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Być albo nie być
wolnym strzelcem
Wolność,
niezależność,
różnorodność –
to niewątpliwie
zalety pracy
freelancera.
Czy jednak jest
to praca dla
każdego? Jakie
są cienie, a jakie
zalety tej formy
zarabiania? Czy
to w ogóle się
opłaca?
Stan idealny łatwo sobie wyobraPraca w korpo uczy dyscypliny,
dobrej organizacji, umiejętności
łączenia kilku projektów i komunikacji biznesowej. Freelancerowi
te wszystkie umiejętności bardzo
się przydają.

Jeśli ktoś nie potrzebuje nad sobą
bata, by wziąć się do dzieła, jeśli
potrafi sam się motywować, szukać zleceń, nawiązywać kontakty
z ludźmi, negocjować i dotrzymywać terminów realizacji zadań, to
prawdopodobnie ma szansę być
samemu sobie sterem. Wcale nie
trzeba od razu zakładać własnej
działalności. W wielu zawodach
zlecenia można realizować na
podstawie umów cywilno-prawnych ze zleceniodawcą. Popyt na
usługi wolnych strzelców w Polsce
rośnie, a jeśli dodatkowo dobrze
zna się języki obce, rośnie szansa
na zdobycie zleceń na rynku międzynarodowym. Ich ilość i jakość
zależą od doświadczenia, operatywności i zawartości portfolio
danej osoby. Jednak bez wyrobionego nazwiska i kontaktów
biznesowych w swojej branży, na
kokosy z tytułu bycia freelancerem w naszym kraju raczej nie powinno się liczyć . Z usług wolnych
strzelców korzystają zwykle małe
i średnie firmy, a te ostro nego-

cjują z wykonawcami ceny usług.
Poza tym konkurencja wśród
wykonawców jest duża, więc o
intratne zlecenia nie jest łatwo. Z
drugiej strony, niektórzy wolą zarobić mniej, dysponować swoim
czasem wedle uznania, ale za to
nie mieć nad sobą szefa. Decyzja o
przejściu na freelancing łatwa nie
jest. Warto więc wcześniej poznać
kilka faktów o wolnostrzeleckim
rynku w Polsce.
Wolni strzelcy w statystykach
Najświeższy raport dotyczący pracy freelancerów w Polsce przedstawiło pod koniec ubiegłego
roku Useme.eu, firma oferująca
usługi pracy zdalnej. Z jej raportu
wynika, że rodzimy wolny strzelec
to najczęściej osoba w wieku od
25 do 34 lat, mieszkająca w dużym mieście (od 100 do 400 tys.
i większych), działająca w branży
kreatywnej (ponad 50 proc.), z wykształceniem wyższym lub średnim. Najwięcej freelancerów jest
wśród grafików, programistów i

innych specjalistów z branży IT,
copywriterów, tłumaczy, marketingowców, fotografów i osób
działających w branży multimediów. Połowa czynnych freelancerów łączy „wolne” usługi z etatem,
druga połowa działa wyłącznie w
oparciu o czystą formę freelancingu. Ponad połowa krajowych
wolnych strzelców zarabia pomiędzy 1000 a 2000 zł miesięcznie. To
osoby z wykształceniem wyższym
lub licencjatem. Zwykle łączą pracę freelancera z etatem. Najczęściej zlecenia realizują w oparciu
o umowę zlecenie lub umowę o
dzieło. 23,1 proc. z nich prowadzi
własną firmę; prawie tyle samo
działa częściowo na umowę, a
częściowo bez rachunków. Reszta
(12,4 proc.) pracuje na czarno.

skończyć z tą formą zatrudnienia i
wrócić na etat.

Mimo że ponad 60 proc. ankietowanych deklaruje, iż z wolnostrzeleckiej pracy wyciąga żenująco mało jeśli chodzi o zarobki,
to jedynie 21,4 proc. wolnych
strzelców twierdzi, że chciałoby

Łyżka dziegciu w tej wolności
Kasia z Krakowa – graficzka, jest
jedną z tych, które spróbowały być
„free” i wróciły na etat. - Wymarzyłam sobie pracę z domu i realizację różnych, kreatywnych zleceń

Generalnie polscy freelancerzy są
zadowoleni z takiej formy zarobkowania. Zwykle pracują we własnych domach, najczęściej 8-10
godzin dziennie, dokształcają się
przez internet lub bezpośrednio w
czasie kolejnych zleceń, większości z nich udaje się rozgraniczać
pracę i życie prywatne. W swojej
pracy doceniają zwłaszcza: elastyczne godziny realizacji zadań,
niezależność w podejmowaniu
decyzji, brak szefa, swobodę w
wyborze zleceniodawców, kreatywne i ambitne zlecenia, niższy
poziom stresu i więcej czasu dla
siebie oraz rodziny. Tyle uroki, a
teraz wady.

wydawniczych – opowiada. - Udało mi się tak funkcjonować przez
trzy lata, ale w końcu musiałam
się poddać. Ofert było tyle, co kot
napłakał, a jeśli już, to tak nisko
płatne, że nie starczało nawet na
rachunki. Po roku zaczęłam się
oglądać za etatem, a kiedy w końcu znalazłam intratną propozycję,
nie zastanawiałam się ani chwili.
Gros zarobków Kasi pochłaniały
opłaty obowiązkowe (ZUS, ubezpieczenie zdrowotne), wszystko
dlatego, że zdecydowała się na
freelancing z opcją prowadzenia
własnej działalności.
Lepiej wyszedł na tej formie pracy
jej kolega – również grafik, gdyż
od początku działał jedynie w
oparciu o umowy o dzieło. - Nie
zależało mi na etacie, ani świadczeniach, więc nie bawiłem się w
zakładanie firmy – mówi Andrzej.
- Zwykle zawieram z klientami
umowę o dzieło lub realizuję zlecenie w ogóle bez rachunków Jeśli
klient wymaga faktury, na rynku
są firmy, które mogą ją wystawić
w moim imieniu. Niestety, gdy
działa się bez żadnego papierka,
istnieje ryzyko, że po wykonanej
pracy, zleceniodawca w ogóle ci
nie zapłaci. Dlatego, jeśli już godzę się na taką formę działalności,
to wyłącznie dla zaufanych klientów – dodaje.
Wbrew pozorom, firm, które
próbują nieuczciwie pogrywać
z freelancerami, nie jest tak wiele, jak by się mogło wydawać.
Większość wolnych strzelców
nie narzeka na uczciwość swoich
zleceniodawców. Rzadko też polscy freelancerzy proszą o zaliczki
na poczet realizacji zlecenia, co
z kolei jest normą na Zachodzie.
Ale do standardów zachodnich w
ogóle nam daleko. W USA od ponad 20 lat działa licząca ponad 300
tys. członków „Unia freelancerów”,
która walczy o wypracowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych i społecznych dla wolnych
strzelców. W Polsce freelancerzy
za wolność płacą samotnym borykaniem się ze wszystkimi trudnościami (prawnymi, księgowymi,
etc.). Freelancer, pracujący w oparciu o umowę o dzieło, nie ma co liczyć na jakiekolwiek wpływy, gdy
raptem zachoruje czy - w przypadku kobiet - zajdzie w ciążę. Nie ma
płatnych urlopów, ani dodatkowych bonusów, jakie często dają
korporacje. Dodatkowo niektóre
firmy żądają podpisania „lojalki”,
która okresowo uniemożliwia zleceniobiorcy pracę na rzecz innych
podmiotów. Oprócz tego freelancer sam musi zadbać o reklamę i
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działania PR-owe swoich usług.
Wolny zawód nie dla każdego
Jarek, 43-letni copywriter i fotograf uprawia wolny zawód już od
ponad 10 lat. Freelancerów z takim
stażem na krajowym rynku jest
niecałe 10 proc. Jarek zarabia przyzwoicie, bo średnio ponad 8 tys. zł
miesięcznie, ale jak sam mówi, to
dlatego, że ma już wyrobioną markę i listę stałych, polecających go
klientów. - Dziś zapotrzebowanie
na wolnych strzelców jest znacznie większe, niż 10 lat temu, kiedy
ja startowałem na rynku – opowiada. - Ale również jest większa konkurencja. Ludzi potrafiących tworzyć strony internetowe, znających
się na SEO czy pozycjonowaniu
jest coraz więcej. Z drugiej strony,
przybywa też instrumentów i rozwiązań dedykowanych wolnym
strzelcom: portale ogłoszeniowe,
firmy świadczące rozmaite usługi
na rzecz freelancerów, nowe technologie, ułatwiające im pracę. Coś
za coś. Mimo wszystko, nie sądzę,
by freelancing był dla każdego –
puentuje.
Test na freelancera
Michał tuż po studiach postanowił
działać na rynku jako samodzielny
programista. Szło mu całkiem nieźle, a jednak po roku z ulgą przyjął
pracę w korporacji. - Mieszkam w
Warszawie, a tu zapotrzebowanie na tego typu usługi, jak moje,
jest naprawdę duże – opowiada. Rzecz w tym, że zaczynając swoją
działalność, nie byłem przygotowany do pracy z klientem. Brałem
wszystko, co mi wpadało i nie
wyrabiałem się z czasem. Nie dotrzymywałem terminów, a potem
klienci zwlekali z płatnościami.
Poza tym zauważyłem, że w zasadzie wcale się nie rozwijam, co dla
programisty, jest niemal zawodowym samobójstwem. Zwyczajnie
jednak nie miałem na to czasu.
Brałem zlecenia na miarę swojej
aktualnej wiedzy i maszynowo je
realizowałem. W moim fachu na
dłuższą metę tak się nie da, dlatego z entuzjazmem przyjąłem etat
w korporacji. Mam wokół siebie
ludzi, którzy wiedzą więcej niż ja
i mogę się od nich uczyć. Od razu
też zaproponowano mi pakiet
szkoleń, na które z pewnością nie
mógłbym sobie pozwolić wcześniej.
Zdaniem Michała, on sam zdecydował się na tę formę pracy zbyt
wcześnie. Brakowało mu dyscypliny, cierpliwości i asertywności
wobec klientów, co czasem przypłacał harówką.
- Zdarzyło mi się na przykład kilka
razy podpisać umowy, w których
nie została dokładnie ustalona
specyfikacja dzieła – wspomina.
- W efekcie później musiałem odsiadywać godziny, nanosząc wciąż
kolejne poprawki do programu,
które zgłaszał mi klient, bo nie

chciał zapłacić za wykonanie zlecenia, mimo że zmiany wychodziły
znacząco poza pierwotne ustalenia z nim – wspomina.
Wytrawni freelancerzy wiedzą, że
klienci potrafią być humorzaści
i nie zawsze wiedzą, czego chcą.
Dlatego uważają, że osoba, która
decyduje się na ten sposób zarobkowania, powinna mieć dobrze
rozwinięte umiejętności interpersonalne.
- Trzeba umieć przekonać klienta
do swojej wizji lub wydobyć z niego prawdziwe motywy i cele jego
zlecenia – uważa Joanna, od 5 lat
freelancer, coach i tłumacz. - Wolni
strzelcy muszą poza tym przewidywać branżowe zastoje na rynku,
rozsądnie dysponować budżetem,
tak, by w czasie owego zastoju, nie
narobić sobie długów, nieustannie
śledzić swoją branżę, mieć na oku
konkurencję oraz stale budować
silne zawodowe portfolio.
Według Joanny, klienci cenią sobie
w wolnych strzelcach entuzjazm,
elastyczność, szybką adaptację
do nowych okoliczności i konkurencyjne ceny usług. Jej zdaniem
jednak, w wolnych zawodach, najważniejszy jest profesjonalizm.
- Żeby jednoosobowo świadczyć
usługi, trzeba być fachowcem w
swojej dziedzinie - mówi. - Trzeba nieustannie się doszkalać. Nie
można zamknąć się w domu i
oczekiwać, że zlecenia same będą
do nas płynąć. Warto bywać w
środowisku, uprawiać networking,
nauczyć się sprawnie wyceniać
swoją pracę, dbać o klientów i
non stop poszukiwać nowych zleceń. Nawet, gdy dziś masz oferty
od 2 czy 3 klientów, w zanadrzu
powinieneś mieć już 5 kolejnych.
Freelancer to taka jednoosobowa
firma, super hero do zadań specjalnych, samotny wilk – podkreśla.
- Daje wiele satysfakcji, ale i wymaga specyficznych umiejętności.
Być czy nie być...
Być! - twierdzi Marcin, dziennikarz
z 12-letnim stażem w medialnych
korporacjach. - Od kilku miesięcy pracuję jako wolny strzelec
i jestem „happy”. Nie muszę już
realizować narzucanych mi przez
szefów tematów. Sam wybieram, o
czym chcę pisać. Nie marnuję czasu na dyżury w redakcji i dojazdy
do niej, nie muszę wciąż walczyć
z koncentracją w open offisie,
bo piszę z domu, nie obowiązują
mnie kolegia, nie walczę o miejsce
parkingowe w Mordorze. Czuję się
wolny. Oddycham. I choć pracuję
dużo, mam więcej czasu na prywatne życie i nie czuję się zmęczony. Wiem, że jestem dobry w tym,
co robię. Jeśli ty również to wiesz,
nie zastanawiaj się.
# Celina Summer

