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Słuchaj, sztuka to praca! Podcast o pracy twórczej i planowaniu pracy zawodowej w świecie sztuki i 
branżach kreatywnych. Zaprasza Instytut Kultury Miejskiej.  
 
Temat zarobków i finansów przewija się w niemal każdej rozmowie naszego podcastu, najczęściej w 
kontekście planowania swojej pracy artystycznej albo, gdy na przykład rozmawialiśmy o potrzebie 
posiadania poduszki finansowej, szczególnie przy podejmowaniu ważnych zmian zawodowych. Czasami 
wypływał też wątek sztuka niezależna a kapitalizm, jak się właśnie odnaleźć ze swoją sztuką niezależną w 
kapitaliści. No i w kwietniu, w ramach cyklu „Sztuka to praca”, zorganizowaliśmy szkolenie o zarabianiu w 
zgodzie ze sobą i poprowadziła je edukatorka finansowa Emilia Makówka, która jest też dzisiaj moją 
rozmówczynią. Cześć, Emilio!  
- Cześć, wszystkim!  
Chciałabym zacząć dzisiejszą rozmowę od tego, czym jest edukacja finansowa i czym jest edukacja 
finansowa w twoim wykonaniu, bo ona, mam takie wrażenie, że twoje podejście troszkę się różni od 
takiego podejścia, rozmawiania o finansach, które często gdzieś tam napotykamy w kwestii właśnie rad o 
tym, jak zarabiać więcej, jak inwestować itd., więc czym jest edukacja finansowa w twoim wykonaniu?  
- Ja mam wrażenie, że to wyrażenie edukacja finansowa, tak częściowo obejmuje, to co ja robię, a 

częściowo nie. Bo właśnie tak jak to w sumie nazwałaś, ja w dosyć specyficzny sposób podchodzę do 
swojej pracy i raczej skupiam się na tym, żeby pomagać osobom znaleźć swoją własną ścieżkę przy pełnej 
świadomości różnych właśnie konsekwencji finansowych, czy pełnej świadomości takich, nie wiem, 
najbardziej optymalnych wyborów na tej warstwie finansowej, ale zupełnie nie omijając wątku 
samopoczucia, wartości, właśnie realiów rynkowych, kapitalizmu. Więc to jest takie podejście, w którym 
w kontraście do, myślę, większości mediów finansowych i tego, co jakby widzimy jako edukacja 
finansowa, moje przesłanie nie jest takie, że najbardziej słuszne finansowa opcja, to jest zawsze najlepszy 
wybór. Dlatego że szczególnie w momencie, w którym właśnie robimy coś po swojemu i jesteśmy trochę 
gościnami w dosyć nieprzyjaznym systemie finansowym i na nieprzyjaznym rynku pracy, to 
zdecydowanie są takie momenty, w których ważniejszym będzie wybór, na przykład właśnie naszych 
wartości, ale też naszego samopoczucia, zdrowia psychicznego. Ja sama jestem osobą z przewlekłą 
depresją, osobą niebinarną, osobą neuroatypową i dla mnie te wszystkie wątki są bardzo takie obecne i 
bardzo ważne. Ja też pracuję z osobami, które też na przykład mają wieloletnie doświadczenie z próbami 
właśnie wepchania w siebie trochę na siłę w takie turbo racjonale wybory finansowe i doświadczają tego, 
że to do nich nie pasuje, nie pasuje do ich realiów, że na przykład reakcją ich sytemu nerwowego na no 
właśnie takie zmuszanie się do takich bardzo twardych ekonomicznych wyborów turbo racjonalnych jest 
raczej wybieranie się na przykład w kompulsywne zakupy i jakieś odreagowywanie właśnie w taki bardzo 
„racjonalnych” wyborów w taki sposób, dlatego że tam są rzeczy pod spodem, i przekonania i właśnie 
jakieś doświadczenia z pieniędzmi, to co wynosimy z rodziny, to co wynosimy ze społeczeństwa, które 
powodują, że to wcale nie jest tak łatwe, jak tylko na przykład, nie wiem, wybranie najlepiej 
oprocentowanego konta oszczędnościowego i przelewanie tam regularnych hajsów, bo wiele osób ta 
teorię zna, ale nie jest w stanie tego zaimplementować i właśnie w to miejsce tych takich problemów z 
realizacją tych różnych rzeczy, no to jest pole mojej pracy.  

Jesteś założycielką i prowadzisz platformę, która się nazywa „Własny spokój” i jest tu ewidentne 
nawiązanie do „Własnego pokoju”. 
- Absolutnie. 
Więc chcę cię zapytać, co wspólnego z finansami ma feminizm? 
- Odpowiem na to trochę od tyłu. Dlatego w ogóle przyszedł mi pomysł na prowadzenie takiego miejsca i 

