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WSTĘPNIAK

Świętujemy Dzień Szefa

i otwarcie nowego biura redakcji Korpo Voice!

D

zisiejsze wydanie dedykowane jest wszystkim
moim dotychczasowym
szefom z okazji Dnia
Szefa, który nie wiem czy zauważyliście, był 16 października. Z tej okazji dopadła mnie chwila refleksji, że
jakkolwiek praca w korporacji nie
była dla mnie, to w sumie miałam w
życiu szczęście do fajnych i ludzkich
szefów. A takich poważnych było w
moim życiu trzech. Zaplanowałam
więc, że na tej stronie znajdą się

krótkie wywiady z każdym z nich.
Już po spotkaniu z pierwszym byłym szefem wiedziałam jednak, że
to się nie uda. Na jednej stronie
tego nie zmieszczę!
Rozmowy po latach okazały się być
bardzo inspirujące, jak ta poniżej ze
Sławkiem Stępniewskim, prezesem
Dentsu Aegis Network, z którym
spotkałam się po 13 latach. Tadam!
Tak, pracowałam 13 lat temu w Hyper Media jako office manager. Tak,
tak, zamawiałam bilety lotnicze,

artykuły biurowe i trzymałam pod
kluczem cenne kapsułki do kawy
i mleko, a wszystko to w przytulnej
willi na Altowej, w której była siedziba firmy. Czas płynął błogo, miałam
23 lata i zaczynałam moją przygodę
z pracą na etat.
O tym jak zarządza się dziś blisko
1 000 osobami ( za moich czasów
było to zaledwie 50) , jak zmieniły
się potrzeby pracowników na przełomie lat i o tym , że niektórzy pracownicy w Dentsu Aegis Network

nadal chodzą po biurze w kapciach,
przeczytacie poniżej w wywiadzie.
W kolejnych wydaniach równie
ciekawe wywiady z pozostałymi
moimi szefami, którzy dużo mnie
nauczyli i przede wszystkim długo
ze mną wytrzymali: Mariuszem Kanią CEO & Founder Metrohouse S.A.
oraz Olafem Furmankiem, byłym
dyrektorem marketingu w Polska
Press Grupa.

Ponadto w wydaniu oczywiście
creme de la creme, czyli artykuły
niezawodnych korpodziennikarzy
obywatelskich. Mam nadzieję, że
będziecie z nich mieli ubaw taki,
jak ja przy składaniu tego numeru.
Enjoy!
Newsy z życia RedakcjI!
Mamy wreszcie siedzibę z prawdziwego zdarzenia. Zapraszamy
na Postępu 14 w Warszawie do
przestrzeni coworkingowej Hub

Różnorodność to
wartość, ale i wyzwanie
W 1996 roku powołał do życia jedną z pierwszych polskich
agencji interaktywnych – Hypermedia. Z 50-osobowej firmy
stworzył ponad tysiącosobową korporację, która w ciągu trzech
lat dwukrotnie zwiększyła obrót i niemal trzykrotnie wynik
finansowy, przy spadającym wartościowo rynku reklamy. O
zarządzaniu jedną z największych grup komunikacyjnych w
Polsce rozmawiamy ze Sławomirem Stępniewskim, Chief
Executive Officerem Dentsu Aegis Network Polska, od 2017
odpowiedzialnym również za innowacje Dentsu Aegis Network
w regionie Northern Central Europe.

13 lat temu pracowałam u ciebie w recepcji. Hypermedia
mieściło się w willi na warszawskiej Ochocie. Panowała
tam luźna, niemal domowa atmosfera. Pracownicy chodzili
w kapciach, grali w piłkarzyki.
Ciebie prawie nigdy w firmie
nie było, bo nieustannie latałeś
do Japonii. Dziś gościsz mnie
w ogromnym, nowoczesnym
budynku, z popularną restauracją, winecornerem, kącikiem
opieki dla dzieci, strefą fit.
Sławomir Stępniewski: Nie było
mnie, bo wtedy właśnie dopinałem wszystkie najważniejsze
biznesowe kontrakty, których
efektem jest między innymi to,
jak wyglądamy dzisiaj. Z willi na
Ochocie przeprowadziliśmy się
na Domaniewską, ale ta lokalizacja kompletnie się nie sprawdzała. Mieliśmy problem z korkami,

z parkowaniem. Brakowało infrastruktury wokół, miejsca, gdzie
można by było spotkać się z
klientem, coś zjeść. Dość szybko
zaczęliśmy więc myśleć o znalezieniu i stworzeniu przestrzeni
bardziej przyjaznej dla pracowników i naszych gości. Poza tym
dojrzewaliśmy, rozrastaliśmy się,
pracownicy zakładali rodziny, potrzebowali czegoś więcej. Praca
w agencji to nie praca na poczcie.
Spędza się tu naprawdę dużo
czasu, więc trzeba było stworzyć
miejsce, w którym ludzie będą
mogli pogodzić w pewien sposób
życie zawodowe z prywatnym.
Imponujące, że pomyśleliście
też o stworzeniu miejsca zabaw
dla dzieci. Marzy o tym wiele
korpomam, dla których wielogodzinna rozłąka z pociechami
to realny problem.

Życie i praca na wysokich obrotach są na tyle stresujące, że
konieczne staje się myślenie, jak
te negatywne czynniki zneutralizować, osłabić. Dlatego właśnie stworzyliśmy u nas daycare, gdzie mamy mogą zostawić
dzieci na czas pracy kilka pięter
wyżej, ale jednocześnie w każdej
chwili mogą również zobaczyć
się z dzieckiem, sprawdzić jak
się ma, przytulić je. Zbudowaliśmy też dwupoziomową siłownię oraz kantynę z dotowanymi
dla pracowników posiłkami. Są
wspomniane już przez ciebie winecorner oraz restauracja, gdzie
pracownicy mogą spotkać się z
klientem. Słowem, pakiet udogodnień, które ułatwiają naszym
ludziom pracę i pozwalają trzymać tzw. well-being.
Ale w kapciach już nikt tu nie
chodzi?

Nie dam głowy, że nie ma kapci. Musisz zapytać Michała czy
Borysa, z którymi pracowałaś w
Hypermedia, bo wciąż tu działają.
Przypuszczam, że kapcie by się u
nich znalazły (śmiech).
Naprawdę? Masz wciąż u siebie
ludzi z naszej starej ekipy?!
Tak, czasami śmieję się, że pracuje u mnie połowa ludzi z branży,
druga połowa pracowała, a następna będzie jeszcze pracować.

To musi oznaczać, że jesteś dobrym pracodawcą?
Raczej dużym pracodawcą. Jesteśmy ponad tysiącosobową firmą.
Mamy 17 spółek. Nie tylko w Warszawie, ale i w innych miastach
w Polsce. Przewinęło się przez
nas mnóstwo osób związanych z
branżą mediów interaktywnych.
Jednym się u nas podobało, innym nie. Nie łudzę się, że dla
wszystkich to miejsce jest wymarzonym. Ludzie są różni. Mają
różne potrzeby, oczekiwania. Dla
jednych fakt, że mamy daycare,
będzie dużym plusem, dla innych
nie. Poza tym benefity szybko się
ludziom opatrują. Zderzyliśmy się
z tą wiedzą, podczas jednego z
naszych copółrocznych badań satysfakcji pracowniczej. Jak już coś
mamy, to uznajemy, że to nam się
należy i przestajemy postrzegać
jako bonus. Zaczynamy się skupiać raczej na tym, czego jeszcze
nie mamy lub czego nam brakuje.
Wszystkim nie dogodzisz.

Dokładnie, dlatego staramy się
czynić życie pracowników naszej
firmy bardziej znośnym, ale nie
mamy złudzeń, że zaspokoi to
najważniejsze potrzeby wszystkich. W ogóle zarządzanie zasobami ludzkimi w tak dużej organizacji jest mega wyzwaniem.
Jak ci się to udaje?
Ciągle się uczymy i nieustannie
pracujemy nad naszą kulturą organizacyjną. Pierwszą decyzją,
jaką podjąłem po objęciu funkcji
CEO w Dentsu Aegis Network,
było zatrudnienie na stanowisku
partnera specjalisty od HR-u. To
był precedens w naszej branży,
że w zarządzie zasiadł HR-owiec.
Miałem jednak świadomość, że
właściwe zarządzanie ludźmi, to
podstawa dobrze funkcjonującej
korporacji. I nie ukrywam, był to
strzał w dziesiątkę. Mimo to, wyzwań wciąż nam na tym polu nie
brakuje.
Zauważyłam, że twój recepcjonista mówi o tobie nie szef czy
prezes, ale po prostu Sławek.
Ty też znasz imię swojego recepcjonisty?
Rafał.
No właśnie, wiesz jak niewielu prezesów w korpo ma taką
wiedzę i pozwala na taki luz w
traktowaniu siebie przez pracowników?
Wszystko zależy od tego, jakim
liderem chcesz być. Ja z pewnością nie mam zamiaru chować się

Hub. Chcących wyrwać się z biura
zapraszamy na kawę i ploty lub
oficjalne spotkanie biznesowe.
Odpaliliśmy też wreszcie stronę
WWW, na której znajdziecie interesujące Was artykuły. Jeśli macie
pomysły na dalszy rozwój sekcji
- piszcie. Co kilka korpogłów to nie
jedna.
#Justyna Szawłowska

za wizytówką i zamykać w swoim biurze niczym w wieży. Wolę
być blisko pracowników, jako
człowiek, jako partner zawodowy. Oczywiście w tak dużej organizacji nie da się być blisko ze
wszystkimi, ale warto choćby nie
stwarzać niepotrzebnych podziałów. Przed wakacjami zrobiłem
taki eksperyment. Postanowiłem
przejść się po wszystkich piętrach i każdemu z pracowników
uścisnąć dłoń. Zajęło mi to ponad
2,5 godziny. A mówimy tu tylko
o pracownikach budynku przy
Czerskiej, a nie o wszystkich tworzących tę firmę. To pokazuje, że
nie sposób poświęcić wszystkim
w firmie równie dużo uwagi, jakiej być może oczekują, a na jaką
z pewnością zasługują. Staramy
się jednak wprowadzać rozwiązania, które pozwolą się czuć
naszym pracownikom zaopiekowanymi, wysłuchanymi, mieć
poczucie, że są częścią tej organizacji, a nie jedynie trybikiem w
wielkiej machinie.
Jakie to rozwiązania?
Już przy budowie biurowca, zdecydowaliśmy się przebić poszczególne klatki i piętra schodami tak,
by ułatwić komunikację między
różnymi działami wewnątrz firmy.
Dwa lata temu wprowadziliśmy
możliwość pracy zdalnej. Budujemy kulturę organizacyjną w
oparciu o zintegrowane zespoły.
Staramy się inicjować jak najwięcej indywidualnych spotkań
menedżerskich, liderskich, a nie
zbiorowych spędów, na których
dominuje korpogadka,
zamiast porozumienia, zrozumienia i dialogu. Uważamy bowiem,
że dzięki spotkaniom w małych
grupach łatwiej buduje się zaangażowanie i zaufanie. Chodzi
nam o to, by wiele kultur, które
tworzą tę firmę, połączyć ze sobą,
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o swojej pracy w kategorii wyzwań biznesowych. Dla tych, którzy do tej pory działali w systemie
client service’owym, to czasem
trudne zadanie. Bo muszą zacząć
tworzyć inne relacje, stawiać sobie wyzwania. To wszystko wymaga czasu.

sprawić, by mówiły tym samym
językiem, by się zauważały, rozumiały, żeby ludzie wierzyli, że nie
pracują przy taśmie produkcyjnej, ale są częścią tej organizacji i
razem mogą ją współtworzyć.
Trudne?
Szalenie. Zwłaszcza, że 60 proc.
tej firmy stanowią kobiety, co powoduje, że środowisko jest bardziej wymagające, ale z drugiej
strony na tej różnorodności da
się budować solidniej. Jest takie
chińskie powiedzenie: „Wszystko,
co połączone musi się podzielić,
wszystko, co podzielone musi się
połączyć”. My dziś mamy w firmie
wielu różnych ludzi, wiele zespołów, wiele kultur i uczymy się siły
bycia jedną pięścią, ale jednocześnie przygotowujemy się do
bycia agencją całkowicie klientocentryczną, do kaskadowania ról
i uprawnień w zarządzaniu obREKLAMA

sługą klienta i stworzenia mikrospółek połączonych wspólnym
celem, wspólnym kierunkiem
działania, lecz zarządzanych z poziomu osób odpowiedzialnych za
danego klienta tzw. client partnerów.
To chyba powinno się twoim
pracownikom podobać?
O to należałoby spytać ich samych. Tym, którzy mają ochotę
się angażować – z całą pewnością. Niektórzy wolą pozostać trybikami w machinie, to ich prawo.
Ja tego nie rozumiem. Dlatego
odeszłam z korpo. Rola trybika
mi nie odpowiada, muszę czuć,
że za coś odpowiadam, że coś
co robię jest ważne i buduje
większą całość.
I mnie takie myślenie jest bliskie,
ale niestety my jako kraj, jako
pracownicy, mamy trochę zale-

głości w kwestiach efektywnego
sposobu pracy, wykorzystywania
narzędzi, które ją ułatwiają. Często, w kontekście pracy, myślimy
o strukturze hierarchicznej: ktoś
mi coś każe, to wtedy dopiero
wiem, co mam robić. Czekamy
więc na instrukcję obsługi, zamiast wziąć odpowiedzialność w
swoje ręce; niekiedy nawet potykamy się o tę odpowiedzialność,
ale nie chcemy jej podnieść. Dla
mnie myślenie, że rozwiązanie,
decyzja muszą przyjść z góry, od
szefa, jest ubezwłasnowalniające,
odziera z energii, z chęci sprawczej. Jednak mam świadomość,
że nie dla wszystkich jest to takie
oczywiste. Dlatego staramy się
rozmawiać o tym z naszymi pracownikami i przekonywać ich do
tej bliskiej nam wizji pracy.
To, co chcemy zrobić, przekształcając się w client partnerów, to
namówić ludzi, by zaczęli myśleć