ABC korporacyjnego
survivalu,
czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI

cz.2

Przetrwałeś kilka tygodni w nowej pracy, gratuluję! Dostałeś biurko na
stałe, przyniosłeś zdjęcie rodziny/psa/kota, wybrałeś ulubiony kubek,
ustawiłeś krzesło na swój rozmiar, a powierzchnię wokół klawiatury
zajmują notatki twojej roboty oraz roślinka wprost z okolicznej kwiaciarni.
Słowem – czujesz się mocny!
Niestety dla korpoludzi wciąż jesteś jedynie „świeżakiem”. Nie
zapominaj o tym, bo twoja kariera szybko się skończy! Na comiesięcznych briefingach będziesz podpierał ściany, a najgorsza
robota i niezadowolenie CEO spadną prosto na twoją głowę. Zachowaj czujność, bo każda z pozoru najmniej istotna interakcja
z przełożonym, współpracownikiem, ochroniarzem, może mieć
wpływ na twoje dalsze losy w firmie. Czasem nawet podróż do
toalety dla nadgorliwego teamu stanowi pretekst do szybkiej reprymendy, dlatego mądrze planuj trasy i godziny swoich przerw.
Bacznie, acz dyskretnie obserwuj otoczenie. Mowa ciała kadry zarządzającej może wiele powiedzieć o czyhających zagrożeniach.
Jeśli król projektu wzywa do siebie jednego z teamów, rozmawiają i obaj mają marsowe miny, uciekaj. Zrób sobie kawę, zapal papierosa, pójdź do toalety, ważne byś zniknął im z oczu. Poruszaj
się powoli, acz zdecydowanie. Twój bezpośredni przełożony właśnie otrzymał uciążliwe zadanie, które na pewno spróbuje przerzucić na głowę szeregowców. Jeśli nie zdołałeś opuścić biurka
na czas, spróbuj wymówić się nawałem pracy.
Uważaj też na pułapki ambicjonalne, które teamowie podstępnie
stosują:
- Robert, mam ważny asajment, a za chwilę idę na miting i chciałbym, abyś to zrobił, bo wiem, że sobie poradzisz. Dzięki tobie
unikniemy fakapu. Nie daj się zwieść, to na pewno nędzna robota! Jednocześnie nie możesz zrazić do siebie managera, więc
podkreśl wagę swojego dotychczasowego zadania, podziękuj za
zaufanie i wytłumacz, że mógłbyś się tym zająć dopiero jutro. Jeśli
deadline nie został zmyślony przez teama, będziesz uratowany!
Znajdź sobie dodatkowe zajęcie. Proste, niepotrzebne, ale świadczące o twoim zaangażowaniu. Na przykład redaguj newsletter.
Wysyłaj gazetkę mailem do wiadomości zarówno pracowników twojego działu, przełożonych, jak i do OM. Niech król wie
o twoim istnieniu! Całość zepnij hiperlinkowym spisem treści
(epatujesz znajomością programu pocztowego i Excella), opatrz
zabawnym wstępem, a jako danie główne zaserwuj informacyjny korposzum, który codziennie wypełnia skrzynkę mailową. By
się nie narobić, skorzystaj z magicznej kombinacji ctr+c, ctrl+v.
Gratulacje, właśnie zostałeś redaktorem!
Jeśli nie masz w sobie smykałki dziennikarskiej, możesz na przykład zbierać zamówienia na catering. W ten czy inny sposób
pojawisz się na mapie projektu, a niewdzięczne zadanie łatwiej
powierzyć pracownikowi bez dodatkowych zajęć.
Dowiedz się, który z teamów jest najmniej lubiany i przewracaj
oczami na jego widok w gronie “śmieszków”. Najpierw musisz
oczywiście ową grupę zlokalizować, co nie powinno być trudne.
Charakteryzują się ironicznym półuśmiechem, czasem salutują
do pleców przełożonych, siedzą niechlujnie, lekceważą, bądź
ignorują dress code. Pracują mniej, często wolniej od innych, a
przynajmniej takie sprawiają wrażenie. Robią głupie kawały,
czasem aż proszą się o wizytę na dywaniku przełożonych. Warto
mieć ich po swojej stronie, jeśli nie chcemy dołączyć do grona
stałych ofiar biurowych żartów. Aby nie spłoszyć potencjalnych
sprzymierzeńców lepiej zachować ostrożność. Nie startujmy od
razu z najbardziej wyszukanym, kontrowersyjnym psikusem, któ-

ry może nie tylko pogrzebać nasze szanse na integrację z grupą,
ale także zrazić team managerów. Przewracanie oczami, wzdychanie, krótki komentarz będą w sam raz!
Docierając do pracy, koniecznie witaj się ze wszystkimi na florze.
Jeśli jest to utrudnione, ogranicz się do swojego projektu oraz
wszystkich przełożonych. Oczywiście także w tym punkcie nic
nie zastąpi starej, nudnej ostrożności. Nie ładujemy się z butami
do sali konferencyjnej, gdy akurat trwa ważny miting, gdzie omawiane są targety, a teamowie i OM otrzymują stosowny feedback
od klienta. Instynkt samozachowawczy to uniwersalny czynnik
survivalowy. Najłatwiej stosować globalne powitanie stopniowo. W pierwszych dniach po zatrudnieniu ograniczamy się do
macania dłoni szeregowców i bezpośredniego przełożonego
oraz jego odpowiedników na pozostałych działach, by z biegiem
czasu rozszerzyć grono uścisków na wszystkich korpoludków w
okolicy. Anonimowych pracowników najłatwiej się wykorzystuje,
więc bylejakość jest od teraz twym największym wrogiem!

Korposłownik:
Briefing – spotkanie, odprawa; cykliczne zebranie, na którym
omawiane są wyniki projektu. Zwykle po owym
spotkaniu w dół łańcucha władzy podąża złowrogi
feedback
Feedback – informacja zwrotna w jaki sposób wykonaliśmy
zadanie, jakie są następstwa danego działania
CEO – Chief Executive Officer, Pan Prezes, Mistrz nad mistrzami,
ostateczny władca korporacji w danym regionie
OM – Operations Manager, zef danego projektu/działu. Król,
ajwyższy przedstawiciel władzy dla nowego pracownika
Asajment – polishenglishowe określenie przydzielonego
zadania
Miting – spotkanie, czyli taki spolszczony meeting
Fakap – wróg publiczny numer jeden, zawalony projekt,
porażka, błąd
Deadline – nieprzekraczalny termin wykonalności danego
zadania
#Albert Kosieradzki
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500+
Czy „500 plus”
przynosi
oczekiwane efekty
za wcześnie
mówić. Owszem,
statystyki wskazują
na większą liczbę
urodzeń w tym
roku, ale niestety,
nie oszukujmy się:
posiadanie dzieci
nie jest dziś w
modzie, szczególnie
wśród młodych
ludzi, pracujących
w wielkich
przedsiębiorstwach.
Prawie połowa matek pracujących
twierdzi, że ich firmy nie oferują
żadnych udogodnień dla rodziców
małych dzieci. Niestety, przyjęty
w wielu korporacjach styl pracy
nie promuje rodzinnych wartości.
Często się zdarza, że jeśli nawet
przełożeni nie robią problemów
z urlopem i właściwym traktowaniem przyszłych matek, to już sam
biurowy tryb życia stawia kobiety z
dziećmi w trudnej sytuacji. Dodajmy do tego bieganinę z odstawianiem dziecka do żłobka o 7 rano
przed pracą, odbieraniem o 18 i w
efekcie na cieszenie się macierzyństwem pozostaje tylko weekend,
kiedy trzeba jeszcze wypełnić inne
domowe obowiązki. Zatem łączenie rodzicielstwa z pracą może
REKLAMA

naprawdę boleć. A to tylko mała
część problemów korpomamy.
– Gdy w drugim miesiącu dowiedziałam się, że będę mieć dziecko,
zaczęłam się bać o zatrudnienie
– zwierza się Agnieszka, mama
trzyletniego Krystiana. – Mój mąż
też pracował, więc mieliśmy zagwarantowane środki utrzymania
w przypadku mojego zwolnienia,
ale ja nie chciałam tracić pozycji
w firmie, na którą tak ciężko pracowałam. O ciąży oficjalnie powiedziałam mojemu przełożonemu
pół roku później. Może się to wydawać kuriozalne, ale wcześniej
facet udawał, że nie widzi mojego
rosnącego brzucha i zlecał mi dalej
zadania w nadgodzinach – opowiada Agnieszka.
Utrudnienia dla korpomatek nie
kończą się wraz z rozpoczęciem
urlopu macierzyńskiego. Niestety
po upływie (obowiązkowych!) 20
tygodni urlopu rodzicielskiego
trzeba powrócić do biura, które
przez te kilka miesięcy mogło
zmienić się nie do poznania.
– Miałam ciążę marzeń, mam
dziecko marzeń, urlop macierzyński był wspaniałym czasem – mówi
Małgorzata, matka czteroletniej
Oli. – Jednak po powrocie do
pracy wszystko się zmieniło. I nie
chodzi tu o podejście do mojego
macierzyństwa. Nie, nie! Wszyscy
byli mili i wyrozumiali. Lecz przez
te kilka miesięcy nieobecności tyle
się pozmieniało, pojawiło się tylu
nowych ludzi, tyle nowych projektów, nowych porządków, że trudno mi było to wszystko ogarnąć.
Nie jestem w bliskiej znajomości
z kolegami z mojego biura, więc
podczas urlopu nie pytałam na
bieżąco o wydarzenia w korpo.

Niestety, ilość rzeczy, które musiałam nadrabiać, trochę mnie przerosła i gdyby nie „okres ochronny”
po macierzyńskim, to zostałabym
wywalona. Ostatecznie w pół roku
jakoś udało mi się wrócić do normalnego trybu pracy, lecz później
jeszcze długo nie dostałam żadnego awansu – dodaje ze smutkiem.
Warto dodać, że często okres
ochronny jest tylko na papierze,
bo jeśli ktoś chce zwolnić pracownika, to i tak znajdzie na to sposób.
Szczególnie gdy świeżo upieczona korpomama zdradza chęci do
dalszego powiększania swojej
rodziny. Częstokroć pracodawcy
wymagają od pracownika „pośredniego zdefiniowania” jego stosunku do posiadania dzieci. I choć ta
praktyka jest wyraźnym gestem
dyskryminacji, to przeciwdziałanie
temu procederowi jest niezwykle
trudne. Korporacje posiadają całą
gamę argumentów przydatnych
przy wręczaniu wypowiedzenia
kobiecie, u której nagle zaczął odzywać się instynkt rodzicielski.
Niestety nie tylko pracodawca staje się wrogiem korpomamy.
– W moim biurze istnieją dwa obozy: pracownicy będący rodzicami
i pracownicy bezdzietni – mówi
Anna, matka dwuletniej Lidii. – Tak
naprawdę zauważyłam to dopiero
wtedy, gdy sama zostałam mamą i
stałam się częścią grupy rodziców,
stanowiącej u nas mniejszość. Szef
w ramach okresu ochronnego nie
dawał mi jakichś wielkich przywilejów. Wykonywałam praktycznie
tyle samo pracy co inni, ale od
czasu do czasu mogłam trochę
wcześniej wyjść do domu i nikt
mnie nie przymuszał do nadgodzin. Oczywiście już takie mini-