jakby mówienie po swojemu i takie dosyć bezkompromisowe opowiadanie o tym, jakie są takie realne 
doświadczenia z pieniędzmi różnych osób i moje, dlatego że jak zaczęłam sama [rozpływać? 0:05:04] 
moje problemy z pieniędzmi, to nie odnalazła się w absolutnie żadnej z narracji i żadnej z osób, które w 
tamtym momencie działały właśnie w edukacji finansowej. Nie było właśnie wątku feminizmu i wartości, 
i luki płacowej, i seksizmu, wykluczeń, nie było w tym w ogóle wątku psychologii tego, co jest w ogóle 
wykonalne i z czego wynikają różne zachowania, na przykład kompulsywne, nie było w ogóle rozmowy o 
tym, że jeżeli inwestuję, to po co, i dlaczego, i co wspierają moje pieniądze i te wszystkie wątki dla mnie 
bardzo pierwszoplanowe, były zupełnie nienazwane i w którymś momencie sobie pomyślałam – no, 
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kurde, w sensie, jeżeli mi tego brakuje, to na pewno nie jestem jedyna – plus widziałam, w jaki sposób 
działają feministyczne, finansowe media zagranica, czyli w języku angielskim i to było dla mnie kosmiczną 
inspiracją, żeby coś takiego stworzyć u nas. Bardzo wprost odpowiadając na twoje pytanie, stanowimy 
jako osoby socjalizowane do roli kobiety, jako kobiety, jak osoby niebinarne, osoby neuroatypowe, 
stanowimy olbrzymią grupę osób, do których w ogóle nie są kierowane w znacznej mierze media 
finansowe w Polsce, to jest olbrzymia luka, która nie bez powodu ma większe trudności z jakimś 
ogarnianiem swoich hajsów, jak i jej potrzeby nie są w ogóle zaspokajane.  

Dzisiaj będę chciała porozmawiać z tobą trochę o wycenianiu pracy, ale z tego, co zauważam, wiele 
zbieżności w wycenianiu pracy na przykład kobiet, z wyceną pracy kreatywnej, też często jest tendencja do 
zaniżenia wartości, czasami nietraktowania poważnie, albo „wpisze pani sobie do CV” itd.  
- Absolutnie. 
W swoich materiałach, w swojej prezentacji, na stronie piszesz o godnych stawkach. Co masz na myśli, 
przez godne stawki, godne zarobki? 
- Tak, to jest bardzo celowe użycie tego słowa, bardzo celowo nie mówię o dobrych, nie mówię o 

wysokich, nie mówię o, nie wiem, luksusowych stawkach, tylko mówię o godnych stawkach, dlatego że 
to trochę właśnie zaznacza mój sposób myślenia o finansach, o budżecie i to jest trochę postawienie na 
głowie tego, co bardzo często słyszymy w momencie, gdy na przykład właśnie podchodzimy do wyceny 
swojej pracy, że „powinnaś się wpisać w to, co robią inne osoby”, ja to trochę nazywam „wyciąganiem 
stawek z dupy”, w sensie wejdę na czyjąś inną stronę i zobaczę, ile ta osoba mówi, że się płaci i na tym 
jakby buduję całą swoją działalność albo że właśnie „powinnaś się wyceniać wedle wartości, którą 
zapewniasz”, albo „powinnaś się wyceniać, powinnaś brać takie stawki, które wydają ci się za wysokie”. 
To wszystko jest częściowo dobra porada, natomiast to totalnie omija taki, moim zdaniem, rdzeń tego, 
co my robimy wyceniając, a to, co robimy, to zapewniamy sobie środki na przeżycie i zapewniamy sobie 
środki do budowania właśnie takiego życia, którym chcemy żyć, tak? To godne życie jest jakimś takim 
centrum, wokół którego trochę chodzimy na paluszkach, że tutaj się zasłonię tym, co inni proponują, 
jakie stawki proponują, tu się zasłonię tym co rynek „przyjmie”, tu się zasłonię tym, co mogę brać, czego 
nie mogę brać. Moja bardzo mocna filozofia, jeśli chodzi o wyceniania czegokolwiek, to jest wyjście od 
tego, czego ja potrzebuję dla siebie, żeby było dobrze, jakich pieniędzy ja dla siebie potrzebuję, ile ja 
jestem w stanie pracować, również właśnie, jeżeli mamy co roku depresję sezonową albo po prostu 
jakieś gorsze miesiące i jesteśmy w stanie podejść do tego bardzo całościowo, bardzo indywidualnie i 
uwzględnić wszystkie te takie dodatkowe koszty, które na przykład mogą wyglądać zupełnie inaczej, w 
momencie, gdy jesteśmy osobą z niepełnosprawnością, która na przykład płaci za swoją własną 
rehabilitację. Jakby w takim bardzo twardym mainstreamowym podejściu to by było – no, ale jak to, 
przecież nie możesz brać więcej pieniędzy, w cudzysłowie więcej pieniędzy niż inni, tylko dla tego, że 
masz wyższe koszty. W moim podejściu to jest dokładnie na odwrót, to znaczy, jeżeli ty dla siebie 
będziesz w stanie faktycznie priorytetyzować to, ile jesteś w stanie pracować, ile potrzebujesz zarabiać, 
to raczej zaczniesz automatycznie docierać do grona osób, które będą ci w stanie te pieniądze zapłacić. I 
tutaj nie ma jakiegoś konfliktu.  

Też widzę, że zwraca uwagę na to, że jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, no i jest trochę w kontrze, 
albo może nie w kontrze, tylko uzupełnia ten obraz oczekiwań, które lansuje na nas kapitalizm szeroko 
pojmowany, dobry samochód, domek z ogródkiem, co tam jeszcze jest symbolem dobrobytu w naszej 
kulturze, a przecie jesteśmy różni, różne i różne potrzeby mamy.  
- Tak, i tutaj też jest taka pułapka, że jak właśnie posługujemy się takim, właśnie stałym obrazkiem, takim 

