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A co chcemy 
Ci powiedzieć?
Że Satisfly to Ludzie

Że kultura i wartości nie błyszczą tylko na ścianach 

Że w Satisfly sprawy nie przechodzą 5 poziomów akceptacji

Że lubimy i szanujemy swoją codzienność

Że wiemy do kogo i z czym się zgłosić

A jak nie wiemy to pytamy

I jeżeli zbłądzimy, to też trudno

Lubimy proste rozwiązania
Że Ludzie to Satisfly
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Dowiedz się 
więcej o Satisfly

od 2011
60

1.3

na rynku

udanych wdrożeń

miliarda przychodu 
w sklepach naszych Klientów

Budujemy e-commerce B2B i B2C na

Akeneo i tworzymy aplikacje webowe

Magento lub Shopify, wdrażamy PIM od 
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Marek Kich
CEO

Cześć, tu Marek z Satisfly,

w culture booku opisaliśmy wszystko, co jest dla nas ważne we współpracy, ale i w kontaktach 

międzyludzkich, bo to przecież ludzie tworzą Satisfly. Sporo czasu zajęło mi odkrycie, jak 

w rozwoju organizacji ważna jest jej kultura. Dzięki wspólnym wartościom łatwiej nam 

trzymać się wizji firmy i odpowiadać sobie na pytanie „o co nam właściwie chodzi”. Staram się, 

żeby to nie były puste hasła, które jedynie zdobią ściany, ale realny wyznacznik tego, czy 

rośniemy na zdrowych fundamentach.

W Satisfly znajdziesz ludzi zaangażowanych. Ludzi, którzy poszukują wartościowych 

rozwiązań. Znajdziesz też atmosferę otwartego dialogu i szacunku.

I nieważne, czy jesteś z nami tydzień, rok czy pięć lat. Już od pierwszego dnia obiecuję Ci, że 

będziesz mieć realny wpływ na to, dokąd razem pójdziemy. Zależy mi na tym, żeby każdy, kto 

z nami pracuje był po prostu dumny z Satisfly. Ja jestem z nas dumny.

Nasza firma to przede wszystkim historia wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że dopiszesz 

w niej swój rozdział.



Culture book 6

Tomasz Półtorak Piotr Gawot
MANAGING PARTNER MANAGING PARTNER

Mam takie poczucie, że to, co tworzymy 

przyczynia się do osiągania sukcesów przez naszych klientów, ale i ułatwia codzienne 

życie wielu ludziom. I pod koniec dnia czuję, że wygranymi są tak naprawdę klienci naszych 

klientów, a to dostarcza ogrom satysfakcji i uśmiech na twarzy. Fakt, że gdzieś tam w Polsce, 

Janek zamawia pierścionek zaręczynowy dla swojej przyszłej Żony, bądź Mr John z Wielkiej 

Brytanii właśnie dostał zamówienie ze sklepu naszego klienta  - daje nam energię i ambicje  

do tworzenia  e-Commercu na najwyższym poziomie, w oparciu o najlepsze technologie.

Budujące jest przede wszystkim to, że współgra to z wartościami firmy, które na każdym 

etapie towarzyszą nam w rozmowach z naszymi klientami i współpracownikami. Wzajemny 

szacunek, zaufanie i rozmowa, to główne fundamenty, zarówno w moim życiu prywatnym, 

jak i zawodowym. Cieszę się, że ludzie z którymi pracuję tworząc kod, czy prowadząc projekt, 

robią to z taką pasją i zaangażowaniem.

„Fajnie, że jesteś”

Powyższe stwierdzenie pożyczyłem sobie od mojego dawnego szefa i często sam witam tak

nowe osoby w firmie. Trzy proste słowa, a dobrze oddające to, co chcę osiągnąć w naszych

zespołach. Zależy mi, aby każdy współpracujący z Satisfly czuł satysfakcję z tego, co razem

robimy. Klient, programista, tester, devops, designer, project manager - każda z tych osób

współtworzy zespół pracujący nad jakimś sklepem lub systemem, ale i buduje ową tytułową

“fajność” i poczucie, że robimy coś ciekawego z zaangażowanymi, pomocnymi i otwartymi

ludźmi.

PS. I pamiętaj, jeśli czegoś nie wiesz lub czegoś potrzebujesz, to zawsze możesz odezwać się

do mnie. Podpowiem i wskażę kto ma potrzebne informacje.



LUDZIE I EB

Sylwia Szykuła Adam Jędrychowski
MARKETING
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Kim jesteśmy?