malne udogodnienia spotkały się
z cichym oburzeniem ze strony
współpracowników. Były intrygi,
ciągłe szeptanie za plecami, podchody do szefa. I nie da się ukryć,
że to przynosiło i przynosi efekt.
W naszej firmie to właśnie bezdzietni dostają najlepsze zlecenia
i są inaczej traktowani przez przełożonych, więc praktycznie tylko
osoby nieposiadające dzieci mają
szanse na awans. A co gorsze,
zdecydowanie bardziej zawistne
są w stosunku do mnie bezdzietne kobiety. Nawet gdy usłyszą w
biurze jakąś wypowiedź na temat
dziecka, to aż publicznie manifestują swoje obrzydzenie. I jeszcze
te zasłyszane teksty typu „chciała
dziecko, to ma, ale niech tego bachora do pracy nie miesza”. Żałosne – podsumowuje Anna.
Polaryzacja środowiska biurowego wedle kryteriów dzietności i
bezdzietności, to niemal standard
w wielu młodych korporacjach.
Pracownicy są nierzadko dzieleni
na dwie grupy już przez samych
pracodawców, by można było z
tych „bardziej dyspozycyjnych”
stworzyć zespół z większymi perspektywami na rozwój. Warto
zatem wiedzieć, że jest to również przejaw dyskryminacji i w
takich przypadkach powinno się
interweniować, nawet na drodze
prawnej czy przez Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Jednak nie wszystkie firmy Mordoru mają negatywny stosunek do
korporodziców. Mądry pracodawca wie dzisiaj, że dobry pracownik
jest wart dobrego traktowania, a
gdy ten pracownik stał się matką, to warto mu ułatwić życie. W
wielu przedsiębiorstwach uważa

się, że to właśnie rodzice pracują
wydajniej, bo np. nie wychodzą na
przerwę na kawę czy papierosa,
dokładnie planują grafik, szybciej
wykonują swoje zadania, by tylko
wyjść z pracy o właściwej godzinie, bo dziecko czeka. Niektóre
przedsiębiorstwa wprowadzają
nawet dla takich osób specjalny
tryb work-life balance, bo wiedzą,
że udogodnienia dla rodziców to
opłacalna inwestycja.
– W moim biurze pracuje już 5
matek i 3 ojców i wszyscy wychowują swoje dzieci, równocześnie
pracując na najwyższym poziomie
– mówi Kasia, matka pięcioletniego Adama i dwuletniego Maćka.
– Choć nie zawsze tak było. Przy
pierwszym dziecku nie miałam
aż takiego wsparcia, ale przy drugim było naprawdę tak, jak być
powinno. I nadal tak jest. Zmiany
nadeszły jakieś trzy lata temu.
Nowe standardy, zupełnie nowe
podejście. Przede wszystkim już
przy informacji, że spodziewam
się drugiego dziecka, otrzymałam
natychmiast gwarancje wszelakich
udogodnień w czasie ciąży. Nie
pozwalano mi nawet na nadgodziny. Gdy już Maciek przyszedł
na świat, z pracy dostałam zestaw
dziecięcych ubranek i pampersów.

To było naprawdę miłe. Natomiast
podczas macierzyńskiego szef był
ze mną w stałym kontakcie i co tydzień informował mnie o tym, co
się dzieje przy moich starych projektach i o ogólnej sytuacji w biurze. Kiedy już wróciłam, przez kilka
pierwszych miesięcy znów miałam
taryfę ulgową, naturalnie w tym
pozytywnym znaczeniu. Później,
gdy któreś z moich dzieci zachorowało, to przełożeni pozwalali mi
zostawać w domu i tam wykonywać tyle pracy, ile byłam w stanie.
Poza tym na gwiazdkę wszystkie
dzieci pracowników dostają kosz
słodyczy lub bobofrutów od korpo, a starsze we wrześniu szkolną
wyprawkę.
Jak widać, rodzicielstwo niekoniecznie musi oznaczać wielkie
straty dla korporacji, a stosunek
do korporodziców zależy przede
wszystkim od kultury danego
biura. Ponadto należy wiedzieć,
że przywileje dla matek i ojców
(o czym panowie często nie chcą
pamiętać) to nie tylko kwestia
obyczaju, ale również prawny obowiązek nałożony na pracodawcę,
który trzeba egzekwować.
#Derek Barłowski
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Zmiana pracy
Lubicie swoją
pracę? Spełniacie
się w niej? A może
zdarzają się wam
myśli pod tytułem
„A może by tak
to wszystko…
i wyjechać w
Bieszczady”? Jeśli
tak, to koniecznie
przeczytajcie
nasza rozmowę
z coachem,
Marcinem Capigą o
zmianie branży, do
której zainspirował
nas nasz czytelnik,
Karol.
List od Karola:

Od kilkunastu lat pracuję w korporacji w branży nieruchomości. Od dłuższego czasu zauważam, że z miesiąca na miesiąc
coraz trudniej mi wstawać do
pracy. Nie lubię tam chodzić.
Mimo dobrych zarobków, czuję
się wypalony, czuję że ta praca
nie daje mi satysfakcji. Mam 40
lat i zastanawiam się, czy na
zmianę nie jest dla mnie zbyt
późno. Co powinienem zrobić?
Zacisnąć zęby i pracować, czy
szukać ucieczki?

Kiedy powinniśmy pomyśleć o
zmianie branży?
Według mnie, spełnienie dwóch
warunków pozwala realnie myśleć
o zmianie pracy. Pierwszy spełniony
jest wtedy, kiedy czujemy, że miejsce
w którym się w danym momencie
znajdujemy nie jest spójne z nami
samymi i nie chcielibyśmy w nim
pozostawać. Mam tu na myśli wyminięcie się rzeczywistości z naszymi
marzeniami, wartościami i wyobrażeniami o danej pracy. Natomiast
drugi warunek to odpowiednie
przygotowanie do zmian. Bo jedną
rzeczą jest samoświadomość, a zupełnie inną realizacja pewnych założeń. Nie każdy z nas może z dnia na
dzień zrezygnować z pracy, co chyba
jest zrozumiałe.

Czy istnieje moment, w którym na
radykalną zmianę zawodową jest
za późno?

Myślę, że każdy z nas powinien zadać
sobie takie pytanie: po co jestem w
tym miejscu? Jeśli odpowiedź na
to pytanie jest zdominowana przez
motywacje zewnętrzne, czyli finanse
i nic poza nimi, to z dużym prawdopodobieństwem, taka osoba będzie
w dłuższej perspektywie nieszczęśliwa.

Najłatwiej byłoby powiedzieć, że nigdy nie jest za późno. I rzeczywiście
jest mi bliskie takie podejście, bo
przecież znane są przykłady osób,
które nawet w wieku 70 lat odmieniły swoje życie, chociażby polska DJ
Wika. Jednak przy tak drastycznych
zmianach, zawsze trzeba przeanalizować cały system, w którym funkcjonujemy. Mam na myśli rodzinę i
nie ukrywajmy - zobowiązania finansowe. Dlatego jeśli naprawdę potrzebujemy zmiany, dobrym pomysłem
jest przejście na pół etatu, by łagodnie ewoluować w zawodzie i mieć
pewnego rodzaju zabezpieczenie.

A jakie codzienne sytuacje powinny dać nam do myślenia?

Co jest ważne przed zmianą zawodu?

Trudność ze wstawaniem rano, niechęć do spędzania czasu w pracy,
brak zainteresowania sprawami
zawodowymi. Brak rozwoju w obszarze naszej branży i brak zainteresowania tym rozwojem. Jeśli mamy
takie odczucia to powinniśmy…

Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: co ja chcę
robić? I wbrew pozorom nie jest to
łatwe pytanie. Duża cześć osób motywuje się tzw. unikaniem. W praktyce wygląda to tak, że jeśli pytamy
kogoś co chciałby robić, to opowie
nam o tym, co mu nie odpowiada w
obecnej pracy. Takie osoby wiedzą
czego nie chcą robić, ale nie wiedzą
co chcą robić. Dlatego bardzo ważne
jest dookreślenie celów – tym mię-

Jak poznać, że to co robimy, to nie
jest ta praca?

Zmienić branżę?
No właśnie niekoniecznie. Ponieważ
może się okazać, że branża nam odREKLAMA

powiada, ale znajdujemy się w nieodpowiedniej firmie. Może być też
tak, że firma jest odpowiednia, ale lepiej czulibyśmy się w innym dziale. A
może być też tak, że i branża, i firma,
i nasz dział są odpowiednie, ale brakuje nam pewnych możliwości. Na
przykład nie mamy okazji do rozwoju. W takiej sytuacji można poprosić
szefa o szkolenie. Oczywiście każdy
przypadek jest zupełnie inny i ciężko
doradzać ogólnie.

dzy innymi zajmuje się coaching.
Osoby, które myślą o zmianie zawodu nie wiedzą co chcą robić?
Niestety jeśli mówimy o pracownikach typowych korporacji, to bardzo
często spotykam się z osobami, które mówią „Najchętniej rzuciłbym to
wszystko i założył własną kawiarnię”
albo „rozwijałbym agroturystykę na
Mazurach” – to klasyczne przykłady.
Moja praca z takimi klientami polega
na tym, by: po pierwsze odpowiedzieli sobie na wspomniane przed
chwilą pytanie, po drugie (równie
ważne) uświadomili sobie, że zanim
rzucą się w wir tego wyzwania, powinni się sprawdzić, dowiedzieć się,
czy to jest na pewno to, czego chcą.
Jak można się sprawdzić?
Jeśli mówimy o kawiarni, warto zatrudnić się podczas wakacji na dwa
tygodnie jako kelner lub barman.
Kiedyś słyszałem mądre zdanie:
„Ludzie marzą o całkowitej zmianie,
ale chcą żeby wszystko zostało tak
samo”. Tymczasem warto testować
się w sytuacjach, w których chcielibyśmy się znaleźć, by nie przepuścić
oszczędności życia na projekt, który
okaże się nietrafiony. Dzisiejszy rynek jest otwarty, jest wiele kursów,
szkoleń, gdzie możemy się sprawdzić i dowiedzieć, czym naprawdę
jest dana branża, zawód, o którym
marzymy. I pamiętajmy, że trawa zawsze jest bardziej zielona po drugiej
stronie płotu.
A co jeśli chcemy zmiany i jesteśmy tego pewni, ale nie mamy
żadnego pomysłu na siebie?
Muszę przyznać, że jeśli mówimy o
coachingu indywidualnym (ja głównie zajmuję się pracą z firmami) to
właśnie z takim problemem indywi-

dualni klienci przychodzą do mnie
najczęściej.
Czyli problem jest duży. Robisz
takim klientom testy na predyspozycje do danego zawodu?
Tak, wiele osób ma taki problem. Ja
osobiście nie jestem zwolennikiem
testów związanych z konkretnymi zawodami, jakie dawniej robili
doradcy zawodowi, ponieważ one
mocno szufladkują. Test jaki bym polecił to test Gallupa, który wykrywa
wrodzone talenty. Dobre są również
testy, które ukazują tendencje w
naszych zachowaniach. Takie testy
mogą nam pomóc w dookreśleniu
tego na jakim stanowisku lub jak
chcielibyśmy pracować. Natomiast
testy nigdy nie dookreślą nam tego,
jakim konkretnie tematem chcielibyśmy się zająć.
Jak poradzić sobie z lękiem „chciałabym, ale boję się, że sobie nie
poradzę”?
Pytanie, czy jest to uzasadniony
strach, czy też nie. Pamiętajmy, że
strach jest też czymś co nas chroni.
Może on wynikać z tego, że osoba,
która chce zmienić pracę, nie ma
jeszcze wystarczających kompetencji. Strach może być racjonalnym
oporem przed zmianą, na którą nie
jesteśmy gotowi. W takiej sytuacji
rozwiązaniem jest dokształcenie się
w danym kierunku. Możemy też bać
się, bo nie wiemy jak wygląda dana
praca, dany zawód. Wtedy możemy
porozmawiać z kimś, kto na takim
stanowisku pracuje. Zapewne znajdziemy kogoś wśród znajomych, a
jeśli nie, możemy taką osobę zaczepić na przykład na LinkedIn i zadać
jej kilka pytań.
A jeśli nasz strach jest nieuzasadniony?
W takiej sytuacji strach najprawdo-