samym dla różnych osób, to po pierwsze osoby, które pracują twórczo, pracują kreatywnie i imają 
zupełnie inne marzenia, się nie będą w tym odnajdować. Czasami jest tak, że w ogóle ktoś z tego powodu 
zaczyna się tak właśnie widzieć, jako osoba, która nigdy nie będzie zarabiać dobrze i która nie może 
dobrze zarabiać, no bo właśnie nie odnajduje się w tym obrazku. I ja to widzę naprawdę u bardzo wielu 
osób czy w moim programie grupowym, czy w jeden na jeden, że w momencie, gdy my naprawdę 
nazwiemy to co ta osoba dla siebie widzie, czego ona by dla siebie chciała, to po pierwsze, te pieniądze 
przestają być takie straszne, bo zaczyna być wiadomo, dlaczego i jakby po co to jest. Po drugie okazuje 
się, że absolutnie można tworzyć sztukę, można na tym godnie zarabiać i można na przykład mieć więcej 
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czasu na wolontariaty. To są rzeczy, które znowu, przy każdej osobie będą wyglądały inaczej i trochę nas 
wyławiają z takiego właśnie bardzo binarnego świata, w którym albo tworzysz po swojemu i żyjesz na 
krańcu biedy, albo sprzedajesz wszystko, jak leci i w ogóle nie trzymasz się w żaden sposób tego, na czym 
ci zależy i zarabiasz kokosy. To jest, moim zdaniem, trochę taka, na głębszym poziomie, trochę 
antykapitalistyczna roboty, w której oddzielamy, to co robią pieniądze, od naszej wartości jako osoby i 
nie pozwalamy właśnie siebie wcisnąć w taki sztuczny wybór, to znaczy albo robisz co chcesz i nie masz 
pieniędzy, albo robisz to, czego absolutnie nie chcesz i jesteś bogaty.  

W podcaście poruszamy się w granicach szeroko rozumianej branży kreatywnej i jest to branża dosyć 
specyficzna, na przykład, jedną z takich specyfik, którą widać gołym okiem, to nieregularne godziny pracy, 
czy też w ogóle nienormowany czas pracy. Jakie ty widzisz specyficzne cechy pracy kreatywnej, które 
powodują, że wycenianie swojej pracy i właśnie planowanie tych dochodów w tej branży staje się dużym 
wyzwaniem?  
- Tak, na pewno, to co powiedziałaś, to znaczy ten brak regularności, czy raczej to, że na przykład jeżeli 

pracujemy na zleceniach czy na projektach, to w ogóle nie ma do końca mowy o czasie pracy, tylko jest 
bardziej deadline na wykonanie całości i to po pierwsze powoduje, że potrzebujemy być dużo bardziej w 
kontakcie z tym, ile nam faktycznie zabierają rzeczy i też, bo znowu, wracając do tego, co mówiłam 
wcześniej, ile my jesteśmy w ogóle w stanie pracować, i to też jakby prowadzi w stronę wyceny, 
prowadzi w stronę właśnie uwzględnienia na przykład neuroatypowości, ile jesteśmy w stanie się w 
ogóle skupić. Ale druga rzecz, o której bardzo często mówię, bo wydaje mi się, że to też jest może mało 
adresowane, to jest takie częste ciśnienie osób, które właśnie pracują twórczo, no to żeby właśnie 
pracować te 8 godz. dziennie albo żeby pracować minimum X godzin co dzień, podczas, gdy zupełnie nie 
uwzględniamy tego, że tworzymy nie tylko w czasie pracy, w sensie to nie jest tylko ten moment, w 
którym siedzimy i na przykład coś malujemy albo siedzimy i robimy jakąś grafikę, albo siedzimy i robimy 
jakiś projekt, to jest również cały ten czas, w którym coś w naszej głowie się mieli i coś się tam tworzy na 
bieżąco i to jest wszystko, ta część właśnie naszego czasu, ale naszej energii, która jest zjadana przez 
pracę. Bo ja znam przypadki osób, które właśnie są tak skupione na tym, żeby, myślę, że również z 
takiego przekonania, że jak tworzysz sztukę, to nic nie robisz, po stronie społecznej, są tak skupione na 
tym, żeby sobie udowadniać, że ja tutaj wykonuję prawdziwą pracę, to znaczy pracuję 40 godz. 
tygodniowo, albo więcej, że zupełnie przegapiają to, że nie tylko takie godziny siedzenia i faktycznie 
dłubania są pracą, ale również te godziny, w których jakiś proces intelektualny się dzieje i po prostu się 
wypalają bardzo szybko, bo okazuje się, że są permanentnie zmęczone i że to po prostu nie jest tempo, 
które dla nich jest do utrzymania. Więc właśnie taka rzecz, myślę, że to będzie takie główne przesłanie 
moje dzisiaj, taka rzecz podstawowa tutaj, to jest faktycznie pozwolić sobie poeksplorować, pooglądać, 
ile ja faktycznie jestem w stanie pracować, jaki tryb życia, jaki tryb pracy jest dla mnie najbardziej 
optymalny, bo ja znam osoby, które najlepiej pracują na przykład w nocy, tylko w godzinach nocnych, 
znam osoby, które najlepiej pracują w taki sposób, że na przykład wstają wcześnie rano i pracują 
godzinę, a potem cały dzień nie robią nic i siadają wieczorem, jak im się pokrystalizują różne rzeczy 
podotykane rano. Ją bardzo różne tryby pracy, w zależności od tego, co robimy, kim jesteśmy, jakie 
mamy preferencje, jak trochę działa nasza kreatywność. Znowu zamiast siebie na siłę wpychać w takie 
systemy, które uważamy za słuszne, bo wszyscy tak pracują, ale nam nie służy, to nie tylko ryzykujemy 
właśnie wypaleniem, nie tylko ryzykujemy zmęczeniem, zdrowiem psychicznym, ale też ostatecznie tym, 
na co się przekładają nasze stawki. Bo jeżeli na przykład zarabiamy w miarę godnie na swoje potrzeby, 
ale pracujemy bardzo dużo godzin i nie jesteśmy na przykład w stanie skorzystać z tych pieniędzy poza 
czasem pracy, no to czy to się do końca klei, czy to jest takie życie, które faktycznie chcemy prowadzić.  

