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Our values
People
always put people first, work together — not against
each other, with respect and trust, regardless of
whether they’re your colleagues or clients

Quality
provide best-in-class products and exceptional customer
service, no matter the circumstances

Personal growth
live your curiosity, never stop learning and try to
become your better self every day

Knowledge sharing
share your knowledge, because helping others is more
important than building your own fame or power

Technology
love technology and use it to find creative solutions to
any given problem

Passion
do what you love and whatever you do, do it with passion

Transparency
be transparent about your work, fair in your decisions
and open to being challenged about them

Openness
be welcoming to people, supportive of differing thoughts
and open to new ideas

Aleksandra Bis
Praca w EL Passion to dla mnie przede wszystkim
niezależność i swoboda decyzji. To pierwsze miejsce,
w którym czuję się traktowana jak osoba dorosła. Bez
narzucania godzin pracy czy sposobu jej wykonywania.
Każdy wie, jakie są jego
obowiązki i samodzielnie bierze
za nie odpowiedzialność — bez
przysłowiowego bata i przełożonego
nad głową. Zamiast tego
otrzymujemy duży kredyt zaufania
i wsparcie zespołu w realizacji
nowych inicjatyw. To uskrzydla.
Nie ma równych i równiejszych,
szemranej polityki biurowej czy
ugadywania się na boku. Jest zespół
— i to w każdym znaczeniu tego
słowa.
EL Passion to dla mnie taka mała
społeczność ludzi pełnych inicjatywy,
w której wszyscy jarają się tym,
co robią, chętnie dzielą wiedzą
i nawzajem motywują do bycia
najlepszą wersją samego siebie.
Ciężko sobie wyobrazić, że może być
lepiej.
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For me, working at EL Passion means
independence and freedom in
decision-making. It’s the first place
where I’m treated like a grown-up.
No one tells me how to do my job or
forces me to come in to the office at
specific hours.
Everybody knows their duties and we
take responsibility for them. No one
stands over my shoulder or observes
my every step. Instead, our superiors
put a lot of trust in us and the team
always supports us while carrying out
new initiatives. This simply lets you
spread your wings and fly. No people
are more equal than others; there’s no
mysterious office politics or talking
behind someone’s back. We have a
solid team in every sense of the word.
EL Passion is a small community
of people full of eagerness to act,
we honestly like what we do, we
share our knowledge and motivate
each other to be the best version of
ourselves. It’s hard to imagine that it
can get any better than this.
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Jakub Dziedzic
Atmosfera i kultura pracy w EL
Passion jest tym, czego oczekujesz
od swojego miejsca pracy. Obsesyjna
kontrola, praca z zegarkiem w
ręku? Zapomnij. Jako jeden z nas
otrzymujesz pełne zaufanie i jesteś
traktowany jako ekspert w swoim
fachu.

The atmosphere and work culture
at EL Passion is what you expect
from your workplace. Obsessive
control, working under massive time
constraints? Forget about it. As one of
us, you get full trust placed in you and
you are treated as an expert in your
profession.

Nauczyłem się tutaj bardzo
wiele w bardzo krótkim czasie,
niejednokrotnie próbując nowych
rzeczy. EL Passion bardzo mocno
stawia na rozwój pracowników,
zapewniając niezbędne do tego
narzędzia, jak i warunki, dzięki
czemu rozwijasz się w ekspresowym
tempie.

I’ve learned a lot here in a very short
time, often trying new things. EL
Passion puts a great emphasis on
its employees’ growth, providing
necessary tools and conditions,
thanks to which you can grow at
lightning speed.
However, there are many pieces
that make up this puzzle, the
most important being the people.
Highly skilled professionals who
do not compromise and always put
quality first, while remaining open
and friendly, have created a work
environment that makes you want
to come to work with a smile on your
face, ready for the next challenges.

Na pełny obraz tej układanki składa
się jednak wiele różnych elementów.
Najważniejszymi z nich są ludzie.
Wysoce rozwinięci profesjonaliści,
którzy nie godzą się na kompromisy
i zawsze na pierwszym miejscu
stawiają jakość, pozostając otwartymi
i przyjacielskimi, tworząc środowisko
pracy, do którego przychodzisz z
uśmiechem na ustach, gotowy na
kolejne wyzwania.
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Jako jeden z nas otrzymujesz pełne
zaufanie i jesteś traktowany jako ekspert
w swoim fachu.
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Joanna Erd
EL Passion to…
… zbiór jednostek — głos każdej z
osób ma znaczenie — każda opinia,
uwaga czy idea zostanie wysłuchana,
rozważona i, w miarę możliwości,
wdrożona
… zadania zamiast procedur — każdy
większy ruch i codzienny obowiązek
ma przemyślany, powszechnie
zrozumiały cel, co motywuje do
działania
… promowanie rozwoju —
innowacyjność i poszerzanie
horyzontów są aktywnie wspierane
na każdej płaszczyźnie działalności —
od programowania po dobroczynność.

Paweł Gajda
EL Passion is...
… a collection of individuals — the
opinion of each person really matters
— every statement, feedback or idea
will be heard, considered and, if
possible, implemented
… tasks instead of procedures — each
movement and daily duty is based
on a well-considered, generally
understandable goal that motivates
us
… promoting growth — being
innovative and eager to broaden your
horizons is actively supported at every
possible level — from programming to
good deeds.

EL Passion to zbiór
jednostek — głos
każdej z osób ma
znaczenie.
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Połowę naszego życia spędzamy na różnych łajbach.
EL Passion to wyjątkowy statek, na którym każdy członek
załogi ma realny wpływ na dalszy kurs.
Załogę tworzą prawdziwi pasjonaci
i eksperci w swoich sztukach i
rzemiosłach, a ich produkty słyną z
ogromnej jakości. Nie dziwię się, że
inne łodzie patrzą z podziwem na Ten
statek!

We spend half of our lives on different
boats. EL Passion is an exceptional
ship and each crew member has real
influence on the current course. The
crew consists of passionate experts
that know their way around different
areas of art and trade and their
products are known for their quality.
No wonder other boats admire this
wonderful ship!
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Maciej Gomółka
Dla mnie kultura EL Passion
definiowana jest przez kilka
składowych.

Wysoki standard związany jest
ze wspólnym zaangażowaniem w
tworzone projekty. Podczas pracy
nieustannie doskonalimy nasze
rozwiązania i wymieniamy między
sobą wiedzę, co umacnia więzi w
zespole i sprawia, że stajemy się coraz
bardziej zgraną ekipą.

Pierwszą i najważniejszą z nich są
pracownicy. To właśnie ci ludzie
nadają kierunek i definiują pojęcie
kultury w naszej firmie. Sprawiają,
że człowiek przychodzący do biura
i widzący skupione twarze przy
komputerach od razu czuje, że znalazł
się w kręgu ludzi wykonujących
swoją pracę z pasją. Wszyscy są dla
siebie życzliwi i otwarci, nie ma
problemu, żeby z kimś pogadać przy
dobrej kawie, zjeść wspólny obiad czy
zmierzyć się w najpopularniejszej
firmowej grze — FIFA ;)

Moim zdaniem kolejnym aspektem
godnym poruszenia jest otwartość
pracowników na szerzenie zdobytej
wiedzy i doświadczeń poza naszym
kręgiem. Idealnym przykładem
na to są organizowane warsztaty,
prezentacje na konferencjach oraz
sponsorowanie meetupów.
To wszystko razem powoduje, że
praca w EL Passion sprawia mi wielką
przyjemność.

Kolejną składową jest jakość
tworzonych przez nas produktów.