Jesteśmy… Wierzymy…Wdrażamy… Przyciągamy…
firmą technologiczną skupioną na 

platformach Magento, Shopify i Akeneo, 

pracującą od 2011 roku nad ciekawymi 

projektami.

w sensowną pracę, w nieustanne 

sięganie po więcej, w organizację 

zbudowaną na rzeczywistej szczerości  

i otwartości, a nie hasłach na ścianach.

sklepy internetowe, systemy PIM 

i aplikacje webowe, które mają 

decydujący wpływ na rozwój 

i powodzenie biznesów naszych 

Klientów.

ludzi zaangażowanych, lubiących mieć 

wpływ na rzeczywistość, którzy wiedzą, 

że dobrego klimatu pracy nie da się 

kupić - można go tylko stworzyć!
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Powstaliśmy w 2011 jako X-Coding

Ale jeszcze czegoś nam brakowało

I wtedy nastąpił impuls do kolejnych zmian

Firma zmieniła podejście na każdym poziomie

Zorganizowaliśmy warsztaty

I mamy Satisfly, dzięki Tobie  Utworzyliśmy grupy robocze

Pojawiła się nowa energia

Zbudowaliśmy i budujemy siebie na nowoKażde słowo było brane pod uwagę

Wzrosła motywacja do działania

Zmienił się też zarząd

Doświadczenie w e-commerce od 2011 zobowiązuje

HISTORIA
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Archetyp marki
w employer brandingu

Hybryda:      Twórca      +      Bohater 

W komunikacji EB wewnętrznej 
(do pracowników) i zewnętrznej 
(do rynku pracy) posługujemy się 
mieszanką dwóch archetypów.

Wybór ten wynika z konieczności 
pogodzenia archetypu marki 
(bohater) z komunikacją wobec 
Współpracowników, którzy 
tworząc i działając, realnie 
wpływają na Satisfly.
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W
izja        M

isja
W 2031 roku firmy naszych 

klientów generują 15 miliardów 
złotych przychodu rocznie.

Pomagamy naszym klientom 
rosnąć, pokonując bariery 

w sprzedaży elektronicznej.
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Jak osiągamy nasze cele?

‘Nie tutaj!’ Bo wierzymy w to, jak działamy. Bo nie liczy się 
ilość godzin i zarwanych weekendów. Liczy się 
podejście każdego z nas. Nasza efektywność. 
Nastawienie na rozwiązanie. 

Bez zbędnego nadęcia

Z komunikacją wprost

Mając realny wpływ

Specjalizując się

Lubiąc to co robimy

Z szacunkiem i otwartością na człowieka

Jak to mówią, ‘work hard, play hard’...
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Wartości wokół, 
a nie na ścianach
Czy lubimy szczerość, odpowiedzialność, zaangażowanie, 
transparentność? No oczywiście. A kto nie lubi? 
W Satisfly chcemy czuć te wartości. Nie chcemy uczyć 
się ich na pamięć. Chcemy praktyki, a nie teorii. Mamy 
nadzieję, że lektura Culture Book pozwoli Ci to poczuć. 
Jeżeli jednak jesteś wzrokowcem, to sprawdź naszego 
BrandBooka

BRANDBOOK

https://satisfly.co/pl/blog/ecommerce/nasz-nowy-brandbook-dowiedz-sie-wiecej-o-naszej-marce/
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Ludzie i kultura 
w pigułce

Ważna jest dla nas otwarta komunikacja

Szanujemy Twoje zdanie

spotkamy się na żywo, zjemy śniadanie czy lancz

Czasem razem pobiegamy, pogramy online,

Nie przesadzamy

Zachowujemy równowagę między domem a pracą

Spotykamy się w biurze we Wrocławiu lub online

Na co dzień rozmawiamy ze sobą przez Slacka 

Wpadamy do innych miast na meet-upy

Dress code? Nie. Bzdurami się nie zajmujemy.

Ciągle się tego uczymy i chyba idzie nam całkiem nieźle

Staramy się przekazywać rzetelną informację zwrotną

Absolutnie i niezaprzeczalnie dzielimy się wiedzą

Wsparcie zespołowe to fakt, który potwierdzi Ci każdy z nas

Przesadzamy z zapytaniami “czy w czymś Ci mogę pomóc?”

Mamy swoje zdanie
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Dla nas nie ma znaczenia jakiej jesteś płci, z kim śpisz, z kim 
spędzasz czas, ile masz dzieci, jaki masz kolor skóry, skąd jesteś, 
w co wierzysz i jak wyglądasz. Cenimy Cię, bo jesteś świetnym 
człowiekiem i współpracownikiem.

Otwartość na Ludzi

Wspieramy Cię. 

Bo każdy z nas chce być po prostu szczęśliwy.

Kibicujemy Ci. 



Culture book 16

Nie mamy jeszcze tak wielu doświadczeń, żeby 
ustalać firmową politykę

#diversityandinclusion

Nie chcemy robić czegoś, na czym jeszcze 
dobrze się nie znamy.
 
Wierzymy po prostu w ludzi, ich rozum, życiową 
mądrość, inteligencję, serce i moc.

Jeżeli komuś nie po drodze z szacunkiem wobec 
innych, to życzymy wszystkiego dobrego, ale 
poza strukturami Satisfly.
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Bo to możliwość wpływu stworzyła Satisfly. 
Możliwość wpływu każdego z nas. 

Istota wpływu
DLACZEGO JEST WAŻNA W SATISFLY?

Poprzez swoje zdanie i przekazywany feedback

Dzięki swojej pracy i podejściu

Poprzez przedstawianie i wdrażanie swoich pomysłów

Poprzez otwartość umysłu i nastawienie na rozwiązanie
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Działając

Jak nam nie powiesz, 
to nie będziemy wiedzieć. 

Jak możesz mieć 
wpływ w Satisfly?