W jedne z naszym rozmów w podcaście, z Ulą i Bartkiem, którzy prowadzą studio animacji Esy Floresy, 
zapamiętała bardzo ciekawą wtedy dla mnie rzecz, ale to się bardzo klei z tym, co mówisz o różnych 
potrzebach, jeśli chodzi o tą naszą pracę, więc oni opowiadali o swojej pracy w pandemii i odkryli w 
pewnym momencie, że przez to, że przez dłuższy czas nie mogli chodzić do kina, na wystawy, brać udział w 
życiu kulturalnym, zaczęli zauważać, że mają mniej pomysłów, że brakuje im tych bodźców, które 
stymulowały ich do wymyślania, do dalszej pracy, więc w zasadzie to, żeby mieć ten czas, pójść na 
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wystawę, czy obejrzeć film, taki który może być dla ciebie inspirujący, to też w zasadzie jest twoją pracą, w 
tym ujęciu. 
- Absolutnie. Tak, absolutnie. I właśnie o to mi chodzi,. Myślę, że też trochę subtelniejsza pułapka, w która 

czasami się wpada i tutaj absolutnie chodzi mi też o siebie, to jest to, że nawet jak nie wykonuję czegoś, 
nie wiem, tak bardzo mocno związanego z pracą, to robię coś, co karmi moją pracę, co mi na przykład 
również sprawia przyjemność i to jest swoją drogą, mam z tym zero problemu, jak długo to jest 
świadome, ale czasami bywa tak i ja się też sama na tym łapię, że brakuje mi takich części mojego życia, 
w którym tej pracy nie ma absolutnie, w sensie w ogóle, zero procent. I to też jest potrzebne, bo tak jak 
mówisz, w momencie, gdy pracujemy kreatywnie, ja też swoją pracę uważam za kreatywną, tylko tworzę 
treści i tworze pomysły, to jest na tyle wciągające, na tyle angażujące różne części nas, że bardzo łatwo 
też, może w wolniejszym tempie może się powoli wypalać, przez to, że nie ma takich części w naszym 
życiu, w naszej codzienności, w naszym tygodniu, które są w ogóle oderwane od tego, co my praktycznie 
robimy. To nazywam czasami trochę zrobienie czegoś z dupy, jakby po prostu zupełnie poza obszarem, w 
którym pracujemy, zupełnie oderwane od jakiejś naszej kreatywności i tylko właśnie dla nakarmienia 
jakiejś części siebie, które być może nie do końca mają czas, żeby wyjść z nas, tak na co dzień.  

 W takim razie, jeśli aż tyle tych elementów składowych jest, które trudno zmierzyć, to jak powinniśmy, 
jakby co powinno się składać na wycenę produktu, który jest wytworem tej naszej kreatywności, co 
powinniśmy i powinnyśmy wziąć pod uwagę, wyceniając swoją prace, wyceniając honorarium, które 
byśmy chcieli, chciały otrzymać?  
- Tutaj potrzebuję zrobić jeszcze jedną taką odnogę tej rozmowy, którą jest, to ile rzeczy robimy, w sensie, 

ile różnych ofert „mamy”, czy ile różnych typów zleceń przyjmujemy, bo taka też rzecz, z którą się 
spotykam, to to, że ponieważ mamy dużo pomysłów i ponieważ wiemy, że jesteśmy w stanie dużo rzeczy 
robić, to będziemy robić je wszystkie. I dla niektórych osób to jest karmiące, właśnie takie przerzucanie 
się pomiędzy różnymi typami zleceń, różnymi typami projektów, ale dla sporej części osób, tych różnych 
typów właśnie ofert, jest za dużo i to powoduje, że my się trochę rozdrabniamy, na małe części. Więc 
jakby wracając do tego, jak wyceniać jakieś zlecenia czy jak wyceniać produkty, to po pierwsze, myślę, że 
jednym z takich elementów tej wyceny jest w ogóle takie faktycznie strategiczne zastanowienie się, co 
każda z tych ofert czy każdy z tych typów zleceń mi robi, nie? Jakby na ile to na przykład jest, nie wiem, 
bardzo wyczerpujący, na ile to jest zyskowne finansowo, na ile to jest coś, czym ja się chcę zajmować, i ja 
też, jak prowadziłam te warsztaty dla was, to bardzo często wracałam do takiego sposobu patrzenia na 
to wszystko, jako pewnego sytemu, takich klocków, które warto poukładać, bardzo intencjonalnie i to, 
jakby też streszcza to, jakbym miała opowiedzieć, jak wyceniać. Po pierwsze właśnie zastanowić się nad 
tym, jakie są te moje klocki, na przykład prowadzę zajęcia z dziećmi plus robię grafikę użytkową, plus 
robię coś tam i w jaki sposób, na przykład ile czasu każdej z tych części chcę poświęcać, tak w świecie 
idealnym i przez pryzmat tego połączyć to z informację właśnie, ile ja dla siebie potrzebuję zarabiać, ile 
kosztują materiały, których potrzebuję, jak wygląda mój idealny tydzień pracy, i z tego budować stawki 
raczej, niż wyciągać jakieś takie zewnętrzne dane i na nich budować swoją wycenę. To jest trochę 
bardziej skomplikowany system, niż takie porady, które dostajemy najczęściej, typu „weź to co robią inni 
i dodaj 50%”, ale w moim przekonaniu i w moim doświadczeniu, i z tego co obserwuję u osób takie 
właśnie bardzo zindywidualizowane, intensjonalne podejście do wyceny, to jest coś, co też powoduje, że 
mimo wszystko dużo łatwiej się negocjuje i dużo łatwiej się jakby wycenia, bo my wiemy, o co w tym 
chodzi, jest w tym celowość. I też dużo trudniej jest jakby w ogóle pozwolić sobie na przykład wziąć coś 
bardzo słabo płatnego, gdy widzimy, że to spowoduje, że nie będę mieć na przykład na terapię, nie będę 
mieć na siłownię, nie będę mieć na ten wyjazd ze znajomymi, cokolwiek. 