Otwartość
pracowników
na szerzenie
zdobytej wiedzy
i doświadczeń.
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For me, EL Passion culture is defined
by several things.

In my opinion, another aspect
worth mentioning is the openness
of the employees to spreading the
acquired knowledge and experiences
outside of our circle through e.g.
organizing workshops, giving talks at
conferences or sponsoring meetups.

The first and most important of these
are employees. It’s these people who
give direction and define the concept
of culture in our company. They make
a person who comes to the office
and sees faces focused on computers
immediately feel that they’ve found
themselves in the circle of people
doing their work with passion.
Everyone is friendly and open to each
other, it’s not a problem to talk to
someone over a good cup of coffee,
eat dinner together or compete in the
most popular company game — FIFA ;)

All this put together makes working
at EL Passion a great pleasure for me.

The next component is the quality
of the products we create. The high
standard is associated with the joint
involvement in the created projects.
During our work, we constantly
improve our solutions and exchange
knowledge between each other, which
strengthens the bonds within the
team and makes us become a more
and more tight-knit group.
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Bartłomiej Guminiak
Dziś EL Passion tworzy już ponad 60
osób, a wciąż dominuje tutaj poczucie
transparentności i adhokracji.
Dzięki wewnętrznym spotkaniom
doskonale wiemy, na jaki kolor
przemalujemy salkę konferencyjną,
kto od poniedziałku wzmocni zespół
front-endowy, jak bardzo pomogliśmy
ostatniemu klientowi w ekspansji
na nowe rynki, co miało znaczący
wpływ na wygenerowany zysk za
poprzedni kwartał, czy kto wygrał
suchara tygodnia. Gdy pojawia się
sukces, to nagradzamy brawami, gdy
porażka, to zastanawiamy się, jakie
kroki należy podjąć, aby następnym

razem odnieść sukces. Wspólnie
przebyta droga buduje solidne
fundamenty pod dobre relacje, a
wiele dobrych relacji buduje poczucie
wspólnoty.
EL Passion to organizm, który
każdego dnia się zmienia — Maciek
nauczył się nowej technologii, Darek
pomógł rozwiązać problem klientowi,
a Kamila precyzyjnie wskazała
Jackowi, jak zoptymalizować
zapytania do bazy danych. Ten
organizm tworzymy my wszyscy.
To my sprawiamy, że EL Passion
ewoluuje, a my ewoluujemy razem z
EL Passion. 		

Wspólnie przebyta droga buduje solidne
fundamenty pod dobre relacje, a wiele
dobrych relacji buduje poczucie wspólnoty.
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Today, EL Passion team is made
of over 60 people, and the sense of
transparency and adhocracy still
dominates here. With internal
meetings we know exactly what color
we will paint the conference room,
who will strengthen the front-end
team from Monday, how much we
helped the last client in expanding
into new markets, what had a
significant impact on the generated
profit for the previous quarter, or
who won the joke of the week. When
we achieve success, we reward
ourselves with applause, when we
fail, we wonder what steps to take
to succeed the next time. Travelling
down the path together builds a
strong foundation for good relations,
and good relations build a sense of
community.
EL Passion is an organism that
changes every day — Maciek learned
new technology, Darek helped solve
a problem for the client, and Kamila
told Jack precisely how to optimize
database queries. We all create this
organism. EL Passion evolves because
of us and we evolve together with EL
Passion.
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Mariusz Heyda

Kamil Janus

Dla mnie ważnymi elementami
kultury EL Passion są swoboda,
transparentność oraz wyzwania,
które dzięki firmie często stawiamy
sobie sami. Bardzo istotnymi cechami
są rówież zgranie, zaufanie oraz
rodzinny klimat, który panuje w
firmie. Praca w EL Passion to przede
wszystkim przyjemność, elastyczne
godziny pracy i brak korporacyjnego
klimatu. Jednak wisienką na torcie EL
Passion są sami ludzie, sposób w jaki
pracujemy, wymieniamy sie wiedzą i
doświadczeniami oraz spotykamy się
po pracy :)

Praca w EL Passion to realizowanie
swoich pasji, nauka, zabawa, śmiech,
ale przede wszystkim ogromne
wyzwania. Wyzwania, którym z
chęcią stawiamy czoła, ponieważ EL
Passion to zespół, który wspiera się
wzajemnie w każdej sytuacji.

For me, the following things
are important when it comes
to EL Passion culture: freedom,
transparency and challenges that
we often set ourselves thanks to the
company. Other important features of
our company are the harmony, trust
and family atmosphere that prevails
here. Working at EL Passion means,
above all, pleasure, flexible working
hours and the lack of corporate
climate. However, the icing on the
cake are the people themselves, the
way we work, share knowledge and
experience and meet after work :)

Swoboda,
transparentność
oraz wyzwania.

Mimo rozrostu w firmie nadal panuje
ciepła atmosfera podgrzewana przez
wszelkiego rodzaju wewnętrzne
wydarzenia czy wyjścia na aktywną
integrację.
W EL Passion stawiamy na zgranie,
bo tylko dobrze wykwalifikowana
drużyna jest w stanie rozwinąć
produkt na światową skalę, czy w
mniej optymistycznym scenariuszu,
wydostać się z zawiłych labiryntów
projektowych, kiedy zgaśnie ostatnia
pochodnia.

Working at EL Passion means
pursuing your hobbies, learning,
having fun, laughing and facing huge
challenges. We face these challenges
with eagerness because we support
each other in the EL Passion team.
Despite the company’s growth, we
still have a warm atmosphere that we
cultivate through internal events or
team outings.
Teamwork is our priority at EL
Passion because only a qualified team
of professionals is able to develop
a worldwide product or, in a less
optimistic scenario, find our way out
of project labyrinth when the last
torch dies out.
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Grzegorz Jesionowski

Czarek Karaś

Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura.
—Johann Herder

Aby stworzyć dobry utwór nie
wystarczy znajomość nut czy
umiejętność grania na tym lub innym
instrumencie. Zespół musi patrzeć
w tym samym kierunku, cieszyć
się z procesu twórczego, dobrze się
ze sobą czuć i świetnie rozumieć.
Do tego wszystkiego dodajmy talent
poszczególnych muzyków i intuicję
podpowiadającą, co zrobić, żeby
produkt był jeszcze lepszy. Mając te
wszystkie składowe, kapela zawsze
wypuszcza hit. Taką kapelą właśnie
jest EL Passion, a każda jej piosenka
— przebojem.

Moim zdaniem kultura EL Passion
to zestaw bliżej niepisanych reguł,
ludzie oraz atmosfera pracy. Jest to
swojego rodzaju dorobek firmy, który
był i ciągle jest kształtowany przez
nas samych.
Głównymi składnikami wliczającymi
się w kulturę naszej firmy są
zaangażowanie, oddanie oraz
pasja. Już od przekroczenia po raz
pierwszy progów EL Passion czuć, jak
unikatowe jest to miejsce.

To create a good song, the knowledge
of notes or the ability to play on this
or that instrument is not enough. The
team must look in the same direction,
enjoy the creative process, feel good
and understand each other well. Let’s
add the talent of individual musicians
and intuition suggesting what to do
to make the product even better. With
all these components, the band will
always release a hit. EL Passion is this
very band, and every song is a hit.

Taką kapelą
właśnie jest EL
Passion, a każda
jej piosenka —
przebojem.