MÓWIĄC WPROST

W codziennej rozmowie

Twarzą w twarz

Na rozmowie kwartalnej

W ankiecie satysfakcji

Opisując rzeczowo problem/pomysł/sugestię

I pokazując swoją perspektywę

Podejmując decyzje

Odpowiedzialnie, ale nie bojąc się ryzyka

Samodzielnie

Z zaangażowaniem Z szacunkiem
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Kto u nas pyta, 
ten nie zabłądzi

Pytaj Lidera Pytaj CEO

Pytaj każdego z nas Pytaj o co chcesz

Pytaj 3 razy o to samo*

*ale przy 5 razie zastanów się, czy już tego nie wiesz
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Kto popełnia błędy, ten 
szybciej się uczy
INNI UJĘLI TO LEPIEJ

Błędy też się dla mnie liczą. Nie 
wykreślam ich ani z życia, ani 
z pamięci. I nigdy nie winię za nie 
innych.

No więc jasne, że będziesz popełniał błędy. 
I będziesz się na nich uczył, żeby ich nie 
powtarzać. Kiedy narobisz bigosu, nie próbuj 
udawać, że wszystko w porządku. A przede 
wszystkim nie próbuj oszukiwać samego siebie 
i wmawiać sobie, że tak właśnie należało 
postąpić. Do pomyłki należy się przyznać, 
zwłaszcza przed samym sobą, a potem uczynić 
wszystko, by ją naprawić.

Andrzej Sapkowski

John Flanagan
KREW ELFÓW

OKUP ZA ERAKA
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np. na naszej stronie,

Proces rekrutacji?

zobacz aktualne oferty

szybka rozmowa, na której zadamy Ci kilka pytań i dogadamy termin spotkania.

spotkanie trwa zwykle ok. 1 h, ale gdy zboczymy z tematu, zahaczając o plany wakacyjne, koty, 
psy czy gry, to może się przedłużyć do 2 h. Zawsze za zgodą obu stron!

30 minut, bo nasi team leaderzy/leaderki mają ręce pełne roboty.

jeśli ten czas miałby się przedłużyć zawsze Cię o tym informujemy.

bo zawsze warto wiedzieć, na czym się stoi.

wszystkie szczegóły dostaniesz mailowo tydzień przed startem. Do zobaczenia!

1
2
3

4
5
6
7

Aplikujesz

Dzwonimy i umawiamy się na spotkanie

Rozmowa techniczna + HR

Spotkanie z potencjalnym przełożonym

Na ostateczny feedback czekasz do tygodnia

Ofertowanie na piśmie!

Widzimy się na onboardingu!

JAK WYGLĄDA U NAS

https://bit.ly/pracujwsatisfly


Culture book 22

Czy masz wybór?

Oczywiście! 

Podejmij decyzję.

F2F

Rozmowa o kodzie

Feedback telefoniczny

czy

/ /

czy

online?

 Pytania techniczne?Zadanie

Feedback pisemny?

PROCES REKRUTACJI

w standardzie, po spotkaniach dzwonimy - niezależnie od decyzji
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1

3

5

2

4

6

Feedback
Chcemy z Tobą pracować - dzwonimy.

Jesteśmy po spotkaniu z Tobą, chociaż tym razem nie podejmiemy 
współpracy - też dzwonimy. 

Wybierasz pisemną komunikację? Nie zapomnij dać nam 
wcześniej znać. My też rozumiemy awersję do telefonów.

Wiemy, że otrzymaliśmy Twoje CV, ale zabrakło nam czasu na 
rozmowy - informujemy Cię pisemnie.

Nie kontaktujemy się mimo obietnic? Emergency! Dzwoń do nas 
jak najszybciej. Ewidentnie coś u nas nie zadziałało. 
Pewnie pamięć.

Chcesz nam powiedzieć, że było OK albo nie OK? Zapraszamy! 
Bardzo, ale to bardzo doceniamy taki feedback.

PODSTAWA TO INFORMACJA ZWROTNA
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Prosto o kodzie. Prosto z (mostu.){
 Bo wiemy, że programowanie to blaski, 
 ale i cienie.
 };

Bo wiemy, że to (oczekiwania i rozterki.){
 }
  Bo wiemy, że to nie zawsze (satysfakcja)
  gwarantowana. 
  }
 }
Wiemy jaka jest rzeczywistość. (Buduj i twórz));
 ją z nami. 

 Na swój sposób / Na swój kształt;

 

/**
* ----------------------------------------------
* Dress & Stress ko(ł)d / not applicable / not
  available / access denied
* ----------------------------------------------
*/

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Porozmawiajmy 
o kodzie

Na rozmowie rekrutacyjnej.

Na meet-upie.

Na spotkaniu. 
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Jest to dla nas bardzo ważne i mamy nadzieję, że 
każdy uczestnik procesu rekrutacji czuje się:

Ciekawi jesteśmy, czy udało nam się zapewnić 
i Tobie komfort w naszym procesie rekrutacji?

Wysłuchany

Szanowany i traktowany po partnersku 

Z nastawieniem na spełnienie oczekiwań obu stron 

WYPENIJ ANKIETĘ

Candidate Experience
SysAdmin/DevOps 

Magento FE Developer

Magento Developer

React Developer

http://bit.ly/candidate_exp
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Zespół również budujemy razem.
Rekrutujemy i rekomendujemy.

