
Aplikacja do zarządzania zadaniami i projektami

Jeden z użytkowników napisał: „Dzięki Nozbe organizuję i realizuję zadania”. 
To krótka, ale idealna definicja! Od 2007 r. nieustannie doskonalimy system 
produktywności Nozbe, który doceniany jest przez ponad 500 tys. 
zapracowanych profesjonalistów i ich zespoły z całego świata. Klientom 
oferujemy nie tylko aplikacje na wszystkie popularne platformy (Windows, 
Mac OS, Linux, Android i iOS), ale także przyjazne wsparcie oraz materiały 
edukacyjne, aby pomagać im osiągać sukcesy i życiową harmonię.

Nozbe powstało w 2005 roku

...jako poboczny projekt Michała Śliwińskiego rozwijany na własne potrzeby. 
Po dwóch latach Michał uświadomił sobie, że jego aplikacja może pomóc w 
lepszej organizacji również innym i dlatego w 2007 r. opublikował ją.  
Już pierwszego dnia Nozbe zyskało wielbicieli. Wkrótce Michał wprowadził 
płatne abonamenty, co pozwoliło mu zająć się pracą nad Nozbe na „pełny 
etat” już w 2008 r. Po wielu latach na rynku, Nozbe nadal jest finansowane 
przez naszych klientów, a nie inwestorów. Najważniejsze dla nas jest to, aby 
dostarczać najlepszy i jak najbardziej użyteczny produkt zwiększajacy 
produktywność, na którym nasi użytkownicy mogą polegać. 



Jak pracujemy

W Nozbe wierzymy, że praca nie jest miejscem, do którego się chodzi, ale 
tym, co się robi. To dlatego wszyscy w firmie pracujemy zdalnie i nie mamy 
jednego, centralnego biura. W skład zespołu wchodzi 26 osób zatrudnionych 
na stałe i 10 współpracowników zewnętrznych z wielu krajów. Do komunikacji 
wewnętrznej nie używamy maili. Zamiast tego, wszyscy komunikujemy się ze 
sobą przez zadania i komentarze w aplikacji Nozbe.

Michał Śliwiński

CEO i twórca Nozbe, prelegent, autor książek, podcaster 
i bloger. Pomaga zajętym i przepracowanym 
profesjonalistom, start-upom i zespołom implementować 
najnowsze rozwiązania z zakresu produktywności po to, 
aby mogli osiągać sukces i działać jeszcze skuteczniej.
 

https://sliwinski/books
http://thepodcast.fm
https://sliwinski.com


Aplikacja Nozbe

Dzięki Nozbe użytkownicy mogą:

• Tworzyć i skutecznie zarządzać zadaniami i projektami, wyznaczać dla 
nich terminy realizacji, przypisywać kategorie i wykonawców – wszystko za 
pośrednictwem prostego w obsłudze interfejsu.

• Szybko dodawać zadania z parametrami za pomocą hasztagów (#).
• Przekształcać maile w zadania i dodawać do nich parametry i komentarze.
• Używać kategorii i etykiet do grupowania i filtrowania zadań, aby móc 

skupić się na tym, co najważniejsze.
• Współpracować z innymi: współdzielić projekty i komunikować się przez 

zadania przy użyciu komentarzy i załączników.
• Dowiadywać się o oddelegowanych zadaniach, wzmiankach („@”) i 

zbliżających się terminach za pośrednictwem powiadomień „push”.
• Wyświetlać zadania na osi czasu dzięki Kalendarzowi Nozbe (opcjonalna 

synchronizacja z Kalendarzem Google’a).
• Używać ulubionych narzędzi w połączeniu z Nozbe - integracja z Evernote, 

Dropboxem, dyskiem i kalendarzem Google’a, OneDrivem i Boxem.
• Zawsze o wszystkim pamiętać: zadania z terminem na “dziś” stają się 

priorytetami; przydatną opcją są również zadania cykliczne.
• Zapisywać procesy i procedury w Nozbe w formie szablonów projektów. 

Rozpoczynać nowe projekty w momencie, gdy nowa instancja jest gotowa 
do uruchomienia.

• Wskaźnik produktywności Nozbe oraz raporty produktywności pomagają 
śledzić, mierzyć i grywalizować zarówno produktywność osobistą, jak i 
zespołową.

• Nozbe nieustannie się rozwija! Aktualizujemy i ulepszamy naszą aplikację 
co ok. 4-6 tygodni.

„Łatwy w użyciu z zaawansowanymi funkcjami: jest prosty w obsłudze, 
a jednocześnie zawiera wiele zaawansowanych funkcji. To jedyny 
system do zarządzania zadaniami, który polecam.” – Michael Hyatt, 
autor bestsellerów i bloger



Dodatkowe materiały i informacje

4-dniowy tydzień pracy w Nozbe
Historia Nozbe
Pobierz logo Nozbe 
Pobierz zrzuty ekranu Nozbe
Pobierz zdjęcia Michała Śliwińskiego
Pobierz zdjęcia zespołu Nozbe
Pobierz banery Nozbe

Przydatne linki

Strona główna Nozbe
Blog Nozbe
Szablony NozbeHOW
nozbe.club – nasz program partnerski
KursProduktywnosci.pl – książka „10 kroków do maksymalnej 
produktywności”

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod adresem: pytania@nozbe.com

Copyright 2018 
Nozbe Michał Śliwiński 

ul. Rozewska 18 
81-055 Gdynia

Facebook Twitter Instagram

https://www.instagram.com/nozbe/
https://twitter.com/nozbe
https://twitter.com/nozbe
https://www.instagram.com/nozbe/
https://nozbe.com/pl/blog/friday/
https://nozbe.com/pl/blog/11-years/
https://www.dropbox.com/sh/yinpeavqeffcux6/AAC3qPanh4ar3RpRMKUvqkFOa/Nozbe%20Logo?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7f35hpgbnon7p7p/AADo-1ShcJhs1_cZvQo2blcwa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s085bltk027zoyh/AABpGeDjnNxl3X9muepXBJPya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yinpeavqeffcux6/AADOral-2zbzLzORY-kKeKaGa/Lifestyle%20photos?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o39b8dbm1arzli4/AAAMnpToflsX__YZgBgzqlcva?dl=0
https://nozbe.com/pl/
https://nozbe.com/pl/blog
https://nozbe.how/pl
http://nozbe.club
http://www.apple.com
https://kursproduktywnosci.pl
https://www.facebook.com/NozbePoland/
https://www.facebook.com/NozbePoland/