I takie pytanie trochę inflacyjne i związane właśnie z wyceną. Jak strategicznie podjeść do zmiany cennika 
na wyższy, właśnie w takiej sytuacji, w jakiej obecnie wielu z nas się znajduje, że te ceny powiedzmy 
sprzed roku, no nie są adekwatne do rzeczywistości, ale wraca do nas klient, a my chcemy zmienić warunki 
finansowe naszej takiej kolejnej współpracy.  
- Tak, taka pierwsza część pracy, która jest tutaj do wykonania, to jest praca po naszej stronie – dlaczego 

ja to robię? – i upewnienie się w tym, że faktycznie te stawki, do których ja podnoszę, to będą stawki 
godne. Bo też zobaczenie po swojej stronie, co ta podwyżka mi zrobi, że na przykład nie będę się musieć 
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martwić pod koniec miesiąca, że już nie mam jakby z czego zapłacić za podstawowe rzeczy albo że będę 
mieć większy fundusz na, nie wiem, zakupienie jakiegoś sprzętu do pracowni, to są rzeczy, które znowu 
ułatwiają nam wydanie bardzo prostego, konkretnego komunikatu i w ogóle, moim zdaniem, też nie 
zawsze musimy to w ogóle tak komunikować oficjalnie, bo czasami osób to po prostu nie interesuje, 
dlaczego i po co, ale właśnie jasny i prosty komunikat – cześć, to są moje nowe stawki od dnia tego i tego 
– i nawet naprawdę nie potrzebujemy się tłumaczyć, nie potrzebujemy podawać powodów, szczególnie 
w obecnej sytuacji. Na 98% druga strona sobie po prostu dopowie – aha, inflacja – albo dopowie sobie, 
nie wiem – koszty materiałów wzrosły – bo bardzo często jest tak, że my mamy na tyle niepewności po 
swojej stronie co do właśnie w ogóle podnoszenia stawki, że próbujemy się usprawiedliwiać, właśnie 
mimo że tej drugiej strony to może nie interesować, może w ogóle nic im to nie zrobić, mogą w ogóle 
zobaczyć tą podwyżkę i pomyśleć – no pewnie, jakby wszyscy podnoszą i nie jest to przefantastyczne, ale 
rozumiem, dlaczego to się dzieje – więc wracając do tego w jaki sposób to komunikować, no to właśnie 
bez usprawiedliwiania się prosto, neutralnym językiem, konkret i tyle.  

Tutaj jeszcze mi do głowy przyszła jedna rzecz, że bardzo często, nie wiem, może tutaj pójdę trochę w 
stereotypy, ale wydaje mi się, że szczególnie kobiety mają wiele obaw z wyceną swoich usług czy pracy, że 
„a może to będzie za dużo”, myślę, że tu wiele jest do przepracowania w głowie, w ogóle w 
komunikowaniu czy właśnie w negocjowaniu podwyżki, czy właśnie powiedzeniu wprost, że chcę tyle i tyle 
za taką usługę, bo ja przyznam szczerze, że też mi się nieraz zdarza, że kalkuluję, ok., jak powiem tyle, to 
może wydać się za dużo i w ogóle nie będą chcieli ze mną współpracować, więc się dzieją takie rozmowy w 
głowie.  
- Tak, absolutnie. Właśnie, tak jak mówisz, taka kluczowa rzecz do zauważenia tutaj, to jest to, że my 