A czas jest dziś na wagę złota.
Wszystko pędzi.
Zwłaszcza w naszej branży, gdzie
dynamika zmian jest bardzo duża
i gdzie nietrudno o efekt Damy
Kier: gdy idziesz, a świat biegnie
wokół ciebie, to już jesteś spóźniony. Dla jednych to może być
fascynujące, dla innych wykańczające. Dlatego i u nas zdarzają
się wypalenia zawodowe, spadki
zaangażowania, kreatywności.
Bo w końcu nawet jeśli lubisz
biegać maratony, to jak długo
możesz biec, gdy ten ma 800 km?
Każdy przecież ma swoje granice.
Dlatego właśnie staramy się szukać rozwiązań, by działać sprawniej, funkcjonować bardziej
efektywnie, ale bez chęci ludzi
do zmiany, tego się nie osiągnie.
Więc gros naszych wysiłków skupiamy na tym, by motywować ich
do zmian, wyjaśniać, dlaczego są
one potrzebne i jak na nich mogą
skorzystać.
Mądre jest to, co mówisz.
Chciałabym, żeby i w innych
korporacjach zarząd w ten sposób myślał o budowaniu kultury organizacyjnej.
Ale to nie jest moja mądrość, to
lata obserwacji, lata pracy z ludźmi, słuchania ich i nieustannego
wypracowywania z nimi nowych
rozwiązań.
Ok, ale mimo wszystko, nie
wszyscy menedżerowie w korpo chcą słuchać ludzi i bawić
się w wypracowywanie rozwiązań. Wolą powiedzieć: „ma być
tak i tak zrobione, a jak się nie
podoba to wypad”.
Ale czy na dłuższą metę to jest
efektywne? Czy poprawia satysfakcję pracowników? Myślę,

że w Polsce pojmowanie tego,
czym jest korporacja jest wypaczone. Istota słowa „korporacja”
polegała na pokazaniu, że jest to
bezpieczne miejsce pracy, gdzie
dąży się do standaryzacji, do
tworzenia wspólnych platform
działania, które czynią pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. U
nas natomiast korpo pojmuje się
niemal jako kierat, ze ściśle hierarchiczną strukturą, autorytarnym zarządzaniem. Oczywiście
sam też nie jestem całkowicie
wolny od podobnych schematów
myślenia, bo przecież łatwiej jest
występować w roli recenzenta,
krytyka, niż samemu coś zrobić,
tak by było dobrze. Zbyt długo
na przykład czekałem ze zdaniem
pewnych obowiązków na innych.
Doszło już do tego, że raportowało do mnie 26 menedżerów z
całej Polski i regionu, a wszystko starałem się ogarniać sam. W
efekcie ani nie byłem w stanie
dopilnować wszystkiego, ani nie
miałem wystarczająco czasu dla
każdej z tych osób. No i padałem
na nos. Sam potrzebowałem czasu, żeby zrozumieć, że tak dalej
być nie może, że muszę zaufać
innym, a jednocześnie pogodzić
się z tym, że będą działali po swojemu, nie zawsze po mojej myśli,
że będą popełniać błędy i że na
te błędy też potrzebują przestrzeni. Dziś raportuje mi już tylko 12 osób, a ja z roli recenzenta,
raczej przeszedłem do roli mentorsko-coachingowej i uważam
to za bardzo dobry krok, choć nie
powiem, że było łatwo (śmiech).
Jednak dzięki temu lepiej też ro-

zumiem, że i inni managerowie
muszą mieć czas, by zmienić swój
sposób działania i myślenia, że to
się nie wydarzy z dnia na dzień.
Dla mnie jako osoby prowadzącej własną firmę, niezwykle
cenne jest to wszystko o czym
mówisz. Sądzę, że również powinnam dokonać pewnych modyfikacji w myśleniu o zarządzaniu biznesem. Oddać część
odpowiedzialności, zaufać innym. Cieszę się też z naszego
spotkania po wielu latach, bo
ta przerwa pozwala mi z perspektywy spojrzeć na to, co
było kiedyś i jednocześnie wyraźniej zobaczyć ogrom zmian,
które od tego czasu dokonały
się w twojej firmie.
Też sądzę, że takie spotkania to
fajna sprawa. Dlatego w przyszłym roku chcemy rozpocząć w
naszej firmie program „Alumni”,
dzięki któremu będziemy mogli
utrzymywać kontakt z naszymi
byłymi pracownikami. Perspektywa to cenna rzecz, podobnie jak
różnorodność, która też ową perspektywę zapewnia. Możesz osiągnąć najlepsze rozwiązania, jeśli
spojrzysz na problem z punktu
widzenia wielu różnych osób.
Dziękuję ci za rozmowę i do następnego spotkania zatem.
Do zobaczenia.

#Justyna Szawłowska
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UCIEKINIER Z KORPO

Szanuj i... rób, co chcesz
Marzył, by jak bohater „Pięknego umysłu” John Nash Jr.
poświęcić się nauce, wieść życie w kampusie, odkrywać
tajniki ekonomii i dzielić się zdobytą wiedzą ze studentami.
Jednak życie pokrzyżowało mu plany. Trafił do korpo. Znów
marzył, planował karierę. I...? Dostał zupełnie coś innego, niż
oczekiwał.
Najpierw pracowałeś w działach
finansowych PwC, potem w deweloperce w Deloitte. Niejeden
marzy, by tak jak ty dostać się
do Wielkiej Czwórki i piąć się w
ekspresowym tempie po szczeblach kariery.
Tomasz Zakrzewski: Odbierałem to raczej jak karę niż awans.
Marzyła mi się kariera naukowca, a nie pracownika korporacji.
Niestety miałem niefart. W roku,
w którym aplikowałem o stypendium naukowe na uniwersytet w
Indianie (USA), stypendia przyznano wyłącznie Azjatom. Taka
była akurat wtedy polityka wizerunkowa uczelni. Nie stać mnie
było na samodzielne finansowanie niezwykle prestiżowych, ale
i horrendalnie drogich studiów

doktoranckich, więc musiałem
obejść się smakiem. Prawdę powiedziawszy czułem się zdruzgotany, że się nie dostałem. Coś
jednak dalej robić musiałem. Aplikowałem więc do PwC . Tu akurat
mi się poszczęściło, ale żebym z
tego powodu specjalnie się cieszył? To nie było moje marzenie,
raczej konieczność.
Miałeś tam jakąś taryfę ulgową
czy jak każdy zaczynałeś od najniższych szczebli?
Żadnej taryfy ulgowej, ale dość
szybko piąłem się w korporacyjnych strukturach.
Podkupił cię Deloitte?
Dostałem propozycję pracy na
stanowisku menedżerskim, tyle że
nie w finansach, a w nieruchomościach. Wówczas na rynku w tym

sektorze wiele się działo, uznałem
to za ciekawe wyzwanie. Szło mi
na tyle dobrze, że w perspektywie
miałem szansę w wieku 34-35 lat
awansować do rangi partnera.
I co pokrzyżowało te plany?
Krach finansowy. Rynki światowe dotknął kryzys ekonomiczny
i wszelkie inwestycje stanęły pod
znakiem zapytania. Moja kariera również. Zacząłem się zastanawiać, co dalej ze sobą zrobić.
Przed podjęciem decyzji postanowiłem jednak najpierw zrobić sobie urlop, odetchnąć, zresetować
umysł. Kiedy wróciłem z Zanzibaru, życie miało już dla mnie kolejny gotowy scenariusz.
Czyli?
Okazało się, że kryzys dotknął także firmę mojego teścia, zajmującą

się sprzedażą luksusowych marek
samochodów. Dodatkowo osoba,
która nią zarządzała, odeszła z niej
nagle, niemal z dnia na dzień z całym zespołem, zostawiając po sobie wielki rozgardiasz w papierach
i chaos organizacyjny. Ktoś musiał
to jakoś ogarnąć, a ponieważ znałem się na finansach, a z tymi należało zrobić porządek w pierwszej
kolejności, padło na mnie.
Też się do tego nie paliłeś?
Okazało się, że w pojedynkę mam
robić coś, co do tej pory robił spory zespół ludzi. Poza tym nie znałem się na motoryzacji, nie znałem
się na zarządzaniu, no i musiałem
zrezygnować z pracy w korpo.
Trudno było?
Najtrudniejsza była świadomość,
że jeśli nie przyjmę tej propozycji,
firma może nie przetrwać. Z kolei
jeśli przyjmę i zawiodę, to będę
w tak samo opłakanej sytuacji,
będę musiał cichaczem przemykać się nocą do lodówki, a za dnia
schodzić z oczu domownikom
(śmiech).
No, tak... rodzinny interes.
Właśnie.
Więc w zasadzie, znów będąc
niejako postawionym pod
ścianą, postanowiłeś skoczyć na główkę, bez gwarancji, że w basenie jest
woda?
Można to tak zobrazować.
Zrezygnowałem z pracy w
Deloitte i zająłem się ratowaniem firmy teścia. Początki były trudne. Ale krok po
kroku zacząłem prostować
sprawy finansowe, od teścia
natomiast uczyłem się specyfiki branży. Jeśli chodzi o
zarządzanie działałem, raczej intuicyjnie kierowałem
się zasadą, że w relacjach
z ludźmi najważniejsze są
uczciwość i szacunek. Poszło chyba nieźle, jeśli brać
pod uwagę fakt, że dziś
jesteśmy jednym z najprężniej działających salonów
Lexusa w Polsce. Zajmujemy
drugie miejsce pod względem sprzedaży samochodów luksusowych w kraju i
znajdujemy się w pierwszej
dziesiątce salonów Lexusa
w Europie.
Ale na ten sukces trzeba
było pracować aż 10 lat.
W 2008 r., kiedy zacząłem
zarządzać firmą moim głównym celem było doprowadzić sprawy księgowe do porządku, tak by sytuacja firmy
była przejrzysta dla banków,
a biznesplan na tyle sensowny, żeby te nie zamknęły
nam możliwości finansowa-

nia koniecznych do dalszego rozwoju kolejnych inwestycji. Kiedy
udało się to zrobić, z roku na rok
funkcjonowaliśmy coraz lepiej. Od
2012 r. ta firma stale rośnie. Z 20
osób poszerzyliśmy zespół do 50.
Co więcej, choć konkurencja w
branży jest ogromna, nikt nie chce
od nas odchodzić. Jeśli ktoś zaczyna dla nas pracować, zostaje.
Jak ci się to wszystko udało?
Przecież nie miałeś ani doświadczenia w rekrutacji, ani w zarządzaniu?
Wielu rzeczy nauczył mnie teść.
Dzielił się ze mną wiedzą o błędach, jakie popełnił, więc sam nie
musiałem już przez to przechodzić. Jestem osobą ambitną, on
bardziej wyluzowany, pokazał mi
gdzie, kiedy i do czego warto mieć
dystans. Wiele zależało też od
szczęścia, bo kiedy patrzę wstecz,
to widzę, ile rzeczy w zasadzie
mogło się nie udać, a jednak się
udały. Jeśli zaś chodzi o budowę
zespołu, to pomogły mi tu zapewne niektóre cechy osobowości. Z
natury nie jestem osobą konfliktową, nie wściekam się, lubię ludzi i
pracę z nimi. Staram się po prostu
traktować każdego tak, jak sam
chciałbym być traktowany.
A jak byś chciał?
Osobiście nie podoba mi się hierarchiczny sposób zarządzania,
taki na jakim zwykle opierają się
korporacje. Wolę podejście, w
którym każdy członek zespołu jest
traktowany z równym szacunkiem
i równą wagą, bo każdy przecież
stanowi niezbędny element jej
funkcjonowania, każdy coś wnosi i każdy jest jej potrzebny. Pracownicy w mojej firmie są bytami
autonomicznymi. To oznacza, że
dostają wolną rękę do działania,
ale też i ciąży na nich większa
odpowiedzialność za efekty, jakie
osiągają. Osobiście chciałbym za
swoją pracę i zaangażowanie być
dobrze wynagradzany, traktowany jak partner w rozmowach,
chciałbym by moje potrzeby były
rozpatrywane i to też staram się
zapewnić ludziom, którzy tworzą
tę firmę. Poza tym tak naprawdę
to oni właśnie są najważniejsi, bez
nich nie byłoby tego sukcesu, jaki
odnotowujemy dzisiaj.
Ale gdy rekrutujesz kogoś do
zespołu, skąd wiesz, że ta osoba
będzie tą właściwą?
Oprócz kompetencji potrzebnych
na danym stanowisku, przede
wszystkim biorę pod uwagę stopień wrażliwości danej osoby na
otoczenie, czy inaczej mówiąc –
empatię. Zależy mi, by w zespole
byli ludzie, którzy potrafią grać
wspólnie, którzy nie są nastawieni wyłącznie na siebie, lecz dbają