Program poleceń

6 000 PLN netto
Mocny Mid

3 000 PLN netto
Mocny Junior

+1 000 PLN netto
Junior staje się Midem?
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‘Spoko, dogadamy się’, Jakoś to będzie’,

‘Wrócimy do tematu przy kolejnej umowie’.
‘Zobaczy się później’, 

Dogadamy się, ale na piśmie. 
Dobrze mieć spokojną głowę, a i w pewnych 
kwestiach warto być wzrokowcem.

Przejrzyste 
ofertowanie

Jak?
Szybko Przez email

No NIE.

👓
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Co wspólnie 
ustalimy?

Elastyczne zapisy w umowie

Forma współpracy, która odpowiada każdej ze stron

Benefity - co, gdzie, jak, za ile

Stanowisko i termin rozpoczęcia współpracy 

Podwyżka - ustalimy kryteria uzyskania podwyżki oraz termin jej przyznania

Wynagrodzenie wejściowe - jasno, bez ukrytych kruczków

Narzędzia pracy - jakie

NIBY STANDARD, A JEDNAK NIE WSZĘDZIE

Podstawowa stawka godzinowa lub miesięczny fix
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Jak wygląda u nas pre-onboarding 
i onboarding? 

Wiemy z kim i po co się spotykasz

Wiemy, kto się Tobą zaopiekuje

Wiemy też, że dobre i dostosowane

do codzienności plany muszą być elastyczne

Mamy plan i Ty go znasz! I to tydzień przed startem

Wiemy, co się wydarzy w:

pierwszym tygodniu 

Satisfly

8 AM

10 AM

12 PM

9 AM

11 AM

1 PM
przez pierwsze trzy miesiące

pierwszym miesiącu
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Rekrutacja (level prawie master) - done!

Feedbacki przekazane. Tobie również!

Ofertowanie - done!

TAK od obu stron - done!

Komunikacja na 
każdym etapie

PRE-ONBOARDING

Ustalenie zapotrzebowania na sprzęt 
Plan Twojego Onboardingu

@ tydzień przed startem

Twoje spotkania 1-szego dnia

@ tydzień przed startemTwoje narzędzia pracy 

Welcome Pack dla Ciebie

Formalności i dokumentacja
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Witamy Cię 
i przedstawiamy 
w firmie

1 dzień współpracy

Wiesz już co nieco o firmie i jej planach

Widzisz się z Szefem Zespołu

Spotykasz się z PM i Zespołem Projektowym 

Zadajesz nurtujące Cię pytania

Zerkasz na Playbooki, dokumenty, systemy

Przetwarzasz przekazywane Ci dane 

Dostępy 1-go dnia pracy 

Startujemy o 09:00

Witamy Cię i przedstawiamy na Slacku

Wirtualna piątka z zespołem

Wiesz kto będzie Twoim opiekunem

Pijesz kawę (wirtualną) z CEO

Widzisz się z HR, marketingiem, sprzedażą i IT supportem
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Lepiej znasz zespół

Wiesz więcej o projektach

Masz za sobą pierwsze taski

I wiesz, że jeszcze nic nie wiesz ;)

Słyszysz ciągle “może w czymś pomóc?”

Już prawie wiesz, kto jest kim

Masz pewność w jakim projekcie pracujesz

Oczekujesz kolejnych zadań

Czujesz wsparcie

Czujesz, że trochę za dużo pytasz…? (zapewniamy, że NIE!)

Po pierwszym tygodniu współpracy

Po pierwszym miesiącu współpracy

Task to Twoja codzienność

Wiesz, że kolega z projektu ma jutro urodziny

Może szykujesz się już do certyfikacji

Wiesz już prawie wszystko

Chociaż rozumiemy, że na niektóre rzeczy potrzeba więcej czasu

Gdy mija trzeci miesiąc współpracy
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Jakie cele osiągamy przez 
przemyślany onboarding

Mamy pewność, że jesteś pod dobrą opieką

Wiesz, do kogo i z czym się zgłosić

Czujesz, że spokojnie możesz pytać i zawsze ktoś Ci pomoże

Jesteś wdrożony w 2-3 projekty,

bo tak będzie efektywniej

Zapewniamy Tobie i sobie spokojną głowę

Masz pełen pakiet informacji 
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Chcemy dać Ci przestrzeń do 
zdobywania wiedzy. Chcemy być spójni 
z Twoimi celami.

Wychodzimy z założenia, że nic na siłę, 
ale cieszymy się, jeżeli nauka dla siebie 
i Satisfly sprawia Ci frajdę. 

Nam sprawia ogromną!

A jak działamy?

Twój rozwój w Satisfly

Nie tworzymy ścieżek teorii,

ale po prostu działamy

Ustalamy TO DO i daty realizacji

Ustalamy wspólnie kierunek

Twojego rozwoju i zakres projektowy
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Nie musisz prosić o akceptację 15 osób, 
żeby otrzymać decyzję.