”Nothing can be more vague than the
word culture” — Johann Herder
I think culture at EL Passion is a
combination of unwritten rules,
people and the work atmosphere. It’s
the company’s achievements of sorts,
which are constantly shaped by all
of us.
The main aspects of our culture are:
commitment, dedication and passion.
As soon as you cross the threshold of
the EL Passion office, you can feel the
uniqueness of this place surround
you.
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Grzegorz Kemski
Dla mnie najważniejszą cechą
kultury EL Passion jest ciągła praca
nad doskonaleniem siebie, swoich
umiejętności i otoczenia. Jest to tutaj
widoczne na każdym kroku, zarówno
wśród ludzi, którzy tu pracują, jak i w
procesach i działaniach na poziomie
całej firmy.

For me, one of the most important
traits of EL Passion culture is the
constant work on developing and
improving oneself, one’s skills and
work environment. This is visible at
every step, both among the people
who work here, as well as in the
processes and actions at the company
level.

W EL Passion panuje duża swoboda
w realizowaniu najróżniejszych
inicjatyw, zawsze można liczyć na
informację zwrotną i wsparcie. Jest to
wspaniałe uczucie, nawet jeżeli ceną
jest konieczność wypełnienia kolejnej
ankiety

There is a great deal of freedom in
implementing various initiatives.
You can always count on feedback
and support. It’s a great feeling, even
if the price to be paid is the need to
complete yet another survey.

Przede wszystkim jestem dumny
z tego, że przy ogromnej liczbie
zmian, przez jakie przeszliśmy w
ciągu ostatnich lat, udało nam się
zachować rodzinną atmosferę i
niesamowity klimat.

Most importantly, I am proud that
with the huge changes that have
taken place in the past few years,
we were able to maintain a family
atmosphere and a unique work
climate.

W EL Passion
panuje duża
swoboda w
realizowaniu
najróżniejszych
inicjatyw.

Sona Kerim
Ważnym elementem
kultury EL Passion jest to,
że w naszym biurze istnieje
poczucie prawdziwej
wspólnoty. Wspieramy się
nawzajem i jesteśmy dumni
z tego, że osiągnięcia
naszej firmy są również
naszymi własnymi.

A special element of EL Passion
culture is the fact that there’s a real
sense of community in our office.
We support one another and take
pride in the fact that our company
achievements are also our own.
Working in a genuinely kind, caring
environment makes my job a
pleasure. It inspires me to take on
new tasks, get creative and go above
and beyond expectations.

Praca w życzliwym i przyjaznym
środowisku to dla mnie prawdziwa
przyjemność. Dzięki temu mogę
czerpać inspirację do podejmowania
nowych zadań, dawania upustu
kreatywności i przekraczania
oczekiwań.

EL Passion is a place where we are
all constantly being challenged to
improve our own skills, but also
find ways of using these skills to
improve the company. This is such
an incredible part of our company
culture because we really feel
personal ownership in the success of
each other’s work. This motivates us
to be the best we can be, individually
and as a team.

EL Passion to miejsce, które
nieustannie stawia przed nami
wyzwania, pozwalające na
doskonalenie naszych umiejętności
i wykorzystywanie ich do dalszego
rozwoju firmy. To niezwykły aspekt
naszej kultury firmowej — każdy z
nas czuje się współodpowiedzialny
za powodzenie zadań realizowanych
przez pozostałych. To właśnie
motywuje nas do bycia najlepszymi
— zarówno indywidualnie, jak i w
skali całego zespołu.
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Tomek Koszyk
Piotrek Kmita
Moim zdaniem EL Passion można
zdefiniować na kilka sposobów.

For me, EL Passion can be defined in a
few ways.

Po pierwsze, to jakość. Zapewniamy
najwyższą możliwą jakość zarówno
w projektowaniu, jak i tworzeniu
aplikacji (co wcale nie jest tak
oczywiste w przypadku polskich
software house’ów).

Firstly, it’s quality. Both design and
development are of best possible
quality (which is not that obvious
when it comes to Polish software
houses).

Kolejna rzecz to atmosfera. Przyjazna,
momentami niemal rodzinna. Mogę
mieć pewność, że jeśli uzgodnię coś
z firmą, zostanie to zrealizowane.
Czuję, że jeśli chcę cokolwiek
zmienić, mogę o tym powiedzieć bez
wahania (a moje pomysły zostaną
przynajmniej wysłuchane).
Trzecia sprawa to samorozwój. Żadna
firma w mojej karierze nie nauczyła
mnie tak wiele jak EL Passion.
Po czwarte, firmę tworzą ludzie. Od
kiedy tu pracuję, zmieniła się blisko
połowa pracowników, a mimo to
przez cały czas jesteśmy zgraną ekipą.

Secondly, it’s atmosphere. Friendly,
sometimes almost family-like. I can
be sure that if I agree on something
with the company, it will be brought
to fruition. I feel that if I want to
change something, I can speak up
without hesitation (and my ideas will
be at least listened to).

EL Passion to dla mnie przede
wszystkim otwartość. Firma
funkcjonuje niezwykle
transparentnie i demokratycznie.
Tyczy się to zarówno wynagrodzeń,
sytuacji w biznesie czy planów na
przyszłość. Każdy, kto jest chociaż
trochę tym zainteresowany, może
mieć realny wpływ na jej codzienne
życie.

In my opinion, EL Passion is all about
being open-minded. The company
operates in an unusually transparent
and democratic way. Not only does
that include salaries or business but
also plans for the future. You can have
a real impact on the company if you’re
willing to.
And many of us are interested in that
because EL Passion is also all about
people. People who are passionate,
open-minded and eager to become
experts in what they do. It’s one of
the best (if not THE BEST) aspects of
working at EL Passion.

A zainteresowanych jest wielu,
bo EL Passion to również ludzie.
Otwarci, pełni pasji, dążący do jak
największego stopnia ekspertyzy w
tym, co robią. Ludzie to z pewnością
jeden z największych (jeśli nie
największy) atutów EL Passion.

Firma funkcjonuje
niezwykle
transparentnie
i demokratycznie.

Thirdly, it’s self-development. I
have never learned as much in any
company that I have worked for as I
have at EL Passion.
Last but not least, it’s the people who
make the company. Since I’ve started
working here, almost half of the
employees have come and gone and
yet we’ve been a close-knit team.
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Ula Kowalska
Tworzysz coś
nowego i masz
szansę na ciągły
rozwój.

Do EL Passion trafiłam pod koniec
2015 roku, będąc na początku swojej
deweloperskiej kariery. Wzięłam
udział w stażu, którym opiekował
się Karlos i... zostałam. Największą
wartość tej firmy zdecydowanie
stanowią ludzie. Poznałam tutaj wiele
świetnych osób, z którymi super
gada się nie tylko o kodowaniu, ale
z którymi fajnie spędza się czas też
poza firmą.
Przychodząc codziennie do biura, nie
masz wrażenia, że idziesz odbębnić
smutne osiem godzin w korpo.
Można się tu poczuć jak w takiej
wielkiej (trochę patologicznej :D)
rodzinie, gdzie pracujesz wśród ludzi
z ogromnym poczuciem humoru, a
jednocześnie codziennie tworzysz
coś nowego i masz szansę na ciągły
rozwój.

With us, you will feel like a member
of a big (and slightly pathological :D)
family that consists of people with a
fantastic sense of humor. Every day
you create something new and gain
opportunities for continuous growth.

I joined EL Passion at the end of
2015 and it was the very beginning
of my career as a developer. I took
part in an internship led by Karlos
and... I stayed. The employees are
definitely the biggest advantage of
this company. I met a lot of awesome
people that are easy to talk to (not
only about coding) and cool to hang
out with (outside the company, too).