również o dobro innych w naszej
grupie. Przez pięć lat pracy w
korpo nauczyłem się, że kariery
nie robią ci, którzy pierwsi zdają
egzamin i wychodzą z niego z
celującymi notami, ale ci, którzy
przyprowadzają biznes do firmy.
A przyprowadzają go ci, którzy
są towarzyscy, którzy potrafią zawierać dobre relacje zawodowe,
którzy mają szeroki krąg znajomości w biznesie i wciąż ten krąg
powiększają.
Po dekadzie zarządzania rodzinną firmą czujesz się już
pewny swojej pozycji?
Cały czas z tyłu głowy mam sytuację z 2008 r., więc wiem, że
niczego nie można być pewnym.
Dziś jesteś na fali, ale jutro? W
ciągu ostatniej dekady wiele się
nauczyłem. Dziś śmiem twierdzić, że szkoła czy korpo może i
wiele uczą, ale nic nie daje tyle,
ile doświadczenie w zarządzaniu
własnym biznesem. To praca na
żywym organizmie. Nie wszystko
da się przewidzieć, nie na wszystko ma się wpływ. W 2011 r. na
przykład tsunami w Japonii mocno dotknęło naszych dostawców,
mieliśmy duże opóźnienia, braki
części serwisowych. Nie było to
zależne od nas, ale czy klienta to
obchodzi? Tu ciągle trzeba gasić
jakieś pożary, na bieżąco mierzyć
się ze zmianami na rynku. W takich sytuacjach uświadamiasz sobie dopiero, co tak naprawdę jest
istotne.
Co?
Dobry, zaangażowany zespół. Ludzie, którzy nawzajem sobie ufają,
w kryzysach potrafią być dla siebie oparciem, a gdy przychodzi
sukces, potrafią się nim razem
cieszyć.
Powiedz szczerze, opuszczasz
mentalnie czasem swoją firmę?
Rzadko, ale czasem udaje mi się
to, gdy uprawiam sport – tenis,
siłownia, rower. Poza tym mam
super dzieci w wieku 7 i 10 lat, które mnie potrzebują, a ja ich, więc
musi się znaleźć czas – także mentalnie – tylko dla nich. Ale faktycznie, jeśli pytasz czy mogę tak, jak
w korpo spędzić w firmie 9 czy 10
godzin, a potem po prostu wyjść i
nie przejmować się sprawami zawodowymi, to niestety nie ma takiej opcji. Niemniej nie narzekam,
bo z drugiej strony mało co daje
tyle satysfakcji jak sukcesy osiągane we własnym biznesie.
Twoje marzenie o byciu naukowcem odeszło już całkiem
w niebyt?
Nie odeszło, ale teraz jestem mądrzejszy i już nie biję się z losem,
robię swoje i patrzę, co też on znowu ciekawego dla mnie wymyśli
(śmiech).
# Justyna Szawłowska
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Nie tylko dla ryzykantów

Czy można inwestować bez ryzyka?
Od czego zacząć? Co wybrać? Z jakich
narzędzi korzystać? O tym wszystkim
rozmawiamy z prezesem TFI PZU
Marcinem Adamczykiem.
Polacy
mają
najmniejsze
oszczędności, nawet w porównaniu z krajami o podobnych
majątkach obywateli – mówił
na konferencji Paweł Surówka.
Nie potrafimy inwestować? Nie
mamy z czego odkładać?
Marcin Adamczyk, prezes TFI PZU:
W dużej części wynika to z uwarunkowań historycznych, ale również
bierze się to niskiej świadomości
oszczędnościowo-inwestycyjnej.
Podobnie jak w życiu, zazwyczaj
przeraża nas to, co nieznane, niewyjaśnione, a Polakom bardzo często
brakuje po prostu wiedzy o rynkach
finansowych i mechanizmach inwestycyjnych. W krajach rozwiniętych
świadomość na temat oszczędzania
i długoterminowego inwestowania
jest znacznie większa. Chciałbym,
abyśmy dołączyli do tego grona,
jednak do tego potrzebne są zmiany systemowe, również w obszarze
edukacji. Sytuacja ulega poprawie,
ale jeszcze wiele pozostało do zrobienia.
Porównując Polskę z innymi krajami UE, jak wygląda inwestowanie naszych rodaków?
Po pierwsze, startujemy z innego
poziomu, nasza struktura oszczędności jest również w większej części oparta o środki trzymane na
rachunkach bankowych (często
nie oprocentowanych) oraz lokatach. Znacząco mniej jest inwestycji
pracujących - długoterminowych:
emerytalnych oraz ulokowanych
w funduszach rynku kapitałowego.
Uchwalone właśnie Pracownicze
Plany Kapitałowe mają ogromną
szansę zaadresować emerytalny
strumień oszczędności Polaków.
Rozwiązania takie, jak inPZU, które właśnie wprowadziliśmy, mogą
okazać się uzupełnieniem tych programów masowych i również przyciągać na rynek kapitałowy nowych
inwestorów, w szczególności osoby
młode.
Czy można inwestować bez ryzyka?
Mówiąc czysto akademicko – nie,
nie da się. Ale bez ryzyka nie da
się również oszczędzać. W skrajnym przypadku bank także może
zbankrutować. Najważniejsze to
odpowiedzieć sobie na pytanie:
jaki poziom ryzyka jestem skłonny
zaakceptować, a następnie znaleźć
inwestycje spełniające te parametry. W praktyce – od ryzyka nie
uciekniemy, ale możemy się starać

rozłożyć je i minimalizować.
Jak je zminimalizować?
Przede wszystkim powierzając pieniądze zaufanym instytucjom. Jeśli
ktoś obiecuje nam ponadprzeciętne zyski, zapewniając jednocześnie,
że inwestycja jest bezpieczna, to
powinna nam się zapalić lampka
bezpieczeństwa.
Dla przykładu – TFI PZU oferuje program Sejf+ z Ochroną Kapitału, który gwarantuje, że trzymając w nim
pieniądze przez 12 miesięcy, nie poniesiemy straty. Program jednak nie
zapewnia 100-proc. zysku, a daje
„tylko” szansę na wyższy wynik niż
na lokacie. Nie mówimy, że inwestując w produkty bezpieczne zarobisz
kilkanaście procent rocznie, bo to
obecnie niemożliwe.
Różne badania pokazują, że wielu Polaków nie ma pojęcia jak się
zabrać za inwestowanie. Od czego mogą zacząć?
Powiem przewrotnie – od drobnych kwot. A poważnie – idealnie
by było, aby przygodę z rynkiem
rozpoczęli od poznania dostępnych
instrumentów finansowych, wiedzieli czym różni się akcja od obligacji i jakie ryzyko niosą poszczególne inwestycje. I odważyli się
zainwestować. Nie wspomniałem
o drobnych kwotach bez przyczyny
– najważniejsze, żeby inwestować
realne pieniądze, bo wtedy naprawdę poznamy, czym owe ryzyko jest.
Pamiętajmy też, aby inwestować
jedynie tyle, by nie zachwiać naszym domowym budżetem. Wtedy
nauczymy się odróżniać świadomą
inwestycję od hazardu.
Które inwestycje uchodzą dziś za
najbezpieczniejsze, a które obarczone są największym ryzykiem?
Tradycyjnie najmniejszą zmiennością (czyli potencjalnym ryzykiem
spadku ceny) charakteryzują się
np. inwestycje w krótkoterminowe
obligacje rządowe, następne w kolejności są obligacje o stałej stopie
procentowej i dłuższym terminie
zapadalności oraz obligacje o ryzyku emitenta innym niż rządowe
(np. korporacyjne), a potem inwestycje akcyjne, waluty czy inwestycje alternatywne. Należy pamiętać,
że relacja ryzyko/zysk każdego
instrumentu oparta jest na danych
historycznych i rzeczywistość może
się różnic od oczekiwań, stąd najważniejsza w inwestowaniu jest dywersyfikacja, tak żeby nie wkładać

- przysłowiowych - wszystkich jajek
do jednego koszyka.

cyjnych. Opłacamy zlecenie. I już
jesteśmy „zainwestowani”.

Co młodym i doświadczonym inwestorom proponuje TFI PZU?
Jak już wspomniałem, udostępniliśmy właśnie prostą i przejrzystą
platformę do długoterminowego
oszczędzania inPZU, dostępną w
każdej chwili, na każdym urządzeniu z dostępem do internetu, w
każdym miejscu na świecie. Mogą
z niej korzystać zarówno mniej, jak
i bardziej doświadczeni inwestorzy.
Ci pierwsi mogą np. skorzystać z
Pomocnika inwestycyjnego i odpowiadając na kilka pytań wyszukać
produkty według określonych parametrów, takich jak poziom ryzyka
czy zakładany horyzont inwestycyjny. W zależności od wybranych
preferencji do wyboru mają od 1 do
6 portfeli modelowych, z określoną
alokacją w fundusze i z możliwością
jej zmiany. Do nich skierowany jest
też wspomniany już program Sejf+
z Ochroną Kapitału, dostępny w Oddziałach PZU, a niedługo pojawią
się też kolejne tego typu produkty.
Bardziej doświadczeni inwestorzy
mogą samodzielnie zbudować swój
własny portfel inwestycyjny, wybierając spośród najbardziej bezpiecznych funduszy aż po akcyjne. I mam
tu na myśli zarówno fundusze zarządzanie aktywne, jak i te pasywne
z platformy inPZU.

Od jakiej kwoty można już zostać
inwestorem?
W przypadku funduszy inwestycyjnych jest to zazwyczaj 100 zł.

O inPZU mówi się jako o rynkowej rewolucji, dlaczego?
Bo na tej platformie klienci mogą
skorzystać z pierwszych w Polsce
funduszy pasywnych z prawdziwego zdarzenia. Na dodatek, bez
względu na strategię i potencjał
zysku, opłata za zarządzanie wynosi
stałe 0,5 proc. rocznie. I tylko tyle.
Nie ma dodatkowych, ukrytych
opłat. Platforma oferuje inwestorom szereg funkcjonalności – porównywarkę funduszy, możliwość
definiowania celów inwestycyjnych
i ich personalizacji. Można również
monitorować i zarządzać swoimi
inwestycjami zarówno z poziomu
pojedynczego funduszu, jak i całego portfela.
Czym inwestowanie z inPZU różni
się od inwestowania na giełdzie
czy innych rozwiązań inwestycyjnych?
W dużej mierze prostotą i bardzo
niskimi kosztami. Krótkie porównanie – aby bezpośrednio inwestować na giełdzie musimy otworzyć
rachunek maklerski, zapoznać się z
notowanymi spółkami i obligacjami, poświecić czas na ich analizę i
na koniec wybrać te o największym
potencjale. Na platformie inPZU
wybieramy spośród 6 funduszy lub
proponowanych portfeli inwesty-

Powiedzmy, że mam 5 tys. zł na
inwestycję. W co mogę zainwestować, jaki zysk mogę z tego
mieć, jak szybko i z jakim ryzykiem się to wiąże?
Na początek doskonałym rozwiązaniem będzie wspomniany już
program Sejf+ z Ochroną Kapitału,
który pozwala na szukanie dodatkowych stóp zwrotu zapewniając,
że nie poniesiemy straty. Innym
sposobem jest zainwestowanie tej
kwoty w wybrane fundusze indeksowe inPZU, zgodnie ze swoim profilem inwestycyjnym, czyli określoną skłonnością do ryzyka. Finalnym
krokiem może być uzupełnienie
portfela o wybrane fundusze aktywne z oferty TFI PZU.
Z punktu widzenia pracowników
korporacji (ludzie ze stałym dochodem, średnim, bądź dużym),
jakie korzyści mogą mieć oni z
inPZU? Czy tu liczy się np. systematyczność wpłat, pewna stałość
procesu inwestycyjnego?

Prezes TFI PZU
Marcin Adamczyk

MA. Przede wszystkim bardzo niska opłata na poziomie 0,5 proc.
rocznie powoduje, że praktycznie
całość naszych pieniędzy pracuje
na potencjalny zysk. W długim terminie, przy systematycznym
oszczędzaniu, ma to olbrzymie znaczenie. Podobnie jak swoboda
wpłat w dogodnym
dla klienta momencie. Dane statystyczne pokazują,
że w długim terminie fundusze
pasywne uzyskują
często
znacznie
lepsze wyniki, niże fundusze aktywnie zarządzane. Transparentność inwestycji tylko zwiększa zaufanie do
tych produktów.
Dlaczego w ogóle PZU zdecydowało się uruchomić inPZU?
To część ogłoszonej w styczniu tego
roku strategii NowePZU, która kładzie duży nacisk na innowacyjność i
nowe sposoby dotarcia do klienta z
całą paletą produktów z Grupy PZU.
Pomysł platformy internetowej
inPZU, oferującej proste, przystępne i zarazem nowoczesne rozwiązania inwestycyjne pojawił się już jakiś
czas temu i idealnie wpisuje się w
to, jak chcemy obsługiwać klientów

teraz i w przyszłości. Jest to pierwszy krok rewolucji w inwestycjach,
której ma przewodzić Grupa PZU.
Czy platforma będzie ewoluować
czy jest już w pełni gotowym produktem?
Platforma jest tak pomyślana, aby
ciągle ewoluować pod kątem dodatkowych udogodnień dla klienta
i doskonalszych produktów inwestycyjnych. Uruchamiając ją zrobiliśmy pierwszy krok, ale przed nami
kolejne, nad którymi już pracujemy.
To ciągły proces, którego nie da
się już zatrzymać. Mamy głęboka
nadzieję, że spełnimy oczekiwania
naszych klientów.
# Magda Niciszewska