Prostota i elastyczność 
rozwiązań

Nie utrudniamy sobie życia.
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Stawiamy na przepływ informacji. Dla 
pewności mamy wszystko spisane w naszej 
prezentacji dla Nowego Współpracownika. 
Wkrótce światło dzienne ujrzy inna pozycja 
- skrojona pod nasze potrzeby...

Wiesz co, gdzie, 
do kogo i jak

Wybierasz zagadnienie Robisz Klik Wiesz już wszystko 
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Integracje i pasje

obcowanie z naturą, 

koty, 

pływanie SUP,

szkicowanie, 

fotografia,granie na gitarze,

fantasy, morze,

“filmy i gry z narzeczoną”,

Krav Maga,

podróżowanie, 

majsterkowanie w domu,

książki,

rzeźbienie w glinie polimerowej,

armwrestling, 

rzeźbienie

natura,

kawa, 

majsterkowanie przy samochodzie,

ptasie mleczko,

smart home, 

malowanie pejzaży,

języki obce,

wychowanie i trenowanie psów,filmy, 

sprzątanie,

pływanie,

gadżety, 

seriale,

Włochy, tatuowanie,
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oglądanie nieba przez teleskop, 

strzelectwo, 

Heroes of  Might and Magic 

wino, 

muzyka,

siłownia

elektronika,

psy,

cyberbezpieczeństwo,

śpiewanie,

Netflix,

escape room, 

grafika komputerowa,

wycieczki po górach, 

spacery, marcepan,

„nauka domowa w pisaniu kodu”,

dancehall,

Termomix, 

bieganie,

narty, 

majsterkowanie przy motocyklu,

squash,

jazda konna,

psychologia stosowana, 

rysowanie,

urbex,

rolki, 

zamki.

samorozwój, psychologia ogólna,

ludzie, świat,

zwierzęta, 
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Czytamy
CH * * * OWA PANI DOMU

Magdalena Kostyszyn

HOW WILL YOU MEASURE YOUR LIFE?

Clayton Christensen

THE GENE. AN INTIMATE HISTORY

Siddhartha Mukherjee

SIŁA NAWYKU

Charles Duhigg

JAK ZDOBYĆ PRZYJACIÓŁ I ZJEDNAĆ SOBIE LUDZI

Carnegie Dale

OD DOBREGO DO WIELKIEGO

Jim Collins

PUŁAPKI MYŚLENIA

Daniel Kahneman

ESENCJALISTA

Greg McKeown

JELITA WIEDZĄ LEPIEJ

Michael Mosley

BÓG UROJONY

Richard Dawkins

ZNACZY KAPITAN

Karol Olgierd Borchardt

WICHROWE WZGÓRZA

Emily Brontë

12 RULES FOR LIFE

Jordan Peterson

INSIGHT. DROGA DO MENTALNEJ DOJRZAŁOŚCI

Michał Pasterski

PRZEŻYĆ. DROGA DZIEWCZYNY Z KOREI PÓŁNOCNEJ DO WOLNOŚCI

Park Yeonmi, Vollers Maryanne

GANBARE! WARSZTATY UMIERANIA

Katarzyna Boni

GUŁAG

Anne Applebaum

ROMANOWOWIE

Simon S. Montefiore

MĄDROŚĆ TŁUMU

Joe Abercrombie

MISTRZ I MAŁGORZATA

Michaił Bułhakow

HARRY POTTER

 J.K. Rowling

DŁUG, PIERWSZE 5000 LAT

David Graeber

KULT

Łukasz Orbitowski

WSZYSTKO!

Terry Pratchett

INTEGRACJE I PASJE
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ZBRODNIA I KARA

Fiodor Dostojewski

NIE MOGĘ, TRZYMAM DZIECKO

Ksenia Potępa

ŚLEPNĄC OD ŚWIATEŁ

Jakub Żulczyk

DAMA KAMELIOWA

Alexandre Dumas

PRZEDWOJENNA WARSZAWA

Tematyka

FILOZOFIA

Dziedzina

PSYCHOLOGIA

Dziedzina

SZWEDZKIE KRYMINAŁY

Dziedzina

FREUD, JUNG, KEMPIŃSKI, HORNEY

Autorzy

LITERATURA SZPIEGOWSKA

Dziedzina

WSZYSTKO!

Camila Lacberg

INTELIGENTNY INWESTOR XXI WIEKU

Trader21

TRZY STYGMATY PALMERA ELDRITCHA

Philip K. Dick

ULEGŁOŚĆ 

Michel Houellebecq

KOCIA KOŁYSKA

Kurt Vonnegut

NIEZNANE WIEZI NATURY

Peter Wohlleben

SUBTLE ART OF NOT GIVING A FUCK

Mark Manson

WSZYSTKO!

Miłosz Brzeziński

MILLENIUM

Stiega Larssona

IT’S NOT OK TO FEEL BLUE AND OTHER LIES

Scarlett Curtis

A JA ŻEM JEJ POWIEDZIAŁA

Katarzyna Nosowska

KOBIETY WYWIADU

Przemysław Słowiński

WSZYSTKO!