Jeśli chodzi o codzienne życie
programisty, to prócz zawodowych
śmieszków i trolli, mamy tu
mnóstwo specjalistów w przeróżnych
dziedzinach, a każdy z nich jest
chętny do pomocy i bardzo cierpliwy.
Chyba ani razu nie miałam sytuacji,
że musiałam radzić sobie sama z
jakimś poważniejszym problemem.

When it comes to the daily life of a
programmer, apart from professional
jokers and trolls, we’ve got a large
group of experts in various areas.
Each of them is oh-so-patient and
eager to help. I don’t think I’ve ever
had to cope with a serious problem all
by myself.

When you come to the office, you
don’t feel like you need to go through
the motions 8 hours a day just like
in a typical corporate environment.

This is my first ”real job” and I can
honestly say that I couldn’t have had
better luck. EL Passion FTW!

Praca tutaj jest moją pierwszą
„prawdziwą” i śmiało mogę
stwierdzić, że nie mogłam trafić
lepiej. EL Passion FTW!
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Mateusz Koziorowski

Elżbieta Kumela

Swoboda jest pierwszym pojęciem,
które przychodzi mi na myśl, gdy
mowa o kulturze naszej firmy.
Działania, jakie podejmujemy, czy
godziny, w jakich pracujemy, zależą
w dużej mierze od nas, a to powoduje,
że bardzo często do biura przychodzę
z chęcią, a nie pod przymusem (a
jeśli jednak nie mam ochoty, to nie
przychodzę i pracuję zdalnie).

Dla mnie najważniejsze wartości,
które towarzyszą mi podczas
codziennej pracy w EL Passion to
transaparentność, zaufanie, równość
i możliwość rozwoju.

For me, the most important values
that accompany me during my daily
work at EL Passion are transparency,
trust, equality and the possibility of
development.

Razem tworzą one idealnie
zbalansowane środowisko pracy,
w którym, jako motywujący i
wspierający się zespół, realizujemy
zarówno duże projekty, jak i mniejsze
inicjatywy.

Together they create a perfectly
balanced work environment in which,
as a motivating and supporting team,
we implement both large projects and
smaller initiatives.

Spłaszczona struktura i brak
korporacyjnego klimatu to
kolejne rzeczy, dzięki którym
czuję się tutaj dobrze. Nie ma
równych i równiejszych, nie ma
szefów i podwładnych, nie ma
ton papierowych wniosków do
wypełnienia. Dzięki temu, że każdy
wie, co ma robić, ta firma po prostu
działa i działa dobrze.

Freedom is the first thing that comes
to my mind if we’re talking about our
company culture. Generally speaking,
our actions or work hours depend
on us and thanks to this I am happy
when I come to the office. I’m not
forced to do anything (if I don’t feel
like coming to the office, I don’t — I
can just work remotely, then).

I have never come across an equally
well-thought-out structure, where
everyone on the team has insight and
a real influence on what is happening
in the company.

Nigdy wcześniej nie trafiłam na
równie przemyślaną strukturę, gdzie
każdy w zespole ma wgląd i realny
wpływ na to, co dzieje się w firmie.

EL Passion, to
transparentność,
zaufanie, równość
i możliwość
rozwoju.

Thanks to the flat structure and
lack of corporate atmosphere I feel
really comfortable here. You won’t
see that some people are more equal
than others, there are no bosses and
subordinates, there’s no paperwork
overload. As a result, everybody
knows what to do and the company
prospers.
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Marek Langiewicz
EL Passion to fajna paczka
profesjonalistów. Kładziemy
duży nacisk na jakość
tworzonego przez nas
kodu, używamy najlepszych
nowych technologii, dbamy
o architekturę rozwijanych
projektów.

Katarzyna
Łaszczewska-Szerle
EL Passion przede wszystkim kojarzy
mi się z rozwojem i doskonaleniem
swoich umiejętności.

Most of all, I associate EL Passion with
skills development and improvement.
This is a place where you feel that
no one just ”serves their 8 hours”,
but everyone really cares about the
quality of what they do. This is also
a place where no one is afraid to ask
questions and will always find help.

To jest takie miejsce pracy, w którym
masz wrażenie, że nikt nie przyszedł
po to, aby „odsiedzieć swoje 8 godzin”,
ale faktycznie każdemu zależy na
jakości tego, co robi. To też miejsce,
w którym nikt nie boi się zadawać
pytań oraz zawsze znajdzie pomoc.

EL Passion is a cool bunch of pros. We
put an emphasis on the quality of the
code we produce, we use the very best
and latest technologies out there and
we look after the architecture of the
projects we develop.

Faktycznie
każdemu zależy
na jakości tego,
co robi.
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Michał Mazur
Każdy może być
sobą i decydować,
jak chce się
rozwijać.

EL Passion to przede wszystkim
ludzkie podejście do... ludzi. Zarówno
do pracowników, jak i klientów.
EL Passion to szacunek do siebie
nawzajem i wolna przestrzeń na
rozwój. Każdy może być sobą i
decydować, jak chce się rozwijać.
Kultura EL Passion to także
transparentność — pracownicy
mogą łatwo się dowiedzieć, jak stoi
biznes, jakie cele są realizowane i
co nas czeka w przyszłości. Każdy
może przyjść na każde spotkanie i
kalendarze nie są utajone, więc nie
ma dziwnej atmosfery sekretności i
nieufności.

First and foremost, EL Passion is
all about being humane towards...
other people, both employees
and customers. EL Passion offers
mutual respect and a vast area for
development. You can be yourself here
and how you want to develop is up to
you.

meeting as we all have access to
all the calendars. There’s no weird
atmosphere of secrecy and distrust.
EL Passion is also about being active
— employees do all sorts of stuff, the
company itself is developing different
projects and it really encourages us
to take initiative and act. There’s
nothing worse than sitting around
with no projects going on and waiting
for things to happen.

EL Passion culture is also about
being transparent — employees can
easily get information on how the
company’s performing, what goals are
being achieved and what the future
holds for us.. Anyone can attend any

EL Passion is a good place created by
good people :)

EL Passion to też aktywność —
pracownicy angażują się na różne
sposoby, sama firma rozwija różne
projekty, a to bardzo zachęca do
działania wszystkich dookoła — jest
zaraźliwe. Nie ma nic gorszego niż
siedzenie na bezprojekciu i czekanie
na zbawienie. EL Passion to dobre
miejsce stworzone przez dobrych
ludzi :)
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Beata Masperi
„Nie szukaj klientów
na swoje produkty, ale
produktów dla swoich
klientów” — Seth Godin

Tomek Nadratowski

Truer words were never spoken when
Seth Godin said, “Don’t find customers
for your products, find products for
your customers.”
At EL Passion we take this quote to
heart. It is our mission — together
we bring value, together we create
extraordinary solutions, together we
make our customers’ technological
dreams come true. I am proud to work
with experienced professionals every
day and to have the opportunity to
grow along with EL Passion.

Warto w tym miejscu przytoczyć
niezwykle trafne słowa Setha
Godina. W EL Passion bierzemy
sobie ten cytat do serca. Na tym
właśnie polega nasza misja: wspólnie
tworzymy wartość, opracowujemy
nadzwyczajne rozwiązania i
realizujemy technologiczne marzenia
naszych klientów. Codzienna praca
w EL Passion — z doświadczonymi
specjalistami i możliwościami
rozwoju — to dla mnie prawdziwy
powód do dumy.