Trzecia edycja JOIN! The Database Conference już w listopadzie
Specjaliści pracujący z platformą danych Microsoft SQL Server po raz kolejny spotkają się w
Warszawie. W dniach 21-23 listopada w stolicy
odbędzie trzecia edycja JOIN! - The Database
Conference.
O konferencji
JOIN! - The Database Conference to konferencja poświęcona platformie danych Microsoft SQL Server.
Wydarzenie jest skierowane głównie do programistów, administratorów baz danych, inżynierów
oprogramowania, analityków danych, architektów i
projektantów systemów bazodanowych.
Jak co roku, podczas konferencji JOIN! zaplanowano całodniowe warsztaty oraz dwa dni prelekcji. W
ramach części konferencyjnej poruszone zostaną
następujące zagadnienia:
• Administrowanie bazami danych
• Programowanie baz danych
• Business Intelligence
Sprawdzeni eksperci
O jakość merytoryczną wydarzenia tradycyjnie zadbają eksperci, posiadający wieloletnie
doświadczenie w branży. W Digital Knowledge
Village spotkamy m.in. znanego z drugiej edycji
Uwe Rickena, który podczas sesji warsztatowych
odpowiedzialny będzie za temat: „Analyze Your
SQL Server Like a Pro”. Obok niego pojawi się także
Maciej Pilecki - jedyna w Polsce osoba legitymująca

się tytułem Microsoft Certified Master w dziedzinie
SQL Server. Ekspert poprowadzi pre-con pt. „Secrets
of the Query Optimizer”. To jednak nie wszystko!
Pojawi się także duet - Paweł Potasiński i Bartłomiej
Graczyk, który wspólnie poprowadzi sesję „Migrating an on-premises data warehouse to Azure SQL
Data. Warehouse - do it right and easy”.
Organizatorzy ujawniają także prelegentów, którzy
wystąpią podczas konferencji. Już teraz wiadomo,
że na scenie pojawią się m.in:
• Margarita Naumova - Data Platform MCM & MVP
• Thomas Hütter - Business Administration Expert
• Damian Widera - SQL Server MVP & MCT
• Chris Adkin - SQL Server Architect
Pełną agendę wydarzenia i więcej informacji
można znaleźć na stronie:
join-conference.com
Organizatorem wydarzenia jest firma DATA MASTER, która odpowiada także za produkcję .NET
DeveloperDays oraz Cloud DeveloperDays.
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Przeniknij do społeczności ludzi z pasją
Seep. W języku angielskim - przenikać,
przesączać się, przedostawać.
Od niedawna, dzięki Bartkowi
Wierzchowskiemu, seep. oznacza
również – współdzielić pasje, znajdować
miłość, poznawać ludzi w miejscu, w
którym akurat jesteś.
Jak doszło do powstania seep.
- aplikacji, która „pomaga tworzyć ludziom ich nowy, własny
świat społeczności”?
Bartek Wierzchowski: Żeby dotrzeć do genezy, muszę zrobić mały
wstęp. Przez kilka lat pracowałem
w różnych agencjach marketingowych, na różnych szczeblach. Bez
względu na stanowisko, które aku-

rat wykonywałem, angażowałem
się w swoją pracę na 100 proc. Taki
już jestem, jeśli w coś wchodzę,
daję z siebie wszystko. W efekcie
niekiedy spędzałem w firmie po
12-14 godzin dziennie. Mam świetny kontakt z ludźmi, ale czasu na
poznawanie nowych osób, poza
kręgiem zawodowym miałem jak
na lekarstwo. Zauważyłem jednak,

że nie jestem w tym odosobniony.
Spotykając się z klientami, dostrzegałem, że z wieloma łączą mnie
podobne potrzeby.
Jakie na przykład?
Przede wszystkim potrzeba przebywania z ludźmi takimi jak oni
sami, o podobnych zainteresowaniach, oczekiwaniach, którzy mają
swoje pasje, ciekawe życie, ale brakuje im na nie czasu, ze względu na
pracę. Bo każdy z nich jest ambitny
i dba o swoją karierę.
Problem w tym, że dostępne na
rynku narzędzia społecznościowe,
które poniekąd miały rozwiązywać tego typu kwestie, niekoniecznie spełniały swoją rolę. Jeśli
ktoś chciał poznać nowych ludzi,

Czym wyróżnia się seep. spośród
innych aplikacji społecznościowych?
Przede wszystkim nie wciska cię od
razu w pewne ramy. W seep. masz
do wyboru trzy kategorie: randka,
pasja, mapa miejsc. Możesz w niej
znaleźć ludzi takich jak ty, ale również odkryć ciekawe miejsca w pobliżu. Tworząc seep. postawiliśmy
na prostotę i minimalizm. Każdy
więc ma tu swój nick, ale już bez
rozbudowanych opisów w profilu.
Badania, jakie przeprowadziliśmy,
pokazały, że opisy własnej osoby
nie mają sensu, bo albo są przesadzone, albo za długie, albo za krótkie, a to, czy ludzie znajdą ze sobą
wspólny język, weryfikuje bezpośrednie spotkanie. Dlatego w seep.
użytkownicy wyrażają siebie jedynie poprzez wybór kategorii oraz

Bartek Wierzchowski

ABC korporacyjnego
survivalu,
cz.14
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI
Lato, w tym roku wyjątkowo gorące, odeszło w zapomnienie. Smagani surową pogodą, doświadczeni biurowcy, ustawiają budziki pół
godziny wcześniej, uwzględniając
czynnik zwiększonego lenistwa.
Ludzie w komunikacji miejskiej
tracą resztki uprzejmości, z zaciętym wyrazem twarzy walczą
o każdy centymetr wolnej przestrzeni. Uśmiechy jadą na zasłużone wakacje, rysy pasażerów
zdobi maska obojętności. Zaprawieni sosem dłuższego dojazdu,
docieramy do biura najpóźniej jak
się da, testując topniejącą cierpliwość przełożonych. W niełatwej
korporacyjnej
rzeczywistości,
twoja nierówna walka o prze-

a nie szukał miłości to brakowało
aplikacji, która pozwoliłaby mu to
zrobić. Poznawanie nowych osób
to żaden wstyd, również szukanie
drugiej połówki, a ówczesne aplikacje sprawiały, że był to temat
wstydliwy. Jak otrzymaliśmy tzw.
parę, to nie chwaliliśmy się tym
koleżankom z pracy. Zobaczyłem,
że wiele podobnych mi, zapracowanych ludzi, ma problem ze znalezieniem bezpiecznego, niekrepującego sposobu na zawieranie
nowych znajomości, w kręgu osób
zorientowanych na zaspokojenie
podobnych potrzeb. Wtedy po raz
pierwszy pomyślałem, o stworzeniu narzędzia, które będzie im to
umożliwiać i co najważniejsze bez
presji i łatek.

trwanie staje się trudniejsza niż
kiedykolwiek. Kończy ci się umowa, a wstępne ustalenia nowych
warunków są opatrzone etykietą
TBC, ewidentnie potrzebujesz
umocnienia swojej chwiejnej pozycji.

Z pomocą mogą przyjść znaczące,
biurowe wydarzenia. Jak choćby sendaut do ważnego klienta.
Koniecznie odciśnij swoje piętno
w końcowej fazie, celnym pytaniem na zebraniu lub propozycją pomocy. Warto ową pomoc
zaoferować odrobinę za późno,
aby pozostały tylko pozorne szlify. Nie jest naszym celem dołożyć
sobie obowiązków, a jedynie zro-

bić dobre wrażenie. Analogia z
życia codziennego? Gdy jeden z
uczestników spotkania towarzyskiego zaproponuje, że przyniesie
brakujące zakąski z kuchni, a inny
biesiadnik wstanie w momencie
opuszczania przez tego pierwszego pokoju i z rozbrajającym
uśmiechem zaproponuje:
- Ja pójdę…
Aby nie wylądować na bocznym
torze, nie zapomnij ułożyć mentalnej listy działań prewencyjnych,
do których dopiszesz kolejne bullet pointy. Nie spóźniaj się, przynajmniej do czasu parafowania
kontraktu, zapytaj korpowładców
o zbliżającą się imprezę okolicz-

nościową (integracja lub święta),
niezależnie od tego czy planujesz
się tam pojawić, stworzysz wrażenie swej niezachwianej przynależności. Gdy domkniesz cokolwiek
związanego z obowiązkami, choćby najmniejszy drobiazg, nawet
coś, co należy do podstaw twojego stanowiska, nie omieszkaj
poinformować o tym przełożonego. Sugeruj chęć rozwoju i zapytaj o nic nie znaczące szkolenia,
które mają swój termin startowy
już po twoim „okresie ważności”.
Zaognione konflikty schowaj na
razie do kieszeni, wzbogać umęczone oblicze delikatnym uśmiechem. Stopień upodlenia dostosuj
do mocy pragnienia pozostania w
firmie. Płaszczmy się z klasą, warto zachować resztki godności dla
wyjątkowo intratnych stanowisk!
Jeśli zwykłeś narzekać na miliony
rzeczy, które nie odpowiadają ci w
biurze, niezależnie, czy mówimy o
organizacji pracy, opieszałości recepcjonistki, czy wątpliwej jakości
kawy w ekspresie, zostaw to na
TIBIDI. Zwłaszcza jeśli twoje uwa-

podając trzy proste informacje:
miejsce, kuchnie, pasje. Ta aplikacja ma na celu umożliwienie im
realizacji ich rozmaitych potrzeb
społecznościowych, ale nie jedynie
w wirtualnym wymiarze. Ostatecznie chodzi w niej o to, by ludzie
oderwali się od smartfonów, wyszli
z biur i spotkali z realnym człowiekiem, w dogodnym dla nich miejscu i czasie.
Jeśli zatem mam ochotę poznać
osoby, z którymi mogę np. podzielić się pasją do muzyki, fotografii, czy znaleźć kogoś, z kim
wyjdę na koncert, czy randkę to
seep. może mi w tym pomóc?
Dokładnie i to wszystko w zasadzie
jednym kliknięciem. Proste wyszukiwanie tego, czego potrzebujemy,
łatwe nawiązywanie kontaktu z interesującą nas osobą. Do koniecznego minimum ograniczyliśmy
uprawnienia administratora, tak
by jak najmniej ingerować w życie
danych społeczności, a jak najbardziej to życie ułatwiać.
Czy my w Polsce jesteśmy gotowi na seep.? Nie jesteśmy zbyt
dumni, zbyt zamknięci, żeby tak
bezceremonialnie szukać kontaktu z innymi?
Polacy wcale nie są zamknięci, czy
zbyt dumni, jesteśmy wspaniałymi
ludźmi, tylko po prostu brakuje
nam pewności siebie. Potrzebujemy pewnej iskry, bodźca, żeby
przejść do działania, ale gdy już
wystartujemy okazuje się, że jesteśmy super ludźmi, którzy potrafią
tworzyć fajne relacje, mają wiele
gi są słuszne i powszechnie popierane przez szeregowców. Nikt nie
lubi marud, które skutecznie mącą
wodę. Pretekst w postaci wygasającej umowy może w takim przypadku pozbawić cię stabilizacji.
Pamiętaj, że odłożenie niektórych
dyskusji działa w obie strony i kadra zarządzająca może najistotniejsze dla ciebie zagadnienia
włożyć do piwnicznej zamrażarki.

Korposłownik:
TBC – Z angielskiego to be confirmed, czyli w wolnym tłumaczeniu coś (najczęściej informacja),
co ma być jeszcze potwierdzone.
Bardzo przydatny zwrot w środowisku biurowym. Można zabłysnąć faktem, rozwiązaniem, rzucić strzępek danych, zainicjować
plotkę, zaimponować przełożonemu, jednocześnie zabezpieczając
się przed odpowiedzialnością. W
życiu codziennym przybiera ciuchy zwrotu „Chyba nie wiem”.
Sendaut – Od angielskich słówek
send (wysłać) oraz out (z pośród
wielu znaczeń dobieramy na

pasji i lubią się dzielić nimi z innymi. Seep. ma być dla nich właśnie
taką iskrą, miejscem, gdzie mogą
poczuć się swobodnie.
Aplikacja powstała w 2017 r.,
ale dopiero teraz prawdziwie
dojrzewa, zmienia się i rozwija,
nabierając nowych funkcjonalności, dlaczego?
To nie jest przypadek. Okazuje
się, że dzisiaj wybierając aplikacje
kierujemy się ilością osób, które z
nich korzystają. Dlatego budowaliśmy społeczność po cichu, żeby
przy progu 10 000 użytkowników
wystartować mocniej z reklamą.
Piękny samochód, który nie jeździ,
to dalej tylko piękny samochód i to
samo jest z seep. Mamy innowacyjne podejście, ale społeczność
budują ludzie i to oni dla nas są
najważniejsi. Niedawno udało nam
się pozyskać inwestora, dzięki któremu progres stał się możliwy. W
ciągu najbliższych kilku miesięcy
użytkownicy otrzymają od nas
wiele ciekawych rozwiązań, które
mam nadzieję zwiększą ich zadowolenie i usprawnią proces poznawania nowych ludzi. Przed nami
wiele pracy, ale jej skutkiem będzie
jeszcze lepsza pomoc użytkownikom seep. w realizacji ich indywidualnych potrzeb. Może to naiwne,
ale głęboko wierzę, że narzędzie,
które stworzyliśmy, zrewolucjonizuje nasze myślenie o zawieraniu
znajomości. W końcu oderwiemy
oczy od ekranów, na rzecz kontaktu z żywą osobą.
#Magda Niciszewska

zewnątrz). Wierzcie lub nie, ale
zdążyłem już pokochać mroczną
stronę ponglishowego kiczu i prostoty. Zwrot oznacza przesłanie
bazy danych do klienta, istotny
moment, w którym określone pliki
wędrują na nieznane wody. Często występuje w parze z fakapem.
Bullet point – Z angielskiego
bullet – nabój oraz point, czyli
punkt. W języku korporacji zwrot
ów znaczy ni mniej, ni więcej , kolejny, kropkowy znacznik na liście.
Zwykle dotyczy zadań, tematów,
które należy poruszyć lub problemów do rozwiązania.
TIBIDI – Skrót od angielskich słów
- to be discussed (omówić) later
(później). Zagadnienie, problem,
które odkładamy na później. Bardzo często odkładaną dyskusją
jest ta dotycząca podwyżek. Inne
zakazane tematy to urlop, mniej
bezpłatnych nadgodzin, czy więcej rąk do pracy przy wymagających projektach.
#Albert Kosieradzki
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Jak z bycia palaczem zrobić zaletę
w oczach pracodawcy?
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Nie wiem, czy już o tym słyszeliście, ale…
„palenie szkodzi”. Podobnie zresztą jak
jedzenie, picie czy oddychanie, a w Polsce
to już zupełnie. Oddychanie pełną piersią
przez cały okres zimowy w Warszawie
może struć cię bardziej niż imprezowy
maraton na ekstazy.
A zatem, czy warto oddychać? No
właśnie, pytanie dotyczy każdego
z nas, a znalezienie na nie odpowiedzi jest równie trudne, co rozwikłanie klasycznej, szekspirowskiej
zagwozdki „być albo nie być”. Ja natomiast – mimo wszystko – kieruję
się inną maksymą, która mówi, iż
„człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”. Zatem oddycham, jem, piję i nawet palę, co
niekoniecznie zbliża mnie do człowieczeństwa, ale do ludzkości – na
pewno. Pozwólcie więc, że pokrótce
wyjaśnię.

