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“HOW TO SURVIVE IN WARSAW” 

 
JEDNODNIOWE SZKOLENIE DLA EKSPATÓW  

ZACZYNAJĄCYCH PRACĘ W WARSZAWIE 
 

 
 
 
Krótko o szkoleniu 
Pomysł szkolenia „How to Survive in Warsaw” narodził się z myślą o obcokrajowcach             
rozpoczynających pracę i życie nad Wisłą. Wiele lat współpracy z ekspatami pozwoliło nam             
napisać autorski program dnia w Warszawie. Podczas kilkugodzinnego spaceru nowi          
przyszli warszawiacy dowiadują się m.in. jak działa stołeczna komunikacja, w jakich           
godzinach są otwarte sklepy i lokalne bazarki, gdzie się wybrać na obiad lub piwo, oraz jak                
zapisać się na zajęcia sportowe.  
 
Szkolenie zaczyna się od „Survival Polish”, czyli godzinnego warsztatu z najważnieszych           
zwrotów komunikacyjnych w języku polskim, a kończy wspólną kolacją w pierogarni.           
Program jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb konkretnego pracownika lub grupy          
pracowników i może również obejmować zapoznawanie się z zasadami działania urzędów           
(podatkowego, ds cudzoziemców, itp.).  
 
Dotychczas program realizowaliśmy m.in. z zagranicznymi pracownikami Procter&Gamble,        
Pfizer Polska, Coty oraz Astra Zeneca. 
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Korzyści dla pracodawcy i dla pracownika 
Przeprowadzka do nowego kraju może intensyfikować u człowieka poczucie niepewności i           
braku komfortu, a to przekłada się na codzienne nastawienie oraz umiejętność budowania            
relacji międzyludzkich. Tak wynika z badania „The Psychological Effects of Moving and            
Living Overseas” opublikowanego na łamach amerykańskiego periodyku „The Journal of          
American Psychology”.  
 
Strach przed popełnieniem gafy i nieznajomość zasad grzecznościowych w nowym kraju           
blokuje przez budowaniem dobrych relacji w zespole. Szkolenie „How to Survive in Warsaw”             
pozwala szybciej zaadaptować się cudzoziemcowi w nowym środowisku, w którym będzie           
mieszkał przez dłuższy czas. Już w krótkim czasie będzie to miało pozytywne przełożenie na              
efektywność pracy i samopoczucie pracownika w biurze.  
 
 
Przykładowy plan szkolenia 
Przed szkoleniem pracownicy wypełniają ankietę, w której odpowiadają m.in. na pytania           
związane z codziennymi potrzebami w mieście (uprawiane sporty, sposoby odżywiania,          
hobby). Na podstawie ankiet jest przygotowywany program dnia. 
 
 

 
 
 
✓ „Survival Polish” – powitanie, podstawowe informacje na temat Polski i Warszawy oraz            
krótkie warsztaty z podstaw języka polskiego,  
✓ Metro, autobus i tramwaj – wycieczka stołeczną komunikacją (zakup bilety i karty             
miejskiej), 
✓ spacer po najpopularniejszych miejscach w mieście wraz z najbardziej użytecznymi           
aplikacjami na smartfon ułatwiającymi życie codzienne w mieście, 
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✓ Metro, autobus i tramwaj – wycieczka stołeczną komunikacją (zakup biletu i karty             
miejskiej), 
✓ obiad w środmiejskim barze miejskim lub w pierogarni, 
✓ obiekty sportowe (Stadion Narodowy, korty tenisowe, baseny) – zgodnie z           
zapotrzebowaniem pracowników, 
✓ Galerie handlowe, bazarki i sklepy – podstawowe informacje na temat zakupów w Polsce,             
informacje o walucie, zapoznanie z banknotami i monetami oraz możliwościami transakcji           
bezgotówkowych w Polsce,  
✓ Hobby i zajęcia kulturalne – kina, teatry, galerie – zgodnie z zapotrzebowaniem             
pracowników, 
✓ Wieczór w Muzeum Polskiej Wódki zakończony degustacją polskiej wódki lub – w            
przypadku pracowników niespożywających alkoholu – w Hali Koszyki lub Hali Gwardii na           
pożegnalnej kolacji. W sezonie letnim grupy kilkuosobowe często kończą dzień w Nocnym            
Markecie.  
 
 

Szkolenia prowadzimy po angielsku lub po niemiecku . Możemy się jednak          
także podjąć poprowadzenia szkolenia w innych językach.  
 
Cena szkolenia: do 499 zł / osobę (w tym wszystkie koszty i posiłki)* 
 
* przy dłuższej i regularnej współpracy proponujemy wspólne uzgodnienie ceny z 
klientem. W takiej sytuacji na cenę wpływ będzie miała liczba uczestników oraz 
częstotliwość szkoleń.  

 
 
 
Kim jest prowadzący 

Łukasz Załuski jest dziennikarzem, redaktorem, a także lektorem        
języka polskiego dla obcokrajowców. Od ponad 15 lat związany z          
popularnymi polskimi magazynami i serwisami internetowymi.      
Pierwsze doświadczenie zdobywał w polskiej edycji miesięcznika       
„National Geographic”. W latach 2010–2014 był redaktorem       
naczelnym „Sekretów Nauki”, a następnie zastępcą redaktora       
naczelnego jednego z najpopularniejszych polskich magazynów      
„Focus”.  
Specjalizuje się w wywiadach prasowych z fascynującymi ludźmi.        
Rozmawiał m.in. z wybitnym amerykańskim lingwistą Noamem       
Chomskym, księciem Liechtensteinu Alojzym I, pierwszym      
zdobywcą Korony Himalajów, Reinholdem Messnerem i      
popularnym iluzjonistą Dynamo.  
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Od siedmiu lat uczy języka polskiego obcokrajowców z pięciu kontynentów. Jest           
wykładowcą Uczelni Łazarskiego oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Pracował m.in.           
jako prywatny trener językowy prezesa TVN S.A. Jako państwowy egzaminator regularnie           
bierze udział w przebiegu certyfikowanego egzaminu potwierdzającego znajomość języka         
polskiego przez cudzoziemców. Mówi po angielsku, francusku i hiszpańsku.  
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