Z perspektywy osoby, która niedawno
dołączyła do zespołu EL Passion,
mogę z całą pewnością powiedzieć,
że tym, co czyni kulturę firmy tak
wyjątkową i niesamowitą, są bez
wątpienia Ludzie. To może wydawać
się trywialne i naciągane, ale samo
przyjście do biura i rozmowa z
tymi indywidualnościami sprawia,
że człowiek pragnie pracować
intensywniej i uczyć się więcej!
Nim dołączyłem do EL Passion,
zdarzało się, że towarzyszył mi brak
motywacji... teraz to już przeszłość ;)
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From the perspective of a person who
recently joined the EL Passion team,
I can say with certainty that what
makes the company’s culture so
special and amazing is undoubtedly
the people. This may seem silly and
far-fetched, but simply coming to the
office and talking to these individuals
makes a person want to work harder
and learn more! Before I joined EL
Passion, I was frequently lacking
motivation ... now that is no longer
the case ;)
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Arek Oleksy
Jeśli miałbym zdefiniować, czym
jest dla mnie kultura EL Passion, to
na pewno na pierwszym miejscu
powiedziałbym — ludzie. Ludzie pełni
pasji, od których każdego dnia można
się wiele nauczyć. Ludzie, którzy
tworzą rodzinną wręcz atmosferę
tego miejsca. EL Passion to także
ciągły rozwój, nigdzie wcześniej
nie nauczyłem się tyle, co podczas
pracy tutaj. Na końcu, chociaż
równie ważne, transparentność
oraz możliwość wpływu na
funkcjonowanie firmy przez każdego
z nas.

Natalia Paczuska
If I had to define what EL Passion
culture is for me, I would certainly
say — first of all — the people. People
full of passion, who can teach you
a lot every day. People who create
the family atmosphere of this
place. EL Passion is also continuous
development — I have never learned
as much as I have while working
here. Last but by no means least,
transparency and the ability of every
single team member to have an
impact on the company.

Cechy, których szukałam w firmach,
do których chciałam aplikować
to przede wszystkim przyjazne
środowisko pracy, możliwość
rozwoju i otwarci, zgrani ludzie. W
EL Passion znalazłam wszystkie z
wymienionych zalet, co tworzy naszą
firmę niesamowitym miejscem do
pracy. Jestem dumna i cieszę się, że
mogę pracować z tak wspaniałymi
ludźmi z pasją, którzy zarażają nią
innych i tworzą wielkie rzeczy!

The features I had been looking
for in the companies I wanted to
apply to were, above all: a friendly
working environment, professional
development possibilities and open,
tight-knit people. At EL Passion I
found all of the above-mentioned
advantages, which makes our
company an amazing place to work. I
am proud and happy that I can work
with such wonderful people with
passion, who pass it on to others and
create great things!

Nigdzie wcześniej
nie nauczyłem się
tyle, co podczas
pracy tutaj.
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Paweł Pariaszewski
Budując produkty
cyfrowe, zawsze
jesteśmy
dla klientów
partnerem.

Dla mnie na kulturę EL Passion składa
się wiele rzeczy. Jestem przekonany,
że aby ją poznać, trzeba po prostu z
nami trochę popracować.
To, co dla mnie jest niesamowite
każdego dnia w pracy to przede
wszystkim zaangażowanie,
profesjonalizm i chęć rozwijania
własnych umiejętności.
Budując produkty cyfrowe, zawsze
jesteśmy dla klientów partnerem i
wierzę, że to dzięki takiemu podejściu
jesteśmy w stanie osiągnąć najlepsze
rezultaty.

Mikołaj Piechocki
EL Passion nie jest miejscem dla
każdego. EL Passion to miejsce dla
tych, którzy chcą każdego dnia
stawać się coraz lepsi.

EL Passion is not for everyone. EL
Passion is for those who want to keep
getting better and better every day.
What amazes me the most is not only
the fact that there is always someone
wanting to share their knowledge
with you, but that there is always
someone willing to listen to what you
want to say.

Zawsze znajdziemy tu kogoś, kto
zechce podzielić się z nami swoją
wiedzą. Jednak najbardziej urzeka
mnie fakt, że zawsze znajdzie się też
ktoś, kto z chęcią wysłucha tego, co
my mamy do powiedzenia.

If you ask a question, you will always
get an answer. But you have to be sure
you want to ask questions.

Żadne pytanie nie pozostaje bez
odpowiedzi. Musisz tylko chcieć
zadawać pytania.

Żadne pytanie nie pozostaje bez
odpowiedzi. Musisz tylko chcieć
zadawać pytania.

For me, EL Passion culture consists of
many things. I am convinced that to
learn more about it, you will simply
need to work with us for a little while.
What amazes me at work every
day is, above all, commitment,
professionalism and willingness to
develop one’s own skills.
While building digital products, we
are always a partner for the clients
and I believe that thanks to this
approach, we are able to achieve the
best results.
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Natalie Pilling
EL Passion jakie jest — każdy widzi,
żadni z nas staroświeccy druidzi!
Innowacyjne podejście i wiedzy zgłębianie
to naszych umiejętności ciągłe poprawianie.
Ciekawość i pasja nas zawsze inspirują;
tym lepiej, jeśli technologii partnerują.
Standardy najwyższe nieustannie wyznaczamy,
pracowników za jakością dążyć nauczamy.
Zamieszania raczej nie robimy wokół siebie,
bo wolimy pomagać sobie nawzajem w potrzebie.
Zawsze próbujemy udoskonalać swoje otoczenie,
bo nieustanny rozwój to nie jest bajdurzenie!
O przejrzystość naszej pracy dbamy szczególnie,
a najszczerszego bota napiszemy Ci wspólnie.
W kropce jesteś? A może pytań masz od groma?
My zawsze podpowiedziami uraczymy Cię kilkoma.
Najważniejszy z tego wniosek jest taki oto:
Do biura EL Passion zawsze się idzie z ochotą!

EL Passion, EL Passion,
We’re definitely not old fashion!
Innovation and constant learning,
For this, we are all yearning.
Curiosity and passion is what drives us,
If it’s about technology, that’s always a plus.
We set ourselves the highest standards,
You could call us quality’s bodyguards.
About ourselves, we don’t make a fuss,
Although we always strive to give the best of us.
We constantly look to improve something to better than it was,
Because to us, continuous improvement is more than a buzz!
About transparency, in our work, we care a lot,
We’ll even write you an honest bot.
Feel like you’re stuck or just have a question,
I assure you, approach anybody, and they will happily make a suggestion.
And last but not least, with smiles we really don’t ration,
At EL Passion, EL Passion!
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Wojtek Polak
Pasja w nazwie firmy zdecydowanie nie znalazła się na
wyrost! Do biura EL Passion nie przychodzi się po to, by
codziennie odbębnić 8 godzin, a potem narzekać, jaka ta
praca jest bezsensowna. Do biura EL Passion przychodzi się
po to, by pracować przy projektach, które naprawdę nas
interesują.
I w takiej formie, w jakiej jest to
najprzyjemniejsze — bo zarówno
ma się dużą niezależność działania
i możliwość wdrażania swoich
własnych pomysłów, ale jednocześnie
zawsze są obok ciebie osoby, które
chętnie pomogą i podzielą się wiedzą
(a mają jej bardzo duuuużo :). Pomogą
to tutaj słowo klucz — w EL Passion
nie ma szefów, którzy narzucają z
góry zadania (nawet nie sprawdzając,
czy mają one sens), a potem kurczowo
rozliczają z ich realizacji. Są po prostu
osoby, które chcą ułatwić wykonanie
zadania i podzielić się swoją wiedzą.
I to właśnie ludzie są wielką, o ile nie