Pierwszego fajka zapaliłem w wieku nastu lat, tak jak zdecydowana
większość palaczy. Przez całe liceum paliłem praktycznie tylko od
imprezy do imprezy. Później przyszły studia, nowe środowisko, nowy
styl życia, coraz większy stres i papieros stał się dla mnie naturalnym,
powiedzmy, „wentylem bezpieczeństwa”. Nic tak nie porządkowało mi nauki czy pracy jak „wyjście na
dymka”. Idealnie wyznaczona przez
długość spalania tytoniu przerwa w
nauce czy w pracy stabilizuje życie
jak mało co. Prócz tego palenie na

spotkaniach, imprezach, po seksie,
gdy „papierosy, kawa, ja – cisza, ja
i czas”, gdy się na coś czeka – fajki
podtrzymują rytuały, które obecne
są w codziennej egzystencji człowieka od wieków. No ale nie każdy
jest w stanie to pojąć.
Z roku na rok liczba jednostek nietolerancyjnych wobec palaczy wydaje się regularnie wzrastać. Moda
na „bycie fit” i unikanie wszelakich
możliwych typów używek zyskuje coraz więcej zwolenników. A
wśród nich są oczywiście instytucje państwowe oraz nasi ukochani
korporacyjni pracodawcy. Jeszcze
dekadę temu funkcjonowanie czegoś takiego jak „palarnia” (jako zamknięte, oddzielne pomieszczenie)
w dużym gmachu biurowym nie
było niczym dziwnym. Dziś takie
„smoke-friendly” miejsca należą do
wyjątków, a palaczy stara się wyrzucić na zewnątrz budynku. W lecie
czy ogólnie podczas cieplejszych,

ładnych dni, odpalenie fajki pod
gołym niebem to czysta przyjemność. No ale nie ma się co oszukiwać, większość dni pracy w Polsce
to albo piździawa, albo plucha, albo
ogólnie nieprzyjemnie. Ale i tak najgorsza jest kwestia wychodzenia.
No bo jak pracujesz na dwunastym
piętrze, a do tego zakaz palenia
obowiązuje wokół całego budynku,
to ta idealnie wymierzona na 5-15
minut przerwa potrafi przekroczyć i
pół godziny, a pracodawcom to już
się bardzo nie będzie podobało.
Kilka, kilkanaście lat temu wielu palaczy musiało stawić czoła trendowi
– najprościej mówiąc – sumowania
godzin realnej pracy. Ogólnie polega to na tym, że pracodawca mierzy
dokładnie wszystkie minuty, które
spędziłeś poza biurem na fajce i
ekwiwalent sumy tych „przerw na
papierosa” musisz odpracować jako
nadgodziny. Niby skutki powinny
być wymierne, jeśli codziennie wi-

dzisz, jak twoi niepalący koledzy z
pracy wychodzą z biura godzinę
przed tobą, odpracowującym swój
nałóg. Ale bądźmy szczerzy, nie
każdy system zmianowy dopuszcza
takie manewry, poza tym dokładne
liczenie niniejszych ekwiwalentów
jest mało możliwe, a do tego w
świetle prawa pracy też sytuacja
nie wygląda czysto i przejrzyście.
Ale warto też spojrzeć na tę sprawę z perspektywy pracodawcy
– przedłużające się przerwy (m.in.
poprzez rozliczne ograniczenia
wprowadzane w stosunku do palaczy) powodują milionowe straty w
polskich korporacjach.
Jednak nie dajmy się zwariować.
Bo przerwa jest konieczna i prawnie zagwarantowana, a kumulacja
stresu u pracownika zdecydowanie gorzej wpływa na zdrowie i
jego efektywność niż kilka „wyjść
na dymka”, które ten stres rozładowują. A już mówiąc brutalnie – dla
korporacji większym zmartwieniem
będzie, gdy jakość wykonywanych
obowiązków (przez choroby cywilizacyjne natury psychicznej spowodowane brakiem przerw) drastycznie wzrośnie niż gdyby ten sam
pracownik musiał odejść z pracy z

powodu raka.
Kilka lat temu pojawiło się rozwiązanie być może idealne, czyli szeroka
gama „wejpowych” alternatyw. Początkowo można je było palic swobodnie w miejscach pracy, jednak
szybko pojawiły się ograniczenia i
dziś z takich zamienników nie można już korzystać np. w komunikacji
miejskiej. Ciekawym rozwiązaniem
są m.in. IQOS-y (w porównaniu
do tradycyjnych używek redukują
substancje smoliste o średnio 90-95
proc.), na które sam przeszedłem.
Oczywiście nie korzystam z nich
przy biurku, ale w wydzielonych,
wentylowanych
przestrzeniach
tuż za biurem (bo nie produkują
dymu papierosowego) idę na nie z
kolegami/koleżankami jak na tradycyjną „fajkę” i wszystko zamyka
się w tych kilku minutach. Bo tak
naprawdę na odstresowanie nie
wpływają substancje w papierosie,
a sama „czynność palenia”. A mniej
stresu = większa efektywność. Więc
szanowni palacze – walczmy o swoje prawa i przekuwajmy nasze wady
na zalety!
#F.I. Dzierżyński

Z pamiętnika recepcjonistki, czyli
kilka słów pomiędzy „dzień dobry”
a „do widzenia”
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Honey, I’m back!
Tak, to dziś! To właśnie dziś jest ten dzień!
Recepcjonistka w akcji!
Tęskniliście?! Skoro to czytacie, to
chyba tak. Specjalnie dla tych, którzy pisali do redaktor naczelnej z
troską o to czy jeszcze żyję - tak, żyję
i mam się świetnie. Tak na marginesie, nie tylko wy słaliście zapytania
czy jeszcze żyję, czy może jednak
stres przedślubny mnie zjadł i wypluł same kości (I wish, bo parę kilo
by uciekło!).
Dalibyście wiarę, że zmiana nazwiska w dokumentach i wyrobienie
nowego dowodu to tak ciężka
praca? Ja bym nie uwierzyła, gdyby nie uświadomiła mi tego pani
w urzędzie. W przejście od biurka
do szafki z wnioskami wkłada całą
siebie. Wpisanie w komputer numeru pesel wyczerpuje rezerwy jej
sił, a podniesienie ręki o 10 cm nad
biurko po stary dowód, graniczy z
nadludzkim wysiłkiem. Podziwiam
tę kobietę. Gdyby Wonder Woman
żyła w Polsce, pracowałaby w urzędzie miasta i miałaby twarz tej pani.

Gooddamn it! Mój ślub nie może
przejść bez echa i muszę tu wlepić
kilka rozkmin. Ckliwa recepcjonistka alert! (Dżasta, nie bij!)
Od ślubu minęło już trochę czasu,
ale szczerze mówiąc, w ogóle nie
czuję zmiany. Tak naprawdę, jadąc
do kościoła, wystrojona jak szczur
na otwarcie kanałów, w białej sukni,
z welonem długim jak stąd do Krakowa, w ogóle nie czułam stresu.
Miałam wrażenie, że jadę na ślub
kogoś innego. Wiele osób powtarzało, żebym cieszyła się tym dniem
najmocniej jak się da, bo szybko
ucieka, a ja będę tęsknić i chcieć
więcej. Guzik prawda. Z łezką w
oku wspominam ten dzień i szkliste oczy Neandertalczyka, gdy zobaczył mnie przed ołtarzem (serio
serio, jak dobrze, że nie ma dostępu
do tej gazety, bo chyba by mnie
udusił), ale tak naprawdę wiem,
że wszystko wyszło idealnie i nie
chciałabym nic zmieniać. Kładąc się

do łóżka o 6 rano nie wiedziałam,
która część ciała boli mnie bardziej
i błogosławiłam, że to już po.
Anyway, przez te kilka dni urlopu,
które wymusiła na mnie sytuacja,
stęskniłam się za pracą. Za awanturami z szefem („Jak to nie będzie
cię przez 3 dni?! Nie przesadzasz
trochę?! Ślub to nie choroba!”), za
kurierami i dostawcami, którym
zawsze się śpieszy i muszą zostać
obsłużeni jako pierwsi, niezależnie
od długości kolejki, a każda prośba
o wylegitymowanie się lub chociaż
przypomnienie nazwiska, zostaje
przywitana prychnięciem, bo przecież muszę pamiętać każdego z
imienia, nazwiska, cech charakterystycznych, firmy i numeru dowodu.
Tęskniłam za niektórymi korpoludkami, którym słowo „dziękuję” albo
wałkowane od roku, „dzień dobry”,
nie potrafią czasem przejść przez
usta…
Najgorsze jednak było to, że w
sumie moje szczęście nikogo nie
obchodziło. Nie mówię o korpoludkach, którzy ledwie zwracają
na mnie uwagę w ciągu dnia, ale
mówię o współpracownikach. Na

palcach jednej ręki mogę policzyć
tych, którzy po moim powrocie do
pracy złożyli mi życzenia. Ba! Sam
administrator obiektu przy najbliższej okazji uścisnął mi rękę i złożył
gratulacje (z tym, że użył słowa
„kondolencje”). A przełożony, który
zawsze siedzi z oczami wlepionymi
w monitor i tylko czeka, kiedy zadzwonić z awanturą o błahostkę,
tym razem jakimś cudem, nie zauważył, gdy kilku ochroniarzy podeszło do mnie, uścisnęło mi dłoń
i cmoknęło powietrze koło mojego
policzka, składając życzenia.
Nie wymagam od nikogo salw honorowych na moją część i hucznej
imprezy w pracy z okazji mojego
zamążpójścia, ale minimum kultury
przydałoby się zachować, gdy wymaga się tego od innych. Jak to mówią „świeć przykładem, a nie oczami”. W końcu w pracy spędzamy ze
sobą większą część dnia i lepiej się
pracuje w przyjaznej atmosferze.
Pytacie co u neandertalczyka?
Umiera. Na katar. Biedaczysko
przeziębił się podczas podróży
poślubnej od klimy w naszym pokoju. W pełni sił chodzi do pracy, a

po powrocie do domu opuszcza
go energia do tego stopnia, że nie
umie sam podnieść ręki po pilota
do telewizora, a o przebraniu się nawet nie ma co wspominać. Ma taki
wyraz bezsilności wymalowany na
twarzy, że konkurować z nim może
tylko pani z urzędu. Gdy wróci z pracy, zakopuje się pod kołdrą i tylko
dróżka z chusteczek zdradza miejsce jego agonii.
Wczoraj, gdy chcąc być idealną żoną
(bo to czas, kiedy jeszcze kobieta
się stara), przyniosłam mu kubek
z gorącą herbata i rutinoskorbin,
pogłaskałam po czole, żeby sprawdzić temperaturę i podkręciłam
kaloryfer najbliżej łóżka, zamiast
„dziękuję” usłyszałam „mama robiła
rosołek” …
Dziś kaloryfery w całym domu są
ustawione na minimum temperaturowe, dzięki któremu nie zmienię
mieszkania w igloo, pilota od telewizora położyłam tam, gdzie nie

zagląda, czyli do kosza na pranie,
cały zapas czystych skarpetek schowałam , uprałam wszystko z kosza,
oprócz pilota oczywiście i jego rzeczy, które czekają aż przyjedzie mamusia z rosołkiem i się nimi zajmie.
Czystych ubrań nie będzie szukał,
bo nawet się nie orientuje, która
półka w szafie jest jego a obsługa
pralki to dla niego czarna magia.
Obiad dzisiaj ma wolne, pies czeka
na spacer, trzeba opróżnić zmywarkę, podczas gdy ja po pracy jestem
umówiona na kawę z przyjaciółką,
bateria w telefonie aktualnie ma 2
proc. a moja ładowarka gdzieś się
„zapodziała” w torebce.
Let’s play the game…
#PKS
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DZIENNIKARZ OBYWATELSKI
Z KORPO POSZUKIWANY
JESTEŚ LUB BYŁEŚ PRACOWNIKIEM
KORPO? MASZ LEKKIE PIÓRO
I CHCIAŁBYŚ SIĘ PODZIELIĆ
REFLEKSJAMI?
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZY
TWORZENIU TEJ GAZETY
REDAKCJA@KORPOVOICE.PL