Jane Austen

CIEŃ WIATRU

Carl Ruiz Zafon

MYŚL JAK SHERLOCK HOLMES

Maria Konnikova

ATOMOWE NAWYKI

James Clear

KRÓL 

Szczepan Twardoch
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Jemy

Śniadania

Lunch Day

Nieformalne Obiady Piątkowe

INTEGRACJE I PASJE
GNOCCHI TRUFLOWE

SCHABOWY

TATAR Z ŁOSOSIA

KARTACZE

BURRATA Z POMIDORAMI

KALMARY

QUESADILLA

ŁAZANKI

SAŁATKI I SURÓWKIGAZPACHO OLIWKI

POMIDORY

PIZZA

BURGERY

KEBAB

SPAGHETTI

RAMEN

LODY

BUTTER CHICKEN

KIMCHI-GUK

CZEKOLADA

SUSHI

KREWETKI

KANAPKA REUBEN POLSKA

WŁOSKA

WEGAŃSKA

HISZPAŃSKA

GLUTEN FREE

AMERYKAŃSKAJAPOŃSKA

CHIŃSKA

🌾
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Press F to pay respect
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PO GODZINACH
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o Satisfly
SATISFLY’OWCY

Doceniam to, w jaki sposób firma pozwala mi się 

rozwijać, chociaż wcześniej bywało różnie. Obecnie mam 

okazję współpracy z takimi osobami, z którymi naprawdę 

chciałem pracować zawsze, a więc z profesjonalistami  

i ludźmi z potężną wiedzą.

Albo napisz tak… “jest zajebiscie”.

Daniel

PHP Developer

React Developer

Paweł

brrrr… jak my się boimy takiej atmosfery w pracy

w Satisfly cenię sobie wzajemną pomoc, można liczyć nie 
tylko na osoby, z którymi współpracuje się na co dzień, ale 
też na ludzi pracujących przy innych projektach. Nawet 
jeśli coś nie idzie po naszej myśli, to nikt nie szuka winnego 
i próbujemy rozwiązać problem w większym gronie. 

Pracując tu już dłuższy czas mogę stwierdzić, że za komfort pracy tutaj nie odpowiadają wyłącznie 
programiści. Świetną, wręcz rodzinną atmosferę można 
poczuć dzięki naszemu HR, PMom i zarządowi. Po prostu, 
gdyby nie ludzie to pewnie nie byłoby mnie tutaj.
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no fakt i takich fajnych też jest sporo...No firma jak firma, ale to podoba mi się dbałość 
o pracownika, o jego wygodę i zapewnienie mu 

potrzebnych materiałów do pracy. Brak niepotrzebnej 

nadmiernej kontroli, co pozwala pracownikowi się 

wykazać. Zaufanie do pracownika. I słuchanie go.

Co mi się podoba w SF?

komunikacja z zespołem i innymi członkami Satisfly

brak przetaczania się przez X projektów - przynajmniej 

w moim przypadku jest to ważne, bo wolę pracować 

w mniejszej ilości projektów, ale dobrze je poznać, niż 

w wielu, ale znając je tylko powierzchownie

w miarę elastyczny czas pracy.

W Satisfly’owym design team’ie projektowanie nie 
polega tylko na tworzeniu pięknych rozwiązań, to przede 
wszystkim user expierience. Lubię to, że razem idziemy 
do przodu, wymieniając się wiedzą i doświadczeniami.

Szymon Arek

Ula

Lubię pracę zdalną i elastyczność godzin pracy. 

Doceniam otwartość w komunikacji - zarówno zarząd - 

pracownik, jak i między współpracownikami. Cenię też 

dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz przyjazną 

atmosferę.

Tomek

Daniel

Magento Developer

PM

PHP Developer

Designer
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…to co doceniam, to z pewnością chęć rozwoju. Podoba 
mi się również odwaga w podejmowaniu trudnych/
ryzykownych decyzji.

Grzesiek

Konrad

Adam

Kultura organizacyjna Satisfly jest na wysokim poziomie i spełnia 

standardy nowoczesnych firm IT, takie jak: wysoka kultura osobista 

w komunikacji, partnerskie podejście, nowoczesne zarządzanie. 

Są też rzeczy, które wyróżniają Satsifly spośród innych firm IT. 

A co szczególnie bym podkreślił? Dużą elastyczność pracy i nie-

schematyczność. Nie ma potrzeby trzymania się ram, jeżeli uważam, 

że mogę coś zrobić inaczej. Począwszy od ram godzinowych pracy, 

poprzez techniki zarządzania projektem, a na zakresie pracy danego 

stanowiska kończąc. 

Pracując jako PM, spełniam się też w roli analityka. I to jest super!

Bardzo ważny jest też wzajemny szacunek. Jest on bardzo zauważalny 

i dzięki temu naprawdę czuje się wysoki komfort pracy. Praca ludzi jest 

doceniania i zawsze można usłyszeć miłe słowo. Odczuwa się to, że rola 

każdej osoby w firmie jest ważna. 

Podoba mi się też bardzo kultura feedbacku. Nie zawsze każdemu z nią 

po drodze, ale widać, że generalnie w organizacji jest to bardzo ważne. 

Nawet do osoby takiej ja, która pyta trzy razy to samo, nikt jeszcze nie 

powiedział „weź sobie poczytaj to tutaj, to już kiedyś wałkowaliśmy”.