rozmawiamy same ze sobą w takich sytuacjach, projektujemy, trochę wydaje nam się, co powie druga 
strona, zanim jeszcze w ogóle miałyśmy taką rozmowę, albo bazując na jakichś danych, które mogą na 
przykład już nie być aktualne. Moim zdaniem taka właśnie pierwsza rzecz do zrobienia, to jest obejrzenie, 
co w mojej głowie się pojawia na myśl o takiej wyobrażonej konfrontacji, bo to nie są rzecz, które 
przeszkadzają w tej jednej sytuacji, to są rzeczy, które będą nam podkładać nogę wielokrotnie, jak długo 
ich faktycznie nie obejrzymy, nie zajmiemy się nimi. W moim programie grupowy my też zajmujemy się 
dosyć mocno takim rozkładaniem na części pierwsze, na przykład „A co to znaczy, że ja nie zasługuję na 8 
tys. miesięcznie?”, jakby „Skąd mi się to wzięło? Czy to jest obiektywny fakt?”, tu spojler, oczywiście, że 
nie jest. Jakby „Gdzie, skąd mi przyszedł ten przekaz, co to powoduje, że ja robię? Czego ja na przykład 
nie robię, jak myślę, że nie zasługuję na takie pieniądze?”. I jak faktycznie poświecimy trochę czasu i 
trochę uwagi na te rzeczy, które ja właśnie nazywam gównomyślami, bo to są takie, trochę odziedziczone 
od społeczeństwa i od rynku, i od kultury, wątki, które mają nas za zadanie trzymać w ryzach, jak sobie 
my je pooglądamy, to będziemy w stanie po prostu podjąć taką decyzję, czy ja dla siebie wybieram, w 
ogóle w taki sposób o sobie myśleć i tak do siebie podchodzić, czy to jest coś, co mi aktywnie robi 
krzywdę, co mi nie pomaga, co mi nie służy, co mnie nie wspiera, i gdy podejmiemy taką decyzję, to 
jesteśmy w stanie właśnie krok po kroku w małych sytuacjach podejmować inne wybory i trochę jak taka 
kula śnieżna. Jak pierwszy raz jestem w stanie podjeść do negocjacji i z pewnym zawahaniem albo z 
dużym stresem podać nową stawkę, to to już jest coś, co następnym razem będzie łatwiejsze i potem 
coraz łatwiejsze, i potem będę w stanie tą stawkę jeszcze obejrzeć i zdecydować, że może ona jeszcze 
ciągle jest za mała, tak? To są takie małe kroki, które będą budować nowe podejście do siebie, do swoje 
pracy i do pieniędzy.  

Na warsztatach poruszyłaś bardzo ciekawy wątek wychodzenia poza swoją tożsamość zawodową. W kilku 
słowach, czym jest ta tożsamość zawodowa, na czym ona polega i jak wpływa na nasze decyzje finansowe i 
zarobkowe?  
- Tak, ja na warsztatach właśnie weszłam w ten wątek tożsamości, tego jak my się identyfikujemy z tą 

pracą, którą wykonujemy, dlatego że obserwuję takie dwie tendencje, że ta tożsamość może być albo 
czymś, co jest bardzo budujące dla nas, też przy na przykład wycenianiu pracy, te przy przyjmowaniu, ale 
też odmawianiu różnym zleceniom, po prostu jesteśmy w stanie mieć tą tożsamość jako taki trochę 
parasol czy taką, no nie wiem, ostoje, w której my sobie żyjemy i potem w zależności od tego, czy nam 
coś pasuje, jesteśmy w stanie to przyjąć albo nie. Ale to też może być coś, co jest na tyle twarde, w 
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sensie to są na tyle twarde granice, że „ja na przykład jestem malarką, kropka”, które to powodują, że nie 
jesteśmy do końca w stanie popatrzeć, na to, co my o końca robimy, żeby zarabiać, to znaczy, jeżeli jest 
osoba, która ma taką tożsamość, „jestem malarką, kropka”, a na przykład realnie zarabia pieniądze na 
prowadzeniu zajęć praktycznych z dziećmi, to to będzie powodować duże napięcia, po pierwsze po 
stronie oczekiwań w stosunku do swojej pracy, ale po drugie będziemy trochę odwracać wzrok od tego, 
co faktycznie w tym momencie robimy dla pieniędzy, czyli w jaki sposób zarabiamy na życie. I dlatego 
myślę, że ta rozmowa o tożsamości zawodowej, jest bardzo ważna, bo tak jak mówię, to jest coś, co 
może nas absolutnie wspierać, ale to może być też coś, co powoduje, że ta cała rozkmina o pieniądzach, 
o wycenach, jest jeszcze trudniejsza, bo na przykład sobie opowiadamy, że ta bardziej wniosła, 
nieużytkowa sztuka, jest słuszniejszym wyborem, bo ja też sama tutaj powiem, jestem ze świata 
muzycznego i jestem po dwunastoletniej szkole i Akademii Muzycznej potem, więc to jakby z mojego 
doświadczenia właśnie w tym świecie jest trochę tak, że często możemy odziedziczyć takie właśnie 
podejście, że są te dobre, wartościowe sposoby dzielenia się swoją twórczością i są te komercyjne, złe 
sposoby dzielenia się swoją twórczością. I to też jest jakby znowu sztuczne napięcie, które u niektórych 
osób to może być totalnie spójne z nimi i to może im działać, i to może być dla nich twórcze, ale dla dużej 
grupy osób, właśnie takie trzymanie się takiego podziału i przenoszenie tego na swoją tożsamość, będzie 
powodowało, że nie jesteśmy w stanie na przykład, nie wiem, pozwolić sobie przyjmować strategicznie 
takie zlecenia, które są dobrze płatne, po to, żeby zachowywać ten balans pomiędzy zarabianiem na 
życie i tymi rzeczami, które jesteśmy w stanie na przykład dosyć łatwo dla siebie stworzyć, jeśli chodzi o 
zlecenia i tymi takimi częściami zupełnie na przykład mało płatnymi, które robimy czy wybieramy trochę 
z innego powodu, dla jakiegoś zaspokojenia trochę innej potrzeby. Więc tutaj znowu wracamy do tego 
sytemu, systemu zarabiania, wyceny i pracy twórczej, w którym jak długo wszystko pochodzi z jakiejś 
intencji, wyboru i ze zgodności ze sobą, to żaden z tych układów nie jest zły. Problem jest w momencie, 
gdy wpychamy siebie na siłę w jakiś sposób myślenia o sobie, czy o tym, co jest w ogóle możliwe, który 
jest na przykład poniekąd przemocowy, bo nie akceptujemy tego, że na przykład chcemy zarabiać 
dobrze, czy potrzebujemy zarabiać dobrze, że na przykład może by nam akurat sprawiło przyjemność 
organizowanie, nie wiem, wydarzeń dla korporacji, może to akurat jest część nas, która by skorzystała na 
tym, żebyśmy tą tożsamość trochę poszerzyli.  