KORPORADY ANETY

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Droga Aneto, Jakiś czas temu moja koleżanka z biurka obok przejęła stanowisko back up’a team leadera. Nadal pozostaje dla mnie tajemnicą, dlaczego Beata dobrowolnie przypisała sobie tę funkcję. Korzyści finansowych
brak, za to obowiązków i kolejnych tabelek do wypełniania z kwartału na
kwartał coraz więcej! Od momentu jej samozwańczego „awansu”, nasze
relacje uległy pogorszeniu. Nie plotkujemy już przy wspólnej kawie. Beata
zmieniła się nie do poznania. Stała się apodyktyczna i czepialska. Nagle zaczęło jej przeszkadzać w jaki sposób sortuję maile! Dasz (korpo)wiarę? Pewnego ranka, śmiertelnie poważna, podeszła do mnie i powiedziała: „Moniko,
PRZYPADKIEM zauważyłam, że w swojej skrzynce mailowej stosujesz zaledwie cztery kategorie. Czy nie uważasz, że to trochę mało jak na ten projekt? I zdecydowanie brakuje ci
kategorii „More urgent than urgent”. To pozwoliłoby lepiej zorganizować twoją pracę. Ja, w każdym razie,
biorę takie rzeczy pod uwagę podczas OCENY ROCZNEJ”. Słysząc to, oniemiałam ze zdziwienia. Wszyscy
dobrze wiemy, czym pachnie rzucona mimochodem wzmianka o ocenie rocznej. Na dodatek rzucona
przez samozwańczą prawą rękę team leadera. Widmo donosu ponuro snuło się po open spejsie. Od tamtego momentu nic już nie jest jak dawniej. Na sortowaniu maili skupiam się bardziej niż na realnej pracy,
głowiąc się, co zaliczyć do kategorii „More urgent than urgent”. Raz po raz wrzucam tam przypadkowego
maila, wysłanego do wszystkich od wysoko postawionego managera ... tak dla niekorpoznaki. Aneto, jak
korpożyć?!
Monia, 26 lat, Wrocław

Droga Moniko!
Zastępowy team leadera to przecież niezwykle ważna funkcja w każdym zespole! Wiem, bo
sama niegdyś z dumą piastowałam to stanowisko! Bóg jeden wie, ileż to niepłatnych nadgodzin
spędziłam na przygotowywaniu raportów, których nie potrafiła zrobić moja nierozgarnięta team
leaderka. Cóż to był za CHALLENGE! Do dziś leczę po tym łyse placki na głowie i miewam koszmary
o ścigających mnie deadline’ach. Moje wyrazy szacunku dla Niezłomnej Beaty - Kobiety z Żelaza! O
taką Korpolskę walczyliśmy! Brawo Ty, Beata! To się nazywa prawdziwa DEDICATED ATTITUDE TO
WORK! I nieprawdą jest, że Beata jest frajerką. To, że firma nie płaci za jej za dodatkowe obowiązki,
wcale nie oznacza, że ją wyzyskuje. Zamiast obsesyjnie mówić o pieniądzach, powinniśmy skupić się
na wartościach niewymiernych. Czyż nie ma takich rzeczy, których nie należy, a nawet NIE MOŻNA
przeliczać na pieniądze? Czy nie warto czasem poświęcić się dla idei? Dla IDEI DANYCH, droga Moniko? Korzyści materialne i tak przyjdą z czasem. Wiem to na pewno. Wystarczy tylko, jak to pięknie
powiedział Steve Jobs, „love what you do”.
I kto wie? Być może już za 3 lata Beata zyska szansę na zostanie prawdziwym team leaderem?
A jeśli podliże się, komu trzeba to i nawet już za 2? Who knows? I am so excited about that!

www.korpovoice.pl
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Jedz (zdrowo), módl się,
kochaj… i pracuj
Tak pędzimy, lecimy, gnamy … Dni
nie wiadomo kiedy mijają. Czasem
coś zjemy, czasem pod koniec dnia
orientujemy się, że ostatni posiłek
był rano. Czasem musimy zrzucić
trochę ciałka, bo się zasiedzieliśmy
za biurkiem, a czasem po prostu
zmienić nawyki żywieniowe, bo ile
można jeść fast foody i hot dogi z
Shella.
Niektórzy korzystanie z cateringu
dietetycznego traktują jako czas
ekstra dla siebie, bo przecież zama-

wiając miesięczną dietę, nie trzeba
już odwiedzać tak często sklepów
spożywczych, stać w kolejkach i
przede wszystkim gotować.
Codziennie rano (wręcz jeszcze w
nocy) w recepcjach biur pojawiają się oni - dostawcy i producenci
z firm cateringowych. Każdy przy
wejściu odbiera swoją paczuszkę
i tym sposobem ma zagwarantowane wyżywienie na cały dzień
z uwzględnieniem konieczności
spędzenia w biurze nadgodzin. Ale

czym te firmy się różnią, jaką dietę
wybrać dla siebie, ile kalorii dostarczanych organizmowi jest optymalne dla nas?
Na wiele pytań musimy poznać odpowiedzi, zanim zdecydujemy się
na wybór dostawcy. Poniżej wybraliśmy dla was kilka firm, które od lat
zajmują się cateringiem dietetycznym i nieco przybliżą nam „ z czym
się go je”.
# REDAKCJA

Od teraz nie dieta,
tylko Zdrowa Energia

Odpowiednio zbilansowana dieta jest niezbędnym elementem
zdrowego trybu życia i utrzymania
prawidłowej masy ciała. Niestety
obecne tempo życia sprawia, że
często rezygnujemy z przygotowania posiłków, a to odbija się negatywnie nie tylko na naszej sylwetce,
ale jeszcze bardziej na zdrowiu i samopoczuciu. Myśląc o tym stworzy-

liśmy catering dietetyczny Dietific,
dostarczający prawdziwe, zdrowe
i naturalne jedzenie w sposób wygodny i łatwo dostępny.
W Dietific od prawie 5 lat przygotowujemy codziennie smaczne i zdrowe zestawy. Stawiamy na wypracowany przez nas autorski program
Zdrowa Energia, bo wiemy, że nie
tylko kaloryczność jedzenia ma zna-

czenie, ale cały kompleks składników odżywczych i prozdrowotnych
jakie niesie w sobie naturalna żywność. Nasze diety są komponowane
z uwzględnieniem odpowiedniego
zestawu makroskładników, różnorodności (korzystamy z ponad
500 naturalnych produktów) oraz
źródeł substancji bioaktywnych popularnie nazywanych superfoods.

Nasze menu, nad którym czuwa dr
Krystyna Pogoń, to wiele sprawdzonych potraw, ciągle wzbogacanych
o sezonowe warzywa i owoce od lokalnych dostawców, co gwarantuje
ich wyjątkowe walory odżywcze.
W Dietific wierzymy, że zdrowe
jedzenie nie tylko może, ale wręcz
powinno być smaczne. Codzienne
posiłki, nawet te zdrowe, muszą stanowić dla nas przyjemność. Dokładamy starań, aby nasze dania miały
ciekawy smak, wynikający z użycia
dobrych jakościowo składników i
dużej gamy ziół i przypraw. Zawsze

planujemy takie potrawy, które dobrze sprawdzają się po odgrzaniu i
łatwo je zjeść nawet w biegu.
Dbając o to, co znajduje się na naszym talerzu, jednocześnie inwestujemy w siebie i swoje zdrowie
nie tylko dziś, ale też w przyszłości.
Dlatego jeżeli naprawdę nie mamy
czasu na gotowanie, skorzystajmy
z pomocy profesjonalistów, przygotowujących posiłki, które dostarczają zdrowej energii potrzebnej
każdego dnia.
Dietific to catering dietetyczny dostarczający codziennie zbilansowa-

ne zestawy jedzenia na terenie Krakowa i okolic (Wieczka, Skawina,
Michałowice, Mogilany, Zielonki).
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Zatrzymać młodość
na dłużej
Środowisko biurowe z pewnością nie
jest tym, które nasze organizmy lubią
najbardziej. Stres, klimatyzacja, brak
naturalnego światła, promieniowanie
z ekranów komputerów, to wszystko
sprzyja starzeniu się komórek w naszych
ciałach. Z prof. Kingą Borowicz-Reutt z
UM w Lublinie rozmawiamy o tym, jak
spowolnić ten destrukcyjny proces.
Stworzyła pani produkty, które
pomagają w wewnętrznej regeneracji komórek i spowalniają
procesy starzenia się organizmu.
Jak to się pani udało?
Interesuję się medycyną estetyczną
i przeciwstarzeniową, nieustannie
szukam więc sposobów na to, by
pomóc ludziom nie tylko dłużej być
zdrowszymi, czuć się lepiej we własnych ciałach, ale także poprawić
urodę, bądź też zatrzymać ją na dłużej. Swoich poszukiwań nie ograniczam jednak wyłącznie do medycyny zachodniej, ale sięgam także po
starożytną, zwłaszcza po medycynę
chińską. To właśnie wśród roślin
azjatyckich, często stosowanych w
tamtejszej medycynie odnalazłam
traganka błoniastego (Astragalus
membranaceus), roślinę o niezwy-

kłych właściwościach, która stała się
podstawowym składnikiem stworzonych przeze mnie suplementów.
Co takiego zafascynowało panią
w traganku?
Przez lata Astragalus był ceniony
za swoje ogólnoustrojowe działanie regulacyjne (tu: m.in. działanie
antyoksydacyjne). Niedawno odkryto jednak inne jego unikalne
właściwości a mianowicie, że działa
również adaptogennie, co oznacza,
że ingeruje w procesy regeneracyjne organizmu, przedłużając czas
żywotności komórek, tkanek i narządów, a także potrafi ochronić je
przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi choćby jak promieniowanie UV. Poza tym wyciąg
z korzenia Astragalusa zawiera po-

SEX W MNIEJSZYM MIEŚCIE

nad 230 substancji aktywnych, tak
więc dobroczynne właściwości tej
rośliny, biorą udział jeszcze w wielu
innych procesach zachodzących w
naszych organizmach np. w działaniach przeciwmiażdżycowych.
Jednak w produktach, które pani
stworzyła, oprócz traganka znalazły się też inne substancje?
Tak, bowiem w farmakologii dąży
się do efektu synergii czyli łączenia trzech, czterech substancji
aktywnych, które oddziałując na
siebie, potęgują swoje wzajemne
działanie. Ponieważ Astragalus
wpływa dobroczynnie na tkankę
łączną, m.in. poprzez nasilanie syntezy kolagenu, uznałam, że warto
wzmocnić ten proces innymi substancjami. W „Astragalus Beauty”
znalazł się więc kolagen, witamina
C, która pobudza jego syntezę, a
także MSM czyli naturalny związek
siarki, nasilający produkcję białek w
tkance łącznej. W efekcie udało się
stworzyć suplement, który istotnie
wspiera od wewnątrz naturalne odmładzanie skóry, pomaga utrzymać
jej jędrność i elastyczność.
Czy ludzie dużo czasu spędzający w biurach, przed monitorami,
mogliby zatrzymać procesy starzenia, suplementując się opra-

Ale nie tylko promieniowanie
nam szkodzi. Wielu korpoludków
godzinami nie ma dostępu do naturalnego światła, wielu spędza
całe dnie w klimatyzowanych pomieszczeniach...
Brak dostępu do naturalnego światła nasila stres, klimatyzacja natomiast przesusza skórę, narażając ją
na wzmożone działanie wolnych
rodników, w efekcie procesy starzenia w naszych organizmach zachodzą szybciej.

Kinga Borowicz-Reutt

nizmie, zatem pierwsze efekty możemy zaobserwować dopiero po
dwóch tygodniach stosowania suplementu. Rolą stworzonych przeze
mnie produktów jest przywracanie
równowagi w funkcjonowaniu komórek. Po dwóch tygodniach można już zaobserwować lepsze samopoczucie, zwiększoną ilość energii,
lepsze nawilżenie skóry i delikatne
rozjaśnienie występujących na niej
przebarwień. W okresie od 4 do 6
tygodni, te wszystkie efekty wyraźnie zyskują na sile. Lepiej wyglądamy, lepiej się czujemy.

Jak długo winniśmy stosować takie specyfiki?
Tak długo, jak długo jesteśmy narażeni na działanie niekorzystnych
czynników zewnętrznych. Ale należy pamiętać, żeby robić sobie przerwy np. pięć miesięcy suplementacji, jeden miesiąc „oddechu”, bo
inaczej nasz organizm może stracić
wrażliwość na działanie danej substancji i przestać na nią reagować.
#Marta Nowak

Jak szybko i jakie efekty mógłby
uzyskać ktoś pracujący w takich
warunkach, kto zacząłby przyjmować suplementy z tragankiem?
Substancje aktywne muszą mieć
czas, żeby zadziałać w naszym orga-

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Instalove. Kiedy jednym
kliknięciem, możesz zmienić
swoje życie…

Obserwując świat, widziałam już chyba wszystkie modele
miłości: z obcokrajowcem, z Polakiem (jako kochanka),
damsko-męską, męsko-męską i kobiecą, wydawałoby się każdą. Tak więc w dobie Internetu i wszechobecnych portali
randkowych, nie powinno być dla mnie dziwnym, że ktoś
znajduje miłość na… Instagramie.
Zawsze mnie zastanawiało, jak strzała Amora potrafi pokonać wszystkie
złącza, rozdzielacze, rutery i wylądować ponad 8.500 km w innej strefie
czasowej. Czy tak właśnie działa
przeznaczenie? Dwoje ludzi z niewiadomych przyczyn, znalazło się na
Instagramie i wymieniło serduszka
pod zdjęciami, wielka miłość, ślub,
dzieci - kurtyna.
Jest to o tyle piękne, co jednocześnie
przerażające. Wiem, wiem- kiedyś
pisało się listy do szkolnych miłości i
uczucie trwało od wakacji do wakacji. Tu jednak wakacje spowodowały

cowaną przez panią kompozycją
substancji aktywnych?
Wielu osobom wydaje się, że jedynie wychodząc na słońce winni
zabezpieczać się przed szkodliwym działaniem promieniowania
słonecznego, tymczasem badania
pokazują, że podobnie negatywne
działanie ma promieniowanie niebieskie emitowane przez ekrany
komputerów, tabletów czy smartfonów, a przecież współcześnie jesteśmy na nie narażeni nieustannie.
Dlatego przygotowując się np. do
wielogodzinnej pracy przed komputerem, winniśmy zabezpieczać
skórę kremem z filtrem UV. Od wewnątrz natomiast możemy to robić
właśnie zażywając substancję z
Astragalusem.

