 
Rafał: Na pewno trzeba mieć trochę dyscypliny i samodzielności, ale jak wspomniałem 
wcześniej, tak się zastanawiałem nad tym pytaniem i nie potrafiłbym znaleźć takiej cechy 
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oprócz odrobiny dyscypliny, która musi być, poza tym, że musisz lubić to, co robisz. Wtedy taki 
model nie będzie dla Ciebie problemem, tylko dodatkową zaletą. 
 
Michał: Podpowiadają mi na Periscopie, że trzeba lubić samotność. Zgodzisz się z tym czy 
nie? 
 
Rafał: Nie, czemu? Ja spotykam się ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną, z dziewczyną, nie ma 
z tym problemu. 
 
Michał: Też to skomentuję: trochę tak jest, że zależy, czy się ma życie poza pracą czy nie, bo 
jeżeli nie ma się życia poza pracą, to rzeczywiście pracę w biurze traktuje się jako okazję do 
spotkania się z innymi osobami, a z drugiej strony, jeśli ma się podejście mocno zadaniowe, 
np. ja jestem taką osobą, że po prostu lubię pracować i wręcz nie lubię, kiedy inni mi 
przeszkadzają w mojej pracy, czyli gdy się skupiam na nagraniu podcastu, to wszystkie 
przeszkadzajki mam wyłączone, to oczywiste. Albo gdy odpowiadam na maile albo piszę 
artykuł, to tym bardziej nie chcę, żeby mi telefon dzwonił, wręcz mam ściszony. To jest 
kwestia tego, na ile koncentrujemy się na tym, co robimy, tak mi się wydaje, czyli jeżeli 
chcemy efektywnie pracować, wiadomo, że musimy się skoncentrować. Zawsze, kiedy się nie 
koncentruję, czyli coś zaczyna mi przeszkadzać, robota nie idzie. Trochę tak jest.  
 
Tak że nie, jedno drugiego absolutnie nie wyklucza, akurat się z tym nie zgodzę, że trzeba 
lubić samotność, żeby tak pracować. Trzeba po prostu lubić, myślę, efektywną pracę – to na 
pewno. Czyli to jest trochę to, co powiedziałeś: trzeba lubić pracę, którą się wykonuje, bo 
jeżeli lubimy pracę, którą wykonujemy, to staramy się zrobić ją jak najlepiej, jak 
najefektywniej, a czas na inne rzeczy po prostu przeznacza się poza godzinami pracy, nie? 
 
Rafał: No tak, też gdy uda się zrealizować jakieś trudne zadanie, to od razu się tym chwalimy 
na Slacku w firmie i piszemy do siebie. 
 
Michał: Czyli tę komunikację macie, tylko ona jest nie osobistym kontaktem, twarzą w twarz, 
tylko osobistym kontaktem z wykorzystaniem technologii, tych możliwości, które są w tej 
chwili dla nas wszystkich dostępne w zasadzie. 
 
Rafał: Tak, dokładnie. O właśnie, tak mi się skojarzyło – to, co może było zaskoczeniem: jak 
fajnie można się komunikować przez GIF-y na Slacku. 
 
Michał: To powiedz trzy słowa o tym. 
 
Rafał: To jest taki trochę substytut osobistej komunikacji – wyrażenie emocji przez różne 
śmieszne obrazki [śmiech]. 
 
Michał: OK, nie słuchałeś podcastu z Michałem, więc nie wiesz, ale Michał bardzo dużo 
opowiedział na temat tego, jakim Ty jesteś wesołkiem i jakie memy produkujesz i wrzucasz 
wszystko na Slacka, jak się dokładasz do budowania kultury korporacyjnej [śmiech]. 
 
Rafał: [Śmiech] No dobra, będę musiał posłuchać w takim razie. 
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Michał: Będziesz musiał posłuchać. Powiedz, Rafał, jeszcze, nie będę przedłużał, bo bardzo 
dużo mówisz o tym, o czym w zasadzie już Michał wspomniał, więc idę śmiało do przodu, ale 
też zależy mi na tym, żeby poznać Twoje osobiste wnioski po tych trzech latach pracy. 
Porównując to z pracą etatową, już całkiem sporo powiedziałeś, ale gdybyś miał np. porównać 
relacje z pracownikami w poprzedniej firmie i obecnej, to czy widzisz jakieś różnice? 
 
Rafał: W sumie już o tym wspomniałem – duże różnice widzę. 
 
Michał: Ale jak myślisz, z czego one wynikają – rzeczywiście z tego, że tamtej pracy nie 
lubiłeś tak bardzo, jak lubisz tę, czy z czegoś innego jednak? 
 