podobniej wynika z niskiego poczucia własnej wartości. Wtedy warto
jest pójść na szkolenie z radzenia sobie z krytykiem wewnętrznym albo
związane z automotywacją, radzeniem sobie ze stresem lub udać się
do specjalisty.
Czy wiele Twoich indywidualnych
sesji coachingowych kończy się
konkluzją klienta, że powinien
zmienić branżę?
Nie, są to rzadkie przypadki. Zazwyczaj moi klienci szukają nowego
wyzwania, ale w obszarze swojej
branży.
A zdarzyło się, że ktoś wywrócił
swoje życie do góry nogami i był
to udany przewrót?
Tak. Miałem klientkę, która uciekła z
korporacji i otworzyła kawiarnię. Prowadzi ją już od pięciu lat i obecnie
jest to bardzo popularne miejsce. Ale
mogę powiedzieć również o mojej
znajomej, która zostawiła korporację
i w wieku 30 lat została pilotem helikoptera.
Czyli można?
Oczywiście, że można, tylko trzeba
podejmować świadome decyzje i nie
robić nic pochopnie. No i najważniejsze jest to, by odpowiedzieć sobie na
pytanie, czy to co robimy, sprawia
nam radość.
#Marta Wujek
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Zza biurka
też możesz
pomagać
Jak to się stało, że porzucił Pan
wielki celebrycki świat na rzecz
działalności w swoich dwóch fundacjach?
Szymon Hołownia: Nigdy nie należałem ani do „celebryckiego” ani
do „wielkiego” świata, nie za bardzo
więc było co porzucać. Nie buduję
swojej tożsamości na tym, co robię
w „Mam Talent!”. Ot, po prostu tak
się fajnie złożyło, że jednym z pól
mojej zawodowej działalności jest
współprowadzenie bardzo przeze
mnie lubianego programu rozrywkowego. Poza tym piszę przecież
książki, felietony, prowadzę wykłady
i obok tego wszystkiego staram się
koordynować działalność Fundacji
Kasisi i Dobrej Fabryki. Przykro mi,
ale nie opowiem pani żadnej krwistej i rozdzierającej historii z gatunku:
„porzucił willę z basenem i ferrari, i
prowadzi sierociniec”, bo ani nigdy
nie miałem basenu ani ferrari, ani nie
prowadzę sierocińca, ja jedynie organizuję środki, żeby ów sierociniec
mógł spokojnie działać (śmiech).
Jeśli nie było wielkiej ucieczki od
świata, to co tchnęło Pana do założenia Fundacji Kasisi oraz Dobrej
Fabryki?
Parę lat temu, pisząc książkę „Last minute. 24 h chrześcijaństwa na świecie”, trafiłem do sierocińca w Kasisi
w Zambii, prowadzonego przez polskie Siostry Służebniczki Maryi Niepokalanej. Mój kolega, który wcześniej odwiedził to miejsce, mówił, że
zobaczył tam „biedę zarządzaną ze
szwajcarską precyzją”. To określenie
REKLAMA

tak utkwiło mi w głowie, że postanowiłem napisać o Kasisi reportaż i włączyć go do książki. Na miejscu zrozumiałem, że w życiu nie widziałem
takiej fabryki dobra: ponad 160 dzieci powyciąganych z największych
nieszczęść i siostry, które swoją miłością, uwagą i poświęceniem robią w
ich życiu prawdziwe cuda. Sytuacja
materialna Kasisi była jednak bardzo
trudna, bywały momenty, że siostry
musiały wybierać: czy kupić jedzenie, czy zapłacić rachunki za szpital.
Wielu moich kolegów, dziennikarzy,
w okolicach mojego wieku dochodzi
do wniosku, że czas zamienić opisywanie świata na jego robienie: idą do
PR, do biznesu, do polityki. Ja swój
Rubikon miałem w Kasisi.
Wielokrotnie w wywiadach mówił Pan, że nie prosi o pomoc dla
swoich podopiecznych wielkich
korporacji, bo to nie ma sensu.
Dlaczego?
Bo zanim przejdę przez wszystkie
szczeble decyzyjne i będę musiał
każdemu od nowa wyjaśniać, „a
dlaczego afrykańskie dzieci, a nie
polskie”, by na koniec dowiedzieć się,
że to, na co mogę liczyć to wycieczka pracowników (kosztująca na oko
pewnie jakieś 300 tys. złotych), w
czasie której nasz sierociniec otrzyma darowiznę w wysokości 10 tys.
złotych albo w ramach CSR zostanie
tam pomalowany płot, wolę skupić
się na tym, co jest bardziej skuteczne. Nasze obie fundacje opierają się
na crowdfundingu. Zbieramy i wysyłamy do Afryki co miesiąc kilkaset
tysięcy złotych, na które składają się

stałe, regularne wpłaty po 5 złotych
(nasz program „Przybij nam piątkę w piątek”), 10 , 50 zł czy zakupy
„dobrych uczynków” po 2 czy 102 zł
w naszym sklepie z dobrem, dobroczynne24.pl. Zbierając pieniądze od
tych paru lat nauczyłem się też jeszcze jednej prawdy: nikt tak bardzo
nie ma pieniędzy jak ludzie naprawdę zamożni. Gdy proszę ich o coś,
najpierw pada właśnie sakramentalne: „Ale ja nie mam pieniędzy!” (bo
wszystko ma zapakowane w fundusze albo nieruchomości). Następnie
zaczyna się szukanie dealu, że może
on jednak by mi zorganizował kogoś,
kto może kiedyś dałby mi coś, byle
broń Boże nie rozstawać się z gotówką. A na końcu okazuje się, że jesteśmy za małym graczem, żeby w ogóle był z tego jakiś PR, później trzeba
jeszcze wysłuchać wszystkich tych
mądrości o tym, jak powinno się pomagać, a na końcu i tak nic z tego nie
wychodzi. Przez tych parę lat poznałem osobiście jeden (słownie: jeden)
wyjątek od tej reguły. Ten człowiek
od razu zrozumiał dwie podstawowe
zasady, na których opieramy naszą
pracę: choremu receptę przepisuje
się dopiero, gdy go się zbada, a nie
przed tym. Dopiero w bezpośrednim
kontakcie można ocenić, kto potrzebuje ryby, kto wędki, a kto szkolenia z
zakresu produkcji wędek. Po drugie:
świata nie ma co zmieniać na hurra,
trzeba to robić po kawałku. Człowiek
po człowieku, wioska po wiosce, biuro po biurze. Powoli, ale precyzyjnie i
konsekwentnie.
Ludzie pracujący w korporacjach
dochodzą niekiedy do ściany. Zarabiają mnóstwo pieniędzy, ale
czują, że ich życie nie ma sensu.
Może powinni poszukać go zamiast w basenie na Balearach, jeżdżąc na wolontariat do Kasisi?
Gdy słyszę, jak ktoś opowiada mi o
tym, że „w jego życiu nadszedł czas”,
„dojrzał do tego”, „chciałby coś zmienić”, cieszę się, ale zawsze cierpliwie
czekam, aby przestał mówić o sobie.
Afryka nie jest po to, by w niej zmęczeni wyścigiem szczurów biali robili

sobie teraz - proszę wybaczyć - „psychoterapię Murzynkiem”. Widziałem
na miejscu wielu wspaniałych wolontariuszy, ale oni wszyscy na pewnym
etapie musieli odkleić się od siebie.
Z największą radością witamy więc
ludzi, którzy chcą pomóc naszym
potrzebującym. Prosimy ich jednak,
by zaufali nam, że najważniejsze w
tym procesie nie są ich przemyślenia
na temat swojego życia, a potrzeby
tych, którym ma zostać udzielona
pomoc. Gdy mam przed sobą rannego w wypadku interesuje mnie to, jak
sprawić, żeby przestał krwawić, a nie
życie wewnętrzne ratownika. Mówimy im więc wprost, czego w danym
momencie potrzebujemy i pytamy,
czy byłoby im z tym po drodze. Na
miejscu potrzebujemy głównie lekarzy, pielęgniarek, a zwłaszcza fizjoterapeutów. Kupujemy dużo sprzętu,
leków, jedzenia (starając się robić
wszystko, co się da, by kupować lokalnie, wspierając przez to miejscową ekonomię), prosimy więc przede
wszystkim, aby pomagać nam w ten
sposób. Żeby wspierać potrzebujących (a przy okazji przywrócić sens
swojej pracy) niekoniecznie trzeba
jechać do Afryki. Proponujemy: wylicz ile kosztuje godzina twojej pracy
i przez jedną godzinę w tygodniu
(sam wybierz którą), pracuj z myślą
o naszych ludziach i przelewaj im
regularnie (np. za naszym pośrednictwem) wypracowaną kwotę. Zostań
naszym wolontariuszem nie ruszając
się z biura. Wykup i powieś w swoim
biurze akcję Inwestycji Życia, dzięki
której będziemy mogli utrzymać kolejne dziecko w programie leczenia
głodu w naszym ośrodku w Ntamugendze w Kongo. Bądź na naszym
Facebooku, patrz jak twoja pomoc
pracuje w praktyce (możesz to też
zobaczyć na własne oczy, bo jednego lub dwóch uczestników naszego
„Przybij piątkę” zabieramy co roku do
Afryki). Otwieraj oczy na świat, pomożemy ci go zrozumieć i przekonać
się, jak jesteś w nim potrzebny, że on
bez ciebie naprawdę byłby gorszym
miejscem.
Co udało się już osiągnąć dzięki

działalności Pana fundacji?
Naszym sukcesem jest to, że wszystkie z miejsc, które wzięliśmy pod
opiekę, każda z tych fabryk dobra,
istnieje. Że co miesiąc, regularnie,
zapewniamy środki na ich działanie,
a prowadzący je, nie muszą zamartwiać się, czy w przyszłym miesiącu
nie będą musieli odesłać do domu
wszystkich chorych. W tej chwili
opiekujemy sie jedenastoma miejscami w siedmiu krajach, oprócz Kasisi, które rozrosło się w międzyczasie
tak, że mamy tam dziś prawie 250
dzieci, najbardziej dramatycznych
historii z całej Zambii, które leczymy.
Mamy już własną miniklinikę, karmimy, uczymy, a przede wszystkim
kochamy. Finansujemy działalność
olbrzymiego wiejskiego szpitala w
ogarniętej pełzającym konfliktem
zbrojnym okolicy Kongo, zaczynamy współpracę ze szkołą zawodową dla młodych kobiet w Senegalu.
Finansujemy jedyne hospicjum,
jakie istnieje w Rwandzie, mamy
tam 20 łóżek paliatywnych, trafiają
do nas najcięższe przypadki z kraju,
ale i z państw ościennych. Naszym
sukcesem jest każdy dzień, który
każdy z nich może przeżyć bez bólu,
w czystym łóżku, z dobrym jedzeniem, z pielęgniarką na zawołanie, z
lekarzem, gdy jest taka potrzeba, ze
wszystkimi niezbędnymi badaniami, wreszcie - w spokoju, który wielu naszym chorym pozwolił przed
śmiercią poukładać swoje sprawy,
ułożyć się z rodziną, pogodzić ze
sobą. Nasz sukces to każde wyrwane śmierci głodowej dziecko i każda
mama, którą nauczyliśmy jak (i czym)