okazję do spotkania i tak moja najlepsza przyjaciółka, niewiele myśląc,
spakowała się, kupiła bilet do Nowego Jorku i poleciała spotkać człowieka, którego ostatnie pół roku znała
tylko z Messengera.
Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie to, że jest to dziewczyna
twardo stąpająca po ziemi i wiedząca co w życiu dla niej jest ważne.
Czyżby miłość miała do jej serca jakieś specjalne dojście?
Nie dziwią mnie relacje nawiązywane przez Internet. Można by nawet
powiedzieć, że to jest znak naszych

czasów. Sposób w jaki ja poznałam
swojego mężczyznę, może odejść
już za kilka lat do lamusa. Mam
wrażenie, że przyklejeni do swoich
smartfonów, już niedługo dziwić
się będziemy, jak można poznać
miłość pytając o drogę. Moja przyjaciółka zasiliła kręgi znajomych,
które do miłości podeszły w sposób
nowoczesny. Może jest w tym jakaś
logika? Może właśnie lepiej poznać
najpierw swoją love, a dopiero za jakiś czas spotkać się z nią tête-à-tête ?
Pół roku pisania sprawiło, że są sobie
bliscy, że znają się jak łyse konie, że

są przyjaciółmi. Paradoksalnie, pomimo namiętności, która niewątpliwie
tam jest, postanowili się najpierw
poznać- niefizycznie- emocjonalnie.
Czy to w czasach, gdy seks jest dostępny na jedno kliknięcie, nie jest
romantyczne?
No ok, ale co by było, gdyby jednak
coś jej w nim nie pasowało? Mogło
się tak przecież zdarzyć, w Internecie
rzadko kiedy odkrywamy wszystkie
swoje mroczne tajemnice. Do tego
trzeba długich rozmów przy winie
i nieskończonej ilości wspólnie wypalonych papierosów. Mogło, ale się
nie zdarzyło. Nie namawiam tu nikogo do rzucania wszystkiego i wsiadania w samolot do każdego jednego
pana/pani, którzy zostawią pod postem serduszko. Umówimy się, nie
wiem, jak to działa, że akurat on ją, a
ona jego. Co dalej z tym uczuciem?
Jakby nie było wystarczająco dziwnie i cudownie zarazem, miłość okazała się spełniona, a moja przyjaciółka dostała pierścionek zaręczynowy.
Czyli jednak da się być pewnym, nie
czekając 5 lat na deklaracje . Czyżby
ludzie za oceanem mniej bali się
wyzwania, które nazywa się małżeństwem?

Szukanie miłości to fizjologiczna potrzeba każdego z nas, można mówić,
że kariera i korpożycie wyczerpują
nas na tyle, że nie mamy już sił szukać. Dlatego portale randkowe są
tak okupowane. Można powiedzieć,
że miłość jest niepotrzebna. Jednak
jest to największe kłamstwo obecnej epoki. Praca nie da nic, jeżeli nie
mamy się z kim dzielić efektami.
Nie mamy z kim przegadać sytuacji
w biurze, nie mamy z kim oderwać
się od tego świata. Ok, zgodzę się
- można mieć przyjaciół, jednak w
trudnej sytuacji i tak na koniec dnia
zostajemy sami z poduszką i głową
pełną nierozwiązanych problemów.
Lekarstwem na to wszystko jest ramię ukochanej osoby. Dlatego, kibicuję mojej przyjaciółce w walce o to
uczucie. Miłość nie wybiera. Banał? A
może właśnie wybiera i wybrała ich
dla siebie.
Z własnego doświadczenia wiem,
że związki na odległość nie są łatwe.
Przechodziłam przez etap zmian
stref czasowych i wstawania o 5.40,
żeby przez 20 minut porozmawiać
przez Skype. Ludzie w takim modelu mogą dobrze funkcjonować jakiś
czas. Poznać się, pokochać jeszcze

mocniej. Jednak z czasem potrzeba
bliskości wygrywa i zaczynają się
problemy. Dobrze jest, jeżeli obie
osoby chcą tego samego i chcą osadzić swoją miłość w jednym czasie
i przestrzeni. Gorzej, jeżeli oboje
mają swoje plany życiowe, które
wymagają poświęcenia swojego
dotychczasowego życia dla drugiego człowieka. W moim wypadku to
nie wypaliło i inne rzeczy okazały
się ważniejsze. A może nigdy go nie
kochałam. Ze swoim obecnym partnerem, przeprowadziłabym się do
„Pcimia Dolnego”. Miłość to chemia,
której nawet jako romantyczka nie
staram się zrozumieć. Myślę, że w
dzisiejszych czasach jest ona trudniejsza niż w czasach naszych dziadków i rodziców.
Czy będzie kontynuacja historii
mojej przyjaciółki i człowieka zza
siedmiu mórz? Jeżeli tak się stanie,
na pewno dam znać. Tymczasem
wznoszę toast za Wasze miłości, Drodzy Czytelnicy, nie traćcie nadziei. Jeżeli jeszcze jej nie spotkaliście, to rozglądajcie się dobrze. Mogła schować
się tuż za rogiem albo kontynentem.
#Kelly MadShow
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Jedność buduje

Współczesny związkowiec to nie stary, roszczeniowy,
średnio lotny facet z wąsem, ale przede wszystkim człowiek
zaangażowany w rozwój firmy, któremu zależy na pracy w niej
i na tym, by ta przynosiła satysfakcję zarówno pracownikom,
jak i pracodawcy – mówi Ksenia Ulanowicz-Sienkiel,
założycielka Związku Zawodowego w Eurobanku i członek
oraz sekretarz krajowej sekcji młodych NSZZ „Solidarność”.

Niełatwo dziś chyba przekonać
Polaków, zwłaszcza ludzi z korpo, do członkostwa w związkach
zawodowych?
Ksenia Ulanowicz-Sienkiel: Niełatwo, po pierwsze, ze względu
na stereotyp związkowca, jaki
panuje w społeczeństwie, a po
drugie, z powodu nieprzychylności menedżmentu do zrzeszania
się pracowników, co poniekąd
również wypływa z tej pierwszej
przyczyny. Pamiętam, jak w czasie,
gdy jako Sekcja Regionalna Sekcji
Młodych w Regionie Wielkopolska,
organizowaliśmy na uniwersytecie w Poznaniu cykl spotkań dla
studentów na temat prawa pracy
i związków zawodowych, jeden z
naszych członków, który czekał na
słuchaczy przed salą wykładową,
podsłuchał rozmowy studentów.
Spodziewali się, że będzie do nich
przemawiał starszy facet z wąsem.
Później byli zaskoczeni, że stanął

przed nimi młody, inteligentny
człowiek, dodatkowo dobrze zorientowany w kwestiach prawnych
i w sytuacji gospodarczej na rynku.
Powszechnie uważa się, że
związkowiec to osoba słabo wykształcona, niezaangażowana w
proces pracy czy rozwój firmy, za
to roszczeniowa i skora do robienia zadymy?
Mniej więcej tak to wygląda. Tymczasem dziś związki tworzą głównie ci, którym zależy na pracy w
danej firmie, lecz nie podoba im
się na przykład organizacja w niej
i chcieliby wspomóc jej modyfikację. Zależy im na rozwoju firmy, nie
zaś na podcinaniu gałęzi, na której
siedzą. Są to osoby dobrze wykształcone, dobrze zorientowane
w sytuacji rynkowej, dokształcające się w kwestiach praw pracowniczych, czynnie uczestniczące w
spotkaniach i warsztatach związ-

kowych zarówno w kraju, jak i za
granicą.
Co tak naprawdę mogą dziś osiągnąć związkowcy? Powszechnym jest raczej postrzeganie
związkowców jako występujących przeciw pracodawcy, a nie
wspierających go.
Spójrzmy choćby na fabrykę Volkswagen Poznań. Związkowcy
tego przedsiębiorstwa mając silne
uzwiązkowienie, wynoszące 70
proc., wywierają nacisk na pracodawcę, a ich pozycja negocjacyjna
jest znacznie lepsza. Przekłada się
to na dialog z pracodawcą, realnie
tworzy i rozwija korporację. Siłą
jest przepływ informacji pomiędzy
członkami związku zawodowego i
dzielenie się problemami. Pozwala
to reagować i realnie zmieniać środowisko względem potrzeb. Dziś
związkowcy VW, jak sami mówią,
przede wszystkim chcą utrzymać

status quo – dobre warunki pracy,
które mają wynegocjowane. Są w
związku, by pokazać pracodawcy,
że im zależy. Kolejna rzecz, to np.
zmiana wynagradzania starych i
nowych pracowników. Obecnie
obserwuje się w Polsce dziwny
trend lepszego wynagradzania nowych pracowników, od tych z długim stażem w firmie i z doświadczeniem na danym stanowisku,
bo nowi za pieniądze, jakie dostają
„starzy” nie chcą pracować. W VW
tego nie ma, bo ZZ dba, by do takich sytuacji nie dochodziło.
Ale czy faktycznie działalność
związków opłaca się pracodawcom?
Uzwiązkowienie w Polsce mamy
na poziomie 11 proc., tymczasem
w innych krajach, zwłaszcza w
krajach skandynawskich jest ono
znacznie wyższe. Im większe - tym
wyższy udział płac w PKB i tym
samym lepsze warunki pracy i wynagrodzenie. To wszystko ze sobą
koreluje. Ciekawie i przekrojowo
napisał kiedyś o tym „The Guardian”, analizując rolę związków
zawodowych w różnych strukturach społecznych i gospodarczych.
Artykuł pokazuje na przykład, że
gwałtowny spadek liczby członków związków zawodowych bezpośrednio przyczynił się do wysokiego poziomu nierówności w
dochodach. Obecny rząd potępia
to i przywraca związki do łask.

Założyła
pani
związek zawodowy w Eurobanku?
Czy coś od jego
powstania
się
zmieniło?
Startowaliśmy
z
pozycji niepewności i strachu, tymczasem dziś, po
6 latach działania
ZZ, mogę z dumą
stwierdzić, że Eurobank jest najbardziej rozwijającą
się organizacyjnie
- w aspekcie związkowym - firmą w
sektorze bankowym. Udało się zmienić całkowicie
kształt funduszu socjalnego, mamy
reprezentację międzynarodową,
współpracujemy z Państwową
Inspekcją Pracy, mamy własną
32-osobową Społeczną Inspekcję
Pracy, dotarliśmy do praktycznie wszystkich działów w firmie i
zwiększyliśmy uzwiązkowienie ponad dwukrotnie. Chcemy oddziaływać oddolnie, bo przy takim kształcie rynku pracy w Polsce, poziomie
fluktuacji oraz biorąc pod uwagę
koszty związane z tym zjawiskiem,
zaangażowany i świadomy pracownik jest na wagę złota.

Ksenia
UlanowiczSienkiel

Myślisz o założeniu związku
zawodowego w swojej firmie?
Skontaktuj się z nami:
Dział Rozwoju Związku
NSZZ “Solidarność”
tel. 58 308 43 63
drz@solidarnosc.org.pl
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
Krajowy Koordynator ds. Rozwoju
Magdalena Szymańska
kom. 501 606 327
m.p.szymanska@solidarnosc.org.pl

#Justyna Szawłowska

LIDERKA PO PRZEJŚCIACH

Rekrutacja = frustracja

Wiecie, co czuje wasz przełożony,
kiedy dostaje od was wypowiedzenie?
Po pierwsze zawód, że nie zdołał
was zatrzymać w firmie. Być może
nie poświęcał wam wystarczająco
uwagi, może nie poznał się na waszym
potencjale, może nie dostrzegł, kiedy
zaczęliście się nudzić i szukać nowej
pracy.
Robi sobie wyrzuty i szuka winy w
złym systemie albo w samym sobie. A zaraz później czuje strach, że
nie uda mu się znaleźć godnego
następcy na wasze miejsce. Rekrutacja bowiem przypomina trochę
loterię, ruletkę. Przygotowujemy się
do tego spotkania, studiujemy CV,
zadajemy mądre albo podchwytliwe pytania. A kandydat świetnie
odpowiada na nie, widać, że odrobił
zadanie domowe z wiedzy o firmie,
umie się sprzedać, zależy mu na
zdobyciu tej pracy. No i chwytamy
przynętę, proponujemy umowę, a
po kilku tygodniach w miejscu pracy okazuje się, że osoba kompletnie
się nie nadaje do zadań, które wy-

konujemy.
Dlaczego tak trudno znaleźć dobrego, zaangażowanego pracownika,
który naprawdę chce pracować?
Momentami podczas rozmów rekrutacyjnych mam wrażenie, że
kandydat przychodzi na takie spotkanie dla rozrywki, dla sportu, w
zasadzie wcale nie zależy mu na
zdobyciu zatrudnienia. No bo jak
wytłumaczyć fakt, że dziewczyna
na pytanie, z czego jest najbardziej
dumna odpowiada, że udało jej się
samodzielnie ugotować obiad. I
wszystko byłoby jeszcze OK (chociaż pewnie każdy z was znalazłby
w głowie dużo bardziej profesjonalne zadanie, którym chciałby się