A czego mi brak? Jest kilka rzeczy, ale mam przekonanie, że firma stara 

się pracować nad swoimi brakami :)

Co jest dla mnie istotne w SF?

Dobra organizacja pracy

Współpraca pomiędzy zespołem a klientem

Dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu

Stabilność pracy w SF

Znajomość obowiązków i oczekiwań wobec siebie

Duży wpływ na to co robię

React Developer

PM

Magento Developer



Culture book 46

Podoba mi się, w jakim kierunku zmierzamy, jeśli 

chodzi o kulturę organizacyjną. W Satisfly pracownik jest 

bardzo ważny. Można to odczuć od samego początku, 

gdy jesteś witany/a w firmie, jak i już podczas codziennej 

pracy. Aktualnie jest bardzo dobrze, a nasze kochane HR-

ki swoją codzienną pracą dążą do ideału.

Lubię Satisfly. Po prostu. Fajnie mi z tym, że mogę 
tak powiedzieć o swojej pracy, bo wiem, że to pewien 
przywilej. Lubię to, jak wiele dobrego się tu dzieje - i to, że 
mogę w tym wszystkim uczestniczyć, z pełnym zaufaniem 
od ludzi. Lubię tutejszą dynamikę zmian, na które mam 
duży wpływ. Czuję się słuchany, rozmawiamy bez 
niepotrzebnych barier. Lubię też ducha szczerości 
i takiej bezpretensjonalności. Jest po prostu naturalnie. 
A więc - lubię Satisfly.

Michał

Adam

W Satifsly tak szczerze doceniam to, że jeśli ktokolwiek z nas zaangażuje się, 

ma realny wpływ na rozwój firmy. Nasze pomysły nie są pomijane, a zawsze 

omawiane. Odzew jednej z osób decyzyjnych na wszelkie pomysły jest 

właściwie natychmiastowy, co pozytywnie wpływa na samą chęć angażu. 

Dodatkowo tutaj nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma problemów nie do 

rozwiązania - mam na myśli ewentualne trudności występujące w projekcie, 

ciekawe pomysły czy nawet nagły, długi urlop. Kolejną rzeczą, a jedną 

z ważniejszych dla mnie jest kultura pracy zdalnej, która jest dla wszystkich 

w firmie standardem, a dla podróżników ogromnym atutem, ponieważ możemy 

pracować z każdego miejsca na Ziemi, a miejsce pracy nas nie ogranicza.

Asia
PM

React Developer

Marketing

W Satisfly lubię to, że współpracuję z zaangażowanymi i otwartymi osobami, które chętnie dzielą się swoją 
wiedzą. Oprócz dobrej atmosfery cenię również możliwość pracy zdalnej i ciekawe projekty, które mnie rozwijają.

Miłka
Designer
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Aleksandra

Jedną z pierwszych oznak wartościowego pracodawcy jest sposób, w jaki przeprowadzana jest 

rekrutacja. Podczas mojej aplikacji firma miała ze mną stały kontakt, a sam proces rekrutacji był 

jasno określony. Dzięki temu, od pierwszych dni styczności z Satisfly miałam poczucie, że firma 

traktuje poważnie ludzi, z którymi wchodzi w interakcje. Przesympatyczna rekruterka Ola zadbała, 

żeby moja rozmowa nie była stresująca. Mogłam w pełni skupić się na zaprezentowaniu umiejętności 

i doświadczenia devowi sprawdzającemu moją wiedzę techniczną.

Po przyjęciu do pracy, zostałam cieplutko powitana w zespole i otrzymałam szczegółowe wprowadzenie 

w projekty, którymi miałam się zająć - kolejna bardzo ważna cecha dobrego środowiska pracy. 

Nasi PMi wiedzą, że 2h wprowadzenia w projekt oszczędzają x godzin plątaniny w nowym środowisku.

Bardzo cenię sobie komunikację między developerami, ponieważ zarówno ja, jak i moi koledzy/

koleżanki nie boimy się poprosić o pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych zadań, jednocześnie 

służymy pomocną dłonią, kiedy ktoś inny jej potrzebuje.

Kolejną zaletą organizacyjną jest dobieranie pracownikom zadań, w których czują się najlepiej, 

(ja jeszcze czekam na swój reactowy projekt, ale tego nie musimy pisać :P). Wisienką na torcie są HR’owe 

calle, na których możemy się odstresować, pogadać o bardziej przyziemnych tematach, niż zmienne 

i algorytmy i zacieśnić relacje w zespole. Integracje przy piwku, biegi dla bardziej aktywnych i akcje 

charytatywne.

Podsumowując wszystko powyżej - balans. Satisfly jest dowodem, jak dobra organizacja i dbałość 

o potrzeby zespołu mają bezpośrednie przełożenie na sukces firmy na rynku.

napisaliśmy, bo lubimy prawdę :) 

dbając tym samym o motywację i morale.

Doceniam otrzymaną szansę 

rozpoczęcia kariery w branży IT. 

Podoba mi się również swoboda 

i zaufanie, dzięki którym mogę 

pracować w elastyczny sposób. 