największą wartością EL Passion!
Istotny aspekt to także
transparentość działań (choćby
w zakresie wynagrodzeń czy
planów biznesowych), co pozwala
na uniknięcie niepotrzebnych
niedomówień i zwiększenie poziomu
zaufania. I na tym przykładzie widać
też, że EL Passion to zespół ludzi,
którzy wiedzą, czego chcą i jak chcą
to osiągnąć, a przede wszystkim
zależy im na nieustannym rozwoju, a
nie na prowadzeniu bezsensownych
personalnych wojenek.
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Passion in the name of the company
is definitely not overstated! You
don’t come to the EL Passion office
for 8 hours every day to do your
time and then complain about
how meaningless this work is.
You come to the EL Passion office
to work on projects that are really
interesting, and in the most pleasant
form — because you have a lot of
independence and the ability to
implement your own ideas, but at the
same time there are always people
who are willing to help and share
knowledge (and believe me, they have
a lot of it :). Help is a key word here.
At EL Passion there are no bosses
who impose tasks in advance (even

without checking if they make sense)
and then hang on to their execution.
There are simply people here who
want to make your task easier and
share their knowledge. The people are
a great, if not the greatest, value of EL
Passion!
The transparency of operations
(even in terms of the payroll or
business plans), which allows you
to avoid unnecessary ambiguity
and increase the level of trust, is
another important characteristic
of EL Passion. What this example
shows is that EL Passion is a team
of people who know what they want
and how they want to achieve it, and,
above all, who care about continuous
development — not about starting
ridiculous feuds with one another.
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Przemek Proszowski

Mateusz Przegiętka

Dla mnie EL Passion to przede
wszystkim zaufanie — firmy do
pracownika, pracownika do firmy,
pracownika do pracownika. To
sprawia, że atmosfera jest przyjazna
i zachęca do działania. Praca z
innymi specjalistami daje możliwość
swobodnej wymiany doświadczeń i
motywuje do dalszego pogłębiania
swojej wiedzy. Wszyscy są otwarci i
chętni do pomocy, nie ma równych
i równiejszych. EL Passion wspiera
swoich pracowników w rozwoju
przez duży budżet edukacyjny,
organizowane wydarzenia
wewnętrzne i zewnętrzne oraz
regularne spotkania. EL Passion to
świetne miejsce do zawiązywania
nowych przyjaźni. To drugi dom.

EL Passion to do mnie przede
wszystkim ludzie. Każdy z nas jest na
swój sposób inny, fajny, a to, co nas
łączy to dążenie do perfekcji w swojej
dziedzinie. Chęć pomocy i pozytywne
nastawienie były dla mnie szokujące,
kiedy dołączyłem do zespołu. Od razu
zniknęło skrępowanie i poczułem
się jak wśród naprawdę dobrych
znajomych. Dodatkowo pasja tych
ludzi codziennie motywuje mnie do
działania. Wiem, że łącząc siły w
zespołach projektowych, nie ma dla
nas wyzwań nie do pokonania.
For me, EL Passion means, above
all, trust — between the company
and the employee, between the
employee and the company, and
between the employees. This
makes the atmosphere friendly and
encourages action. Working with
other professionals gives you the
opportunity to exchange experiences
freely and motivates you to further
deepen your knowledge. Everyone is
open and willing to help, no people
are more equal than others. EL
Passion supports its employees in
their self-development through a
large educational budget, internal and
external events and regular meetings.
EL Passion is a great place to make
new friends. This is the second home.

EL Passion to
przede wszystkim
zaufanie — firmy
do pracownika,
pracownika do
firmy.
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To me, EL Passion is, above all, the
people. Each of us is different, cool in
our own way, and what unites us is
the pursuit of perfection in our field.
Willingness to help and a positive
attitude were shocking to me when
I joined the team. The awkwardness
disappeared immediately, and I felt
like I was among really good friends.
In addition, the passion of these
people motivates me to work every
day. I know that by joining forces in
project teams, nothing is impossible
for us to achieve.

Pasja tych ludzi
codziennie
motywuje mnie
do działania.
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Rafał Rudko

Dariusz Rybicki
Przyjazna
atmosfera,
pomocni ludzie
oraz możliwość
nauki.

EL Passion jest dla mnie przede
wszystkim idealnym miejscem do
rozwoju i poszerzania swojej wiedzy.
Przyjazna atmosfera, pomocni
ludzie oraz możliwość nauki i
testowania nowych technologii.
Kiedy przychodziłem tutaj do pracy,
najważniejsze dla mnie było to, że
EL Passion słynęło z przykładania
wagi do dobrych praktyk
programistycznych — tworzenia
nie tylko działających aplikacji, ale i
czystego, wysokiej jakości kodu.

Kulturę EL Passion budują ludzie. Jest
wśród nas wiele indywidualności,
jednak wspólnymi siłami jesteśmy w
stanie rozwiązać każdy problem.

EL Passion culture is built by people.
There are many individuals here but
we can solve just about anything as
a team.

Zwinni jak sarna, dla której
granice nie istnieją, realizujemy
wysoko postawione cele.
Wspólnie kształtujemy otaczającą
nas rzeczywistość w sposób
transparentny. Każdy głos i zdanie
są ważne, wszystkie reguły gry są
jawne.

We’re agile like cats and there are
no boundaries for us. We achieve
ambitious goals. We shape the reality
that surrounds us in a transparent
and clear way. Every opinion is
important and the rules of the game
are open for everyone.
Apart from commercial activities, we
carry out a lot of interesting projects
that we start ourselves. Thanks to
this, we can grow in numerous ways.
EL Passion is, more importantly,
people — a group of professionals that
fulfil themselves and who are great at
what they do.

Poza pracą czysto komercyjną
realizujemy wiele ciekawych
projektów, które powstają z naszej
wspólnej inicjatywy i umożliwiają
szeroki rozwój. EL Passion to przede
wszystkim ludzie — profesjonaliści
spełniający się w tym, co robią, a
robią to dobrze.

For me, EL Passion is, above all, a
perfect place to develop my skills and
broaden my knowledge. The friendly
atmosphere, helpful people and the
opportunity to learn and test new
technologies. When I started working
here, the most important thing for
me was that EL Passion was famous
for placing great importance on good
programming practices — creating
not only apps that work but also highquality code.

Wspólnymi siłami
jesteśmy w stanie
rozwiązać każdy
problem.
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Karol Sarnacki
EL Passion jest jak kuchnia pełna
niespodzianek. Ktoś wsypie mąkę,
ktoś inny doleje kraftowego mleka,
jeszcze ktoś to wszystko zamemła i
wrzuci w toster.

EL Passion is like a kitchen full
of surprises, someone pours the
flour, someone else adds craft milk,
somebody else mixes it all together
and throws it in the toaster.

Na koniec i tak wyjdzie coś świetnego.
Jeśli pizza — to przekładana
nutellą. Jeśli tort — to wyłącznie
siedmiokondygnacyjny, grylażowy i
kraszony kawiorem z jesiotra.

In the end, something great will come
out. If it’s pizza — then it’s layered
with Nutella. If it’s a cake — then
it can’t be nothing else but a sevenstorey brittle cake embellished with
sturgeon caviar.

Wyjątkowość naszych wypieków
to zasługa nie tylko zastosowania
składników wyłącznie najwyższej
jakości. Przede wszystkim to
włożone serce, prawdziwa pasja i
wyśrubowane normy bezpieczeństwa
i higieny pracy.

The uniqueness of our cakes lies not
only in the use of the highest quality
ingredients. The secret lies, above all,
in the fact that we put our heart and
passion in everything we do and that
we have set strict health and safety
standards.