Też wydaje mi się, że mamy takie trochę oczekiwanie, żeby się samookreślać w jakiś jeden konkretny 
sposób i tu trochę nawiązuję do TED Talku, który też poruszyłaś na swoich warsztatach, TED Talku Emilie 
Wapnick, która właśnie opowiadała o tym, że od dzieciństwa w zasadzie pytają nas, kim będziesz, jak 
dorośniesz i oczekując jakiegoś konkretnego, jednego określenia, a później, kiedy wybieranym na przykład 
studia jakieś, jest oczekiwanie, że w tym wytrwamy do końca życia, powiedzmy, swojego zawodowego. 
Właśnie dzięki twoim warsztatom odkryłam, że są takie osoby, jak multipotencjaliści, które nie specjalizują 
się w jednym temacie przez całe życie, ale zmieniają te dziedziny, skaczą między dziedzinami swojej pracy, 
zmieniają je w jakiś względnie szybki sposób i tutaj w sumie zrobię taki mały coming out, bo ja w swoim 
życiu zawodowym byłam i zawodową tłumaczką, nawet mam na to papiery i dziennikarką prasową, 
prowadziłam pracownię biżuterii artystycznej, byłam fotografką przez kilka lat, pracowałam w korpo jako 
księgowa, potem był czas, że rzuciłam wszystko i wyjechałam zagranicę na wolontariat, teraz od dobrych 
kilku lat, znaczy wydaje mi się, że to już kawał czas dla mnie, ale zajmuję się organizacją wydarzeń 
literackich, ale po godzinach od roku czy dwóch, tworzę podcasty, nagrywam, uczę się montować i jest to 
coś, co jakby jest dla mnie naturalne, że w każdej z tych prac znajdowałam dużo satysfakcji do momentu, 
aż przestawałam ją mieć. Ale jakoś tak się składało, że zawsze pojawiał się jakiś nowy temat, nowa 
dziedzina, która mnie pochłaniała, wchodziłam w to, jak w masło, uczyłam się wielu nowych rzeczy. I ok., 
po latach wiem już, że właśnie ta elastyczność i uczenie się, to takie moje mocne strony, co potwierdzone 
jest też testem Gallupa i ja się z tym oswoiłam, ja się z tym pogodziłam, że też potrzebuję takich różnych 
bodźców, ciągłego uczenia się i poszerzania, nie wiem, nazwijmy to horyzontów, ale właśnie z 
perspektywy takiego zawodowego CV czy oczekiwań otoczenia, nie jest to chyba najbardziej pożądana 
ścieżka rozwoju. Wydaje mi się, że też takie osoby, mogą mieć trudniej finansowo, bo te oczekiwania z 
zewnątrz są zupełnie inne. Jakie jest twoje doświadczenie?  
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- Tak, dalej jesteśmy bardzo mocno zanurzone w takim właśnie produkcyjnym, fabrycznym, systemie 
kapitalistycznym, w którym ta taka specjalizacja i to robienie jednej rzeczy jest nam przedstawiana jako 
najlepsza opcja i tutaj właśnie warto sobie trochę obejrzeć, dlaczego to jest, a to jest dlatego że wtedy 
jest jakby najłatwiej poukładać struktury organizacyjne pozapełniać zakład pracy, a to nie jest do końca, 
dlatego że nam tak jest najlepiej. To jest jakby bardziej dla pracodawców, bardziej dla firm, niż dla nas, 
osób żyjących w tym systemie. I to jest raz, więc myślę, że też warto właśnie rozpoznać, że tak, takie 
warunki zewnętrzne są po prostu ustawione czy skalibrowane, na trochę inne podejście, co nie znaczy, 
że mamy się na to zgadzać. Dwa, to jest też, jak opowiadam o tym systemie takim intencjonalnym i 
układaniu tych różnych kawałków, to jest coś, co faktycznie fantastycznie opisuje Emilie Wapnick w 
swoje książce „How to be everything”, ja nie jestem pewna, czy ona wyszła po polsku, jest to książka, w 
której też są przytoczone przykłady osób, które w różny sposób w sumie łączą zupełnie inne rzeczy i 
właśnie też jest dużo mowy o takim świadomym wyborze, że na przykład, to stanowi 50% mojego 
miesiąca, a to 20, a to 30, więc tutaj tez się podeprę tą książką i odeślę, jeżeli ktoś ma ochotę, do niej. A 
trzy, bardzo mi się też spodobał twój coming out i jak miałam cię tutaj wesprzeć moim, to to wygląda 
tak, że mówię, byłam przez 12 lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej na wiolonczeli, potem 
pojechałam na Akademię Muzyczną do Danii, wcześniej też, swoją drogą, w liceum działałam mocno w 
aktywizmie już. Jak przyjechałam do Danii, to pracowałam roznosząc ulotki i pracując w spółdzielni 
socjalnej, w restauracji, właśnie tam też mówiłam po duńsku cały ten czas. Wróciłam do Polski, zaczęłam 
tutaj pracować z duńskim jako tłumaczka, w korporacjach również. Potem pracowałam w rynku 
finansowym, jako researcher ryzyka, potem w przeciwdziałaniu prania pieniędzy i przestępstw 
finansowych. Potem trafiłam do spożywki, w której pracowałam jako kierowniczka działu obsługi klienta 
[śmiech], więc wiesz, tych wątków jest bardzo dużo. Jeszcze w międzyczasie, jak pracowałam w 
korporacjach, to prowadziłam warsztaty na przykład z wypalenia aktywistycznego, więc bardzo blisko mi 
jest do tego, co ty opisujesz, bo to jest totalnie też moja historia.  