Rafał: Myślę, że wynika to z tego, że w zasadzie mamy zespół ludzi, którzy lubią podobne 
rzeczy, czyli są pasjonatami technologii, kochają Nozbe i chcą go rozwijać plus lubią 
pracować z domu, więc może gdzieś tam jest jednak jakiś podobny zestaw cech. 
 
Michał: OK, czyli macie o czym się komunikować także poza zadaniami, rozumiem. 
 
Rafał: Tak jest [śmiech]. 
 
Michał: A próbowałeś pracować w tym trybie zdalnym również spoza swojego miasta, czyli 
spoza Wrocławia, w sensie: gdzieś wyjeżdżałeś np., odrywałeś się, spędzałeś miesiąc w jakiejś 
ciepłej części świata, mimo wszystko pracując, czy jeszcze tego nie praktykowałeś? 
 
Rafał: Z zagranicy jeszcze mi się nie zdarzyło, ale już np. w tamtym roku na tydzień 
wyjechałem nad jezioro na ryby i wziąłem ze sobą pracę. 
 
Michał: Czyli nie byłeś na urlopie, tylko to była w zasadzie zmiana miejsca pracy? 
 
Rafał: Tak, zmiana miejsca i nie było problemu. 
 
Michał: Super. Z jednej strony ciekawe, że stwarza to takie możliwości, a jednak wcale nie jest 
tak, że intensywnie z tych możliwości korzystamy, czyli teoretycznie można by było 
wyprowadzić się na drugi koniec świata. Ja np. jestem taką osobą, która nieszczególnie lubi 
podróżować, zresztą się z tym nie kryję, więc dla mnie to nie jest jakoś bardzo atrakcyjne, ale 
spodziewam się, że są takie osoby, które mogłyby chcieć pracować w takiej firmie ze względu 
na to, że w zasadzie umożliwia im spędzanie każdego miesiąca życia w innym miejscu. Są 
w ogóle takie osoby w Nozbe czy nie? 
 
Rafał: Są, Michał nie mówił o tym? 
 
Michał: Michał wspominał chyba o Magdzie. Magda, asystentka Michała, tak? Dobrze 
pamiętam? 
 
Rafał: Tak, tak. 
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Michał: Że Magda przeprowadziła się do Francji. 
 
Rafał: No tak, ale jeszcze są osoby z działu wsparcia klienta, które pracują na pół etatu 
i jednocześnie studiują, np. taka Martyna wyjechała do Japonii i już tam siedzi prawie rok, 
Emilia jest na Tajwanie i Łukasz był w Belgii, teraz już chyba będzie wracać. 
 
Michał: No to nieźle w takim razie. Nie korci Cię, żeby gdzieś się przemieścić? 
 
Rafał: Myślałem o tym, żeby wyjechać na kilka tygodni w tym roku: z tego dwa tygodnie 
urlopu, reszta – spróbować pracować gdzieś z ciepłego kraju, z Włoch czy Hiszpanii, ale 
jeszcze zobaczymy. 
 
Michał: Prawie wyszło nam optymistycznie na koniec [śmiech]. Powiedz mi, czy Ty rozważałeś 
w ogóle kiedykolwiek powrót do pracy na etacie, czy Nozbe i ta praca zdalna już tak bardzo 
Cię wypaczyły, że nie wyobrażasz sobie pracy w tradycyjnym biurze? 
 
Rafał: Raczej sobie nie wyobrażam. 
 
Michał: [Śmiech] Zasugerowałem Ci odpowiedź, jestem okropny. 
 
Rafał: Nie, nie, już miałem przygotowaną. Po prostu nie wyobrażam sobie w tym momencie 
inaczej pracować, ale to, że dzisiaj sobie nie wyobrażam, nie znaczy, że za 10 lat nie będę. To 
się zmienia – 15 czy nawet 10 lat temu nie wyobrażałem sobie, że można pracować tak jak 
teraz. Świat idzie do przodu i może jeszcze powstanie fajniejszy model niż non-office. 
 
Michał: No tak, można się nad tym zastanawiać. Elon Musk, szef Tesli, pracuje nad 
Hyperloopem – szybkim sposobem przemieszczania się – może zlikwidujemy problem 
dojazdu do pracy? Zobaczymy, żartuję oczywiście. Rafał, co ciekawego jeszcze mógłbyś 
powiedzieć na sam koniec osobom, które w tej chwili zastanawiają się nad zmianą pracy albo 
np. chciałyby zaimplementować taki model pracy zdalnej w tej pracy, w której w tej chwili się 
znajdują – masz może dla nich jakieś podpowiedzi na koniec? 
 