Przede wszystkim to włożone serce,
prawdziwa pasja i wyśrubowane normy
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Agnieszka Sobańska
Jedną z charakterystycznych
cech naszej kultury jest szczere
zainteresowanie opinią każdego
z nas. Nie tylko w sprawach
związanych bezpośrednio z naszymi
obowiązkami, ale również z naszym
codziennym życiem w firmie.
Praktykujemy tu coś w rodzaju
demokracji bezpośredniej. Każdy
z nas może podzielić się swoim
pomysłem, otwarcie rozmawiamy
o tym jak pracujemy i o celach
jakie sobie stawiamy. Wspólnie
decydujemy o niemal wszystkim, co
się w firmie dzieje. Dzięki temu mam
poczucie, że nie tylko pracujemy w tej
firmie. Może zabrzmi to jak slogan,
ale serio — każdy z nas ma swój
wkład w tworzenie tego, czym dziś
jest EL Passion.

Być może ważniejszą cechą
naszej kultury jest szacunek dla
poszukiwania wiedzy i perfekcyjnego
warsztatu pracy. Nie jesteśmy
miejscem dla kogoś, kto chce
przyjść na 8 godzin, zrobić byle jak
i iść do domu. Kiedy opowiadam
znajomym o EL Passion, zazwyczaj
pada słowo “wymiatacze”. Nieważne,
czy junior, czy senior, w EL Passion
są ludzie, którym chce się uczyć,
probować wszystkiego, co nowe i być
najlepszymi w tym, co robią.
Na kulturę EL Passion składa
się tysiąc małych codziennych
rzeczy. To kanał #heheszki na
Slacku, odwieczne turnieje Fify,
cotygodniowy firmowy stand-up,
wspólne obiady i imprezy. Ludzie
chętnie pomagają sobie nawzajem, są
dla siebie wyrozumiali i zwyczajnie
się lubią.

One of the characteristic features of
our culture is the sincere interest
in everyone’s opinion, not only in
matters directly related to our duties,
but also with our everyday life in
the company. We practice something
along the lines of direct democracy.
Each and every one of us can share
their ideas, we openly discuss how we
are going to work and what goals we
are setting for ourselves. We decide
on almost everything that’s going on
in the company together, so I feel that
we don’t just work for this company.
This might sound like a slogan but
seriously — all of us have contributed
to the creation of what EL Passion is
today.

for someone who wants to come in
for 8 hours, do something just to get
it done and go home. When I tell my
friends about EL Passion, the word
”badass” usually appears. Regardless
of whether you are a junior or a
senior, EL Passion has people who
want to learn, try everything new and
be the best at what they do.
EL Passion culture is made up of
thousands of small, everyday things.
It’s the #heheszki channel on Slack,
the eternal FIFA tournaments, the
weekly company stand-up, eating
dinner and partying together. People
are willing to help each other, they
are patient and understanding and
genuinely like one another.

Perhaps a more important feature
of our culture is respect for seeking
knowledge and sharpening
professional skills. We are not a place

Ludzie chętnie pomagają sobie nawzajem,
są dla siebie wyrozumiali i zwyczajnie się
lubią.
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Konrad Szczęśniak
Poczucie, że to ty tworzysz
tę firmę, a nie tylko w niej
pracujesz.

The feeling that you create the
company, you don’t just work for it.
There are no taboo topics — the
lack of orange & mint tea or putting
together a salary package. It doesn’t
matter if you’ve been working for the
company for a few years or if you’re
just a new hire — you can participate
in every meeting and your voice will
always be heard.

Nie ma tematów tabu, których się nie
porusza — nieważne, czy jest to brak
pomarańczowo-miętowej herbaty,
czy ustalenie, w jaki sposób będziemy
wynagradzać pracowników. Obojętne,
czy jesteś w firmie X lat, czy dopiero
co zacząłeś/aś, możesz uczestniczyć w
każdym spotkaniu, jakie odbywa się
w firmie i zawsze twój głos zostanie
wysłuchany.

It’s the feeling that you create a
product and not just get things done.
Everybody thinks that Agile is the
right way to approach this process.
At EL Passion, the list of features
requested by the customer is a
starting point of the project — it’s
not just a rigid set of obligations we
have to meet. Both technology and the
process are never imposed by anyone
— the team can always decide to
make changes.

Poczucie, że tworzysz produkt, a nie
odhaczasz taski. Nikt nie wyobraża
sobie innego podejścia do tworzenia
produktu niż Agile. W EL Passion lista
funkcjonalności, z którą przychodzi
klient, jest punktem startowym
projektu, a nie sztywnym zestawem
zobowiązań, które musimy spełnić.
Technologia i proces nigdy nie są
przez nikogo narzucane, a team w
każdym momencie może podjąć
decyzję o jakiejkolwiek ich zmianie.
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Mateusz Szklarek

Klaudia Tarnowska

Blisko cztery lata temu stałem
przed wyborem pomiędzy stażem
w EL Passion a firmie z Krakowa.
Doskonale pamiętam moją pierwszą
podróż Polskim Busem oraz rozmowę
rekrutacyjną — z tego miejsca
pozdrawiam Kasię, która mnie
rekrutowała.

Co jest najważniejsze dla firmy EL
Passion? Na pierwszym miejscu
są ludzie. Pozostałe sprawy? Są na
szarym końcu.

Nearly four years ago, I had to choose
between an internship at EL Passion
or a company from Kraków. I vividly
remember my first trip to Warsaw
and the interview — shout-out to
Kasia, my recruiter.
EL Passion is not one of the many
companies. It’s the people who create
the atmosphere that makes you forget
about the ”need to work.” It rather
makes me feel that I’m going to do
cool things, share something new
with my colleagues and learn from
them. It’s my first IT job and today I
am sure that it was a perfect match.

EL Passion nie jest jedną z wielu
firm. To ludzie tworzący atmosferę,
która powoduje, że każdego dnia
zapominam o obowiązku pracy, a
przypominam sobie o poczuciu, że
zrobię coś fajnego, podzielę się czymś
nowym z kolegami oraz nauczę się
czegoś od nich. To moja pierwsza
firma w branży IT i dzisiaj już wiem,
że nie mogłem lepiej trafić.

What do I like the most about EL
Passion culture? The fact that most
of the time we can decide about
where the project goes. The pace
of your development depends only
on you. When we create apps at EL
Passion, it’s all about the outstanding
quality and not just talking about it,
which is a common practice at many
companies.

Co najbardziej lubię w kulturze EL
Passion? To, że w większości my sami
decydujemy o losie projektu oraz to, że
jak szybko się rozwiniesz, zależy tylko
od Ciebie. Tworząc aplikacje w EL
Passion przykładamy szczególną wagę
do jakości, a nie tylko do mówienia o
niej jak w innych firmach.

My name is Mateusz, I am a developer
in one of the best iOS teams in
Warsaw and this is my story :) Are
you going to write yours, too?

Mam na imię Mateusz, jestem
developerem w jednym z najlepszych
teamów iOS-owych w Warszawie
i to jest moja historia. :) A czy Ty
napiszesz swoją?
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Moim zdaniem jest to największa
wartość tej firmy, rzadko spotykana
obecnie w standardowym miejscu
pracy. To właśnie powoduje, że
każdego dnia chcę wstać do pracy,
chcę tłuc się komunikacją miejską,
chcę biec przez pasy przy Rondzie
Daszyńskiego, aby zdążyć na jednym
zielonym świetle, chcę przebrnąć
przez wieczne tornado przy Warsaw
Spire i dotrzeć do ukochanego,
pełnego uśmiechniętych ludzi biura.