Tak, ale to też jest tak, to też o tym Emilie Wapnick mówi w swoim TED Talku, że to też nie jest tak, że te 
wszystkie zajęcia, jak już przemijają, to o nich zapominamy i to jest taki zamknięty rozdział, bo chociażby 
właśnie w mojej obecnej pracy, gdzie koordynuję różne projekty i te projekty zakładają to, że zajmę się 
bardzo różnymi tematami. 
- Tak.  
I to że wcześniej też się zajmowałam bardzo różnymi tematami, włącznie z jakimiś sprawami księgowymi, 
te rzeczy nie są kompletnie dla mnie obce, jakby nie boję się ich i jak widzę, że jakiś taki temat wyskakuje, 
to nie powoduje we mnie paniki, tylko ok., jakby wiem z czym to się je, wiem do kogo się na przykład z 
tym zwrócić.  
- Tak.  
Więc gdzieś tam takie różne okruszki z tych wszystkich moich zawodowych doświadczeń, prędzej czy 
później się zbierają, no w dalszej mojej pracy i się przydają, więc ja czuję, że to jest dla mnie fajne. 
Natomiast rzeczywiste, czasami czuję taką presję określenia, nawet na LinkedIn, że kim jesteś jednym 
zdaniem, czasami się nie da tego zrobić.  
- Tak, ja też jak mam te wszystkie przeróżne stanowiska wypisane na LinkedInie i potem na szczycie tej 

listy jest kołczyni na przykład, to ludzie mają takie „What?! Ale skąd to się wzięło?”, ale to jest tak 
naprawdę coś, co ja robię od bardzo wielu lat, tylko w różnych kontekstach i nie do końca nazywając to 
w taki sposób. Zarówno prowadząc spotkania dyskusyjne czy właśnie warsztaty, takie miękkie, czy 
właśnie rozmowy wokół aktywizmu, czy pracując jako kierowniczka zespołu, gdzie też te rozmowy takie 
coachingowe się po prostu odbywały 1 na 1. To, tak jak mówisz, te różne okruszki. Dla mnie takim 
momentem trochę oświecenia było to, jak sobie właśnie zdałam sprawę z tego, że w kontekście testu 
Gallupa, czy CliftonStrength, jak sobie obejrzałam, co mi tam faktycznie wychodzi, to takim momentem 
dla mnie oświecenia, ale właśnie, to są takie kompetencje, ja je mogę używać w bardzo wielu 
kontekstach, to nie musi być ten jeden kontekst, z którym ja siedzę i w którym po prostu muszę umrzeć i 
spędzić całe życie, tylko to są kompetencje, które są do przeniesienia, do wykorzystania na milion tysięcy 
różnych sposobów, i ja mam pełną wolność wybierać z tego właśnie to, gdzie ja w tym momencie 
utylizuję, co mnie w tym momencie ciekawi, co mnie pociąga, co mi właśnie daję możliwość zaspokojenia 
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moich podstawowych potrzeb życiowych. I ja też jestem w stanie przez taką właśnie czujność i zgodność 
z tym, co mi się podoba i w czym jestem dobra, no właśnie budować bardzo zróżnicowaną historię 
zawodową, która mnie karmi.  

Zanim skończymy, chcę jeszcze powiedzieć, że Emilia prowadzi swój podcast, pt. Własny spokój, w którym 
obnaża nasze szkodliwe przekonania o sobie i pieniądzach. Może chcesz powiedzieć kilka słów o tym 
podcaście? 
- Tak, bardzo zapraszam. To jest podcast, który zaczęłam prowadzić, już jakiś czas temu, jesteśmy chyba na 

25 odcinku w tej chwili. I ogólnie jest trochę tak, że tak jak dzisiaj rozmawiamy, ja w którymś momencie 
postanowiłam, że będę tam mówić o tym, o czym chcę, więc są odcinki o dbaniu o siebie, w kontekście 
aktywizmu, odcinki o kłamstwach czy bzdurach na temat pieniędzy, które nam się powtarza cały czas, są 
wywiady, właśnie bliżej ciałopozytywności, wszystko jakoś oscyluje w takich okolicach pieniędzy i pracy, 
bo to są w tym momencie moje bardzo duże obszary zainteresowań. Natomiast staram się właśnie też 
podążać z moją kreatywnością, w tym jak tworze ten podcast, więc tam są dosyć różne rzeczy, bywają 
cytaty z dziwnych amerykańskich pisarzy [śmiech] i staram się, żeby to było przyjemne, zarówno do 
słuchania, jak i dla mnie do opowiadania, więc bardzo, bardzo zachęcam.  

Tak więc po przesłuchaniu Słuchaj, sztuka to praca, można sobie zakolejkować Własny spokój Emilii. 
Bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę. Gościnią podcastu była Emilia Makówka. 
- Dzięki piękne.  
 
Podcast jest częścią programu edukacyjnego online Sztuka to praca, skierowanego do artystek i artystów 
oraz przedstawicielek i przedstawicieli zawodów kreatywnych, tych rozpoczynających pracę, jak i tych 
chcących poszerzać swoje kompetencje. Wspieramy w profesjonalizacji i rozwoju, zgodnie z własnymi 
wartościami i celami artystycznymi. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Kultury Miejskiej, 
www.ikmgda.pl.  

http://www.ikm/