Rafał: Na pewno trzeba przetestować swój sposób planowania dnia, nie tylko jeśli chodzi 
o pracę, ale też np. ja, gdy zacząłem pracować w Nozbe, trochę przytyłem, ponieważ jeszcze 
nie nauczyłem się trzymać diety, że tak powiem, będąc tak blisko kuchni [śmiech]. 
 
Michał: OK, czyli te pokusy są silne: jesteś w domu, nie musisz się ruszać, nie musisz 
wychodzić, w zasadzie wszystko masz na miejscu. 
 
Rafał: Tak, dlatego właśnie trzeba sobie wypracować te rzeczy – trzeba wychodzić na 
spacery, uprawiać jakiś sport, dbać o siebie. Te możliwości dzięki pracy z domu są większe, 
ale wymagają na początku może trochę wysiłku, żeby się przestawić. 
 
Michał: Żeby nowy nawyk w sobie wykształcić, rzeczywiście. Cenna porada na koniec. Dzięki, 
Rafale, w takim razie za rozmowę. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się czegoś więcej o Tobie, to 
gdzie powinien Cię szukać w internecie, gdzie można Cię znaleźć? 
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Rafał: Znajdziecie mnie jako @sobolowy na Twitterze i na Instagramie. Od czasu do czasu 
piszę też na blogu Nozbe. Ostatnio bardzo fajny post powstał: o wykorzystaniu narzędzi 
automatyzacji razem z Nozbe. A być może, jeśli wszystko dobrze pójdzie, w tym roku otworzę 
swojego bloga o technologii. 
 
Michał: Powodzenia w takim razie [śmiech]. 
 
Rafał: Nie dzięki. 
 
Michał: Trzymam kciuki. Dzięki wielkie, Rafale, w takim razie za rozmowę, fajnie, że się 
podzieliłeś doświadczeniami z drugiej strony – jak to wygląda od strony, można powiedzieć, 
szeregowego pracownika, i myślę, że do zobaczenia gdzieś w sieci lada chwila. 
 
Rafał: Dzięki wielkie, Michał. 
 
Michał: Trzymaj się, Rafale. Na razie! 
 
Rafał: Hej! 
 
Dzięki wielkie, Rafale, dzięki wielkie, Michale, jeszcze raz.  
 
Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Was inspirująca. Koniecznie dajcie znać 
w komentarzach, na ile taka tematyka, która wykracza bezpośrednio poza temat mojego bloga 
i wkracza w takie nowe terytorium, które się nazywa: organizacja firm, nie tylko finansów 
osobistych, ale również finansów firmowych, jest dla Was atrakcyjna.  
 
Proponuję zacząć dotykać tego typu tematów w sposób bardziej usystematyzowany, już 
zapowiadałem we wpisie na blogu, w którym pisałem o planach na 2016 rok, że w drugiej 
połowie roku chciałbym w większym i lepszym stopniu adresować do potrzeb osób, które są 
dzisiaj samozatrudnione, otwierają firmę, myślą o jej otwarciu albo już prowadzą własną 
działalność gospodarczą, a być może nawet mają trochę większe firmy niż jednoosobowa, 
zatrudniają już pracowników i zaczynają się borykać z takim problemem, jak tę działalność 
organizować, jak ją skalować, jak spowodować, żeby zarządzanie firmą zajmowało mniej 
czasu, żebyśmy w większym stopniu mogli się skupiać na tym, co jest merytoryką, istotą 
działalności firm. Ja mam coraz więcej własnych doświadczeń w tym obszarze, chętnie 
z jednej strony się nimi podzielę, a z drugiej – poeksploruję tę tematykę z ciekawymi gośćmi, 
bo istnieje tu naprawdę wiele zagadnień, o których można rozmawiać.  
 
Tak że czekam na Wasze opinie w komentarzach, bardzo proszę – jeżeli taki model się 
podobał, chętnie o tym usłyszę. Jeżeli się nie podobał, uważacie, że temat został 
potraktowany niewystarczająco dogłębnie, to także chciałbym o tym usłyszeć. Śmiało możecie 
potraktować ten odcinek jako dosyć reprezentatywną próbkę tego, czego możecie się 
spodziewać w przyszłości, co chciałbym robić w przyszłości – czy tak będzie, jeszcze nie 
wiem, ale potraktujmy to jako eksperyment.  
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Przypominam oczywiście, że wszystkie adresy stron i linki do artykułów czy serwisów, które 
wymienialiśmy w naszych rozmowach, znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu pod 
adresem: jakoszczedzacpieniadze.pl/071 – tak jak 71. odcinek podcastu. 
 
A teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i nieustająco życzę skutecznego 
przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia! 