Ola
HR

React Developer
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Michał

Podoba mi się organizacja i struktura firmy, sprawny 

przepływ informacji i przede wszystkim współpraca 

z pm i innymi developerami. Zarząd stawia na rozwój 

i jednocześnie dba o pracowników. Fajnie, że firma jest 

otwarta na nowe propozycje i pomysły pracowników, 

co daje możliwość rozwoju. Projekty są ciekawe 

i rozwojowe. Wszystkie te kwestie sprawiają, że firma 

rozwija się szybko i w dobrym kierunku.

Organizacja pracy w Satisfly, moim zdaniem jest nastawiona na pracownika. Podział ról jest przejrzysty, a wymagania dokładnie zdefiniowane.

Doceniam Satisfly za to, że daje mi możliwość rozwoju, ma elastyczne podejście oraz za zaufanie i szacunek jakim darzy każdego pracownika.

Michał

Dominika
Daniel 

A co szczególnie doceniam?
Super zespół, który zawsze pomaga i jest wyrozumiałyWymagający, rozwijający projektDobra organizacja pracy - zawsze jest, co robić

Na pewno zespół w którym jestem mi odpowiada. Mam 

możliwość rozwoju osobistego oraz tworzenia aplikacji 

od zera.

Kacper

Magento Developer

PHP Developer

Magento Developer

Magento Developer

HR



Culture book 49

Asia

Chociaż w Satisfly pracuję dopiero niespełna 2 miesiące, 

bez wahania mogę powiedzieć, że jest to świetne 

miejsce, by rozwijać swoje skrzydła w branży IT. Już 

od pierwszego dnia pracy czuję, że moje zdanie się liczy. 

Moje propozycje i pomysły są zawsze uwzględniane, 

a zadania mi zlecane dają mi pole do popisu i rozwoju 

swoich zawodowych skilli. Ale to, co dla mnie liczy się 

najbardziej to atmosfera. W Satisfly powitano mnie 

z otwartymi ramionami i już w pierwszym tygodniu pracy 

mogłam poczuć, że jestem pełnoprawną częścią zespołu, 

a nie zagubionym świeżaczkiem. Zmieniając pracę miałam 

obawy, co do tego jak to będzie. Niepotrzebnie. Proces 

onboardingu i stopniowe wdrażanie w kolejne obowiązki 

sprawiły, że ten transfer był całkowicie bezbolesny.

Sylwia

i na razie bardzo mi się one podobają!

...a i znakomicie spędza się czas!

Co cenię w Satisfly?
uczciwe zamiary i działania dla dobra Ludzi i Firmynaszego CEO, a jednocześnie mojego Szefa - bo to Jego postawa i światolopogląd sprawiły, że zawitałam w te progi nowy Zarząd, ich otwarte głowy i chęć poszukiwania wspólnego gruntu

Ludzi, Ludzi i jeszcze raz Ludzi!
wolną rękę do działań i realizacji pomysłówzdrową kulturę pracy np. nastawienie na rozwiązanie, a nie znalezienie winnego

wsparcie na każdym kroku
elastyczność godzin pracy
zaufanie, że pracując zdalnie, naprawdę pracujesz,  a nie oglądasz serial
i to, że serio gramy do tej samej bramki - zwykle w drużynie z niezastąpionym marketingiem i UX
i jeszcze to, że jak ktoś mówi, że cieszy się z Twojego sukcesu to wygląda na to, że naprawdę się cieszy
i najważniejsze, mimo, że na końcu - Zespół HR/EB, z którym doskonale się pracuje!

Marketing

HR
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Wiemy, że istnieje życie po Satisfly.

Czasem ktoś od nas odchodzi.

Innym razem to my prosimy o odejście.

Wszystkie te sytuacje są trudne, ale są

elementem życia każdej organizacji.

Offboarding
CZY POŻEGNANIA MUSZĄ BYĆ SMUTNE? 

Grunt to rozstać się z szacunkiem i z klasą. 
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Doceniamy to wszystko, co zostało przez Ciebie zrobione.

A może po prostu do siebie nie pasujemy? 

Życzymy Ci wszystkiego dobrego i z chęcią powitamy Cię ponownie

Może mamy inne oczekiwania? 

Może obie strony pomyliły się na rozmowach rekrutacyjnych?

Mamy nadzieję, że mimo wszystko kiedyś uda nam się ponownie wypić kawę czy herbatę. 

Życzymy Ci wszystkiego dobrego

Rozumiemy, że chcesz iść dalej.

Szanujemy Twoje decyzje. 
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Czy udało nam się zbudować dobre 
Employee Experience?

Mamy nadzieję, że tak.

A Ty, jak myślisz? 

Zdecydujesz, jak już u nas będziesz.

Sprawdź bieżące oferty pracy

Employee Experience

OFERTY PRACY

https://bit.ly/pracujwsatisfly


Masz pytania?

hr@satisfly.co 

Napisz do nasKoniec
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Psy_padek
PSIA KADRA SATISFLY

Chief Chewing Officer

Senior Couch Potato

Chaos Project Manager

CEO

Toy Destruction Specialist

Frotka

Rosa

Freja

Willy

Szisza
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Woofing Partner

Sleep Quality Manager

Food Acquisition Officer

Chief Photogenic Officer

Jamal

Lusia

Mela

Bazyl


	Wypełnij ankietę: 
	Praca: 