What’s the most important thing for
EL Passion? People first. All the other
things? They’re lower on the priority
list.
I think it’s the company’s greatest
value and a very rare one in a
standard workplace nowadays. That’s
why I am truly eager to get up and get
to the office every day. I really want
to fight my way through the public
transportation system. I want to cross
the Daszyński traffic circle when the
light is still green. I want to break
through the eternal ”tornado” by
the Warsaw Spire to get to my lovely
office full of smiling faces.

O, czyli wracamy znowu do ludzi.
W EL Passion można poczuć się
docenionym. Tutaj spotkasz świetne
osobistości, bardzo różne od siebie, ale
bez wyjątku ciekawe i mające pełno
wiedzy do podzielenia się. Dla mnie
EL Passion to idealne miejsce pracy.

Ludzie chętnie
pomagają sobie
nawzajem, są dla
siebie.

That’s right — we’re back to the
people part. You can feel appreciated
at EL Passion. You will meet awesome
personalities here, unique in their
own ways. Each and every one of
them is interesting and eager to share
their knowledge with you. For me, EL
Passion is a perfect workplace.
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Kuba Turek

Michał Warda

W EL Passion pracują świetni ludzie,
którzy wspierają się na każdym
kroku. Nieważne, czy chodzi o pracę
projektową, dawanie talków czy
oddawanie głosów na moje wiązanki
na kanale #hałas-log. Tutaj nigdy nie
czujesz się samotny i to jest super!

EL Passion is full of great people that
consistently support each other. It
doesn’t matter if it’s about a project,
giving speeches or voting for my
earfuls on the #hałas-log channel.
You will never feel alone with us and
it’s awesome!

EL Passion to również zespół.
Być może nie zawsze najlepiej
zorganizowany, ale zawsze stawiający
na pierwszym miejscu dobro i głos
pracowników. Rozwiązywanie
problemów rodem z Trudnych Spraw
to nasza specjalność.

EL Passion is also a team. It may not
be the best organized one but the
well-being of its employees is always
the main priority. Solving difficult
cases is our specialty.
Our culture is also the quality of our
work. If we need to praise ourselves
for it, we do it proudly and we don’t
refuse to do so by invoking the
conscience clause.

Nasza kultura to również jakość
pracy. Jeśli trzeba się nią pochwalić,
robimy to z dumą i nie odmawiamy
ze względu na klauzulę sumienia.

Nigdy nie wyobrażałem sobie, że
znajdę pracę, w której będę mógł
zaufać każdej osobie.

I never imagined that I would find a
job where I could trust everyone.
EL Passion culture is a perfect
example that it’s possible to work in
an efficient and professional way
without being constantly supervised
by others. Great freedom, diversity,
equality and a sense of responsibility
allow us to create an atmosphere
favorable for building amazing
things. Thanks to this, we can take
the initiative, learn from each other
every day and always count on our
colleagues at difficult times.

Kultura w EL Passion jest dla mnie
doskonałym przykładem na to,
że da się pracować w wydajny i
profesjonalny sposób, nie będąc
ciągle nadzorowanym przez innych.
Ogromna wolność, różnorodność,
równość i poczucie odpowiedzialności
pozwalają na wytworzenie
atmosfery sprzyjającej budowaniu
niesamowitych rzeczy. Dzięki temu
możemy wychodzić z najróżniejszymi
inicjatywami, bardzo łatwo uczyć
się na co dzień od siebie nawzajem
i zawsze liczyć na swoich kolegów i
koleżanki w trudnych momentach.

Clients also benefit from this because
they work with a team of dedicated
professionals who strive for perfection
on a daily basis.

Również klienci na tym zyskują,
ponieważ pracują z zespołem pełnym
zaangażowanych profesjonalistów,
którzy na co dzień dążą do perfekcji.

It’s hard for me to imagine a better
place to work. That’s why I feel proud
to say that I’ve been playing a part in
creating this company for 5 years :).

Ciężko mi sobie wyobrazić lepsze
miejsce do pracy, dlatego czuję dumę,
mogąc powiedzieć, że współtworzę tę
firmę już 5 lat :).

Ogromna wolność, różnorodność, równość
i poczucie odpowiedzialności.
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Grzegorz Wilusz

Jakub Wojnar-Płeszka

Kultura panująca w EL Passion to dla
mnie mieszanka tego, co najlepsze.
To przestrzeń, gdzie szeroko wspiera
się rozwój każdego pracownika. To
otwartość na zdanie każdego z nas.
Wykazując własną inicjatywę, można
realnie wpływać na kierunek rozwoju
firmy i jej funkcjonowanie.

For me, EL Passion culture is a mix
of the best things. This is a space
where the growth of every employee
is strongly supported. It’s openness to
everyone’s opinion. By showing your
own initiative, you can realistically
influence the company’s development
direction and its operations.

Praca w EL Passion oznacza ciągłą
eksplorację. Rozwój umiejętności
nie jest jedynie modnym hasłem,
my traktujemy to poważnie. Firma
umożliwia eksperymentowanie
z licznymi technologiami i
metodologiami podczas pracy nad
atrakcyjnymi i wartościowymi
projektami.

To także atmosfera, którą zagęszczają
wszechobecne poczucie humoru i
żarty, nie zawsze wysokich lotów :-). I
to właśnie ta mieszanka przekłada się
na świetne samopoczucie w pracy i
jakość tworzonego przez nas kodu.

It’s also an atmosphere that is
thickened by the ubiquitous sense
of humor and jokes, which are not
always the funniest ones :-). And this
mix translates into a great mood at
work and the quality of the code we
create.

Kultura panująca
w EL Passion
to dla mnie
mieszanka tego,
co najlepsze.

56

Working at EL Passion means
continuous exploration. Developing
skills is not just a catchy slogan, we
take it seriously. You can experiment
with numerous technologies and
methodologies while working on
attractive and valuable projects.
EL Passion is created by people
who are on the same wavelength.
Everyone contributes to the
company’s culture. The flat structure
makes the atmosphere friendly and
favorable for development. You feel
that everyone is indeed equal and has
a real impact on the entire company.

EL Passion jest tworzone przez ludzi,
którzy nadają na tych samych falach.
Każdy ma swój wkład w kulturę
firmy. Płaska struktura sprawia, że
atmosfera jest przyjazna i sprzyja
rozwojowi. Czujesz, że rzeczywiście
wszyscy są równi i mają realny
wpływ na całą organizację.

We all work with passion that pushes
us to create better and more valuable
products. In addition to commercial
projects, we implement many creative
initiatives and projects that further
enhance our skills.

Wszyscy pracujemy z pasją, która
popycha nas do tworzenia coraz
lepszych i bardziej wartościowych
produktów. Oprócz komercyjnych
projektów, realizujemy wiele
kreatywnych inicjatyw i
przedsięwzięć, które jeszcze bardziej
podnoszą nasze umiejętności.

EL Passion jest
tworzone przez
ludzi, którzy
nadają na tych
samych falach.
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Mateusz Zdanowicz
Nie czuję, że pracuję — tak mógłby
brzmieć jeden ze sloganów EL Passion.
Mówią, że praca to drugi dom… i mają
rację. Lepszej pracy nie mogłem sobie
wymarzyć.

It doesn’t feel like work — it could
definitely be a motto for EL Passion.
They say that the workplace is your
home away from home... and they’re
right. I couldn’t have dreamt of a
better job.

Co tutaj sobie przede wszystkim
cenię? Motywację do rozwoju,
dzielenie się wiedzą oraz suche żarty
koleżanek i kolegów.

What’s really valuable for me here?
The motivation to grow, knowledge
sharing and stale jokes of my
workmates.

Lepszej pracy nie
mogłem sobie
wymarzyć.
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