prawidłowo to dziecko karmić. Nasz
sukces to ubodzy rolnicy z Burkina
Faso (założyliśmy tam spółdzielnię
rolniczą), którzy właśnie zaczęli znów
hodować zwierzęta, uprawiać rolę,
odzyskali nie tylko dochody, ale i
dumę. Chorzy na trąd z Togo, którzy
dzięki naszym darczyńcom, pierwszy
raz od czterech lat mogą pojechać
do lekarza, a ich dzieci mają maszyny, które pomogą im utrzymać siebie
i pomóc chorym rodzicom.
Jakie są plany Pana i fundacji na
najbliższy czas?
Mam nadzieję, że 2017 będzie rokiem, w którym Dobra Fabryka zacznie działalność w Polsce, mamy na
oku jeden projekt, który może udałoby nam się sensownie zrobić. Nadal
piszę, bardzo bym chciał, żeby mój
facebookowy profil wyewoluował
w stronę internetową, na którą ludziom będzie się chciało wracać. Bardzo lubię mieć okazję do mówienia
o tym, czego nauczyłem się budując
fundacje i poznając świat (zwłaszcza
fenomenalnych afrykańskich startupów, dowodzących że da się zrobić
coś z niczego), do różnych środowisk: na spotkaniach autorskich, „powerspeechach” na konferencjach,
szkoleniach, eventach. Uwielbiam
mówić i wydobywać spod powiek
to, co zobaczyłem, by inni też mogli
zachwycić się tym, jak nieprawdopodobnie fascynujący jest współczesny
świat i jak nieprawdopodobnie mało
trzeba, by go jeszcze dziś naprawić.
#Celina Sommer
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Z korpo uciekli…
na skuterach
Poznali się 15 lat temu na studiach, mieszkali w jednym akademiku, na tym samym piętrze. Po
studiach wszyscy wylądowali w
korporacjach. Każdy z nich zaczął
eksperymentować z własnym biznesem. Ostatecznie połączyli siły
i z korpo wyjechali na skuterach.
Paweł i Marcin Maliszewscy oraz
Kamil Klepacki na początku tego
roku uruchomili pierwszą w Polsce sieć skuterów elektrycznych
Blinkee. Jak z nich skorzystać?
Bardzo łatwo: ściągasz aplikację,
rezerwujesz i uruchamiasz skuter
telefonem, a po jeździe zostawiasz
go tam, gdzie ci wygodnie. Pomysł
jest wypadkową kilku czynników:
zamiłowania do nowych technologii założycieli, próbą rozwiązania
realnego problemu korków w Warszawie i chęcią dbania o środowisko. Blinkee jak na razie jeździ wyłącznie po Warszawie, ale to tylko
kwestia czasu.
Czy Blinkee miało być ucieczką
od korporacji?
Marcin: Zdecydowanie tak. Razem
z Pawłem, jeszcze zanim uruchomiliśmy ten start-up, myśleliśmy
o odejściu z korpo. Szukaliśmy
różnych rozwiązań, były lepsze i
gorsze pomysły, ale koniec końców zapadła decyzja, żeby zająć się
skuterami.
A dlaczego chcieliście uciec z
korpo?
Marcin: A dlaczego nie? (uśmiech)
Kamil: W korpo jesteś tylko jednym z wielu małych trybików. Każdy trybik jest niesamowicie ważny,
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ale czuliśmy, że nie mamy wpływu
na to, co się dzieje. Postanowiliśmy
więc zrobić coś własnego, wspólnie. Przy czym chcieliśmy - oprócz
biznesu – żeby to było coś naprawdę fajnego, co będzie rozwiązywało miejskie problemy i wpływało
na innych ludzi.
Paweł: Na samym początku myśleliśmy egoistycznie. Męczyły nas
długie dojazdy do pracy, podczas
których traciliśmy czas, który moglibyśmy poświęcić naszym dzieciom, przyjaciołom. Zależało nam
na poprawie tego aspektu naszego
życia, a że niektórzy z nas są zapalonymi motocyklistami, po nitce
do kłębka doszliśmy do wniosku,
że rozwiązaniem na korki w Warszawie są skutery.
Czy to jest wasz pierwszy pomysł
na wspólną firmę?
Paweł: W takiej konfiguracji tak.
Każdy z nas ma już doświadczenia
z własnym biznesem. Wiedzieliśmy
na co się piszemy. Sam pomysł to
nie wszystko. Własna firma to bardzo dużo ciężkiej pracy, czasu, zaangażowania i poświęcenia.
Pierwsze prace nad skuterami
zaczęliście, pracując jeszcze na
etacie?
Kamil: Tak. Zaczynaliśmy po godzinach, na naszych podwórkach, w
domach i garażach. Każdy z nas na
początku miał dosłownie zastawiony dom skuterami. Dopóki pogoda
pozwalała, pracowaliśmy w garażu i na zewnątrz, a później trzeba
było przenieść się do wnętrza. Do
dziś zresztą części zapasowe do

Blinkee stoją u Pawła w domu.
Czyli pełne poświęcenie?
Paweł: I to jeszcze jakie! Zaczęliśmy działać w styczniu. Wtedy też
ruszyliśmy z testowaniem naszych
skuterów pod względem zasięgu i
awaryjności. Jeździliśmy na nich w
największe mrozy. Było tak zimno,
że dało się wytrzymać tylko 15 minut jazdy i trzeba było wracać do
domu ogrzać się. Zdarzało się, że
podjeżdżaliśmy do piekarni, braliśmy ogrzane foliowe rękawiczki
i wkładaliśmy je pod zwykłe, żeby
dojechać do celu. Po 5 godzinach
naprawdę mieliśmy dość. Na szczęście nikt się nie pochorował, ale
dłonie wszyscy mieliśmy odmrożone. Chcieliśmy mieć pewność, że
kiedy uruchomimy usługę w marcu, wszystko będzie gotowe. I było.
A dlaczego skutery?
Marcin: Bo skutery były wręcz
oczywistym i najlepszym rozwiązaniem na nasze problemy.
Czyli?
Marcin: Paweł mieszka na przedmieściach Warszawy, Kamil mieszkał wtedy na jej obrzeżach, a ja
jestem spoza stolicy. Godzinami
staliśmy w korkach, co jest zresztą
problemem mieszkańców wszystkich większych miast. Bardzo prostym i szybkim sposobem na przemieszczanie się po dużym mieście
są właśnie dwa kółka. No i tak nasz
pomysł ewoluował od zwykłych
motocykli do skuterów elektrycznych.
Kamil: Chcieliśmy też nasz pomysł

połączyć z szybkim i łatwym sposobem wypożyczania. Zależało
nam na tym, żeby nasze skutery
były tak samo wygodne lub wygodniejsze niż taksówki. Dlatego
też pomysł z aplikacją i możliwością wypożyczania przez telefon.
A dlaczego elektryczne? Jesteście eko, czy po prostu lubicie
nowinki technologiczne?
Paweł: I to, i to. Wszyscy jesteśmy
fanami nowych technologii, poza
tym elektromobilność jest w naszej
ocenie przyszłością. My, Polacy,
niestety wciąż delikatnie odstajemy na tle innych państw Europy w
myśleniu o naszej eko-przyszłości,
ale wszystko przed nami.
Kamil: Myśleliśmy o środowisku
i o tym jak się żyje w dużych miastach. Nasze skutery to nie tylko
propozycja przejażdżki czy alternatywna forma komunikacji. Chcemy
zaproponować Polakom nowy styl
życia, który wpływa na poprawę
jego jakości. Może to brzmi górnolotnie, ale naprawdę dostrzegamy
problem zanieczyszczonych miast
i wierzymy, że takie rozwiązania
jak Blinkee wpłyną na poprawę ich
sytuacji.
Marcin: Nasz pomysł łączy nowe
technologie, łatwy sposób przemieszczania się po mieście i ekologię. O to walczą wszystkie duże
miasta, nie tylko Warszawa. Spójrzmy tylko na to, co się dzieje z powietrzem w Krakowie. I tu dodam,
że jeśli chodzi o nowe technologie,
korzystamy w pełni z naszych autorskich pomysłów.

Jakie to autorskie pomysły?
Marcin: Cały system informatyczny oraz system monitorowania i
kontrolowania pracy skuterów jest
nasz. Rozwiązania zastosowane w
bateriach również są wypracowane przez nas, wewnętrznie. Baterie
wykonano na nasze indywidualne
zamówienie, dostosowane do naszych potrzeb. Więc żadne inne
urządzenie elektryczne takich baterii nie ma, zresztą do żadnego innego urządzenia nie pasowałyby.
A skąd pomysł na nazwę?
Paweł: Na początku było 30 propozycji, każdy z nas coś wymyślił.
Ostatecznie zdecydowaliśmy się
na nazwę Blinkee, od angielskiego
słowa „blink”, które oznacza mrugnięcie okiem. Chcieliśmy, żeby
nasze skutery kojarzyły się z czymś
tak szybkim, zwinnym i prostym
jak mrugnięcie okiem. Nie zdecydowaliśmy się na polska nazwę,
dlatego że chcemy z naszą usługą
wyjść poza Polskę.
Poza Polskę?
Paweł: Jak najbardziej. Na razie budujemy usługę w stolicy i powoli
wychodzimy poza Warszawę, jesteśmy w trakcie rozmów z innymi
miastami. Z jednym z nich już finalizujemy umowę franczyzową, która pozwoli na rozszerzenie działalności, co w naszym zamyśle ułatwi
przemieszczanie się nie tylko po
miastach, ale również między nimi.
Marcin: Tak, chcemy umożliwić
użytkownikom przemieszczanie
się pomiędzy miastami, na zasadach „od drzwi do drzwi”. Ktoś w
mieście A wsiada na Blinkee u siebie pod domem i podjeżdża nim
do stacji, gdzie przesiada się na
pociąg lub autobus do miasta B, w
mieście B przy stacji czeka na niego Blinkee, którym podjeżdża do
docelowego miejsca.
Kamil: A wiemy, że jest takie zapotrzebowanie, bo jeden z naszych
użytkowników, bardzo często
przemieszcza się pomiędzy mia-

stami i sam pisał nam, że takiego
rozwiązania brakuje. Swoją drogą
ten pan ma 72 lata i jest to nasz
użytkownik z największym doświadczeniem życiowym.
Jak przyjęli was użytkownicy?
Paweł: Są bardzo przychylnie do
nas nastawieni, ale i bardzo czujni.
Jesteśmy im bardzo wdzięczni, bo
informacje od nich pomagają udoskonalać usługę.
Kamil: Jeden ze skuterów jest specjalnie “zaznaczony”, ponieważ
dziecko kolegi bawiło się mazakami i malując po ścianach, przejechało również po skuterze. To
było jeszcze w tym okresie, kiedy
naszymi warsztatami były nasze
domy. Niestety śladów nie udało
się doczyścić, więc do tej pory zdarza się, że użytkownicy zgłaszają
nam, że siedzenie w skuterze jest
pomalowane.
To jakie najbliższe plany?
Marcin: Chcemy powiększać naszą
flotę, co cały czas robimy, i udoskonalić nasze usługi. Szykujemy
również ciekawe warianty cenowe, które niebawem powinny się
pojawić.
Kamil: I przede wszystkim chcemy
przekonać większą liczbę kobiet
do korzystania ze skuterów, ponieważ kobiety wciąż stanowią mniejszą część naszych użytkowników.
A jak chcecie przekonać kobiety?
Paweł: Mamy w planach organizowanie dni nauki jazdy na naszych
skuterach. W zasadzie można powiedzieć, że bardziej oswojenia się
z pojazdem, bo użytkowanie Blinkee jest banalnie proste. Mieliśmy
już taki jeden dzień w kwietniu, ale
chcemy robić to częściej. Tak więc
zapraszamy.

#Marta Wujek
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Piotr Jabłoński
były rekruter, obecnie
Konsultant Kariery w firmie
doradczej Career&CV Experts

