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Lodołamacz (ang. Icebreaker)

1. Jak masz na imię?
2. W jaki sposób tworzysz wartość dla swoich klientów?
3. Co sprawiło, że jesteś tutaj?
4. Wskaż kolejną osobę.

# STOP dzielenie ekranu
# WKLEJ instrukcja do czatu  



Źródło: https://justjoin.it/offers/reef-technologies-no-cv-senior-python-developer-6h-day
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“Co Ty tutaj robisz?”

https://hubstaff.com/Kiler soundtrack: https://youtu.be/5-GFHbkd6Vs

https://hubstaff.com/
https://youtu.be/5-GFHbkd6Vs


Cel warsztatu 

wzajemna inspiracja uczestników (poprzez dyskusje oraz dzielenie się 
własnym doświadczeniem dotyczącym pracy zdalnej) do przetestowania 

pewnych zwinnych możliwości w swoim życiu (ang. Agile Lifestyle)



Moja historia

kwiecień 2017 2-3h / tydzień Reef Technologies
40h / tydzień etat

międzyczas ~8h / tydzień Reef Technologies
40h /tydzień etat

luty 2019 ~8h / tydzień Reef Technologies
28h /tydzień etat (0.7 FTE)

czerwiec 2020 tylko Reef Technologies



3 aspekty pracy w modelu no-office

1. Prawie* dowolny czas i miejsce pracy
dominuje praca asynchroniczna
narzędzia: 
- tablica kanbanowa (Trello, JIRA)
- komunikator (Slack)

2. Minimum 2h oszczędności czasu dziennie (dojazd + makijaż ;)

3. Partnerskie podejście w/do pracy (aka bycie dorosłym)



Piramida komunikacji

Źródło: https://nozbe.com/pl/blog/communication-pyramid/ Źródło: https://sliwinski.com/apps/

https://nozbe.com/pl/blog/communication-pyramid/
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Handbook Reef Technologies

Źródło: https://github.com/reef-technologies/handbook

https://github.com/reef-technologies/handbook


Spotkania w Reef Technologies

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Socjokracja (12-13) Status call
(12-14:30)



Może coś więcej o tej socjokracji? (½)

Dokumentacja frameworku Sociocracy 3.0 (in English): https://sociocracy30.org/resources/#se-practical-guide

https://youtu.be/4dBh707GO8s https://youtu.be/b1zAg74snvE

https://sociocracy30.org/resources/#se-practical-guide
https://youtu.be/4dBh707GO8s
https://youtu.be/4dBh707GO8s
https://youtu.be/b1zAg74snvE
https://youtu.be/b1zAg74snvE
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Cel warsztatu 

wzajemna inspiracja uczestników (poprzez dyskusje oraz dzielenie się 
własnym doświadczeniem dotyczącym pracy zdalnej) do przetestowania 

pewnych zwinnych możliwości w swoim życiu (ang. Agile Lifestyle)



Pytanie 1

Czas: 8 minut

Jakie miesięczne wynagrodzenie "na rękę" jest dla mnie satysfakcjonujące (aka “nie potrzebuję 
już więcej”)? 

Jak do tego doszliście?

  



Pytanie 1: Jakie miesięczne wynagrodzenie "na rękę" jest dla mnie 
satysfakcjonujące (aka “nie potrzebuję już więcej”)?   

Jak do tego doszliście?

Państwo polskie pomaga ;)

Działalność gospodarcza
Nie jestem płatnikiem VAT => limit obrotu 200`000 PLN rocznie

200`000 PLN / 12 = 16`667 PLN / miesięcznie
- MINUS podatki
- MINUS ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

~ 13`000 PLN miesięcznie “na rękę”



Pytanie 2

Czas: 5 minut

Jaka liczba godzin pracy tygodniowo jest optymalna dla 
Ciebie? 

Jak do tego doszliście?

  



Pytanie 2: Jaka liczba godzin pracy tygodniowo jest optymalna dla 
Ciebie? Jak do tego doszliście?

20-25 h / tydzień

8h praca “ciągiem” => 4-6h rejestrowanej pracy (time tracker)

Praca w 2 turach:
- 9:00-12:00
- 17:00-20:30



Pytanie 3

Czas: 5 minut
Załóż, że pracujesz zdalnie, a odpowiedzi na 

Pytanie 1 oraz Pytanie 2 stały się rzeczywistością. 
Co teraz jest możliwe? 
Puść wodzę fantazji :)







Pytanie 3: Załóż, że pracujesz zdalnie, a odpowiedzi na Pytanie 1 
oraz Pytanie 2 stały się rzeczywistością. Co teraz jest możliwe? 

Puść wodzę fantazji :)

- możliwość dostosowywania rytmu własnej pracy do pracy 
partnera (np. praca zmianowa)

- łatwiejsza możliwość przedłużenia weekendu (aka wolny 
poniedziałek)

- spędzanie większej ilości czasu z partnerem
- czas na hobby [książka/ćwiczenia/spacer o 12]
- możliwość zmiany otoczenia [praca zdalna] 

(w domu, w kawiarni, w coworku, u mamy, u mamusi, na 
Zanzibarze … )



Bezwstydna samopromocja

Piotr Radaj, zdalny Agile Coach (LinkedIn)
piotr@radaj.pl

- na co dzień współpracuję z Reef Technologies (zdalna firma 
wytwarzająca oprogramowanie na zamówienie). Jestem odpowiedzialny 
za: działalność operacyjną/rekrutacyjną, dbanie o zespoły klientów, 
sprawdzanie dopasowania produktu/usługi do rynku dla małych 
biznesów i startupów 

- działam jako mentor i coach dla członków zespołu zwinnego (Scrum 
Masterów, Product Ownerów, Developerów) oraz ich 
menedżerów/liderów

- współorganizuję spotkania Agile Warsaw, które zrzeszają nieformalną, 
lokalną społeczność entuzjastów zwinności. Więcej informacji na: 
www.agilewarsaw.com 

https://www.linkedin.com/in/piotr-radaj-0a7727a5/
mailto:piotr@radaj.pl
http://www.agilewarsaw.com


Rekomendacje



Działalność pro bono

we współpracy z Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczych

zapisy i więcej informacji

https://integrator.naszebielany.pl/
https://integrator.naszebielany.pl/index.php/component/jevents/wydarzenie/318/-