Jak działają firmy doradcze
Executive Search i dlaczego
warto budować z nimi dobre
relacje?
W procesie zatrudniania osób na
stanowiska kierownicze wyższego
szczebla (CEO, CFO, CIO, VP, itd.),
organizacja zatrudniająca może korzystać z usług firmy konsultingowej
Executive Search. To typ wyspecjalizowanej firmy doradztwa personalnego, która zapewnia szerokie korzyści wykraczające poza standardowe
działania rekrutacyjne – często obejmuje ocenę organizacji i jej kultury,
proces asymilacji lidera w nowej roli,
a także doradztwo kierownictwu wysokiego szczebla i członkom zarządu
lub rad nadzorczych.
Firmy Executive Search współpracują ze swoimi klientami po to, aby
znaleźć najlepszych kandydatów
(często nieszukających aktywnie
pracy), posiadających unikalne na
rynku kompetencje, których brakuje
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w organizacji. Konsultanci służą specjalistyczną wiedzą branżową, aby
zapewnić wybór właściwego kandydata o najlepszych kwalifikacjach.
Działania firm Executive Search
obejmują m.in.: szczegółowe badanie rynku, osobisty networking, wyczerpującą weryfikację kandydatów
i metodycznie przemyślany proces
selekcji. Wszystko po to, aby uzyskać
najkorzystniejszy rezultat dla klienta.
Ważne jest, aby pamiętać, że firma
tego typu nie jest przedstawicielem
Twoim ani konkretnego menedżera
wyższego szczebla (a przynajmniej
nie do czasu, gdy jesteś już faktycznym kandydatem na stanowisko),
lecz pracuje na rzecz zatrudniającej
organizacji, aby znaleźć najlepszą
osobę do określonej roli.
Ponieważ konsultanci pracujący

w firmach typu Executive Search,
rzadko rekrutują na pozycje, które
ogłasza się na popularnych portalach rekrutacyjnych, to dzięki temu
dają oni dostęp kandydatom do tzw.
„ukrytego rynku pracy” – stanowisk
wysokiego szczebla, pełnych ciekawych wyzwań i często o wysokim
wynagrodzeniu.
W relacji z firmami Executive Search
masz gwarancję, że Twoje poszukiwanie nowego zatrudnienia jest
poufne. Rozmowy z konsultantami
są dyskretne i odbywają się w profesjonalny sposób (w odróżnieniu od
tego co dzieje się w wielu innych firmach rekrutacyjnych na polskim rynku). Dla doświadczonych headhunterów, którzy są świadomi wartości
własnej marki i marki organizacji na
rynku oczywiste jest, że dzisiejszy

kandydat w przyszłości może zostać
ich klientem – i tak często się dzieje. Dobrze potraktowany kandydat
długo pamięta profesjonalny serwis
jaki otrzymał. Jeszcze dłużej pamięta fuszerkę i niespełnione obietnice.
W tym miejscu warto podkreślić, że
firmy doradztwa personalnego typu
Executive Search, zwykle pracują na
wyłączność. To znaczy, że nie otrzymasz w ciągu jednego dnia 5 telefonów od 5 różnych „headhunterów”
z tą samą ofertą pracy na to samo
stanowisko. Tego typu oferty traktuj z dużym dystansem i dokładnie
przeanalizuj rachunek zysków i strat
zanim zaangażujesz się w proces.
Firma która decyduje się zlecić rekrutację kilku agencjom doradztwa personalnego równocześnie, naraża na
szwank wartość i wizerunek swojej

marki. Bardzo rzadko udaje się w ten
sposób znaleźć dobrego kandydata
na dłużej.
Zgodnie z zasadami profesjonalnego networkingu biznesowego relacje z „łowcami głów”, buduj zanim
będziesz ich potrzebować. Jeśli oceniasz, że nawiązanie kontaktów z takimi specjalistami będzie dla Ciebie
korzystne i spójne z Twoją strategią
rozwoju kariery Top Managera, to nie
odkładaj tego na później. Ważne jest
żebyś zrozumiał działanie procesu
poszukiwań, zarówno z perspektywy
klienta, jak i kandydata oraz potrafił
wdrożyć strategie, które pomogą Ci
być bardziej widocznym w środowi-

sku rekrutacyjnym.
W kolejnych artykułach z tej serii,
poznasz sprawdzone przez nas i naszych klientów, sposoby budowania
sieci kontaktów z konsultantami Executive Search.
#Piotr Jabłoński
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Idealne wakacje z dala
od biurowego świata,
czyli najbardziej antykorporacyjne kurorty ever
Taka sytuacja: jedziesz sobie
na wczasy, bilet przyszykowany,
partner lub rodzinka w
komplecie, ciepłe kraje, rajskie
widoki, relaks na maksa,
olinkliziw, fulserwis, słońce,
plaża, itepe. Wszystko niby
pięknie, wszystko niby gra,
lecz gdy już twój parawan
poszedł w ruch, to ni z tego,
ni z owego, słyszysz znajomy
żargon: „muszę się skołczować
w nurkowaniu”, „na kiedy kelner
ma dedlajn z tym drinem?”,
„idziemy na brancz”?

Wyglądasz wtedy zza tego nieszczęsnego parawanu, a tam pół
turnusu z korposfery, a pięć enklaw parawanicznych od ciebie
bryluje gruby pan Edek w cywilu
(bo służbowo to Pan Buła się wabi).
Spoglądasz wyżej, a tam zza horyzontu wyłaniają się szczyty biurowców – na całym świecie do siebie
podobne jak powodziowe krople
wody. Zatem zamawiasz modżajto
i z przyzwyczajenia otwierasz lapka, by jebnąć se risercz biznesowy,
tak jakoś odruchowo. I teraz się budzisz; cały spocony, rzecz jasna, i w
nerwach, upewniasz się, że to tylko
koszmar i czytasz poniższy tekst, by
dowiedzieć się, jak takiej sytuacji
uniknąć; jak zapomnieć o korpo,
będąc na wakacjach twego życia.
Rzuć to wszystko i pojedź
w Bieszczady
Zaczynamy opcją budżetową, gdyż
tak będzie najrozsądniej, bo np. taki
PeKaeS na trasie Rzeszów-Cisna

plus tani bus Warszawa-Rzeszów, to
łączny wydatek +/- 100 zł na łeba, a
jak jeszcze się odpowiednio wcześnie zarezerwuje, to i koszty mogą
pójść przez pół. Zatem, gdy nie
masz „wakacji pod gruszą” i dopiero jesteś na starcie korpokariery, to
warto przemyśleć tę opcję. Jednak
nie daj się zwieść pozorom! Nie całe
Bieszczady wolne są od korpoturnusów. Czego warto więc u n i k ać?
Przede wszystkim omijaj szerokim
łukiem Solinę, Polańczyk, Lesko i
raczej też Cisną. To miejsca wyklęte.
Choć tylko sezonowo, to jednak wyklęte. Kilka lepszych hoteli, niezłe
połączenia komunikacyjne, dobra
baza gastro i pewna bieżąca woda
– wszystko to wabi co bardziej
chytrych korpoludziów. Ty jednak
jesteś mądrzejszy i chcesz od nich
odpocząć, więc wybierasz: Smerek,
Wetlinę, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki
Górne lub inne wioski położone
na granicy Bieszczadzkiego Parku
Narodowego. Wypad w te miejscówki, to istna hipsterka w temacie
korpoturnusów polskich. Jednak w
przypadku tej hipsterki – jest tanio!
A tym bardziej w kwestii noclegów.
Gdzie zatem nocować?
Można wybrać domy wypoczynkowe w Smereku lub w Wetlinie,
można wybrać agroturystykę w
Ustrzykach, lecz prawdziwa antykorporacyjna wyprawa, to wyjazd
z własnym namiotem! Polecamy
zatem „Kamping Górna Wetlinka”,
pole namiotowe nad Dwernikiem,
Camping 150 przy Wołosatce lub
„Nasiczne”. Cena – półdarmo, po
prostu miejcie kilka cięższych monet przy sobie, wystarczy. Wspinaczka na Wołosate, Tarnicę i inne
Połoniny, to zabawa praktycznie
na kilka tygodni. Załóżcie wygodne
buty i w drogę. A gdy po przejściu
kilkunastu kilometrów górskim
szlakiem i skrajnym rozprasowaniu
stóp, wejdziecie w zimną wodę
górskiego strumyku (jakich przy
bieszczadzkich ścieżkach pełno), to
na długie miesiące napełnicie swe
serce przyjemnością przewyższającą korporacyjny fajrant o tysiąc
punktów w skali ekstazy, bo będzie
to rozkosz wolna od korpoświata.
Polecam!
Ostatnia szansa na Republikę
Macedonii
Za Peerelu, jak miało się „trochu
pieniądza” i „trochu szczęścia”, to
się jechało na wywczas na Bałkany.
Dziś najczęściej Polacy odwiedzają

Chorwację. A przecież można też
ruszyć w inne zakątki Bałkanów.
Niech to pozostanie między nami:
pośród wszystkich malowniczych
republik bałkańskich jest jedna perełka, której korpoturnusy jeszcze
nie wciągnęły w swe pole zainteresowań. To Macedonia, jeden z
najrzadziej odwiedzanych krajów w
Europie. Dlaczego? Z jednej strony
kraj ten po odzyskaniu niepodległości (ponad 20 lat temu) nie dbał
zbytnio o dobrą reklamę, z drugiej
nie ma też zbyt komfortowych połączeń lotniczych i drogowych. Jednak teraz to się zmienia, bo niedawno do Macedonii zaczęły kursować
tanie linie lotnicze, a baza turystyczna rozrasta się coraz śmielej. Więc
jeśli chcemy odwiedzić przepiękny
kraj na południu w niekorporacyjnym anturażu, to teraz albo nigdy!
Co warto zobaczyć?
Na początek bezwzględnie należy
udać się nad Jezioro Ochrydzkie,
czyli najstarsze jezioro w Europie i
najgłębsze na Bałkanach. Przepiękna flora, niecodzienna fauna, średniowieczne zabytki na brzegach,
miejscami woda tak krystalicznie
czysta, że widać dokładnie, co dzieje się kilka metrów pod jej taflą.
Przyjazna – lecz nie zagęszczona ludem – baza turystyczna, dobre ceny
i świetne warunki pogodowe przez
większość sezonu. Położona nad
jeziorem Ochyrda, to miasto, które
łączy w sobie południowosłowiański koloryt i grecki monumentalny
styl. Moc zabytków, średniowieczna
cerkiew, imponujący klasztor z X
wieku, antyczny teatr, a wszystko
to nad brzegiem jeziora i w iście
magicznym stylu. Gdy przyjedziemy tam latem, możemy natrafić
na festiwale kulturalne, związane z
folklorem, teatrem, sztuką, religią.
Obowiązkowym punktem jest
tam także Kuklica, czyli naturalne
„kamienne miasto”, które powstało
10 mln lat temu i wygląda niczym
lepiej oszlifowana Maczuga Herkulesa, tylko że w większej ilości i w
większym zagęszczeniu niż cuda
przyrody w polskiej Jurze. Ponadto
mnóstwo pięknych, krystalicznie
czystych jezior, zapierająca dech w
piersiach architektura, górskie szlaki
z cudami natury. A do tego stolica,
Skopje, miasto-ewenement. Dla ludzi, którzy chcą na serio godnie odpocząć do trybu ASAP, Macedonia
będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż Grecja czy Bułgaria.

Ekskluzywne wakacje (anty)
korpożycia
Jeśli kiedyś chcielibyście przeżyć
najbardziej odkorpowane, relaksujące (podkreślmy – relaksujące, a
nie ekstremalne) wakacje, to Wyspy
Świętego Tomasza i Książęca będą
idealną opcją. To jeden z najrzadziej odwiedzanych krajów świata,
w którym warunki do odpoczynku
się idealne i nie panuje tam zaraza,
wojna czy inny kataklizm. Rocznie
przybywa tam 8 tys. turystów, a
mogłoby o wiele więcej, lecz to kraj
zapomniany, znajdujący się poza
szlakami transportowymi i o bardzo
słabym PiaRze. Choć władze czują,
że na odwiedzających da się zarobić, więc jeśli już wydamy te kilkaset
euro na lot, to wizę możemy dostać
już po przylocie na lotnisku za 50
dolarów. Wyspy leżą bardzo blisko
równika w Zatoce Gwinejskiej, zatem pogoda dla wielbiących gorące
klimaty – idealna.
Kraj jest biedny, lecz naprawdę
estetyczny (np. w porównaniu do
kontynentalnej Afryki). Oczywiście
piękna przyroda i urzekająca architektura kolonialna i postkolonialna.
Kulturę można podziwiać przede
wszystkim w Sao Tome, czyli w stolicy, a poza nią koniecznie trzeba
wynająć przewodnika (za grosze) i
udać się w dziewiczą puszczę. Jeśli
chcemy zaszaleć, można wynająć
pokój Equator’s Line - Rolas Island
Resort , czyli w ekskluzywnym
ośrodku wypoczynkowym za ponad sto dolarów za nockę. Jednak
jeśli chcemy pozostać hipsterami
turystyki, to lepiej wybrać moteliki
za kilka dolców za noc.
Na Wyspach życie jest spokojne, a
wręcz leniwe, nie ma tam biurowców, nikt nie ściga się samochodami do pracy. Za dwa tygodnie wypoczynku zapłacimy (wraz z wizami
i biletami) około 3 tys. dolarów, ale z
pewnością już po kilku dniach przypomni nam się, jak to było nie żyć
na ASAP-ie.
Oczywiście wybór należy do was,
wymęczeni pracownicy biur polskich. Jednak nasi ludzie powyższe
miejsca sprawdzili i stwierdzili, iż
jest tam zaprawdę antykorporacyjnie. Jedźcie tam i nie rozpowiadajcie zbytnio o tych miejscówkach,
żeby się nie rozeszło za szybko.
Choć i tak pewnie pojedziecie do
tej Hiszpanii, Egiptu czy tam innego
Kampinosu…
#Derek Barłowski
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PACZEŚ WRITING STORIES
Rafał Pacześ, komik
aktywny od 2012 roku.
Jego stand-up comedy
można zobaczyć na
globalnej platformie
Netflix, stacjach TVP,
Polsat czy Comedy Central.
Inaugurował scenę standupową w programie Kuba
Wojewódzki na której sam
wystąpił aż trzykrotnie.
Zwycięzca i juror
niezliczonych festiwali
kabaretowych
i stand-upowych

Pierwszy raz musi boleć czyli pierwszy raz z korpo
Na dobrą sprawę nie wiem od czego
zacząć. Pewnie pierwsze zdanie powinienem skonstruować w taki sposób, abyście zachłysnęli się tym tekstem, a powietrze wypuścili dopiero
po przeczytaniu ostatniego słowa
tego artykuliku, ale nie chcę tego
robić. Może dlatego, że nie lubię nikogo do niczego zmuszać, może dlatego, że sam nie lubię kiedy pierwsze
zdania jakiejkolwiek lektury próbują
mnie zmusić do pozostania z nią do
samego końca. W każdym razie piszę
ten tekst z takiej samej przyczyny,
dla której prawie wszystkie teksty
popełniłem przez ostatnie lata: aby
wywołać uśmiech na twojej twarzy.
Tak jest, moja aktualna praca polega
na bawieniu ludzi, ale nie zawsze tak
było.
Jeszcze w 2014 roku mogłem wejść
do twojego biura, przedstawić się
jako „Doradca Klienta” i próbować
sprzedać ci coś ze swojego katalogu artykułów biurowych, ponieważ
przez jakieś trzy lata zajmowałem
się sprzedażą szeroko rozumianych
artykułów biurowych. Czyż nie brzmi
dumnie? Wiem, że sformułowanie
„szeroko rozumianych” brzmi bardziej durnie niż dumnie, ale kazali mi
tak mówić, więc mówiłem. Bez zmrużenia oka mówiłem też, że do każdych dwudziestu ryz papieru otrzymacie państwo (uwaga!) Orzechowe
Prince Polo! Nie musiałem dodawać,
że nie ma go na fakturze, dlatego
pani sekretarka mogła z czystym sumieniem schrupać je pod biurkiem,
udając, że włącza listwę zasilającą.
Tak jest moi drodzy, robiło się deal’e,
aż się łezka w oku kręci.
Ale od początku, a w zasadzie od
końca.

W Warszawie pracowałem zaledwie
sześć miesięcy, pierwsze trzy miesiące spędziłem jako „business development” w start-upie, który usiłował
sprzedać nikomu niepotrzebne narzędzie, które było wirtualną aplikacją. Ładne, kolorowe i fajne kiedy
było nowe, brzydkie i denerwujące,
kiedy zorientowałeś się, że jest ci
kompletnie zbędne, coś jak nakładka
wibrująca durex.
Następnym przystankiem było spore korpo na warszawskim Ursusie.
Po pierwszym dniu w tej firmie napisałem monolog pt. „Warszawska
korporacja” i zagrałem go na scenie.
Filmik do lookniecia na YT, polecam,
bo ma już ponad milion odsłon, czyli
mniej więcej tyle samo co kot, który
gra na keyboardzie.
Co ciekawe, wydaje mi się, że najbardziej zabawne nie jest to o czym
gadam na nagraniu, ale to o czym
zapomniałem wtedy opowiedzieć,
mianowicie o mojej pierwszej podróży do edenu, do wymarzonej,
cieplutkiej korporacji.
Zatrzymałem się u mojego znajomego, przekonany, że w ciągu kilku dni,
spokojnie znajdę przytulną kawalerkę w stolicy, w granicach dziewięciu
stów miesięcznie.
Jak już się pewnie domyślasz, bardzo
się pomyliłem, bo kiedy właściciel
pierwszego mieszkania oprowadzał
mnie po moim przyszłym M2, cały
czas wierzyłem, że w pewnym momencie powie: „tu właśnie możesz
trzymać swój rower, mieszkanie jest
na górze”.
Mieszkanko znajomego, u którego
gościłem, mieściło się jakieś dwana-

ście kilometrów od biura. Dla laika
taka odległość może wydawać się
niewielka, jednak zaprawieni w bojach wiedzą, że dwanaście kilometrów w porannych godzinach szczytu potrafi zdenerwować bardziej
niż...dwanaście kilometrów w popołudniowych godzinach szczytu z bonusem w postaci dziecka w foteliku,
które kopiąc oparcie twojego fotela
doprowadza do tego, że nie tylko żałujesz, że odebrałeś je z przedszkola,
ale zaczynasz żałować, że jest twoim
dzieckiem.
Moja pierwsza podróż do korpo
była o tyle kolorowa, że nie miałem
jeszcze do dyspozycji firmowego
samochodu. Do biura miałem dotrzeć na godzinę ósmą rano, wieczorem jakdojade.pl powiedziało
mi, że będę potrzebował dwóch
przesiadek, i z domu muszę wyjść
chwilę przed siódmą. W tym samy
momencie dotarło do mnie, że w takim razie ubrania do pracy spokojnie
mogę wyprasować rano i teraz nie
muszę, prasując koszulę, skazywać
się na rozmyślanie o pracy. Wszyscy
wiemy, że prasowanie ciuchów rano
jest o wiele bardziej relaksujące, od
rana człowiek jest zawsze spokojny,
uśmiechnięty i pogwizduje nad deską do prasowania w oparach kawy
i świeżych tostów, widząc, że za
oknem czerń porannego, zimowego nieba rozjaśniają tańczące płatki
świeżego śniegu.
Na przystanku wydawało się, że jestem pierwszy. Autobus trochę się
spóźniał, ale niedługo; postałem
kilka minut, szczęśliwy, że od rana
mogę pooddychać mroźnym, stołecznym powietrzem.
Kiedy zobaczyłem zbliżający się au-

tobus, na który czekałem, zdumiony
byłem ilością pasażerów. Było ich
bardzo wielu. Zrobiłem kilka niepewnych kroków w stronę krawężnika i jeszcze bardziej zdumiony byłem
faktem, że autobus się po prostu nie
zatrzymał. Pojechał dalej.
Pomyślałem: „ To jest możliwe tylko
w Warszawie, żeby autobus nie zatrzymał się, bo nie było w nim miejsca dla kolejnych pasażerów”.
Czekałem kolejnych kilkanaście minut. Teraz już byłem bardzo szczęśliwy, że stołeczne powietrze jest
tak mroźne, szczęśliwe były również
moje palce u rąk i stóp, mój nos i uszy
aż zaczerwieniły się z radości.
Na szczęście już widziałem kolejny
zbliżający się autobus z upragnionym numerem. Na przystanku stało
ze mną jeszcze kilka innych osób.
Niestety ten autobus również się
nie zatrzymał, choć nie był aż tak
wypełniony ludźmi. Byłem kompletnie zdezorientowany, popatrzyłem
wokół i zastanawiałem się czy nie
jestem bohaterem któregoś z odcinków „Black Mirror”.
Po czterdziestu minutach stania w
dziesięciostopniowym mrozie, na

przystanku byłem już częścią czarnego tłumu, na horyzoncie widziałem
jednak kolejny bus z numerem, który mi się marzył. Chciałem krzyknąć
coś w stylu „ dokąd to łobuzie” , ale
uprzedziła mnie jakaś starsza kobieta, która leniwym machnięciem ręki
zatrzymała kilkunastotonowy pojazd. W ten sposób dowiedziałem się,
że w Warszawie działa coś takiego jak
przystanek na żądanie.
Znajomy poinformował mnie, że w
stolicy praktycznie nie ma kontrolerów biletów, kiedy zapytałem go o
najbliższy kiosk. Jego słowa przypomniały mi się, kiedy jakiś tysiąc pasażerów przygniótł mnie do poręczy
na zakręcie, łamiąc mi tym samym
kręgosłup i barierę wstydu przed
przeklinaniem na głos. Pomyślałem:
„racja, jakim cudem ktoś mógłby tu
sprawdzać bilety...”
W myślach dziękowałem Bogu, że z
powrotem, będę już wracał cieplutkim służbowym samochodem.
„To tyle na dzisiaj, jutro i w środę
dalsza część szkoleń, samochód dla
ciebie jest już przygotowywany,
dostaniesz go zaraz po weekendzie,

POSZUKIWANY

jutro rano odprawa, tylko nie spóźnij
się tak jak dzisiaj. Do jutra, hej!” - powiedział lider mojego teamu, wsiadając do swojej firmowej świeżutkiej
insigni.
„Hej” odpowiedziałem, machając jak
kretyn z przyklejonym uśmiechem,
przepełniony nadzieją, że nie widzi
moich przeszklonych z wściekłości
oczu.
Czy nie proponował podwózki?
Oczywiście, że proponował, tylko ja
za cholerę nie wiedziałem czy Bemowo jest w moją stronę.
I to że do domu wracałem około
dwunastu godzin wcale nie było
najgorsze. Najgorsze nadeszło, gdy
tylko usiadłem w autobusie i pomyślałem, że chociaż tutaj, daleko od
centrum, nie ma tłoku i drogę do metra będę mógł pokonać na siedząco.
W tym samym momencie za plecami
usłyszałem „ Dzień dobry, bilet do
kontroli proszę”.
No i nie wiem po jaką cholerę machałem później na każdej stacji tymi
łapami. Przecież wiadomo, że metro
zatrzymuje się na wszystkich.

„UCIEKIENIER Z MORDORU”
DO WYWIADU W KOLEJNYM WYDANIU.
ZNASZ KOGOŚ KTO ZWIAŁ Z KORPO
I ZAŁOŻYŁ WŁASNY BIZNES? NAPISZ
REDAKCJA@KORPOVOICE.PL

#Rafał Pacześ
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Dreskod, sreskod

Wybór wakacji

Jeśli masz na imię Claire, a na nazwisko Underwood,
to możesz śmiało przejść na kolejną stronę, gdyż ten
artykuł nie dotyczy bezdzietnych kobiet, które ubrane są zgodnie z zasadami „business profesional” od
samego rana do późnego wieczora.
Dziś będzie o tym, jak pogodzić bycie mamą z wymaganiami pracodawcy odnośnie stroju w miejscu
pracy. Jak powszechnie wiadomo, każda szanująca
się firma ma swój zbiór zasad i wskazówek, które przekazuje pracownikom na samym początku ich kariery,
jeszcze zanim popełnią wizerunkowe faux pas, staną
się obiektem plotek i pogrążą się w niesławie na kolejnych kilka dni.
Kiedy dopiero zaczynasz pracę w korporacji, obowiązkowy dress code może cię irytować, bo twój tyłek
najlepiej wygląda w jeansach. Może cię wkurzać, bo w
szafie masz pięćset sukienek, ale żadna z nich nie spełnia normy pod tytułem „zakryte kolano”. Może też być dla
ciebie po prostu ciut uciążliwy, bo gdy
jesteś rodzicem, to często zdarza się,
że wychodzisz z domu z żelkiem przyklejonym do włosów, albo z magiczną, czekoladową gwiazdką odciśniętą
na spodniach, tudzież z białą plamą w
kształcie buzi na czarnej marynarce,
bo pierworodny zapragnął pocałować
cię w ramię na pożegnanie.
Jeśli pracujesz w firmie, gdzie obowiązują zasady formalnego stroju, a
w domu masz potworki, które tylko
czyhają na twój business casual outfit,
oto kilka propozycji jak uniknąć problemów.
Możesz zakazać jedzenia śniadań.
Rano wstajecie, pijecie czystą wodę,
ubieracie się i wychodzicie. Wszyscy
czyści, schludni i nikt nie ma śladów
posiłku na ubraniu. Ale pamiętaj, żeby
też zakazać malowania flamastrami
(psują trochę jednolity odcień skóry),
mycia zębów (pasta zostawia białe
kropki i ślady wszędzie tam, gdzie kapnie lub pryśnie
z buzi) i ślinienia się. Ach, zapomniałam, że ślinienie to
podstawa egzystencji ząbkujących dzieci i nie da im
się tego zabronić.
Możesz też całkowicie zrezygnować z ciemnych
ubrań, bo to na nich najbardziej widać ślady posiadania dzieci (oczywiście, jeśli nie zrezygnowałaś już
z nich wcześniej, z powodu kota i wszechobecnej

Jak co roku przystąpiliśmy do planowania wakacji i
jak co roku, jak przystało na prawdziwych Polaków,
chcemy mieć wszystko, prawie za darmo. Oczywiście
„wszystko” to pojęcie względne, ponieważ ciężko jest
pogodzić 30-stopniowe upały, które po prostu uwielbiam, z umiarkowanym klimatem, w którym najlepiej
czuje się moja małżonka. Na szczęście zimny maj dał
jej w kość na tyle, że zgodziła się pojechać tam, gdzie
jest ciepło. Ta decyzja zdecydowanie eliminuje nam
jednak wypad nad rodzimy Bałtyk, którego różne rejony zwiedzaliśmy od paru lat. Jesteśmy z tych, którzy
z małymi dziećmi nigdy nie chcieli się przebijać przez
pół świata/Europy, aby wylądować w hotelu z pakietem all-inclusive.
Do pewnego momentu nie chcieliśmy. Ale są takie
chwile w życiu rodzica, kiedy dochodzi do wniosku, że
ma w d... to znaczy dochodzi do wniosku, że kolejne
ruiny nie są już aż tak ważne, a muzeum można zawsze
obejrzeć w internecie, bo pozwala na to dzisiejsza
technologia. Skoro tak, to po co się pchać z dwójką
dzieci - i do tego naszych dzieci- tam, gdzie nie jest to
niezbędne. Nie wiem, jak wasze, ale nasze dzieci, nie są
z tych, co to chodzą grzecznie przez trzy godziny po
muzeum, dopytując przewodnika o autora tych niezwykle interesujących fresków z XV wieku i oczywiście
niczego przy tym nie dotykając. Patrząc na ich ener-
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sierści).
Jeśli jednak jedzenie śniadań i mycie zębów są dla
ciebie istotne z punktu widzenia rodzica, rozważ jeżdżenie do pracy w normalnym ubraniu i przebieranie
się na miejscu. Zazwyczaj duże korporacje dysponują dużymi szafami, czy też szatnią dla pracowników,
gdzie śmiało możesz przechować kilka garniturów,
garsonek, a czyste koszule będziesz dowozić na bieżąco. Śmiało możesz również wyrzucić stare umowy
i papiery, przy okazji zrobić porządek w szufladzie
biurka i tam właśnie odnaleźć miejsce na eleganckie
buty na obcasie, które codziennie rano będą na ciebie czekały, świeże, pachnące, nieskalane błotem z
ulicznych płyt i chodników. Przed samym wyjściem z
biura zamienisz je na wygodne obuwie, w którym nie
zapadniesz się potem na samo dno piaskownicy.
Pamiętaj, by wielką mamuśkową
torbę wypchaną gadżetami, bidonami, tubkami z owocami, również
zostawiać w samochodzie lub w
szatni. Nie chcesz chyba, by na
śniadaniu biznesowym wyskoczył
ci z kieszeni pluszowy króliczek
lub żeby wypadła ci na stół pielucha? Warto też pilnować, by syrop
przeciwbólowy, który zawsze masz
przy sobie, nie wylał się na ważne
dokumenty, na przykład podczas
transportu.
Co korpomama zawsze trzyma w
szufladzie firmowego biurka? Awaryjne pończochy, gdyby w drodze
do pracy skoczył na nią napotkany
przypadkowo kotek , suchy szampon i gumkę do włosów, na wypadek bad hair day, białą bluzkę,
gdyby to był naprawdę zły dzień i
ktoś by ją na przykład oblał kawą
i jeszcze zmywacz do paznokci i
waciki. Bo nigdy nie wiadomo, co
przyniesie dzień i kiedy akurat odpryśnie lakier.
Warto pamiętać o tym, że dzieci kochają nas takimi
jakie jesteśmy, nawet z rozczochranymi włosami, w
rozciągniętej bluzce i dresowych spodniach. Ale kiedy
jesteśmy w pracy, wyglądajmy profesjonalnie. Niech
moc szpilek i szminki będzie z wami!
#Magda Seko

gię, raczej jestem zdania, że są w stanie roznieść w pył
nawet Muzea Watykańskie, nie zważając na Gwardię
Szwajcarską i karabinierów.
W związku z powyższym wiedzieliśmy tyle: ma być
ciepło (to mój warunek), ma być plaża (warunek żony),
ma być basen (warunek córki), ma być niedaleko samolotem (to warunek młodego, choć raczej bardziej
nasz, ponieważ młody nigdy jeszcze nie leciał samolotem, a dodatkowo, jakoś tak słabo odnajduje się spokojnie siedząc w jednym miejscu dłużej niż 30 sekund).
Od razu przyznaję, że ten ostatni warunek niestety nie
będzie spełniony, ponieważ żona dorzuciła w pakiecie
jeszcze kilka warunków dodatkowych, co przełożyło
się na jedyne 5 godzin lotu.
Nie wiem jak moja żona, ale ja traktuję ten wyjazd
jako takie nasze, małe, rodzinne wyzwanie, żeby nie
było zbyt łatwo i przyjemnie. Po nim zaś czeka nas
dwa tygodnie w hotelu ze słońcem, plażą i pakietem
all-inclusive i pierwszy raz w życiu naprawdę się z tego
cieszę. Kiedyś miewałem ambitne plany wakacyjne,
zwiedzałem z plecakiem Azję w czasach studenckich
albo jechałem samochodem przez pół Europy skoczyć
na bungee. Teraz takim ambitnym i wcale nie mniej
skomplikowanym planem jest dotarcie na miejsce i
powrót bez składania papierów rozwodowych. Może
inne rodziny mają inaczej, ale ja już teraz wiem, że zanim udamy się w tę podróż marzeń, zdążymy się trzy
razy pokłócić przy pakowaniu, dwa razy na lotnisku,
kiedy oświadczę, że nie będę tego wszystkiego nosił.
Pierwszego dnia, po dotarciu do hotelu, moja żona
stwierdzi, że tu jest zdecydowanie zbyt gorąco i ona
się dusi, więc czy możemy jednak skrócić jakoś ten
pobyt. A kiedy miną te długo wyczekiwane przez nas
dwa tygodnie błogiego lenistwa z dwójką dzieci, po
przekroczeniu progu mieszkania usłyszę od mej kochanej żony, że nigdy więcej nie jedziemy na wakacje.
Na szczęście owo „nigdy” będzie obowiązywało tylko
do następnego roku.
Może i wrócimy padnięci, bo przy dwójce naszych
dzieci nie ma czegoś takiego, jak błogie lenistwo. Wiem
też jednak, że dla nich, dwa tygodnie z rodzicami, basenem i plażą, będzie właśnie spełnieniem marzeń.
Doskonale zdaję sobie sprawę, że to są chwile, którymi trzeba się cieszyć, bo jeszcze tylko kilka lat i żadne
z nich nie będzie chciało jechać ze „starymi” na wczasy.
#Korpotata
www.korpotata.com
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Horoskop
WODNIK (20 I-18 II)
Dział księgowości ogłosi kilkudniowy strajk, przez co
nie otrzymasz wypłaty na czas. Twoje
zobowiązania kredytowe nie pozwalają na przestoje finansowe, w związku z
tym postanowisz szybko dorobić i zatrudnisz się w weekend jako kelner na
weselu. Odkryjesz, że masz dwie lewe
ręce, a twoim prawdziwym powołaniem jest praca w korporacji.
RYBY (19 II-20 III)
Podczas urlopu szef postanowi wykonać do ciebie video-call’a. Pechowo, przełożony zadzwoni
w momencie, w którym będziesz przebierać się w kostium kąpielowy i ujrzy
wszystkie nieopalone części twojego
ciała. Po powrocie z urlopu żadne z
was nie będzie umiało spojrzeć sobie
nawzajem w oczy.
BARAN (21 III-20 IV)
Koleżanka z marketingu
znów zapyta cię „co tam u
ciebie w lajfie?”, po czym stwierdzi, że
to co robiłaś w sobotę nie jest keczi i
nie masz stajla. W następny weekend
zrezygnujesz z kolejnej wizyty u matki
i udasz się na szoping, do fryzjera i mejkapistki, a po gruntownej metamorfozie staniesz się firmową gwiazdą.
BYK (21 IV-21 V)
W ostatnim czasie notorycznie będziesz zapominał karty
uprawniającej do wejścia do biura oraz
zapisującej godziny przyjścia i wyjścia z
pracy. Pod koniec miesiąca zostaniesz
wezwany na dywanik i na nic zdadzą
się twoje tłumaczenia, że byłeś w tych
dniach w biurze. Aby odrobić „nieobecność” będziesz musiał przepracować
kilka najbliższych weekendów.

u niego „na kreskę” i poprosi o spłatę
długu. Okaże się, że twoja pensja nie
starczy na pokrycie zadłużenia i jesteś
niewypłacalny. Będziesz musiał odrobić dług na zmywaku w kuchni Pana
Kanapki. Po tej sytuacji stracisz apetyt
na kilka dni.
RAK (21 VI-22 VII)
Będziesz musiał na ASAP-ie
skończyć jeden potężny projekt. Zarwiesz dni, noce i weekendy,
aby tylko się wykazać, wreszcie uradowany popędzisz do szefa chwaląc
się, że skończyłeś zadanie dzień przed
terminem. Szef popatrzy na ciebie ze
zdziwieniem, przypominając, że deadline upływa dopiero za dwa tygodnie, ale skoro tak dobrze sobie radzisz,
to dostaniesz w nagrodę kolejny duży
projekt, z deadlinem na jutro.
LEW (23 VII-22 VIII)
Letnia aura sprzyja romansom. Rozejrzysz się po biurze
i ze zdziwieniem dojrzysz, że ostatnio
po twojej korpo kręci się całkiem sporo
przystojniaków. Postanowisz dyskretnie
podpytać koleżankę z teamu, którzy
koledzy są stanu wolnego. Niestety koleżanka nie wykaże się subtelnością i
wyśle maila do całego biura z pytaniem
czy ktoś chciałby się z tobą umówić.
PANNA (23 VIII-22 IX)
W tym miesiącu poruszanie
się komunikacją miejską będzie utrudnione, ponieważ wszystkie
linie autobusów zostaną odwołane, ze
względu na wakacyjne remonty dróg.
Twoja firma stanie na wysokości zadania
i ufunduje wszystkim pracownikom hulajnogi. Niestety okaże się, że kompletnie nie radzisz sobie z jazdą i twoje nogi
całe będą pokryte siniakami. Zatęsknisz
za zimą.

BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Pan Kanapka podsumuje
ilość posiłków, które wziąłeś

WAGA (23 IX-23 X)
Pokłócisz się z kolegą z teamu
o to, który z was wyrobił lepszy
target w tym miesiącu. Przez przypadek
szef usłyszy waszą kłótnię i postanowi wykorzystać wasze korpoambicje i
podnieść wysokość targetu na przyszły
miesiąc, tak abyście nie mieli się już o
co spierać, gdyż żadne z was nie będzie
w stanie uzyskać takiego wyniku, a tym
samym premii.
SKORPION (24 X-21 XI)
Chłopak z IT podkabluje cię
do szefa, że notorycznie zawalasz wszystkie przydzielone ci taski.
Z wściekłości celowo zarysujesz samochód donosiciela, stojący na firmowym
parkingu. Uchwyci to kamera, a ty nie
chcąc pogrążać się jeszcze bardziej,
będziesz musiał dać łapówkę ochroniarzowi. Następny miesiąc będzie dla
ciebie łaskawszy.
STRZELEC (22 XI-21 XII)
Saturn w znaku Gandalfa
czuwa nad twoją karierą. Dostaniesz wysoką premię za wyrobienie
targetu. Uradowany ponadprzeciętnym stanem konta postanowisz wyjechać na wymarzone wakacje. Niestety
zanim zdążysz wrócić z pracy do domu,
twoje konto będzie zupełnie puste, za
to w szafie twojej żony przybędzie kilkadziesiąt par butów więcej.
.
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Koleżanka z biura, która od
dawna ci się podoba rozstanie się ze swoim dotychczasowym
chłopakiem. Będziesz stawał na rzęsach, aby zwróciła na ciebie uwagę.
Gdy nie podziałają kwiaty i liściki podrzucane na biurko, postanowisz w akcie
desperacji oddać dziewczynie połowę
swojej pensji. Zwrócisz tym uwagę nie
tylko wybranki, ale też całego biura.
#Wróżbitka Maciejka
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