pochwalić) do momentu, kiedy po
bardziej szczegółowych pytaniach
okazuje się, że ta dziewczyna kupiła półprodukty w Lidlu, które podgrzała w mikrofalówce. Można to
oczywiście tłumaczyć stresem, ale
naprawdę?
Albo chłopak, który dosłownie
przysypia w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, mówi baaaaardzo powoli
z półprzymkniętymi powiekami. I
po kilku minutach z koleżanką zaczynamy się zastanawiać, czy on
nie próbuje nas zahipnotyzować.
No bo takie rzeczy, że ktoś wpisał
sobie w CV znajomość rzadkiego
języka np. szwedzkiego i w trakcie
rozmowy wychodzi, że w zasadzie,
to dlatego tak wpisał, że często kupuje artykuły z Ikei, to już nas nawet
nie śmieszą. Raczej budzą lęk. Czy ci
kandydaci, którzy mają docelowo
stać się członkami naszych zespołów, naprawdę mają nas - osoby
rekrutujące - za idiotów? Ich celem z
pewnością jest wykazać się sprytem
i przebiegłością, odpowiadając na
pytania w taki sposób, żeby zdobyć
sobie komisję, czyli spowodować,
żeby uwierzyła, że oni właśnie są
idealnymi kandydatami. A jednocześnie czymś tak zaskoczyć, zau-

roczyć, żeby komisja zapamiętała
ich twarz, jakiś szczegół z rozmowy,
żeby kandydat stał się żywą osobą,
a nie tylko wydrukowanym CV.
Dlaczego musimy się uciekać do jakichś sztuczek rekrutacyjnych, gier
w mediach społecznościowych?
Dlaczego nie możemy po prostu
przygotować kilku mądrych pytań, licząc na uczciwość kandydata
w odpowiadaniu? Dlaczego dział
rekrutacji przestrzega nas przed
dawaniem kadydatom zadań do
wykonania? Czy to, że chcemy ich
sprawdzić na żywo w zadaniach, do
których nie mogą wykuć formułki
odpowiedzi na pamięć, naprawdę
spowoduje, że potencjalny kandydat przestraszy się firmy? I zamiast
pożytku przyniesie więcej szkód, bo
pójdzie fama, że tam to jest dopiero

trudno się dostać.
Ciekawe, czy właśnie z tego powodu w niektórych firmach zrezygnowano z testów z Excela i językowych
wykonywanych na miejscu przed
rozmową rekrutacyjną. A może stało się tak z powodów finansowych,
bo w przeprowadzanie tych testów,
a potem w ich opracowanie, było
zaangażowanych sporo osób. Teraz mogą one poświęcać swój czas
bardziej praktycznym zajęciom,
np. przeprowadzaniu wstępnych
rozmów telefonicznych z kandydatami. No ale przecież powinno nam
wszystkim zależeć, żeby od początku oddzielić ziarna od plew i wychwycić naprawdę dobrze rokujące
i wyróżniające się jednostki. Szkoda
czasu na szkolenie kogoś, kto się nie
nadaje. Dlatego apeluję do team le-

aderów i managerów – nie dawajcie
sobie wciskać kitu! Szukajcie kandydatów, którzy naprawdę spełniają
wasze wymagania na konkretny
wakat. Mimo że czasem przypomina to szukanie igły w stogu siana,
to moim zdaniem warto. Wierzę
w ludzi i wiem, że gdzieś ukrywają
się takie skromne pracowite mróweczki, które nie potrafią świetnie
sprzedać się podczas rozmowy, bo
nie studiowały marketingu albo nie
mają łatwości w mówieniu o sobie
i swoich osiągnięciach. Myślę, że
tu można posłużyć się techniką ze
sztuki sommelierskiej, bo ponoć
najlepsze wina mają najskromniejsze etykiety. Smacznego!
Dobrze, że są jeszcze praktyki i staże,
bo uważam to za najlepszy sposób
na znalezienie pracownika. Student,
któremu się chce trochę popracować, a nie byczyć całe 3 miesiące, to
już dobry omen. Widząc go na miejscu pracy przez miesiąc możemy
naprawdę stwierdzić czy ktoś się
nadaje. Pomimo różnych szkoleń i
sztuczek rekrutacyjnych w większości przypadków najlepszą techniką
okazuje się nasza intuicja. Tylko raz
mnie zawiodła, więc na około 100
przeprowadzonych rozmów, myślę,
że to dobra statystyka.
#Ania z Krakowa
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Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Październik 2018
Na temat wyglądu matek można
by słuchać godzinami, szczególnie od osób, które dzieci nie mają,
i które zawsze znajdą powód do
krytyki. Pójdziesz do pracy raz w
nieuprasowanej marynarce (no
umówmy się, nie każdy jest urodzony do noszenia garniturów,
niektórym lepiej wychodzi noszenie sukienek niezgodnych z
korporacyjnym dress codem), to
usłyszysz: Kobieto, ogarnij się, te
dzieci cię zajadą, nie masz dla siebie w ogóle czasu, wyglądasz jak
kocmołuch, zrób coś dla siebie,
zadbaj, fryzjer się o ciebie pytał.
A jak mówisz, że po pracy idziesz
na hybrydę, to wokół tylko głos
oburzenia - Ale jak to, manicure?!
Po dzieci biegnij szybko, czekają
na ciebie w placówkach, płaczą,
nie dość, że osiem godzin w robocie siedzisz to jeszcze chcesz
iść do kosmetyczki? No naprawdę, o dzieciach byś pomyślała,
zamiast próżność swą zaspokajać, pindrzyć się i stroić. Kto to widział, żeby matka dzieciom tak się
ubierała na kolorowo. Żeby włosy
miała codziennie ułożone. Przecież powinnaś być zaniedbana,

narzekająca i wiecznie niezadowolona. I biadolić, że 500 plus nie
takie, że samotne matki niczego
od państwa nie dostają, że alimentów były nie płaci…
Generalnie rzecz ujmując, wszystkie te uwagi chowam sobie głęboko. Do torebki. Luis Vuitton. A
jak mam akurat dzień zakupowy,
to do zakupowej foliówki z Lidla.
Ale w sumie nie o tym miał być
ten tekst. Miał być o przyjemnościach dnia codziennego. I o
tym, że ten dobry wygląd to taki
trochę wynik naszego dobrego
samopoczucia. Bo jak mieliśmy
rano udany seks i ktoś nam kawę
podał do łóżka, to uśmiech nam

KORPOTATA
z twarzy nie zniknie do końca
dnia, a policzki będą rumiane i
bez różu. A jak spędzimy weekend w jakimś fajnym miejscu, to
i na bronzerze zaoszczędzimy,
bo opalenizna na nosie sama się
zrobi. Bo tak sobie myślę, że najpiękniejsze kobiety to te, które
są szczęśliwe. I nawet jak waga
rano powie ci, że ważysz trochę
za dużo, to też się świat od tego
nie skończy. A zakończyć dzień
szarlotką na kruchym cieście jest
miło i fajnie, i daje kolejne +10
punktów do szczęścia i dobrego
samopoczucia. Najlepsza szarlotka to ta domowa, ale najpiękniejszy manicure umęczonym
dłoniom serwuje So Chic Beauty
Bar, oczywiście w Mordorze.
#Magda Seko

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Korporacyjny wyścig
szczurów w przedszkolu
Nie wierzyłem dopóki nie zobaczyłem. Jestem zrażony do korporacji,
to pewne. Ale nigdy bym się nie
spodziewał, że na własnej skórze
odczuję próby korporacyjnego podejścia do dzieci w… przedszkolu!
W niektórych aspektach życia, naprawdę, co za dużo to niezdrowo.
Ale od początku. Gdy 3-latek wybiera się do przedszkola, to w grę
wchodzą dwie opcje - przedszkole
państwowe, do którego teoretycznie każde dziecko powinno się
dostać „z urzędu” oraz przedszkole
prywatne. Nasze początkowe podejście było mocno zbliżone do
wyboru między polską, państwową służbą zdrowia, a leczeniem się
w prywatnych klinikach. A to nie
do końca tak. Padło na prywatne
przedszkole, ze świetnym zapleczem nauczycielskim, miłą atmosferą, nowym wielkim budynkiem w
bezpiecznej części dużego miasta.
Przecież na czym jak na czym, ale
na edukacji dzieci oszczędzać nie
będziemy. W folderze ładnie ujęte
profilowanie dziecka, wysłuchiwanie jego oczekiwań i planów na
przyszłość - brzmi nieźle, prawda ?
Po nieco ponad 2 tygodniach okazało się, że przedszkole, w którym
znajduje się nasze 3- letnie dziecko,

to wyciskarka umysłów, czerpiąca
pomysły wprost z korporacyjnego
ładu organizacyjnego. Niech ktoś
mi wytłumaczy jaki jest sens pełnego zagospodarowania 3-latkowi
dnia od 8.30 do 16.00 ? W jakim
celu ma on odbywać niemal codziennie rozmowy z pedagogiem,
logopedą, wuefistą, itd. Dlaczego
w niemal ośmiogodzinnym planie
dnia na najzwyklejsze nudzenie się,
które moim zdaniem najlepiej uruchamia u brzdąców kreatywność,
zostawiono raptem 30 minut po poobiedniej drzemce ? I jeszcze jedno
- nauczyciele jak szefowie w korpo,
dość bezwzględnie zachęcają do
zostania po godzinach. „Bo dziecko
trzeba zmęczyć” - tak nam mówiono. Tak więc po godzinie 16 jeszcze
zajęcia z baletu i hiszpańskiego. Trzy
razy w tygodniu…fuck ! Co mocno
niepokojące, te korporacyjne elementy funkcjonowania przedszkola
popierali niemal wszyscy rodzice.
Niemal, gdyż byłem jedynym, który po 2 tygodniach zbuntował się i
spróbował dać dzieciakom trochę
wolności. Spoglądano na mnie od
tego czasu tak, jakbym palaczom
w korpo zabrał wszystkie przerwy
na fajkę. I jeszcze tę obiadową, a
co tam. I rzecz kolejna – wyżywie-

nie. Od A do Z w formie cateringu
dietetycznego. Rozumiem, że specjalnie szykowane dania dla dzieci,
że różnorodna dieta i możliwość
wybrania dla dziecka każdego dnia
1 z 3 różnych rodzajów przekąsek.
Ale odniosłem wrażenie, że kompletnie nie tędy droga w przypadku
malutkiego dziecka, potrzebującego świeżo przyrządzonych potraw
prosto od Pani Kucharki chodzącej
po przedszkolu w drewniakach,
z wielką michą zupy. Finalnie zabraliśmy małego do przedszkola
państwowego. Naraziliśmy go, jak i
siebie, na stres związany z przenosinami, ale po tygodniu chciał iść się
bawić z kolegami, bez konieczności
wpychania go na siłę do korposali z
dwiema szefowymi czekającymi na
rozwój jego zawodowych umiejętności. Tak, powinno być chociaż trochę o kwestiach zawodowych. Wyobraźcie sobie na jakich obrotach
funkcjonuje własna działalność,
gdy przekazujesz dziecko w ręce,
którym szybko przestałeś ufać. Do
tego poziom stresu z tym związany
psuje atmosferę w domu, a za nią
idzie klimat w firmie. To jedna z wad
pracy na swoim - życie prywatne
w bardzo mocny sposób przeplata
się z zawodowym. Codziennie i bez
uprzedzenia. W korpo to był dopiero chillout…
#KORPOTATA

W dniach 26-28 listopada w Warszawie w hotelu Marriott odbędzie się XIII Międzynarodowy Kongres PMI PC. Jest
to największa w Polsce konferencja branżowa, na której spotkają się specjaliści i praktycy w dziedzinie zarządzania projektami, liderzy biznesu, mówcy motywacyjni a także eksperci z zakresu komunikacji, psychologii i nowych
technologii. Celem tego wyjątkowego wydarzenia jest wymiana doświadczeń i wiedzy pochodzącej z różnych
obszarów zarządzania projektami, zdobycie nowych umiejętności oraz poszerzenie sieci kontaktów dzięki specjalnych moderowanym sesjom networkingowym.
Bilety są dostępne w sprzedaży, ale liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej szczegółów na www.congress.pmi.org.pl
Zapraszamy!

www.korpovoice.pl

Korpolud był chory i siedzial
w domeczku.
Aż dzwonią HR-y: „Jak się
masz ludeczku?”
„Niedobrze, ach, boli, nie
przyjdę do piątku,
i wezmę L-4 - tak coś boli w
ząbku!”
Korpoludek wrócił, pracował
dni kilka,
wkrótce się przeziębił - na
fajce złapał wilka.
Znów dzwonią HR-y: „Lepiej
ci już trochę?
Wypocznij i wrócisz, gdy
będziesz miał ochotę.”
Wyleczony klikał tydzień
albo dwa,
póki nie wbił w stopę
kawałeczka szkła.
Więc dzwoni manager:
„Kiedy do nas wracasz?
Bo nam coś bez ciebie słabo
idzie praca?”
Korpludek wrócił pełen
motywacji,
żeby móc skorzystać za
tydzień z wakacji.
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Gdy z wakacji wrócił gorączka i dreszcze.
Oj, posiedzi sobie na L-4
jeszcze!
Zimą katar złapie, latem sie
przegrzeje,
Wiosną się przeziębi,
jesienią go zawieje...
Taki chorowity! Wiecznie u
lekarza!
Choroba, wypadek - zawsze
coś się zdarza!
Aż po jakimś czasie w ZUSie ma komisję.
Ach, do sanatorium może go
ZUS wyśle?
Dla podratowania zdrowia –
Karaiby.
A tu ktoś oskarża: L-4 na
niby!
I dzwonią panie z ZUS-u, i
dzwonią HR-y:
choroba udawana i lewe L-4!
Głowi się korpolud - co z tym
fantem począć?
Może na depresji na pół roku
spocząć?
(ememte)

Horoskop
WODNIK (20 I-18 II)
Wodnik w tym miesiącu
zaszaleje. Jesień to czas na
zmianę ajmidżu. Fryzjer, manikjurzystka, nowe buty, okulary, wizyta u barbera, przystrzyżenie brody, ogolenie
pach, te sprawy. Nowy ciuch z wystawy, a nie z wyprzedaży. Ludzie z ołpen
spejsa będą mieli o czym gadać. Na
jedzenie w tym miesiącu nie starczy.

na naprawę systemu zostanie odliczony od godzin twojej pracy. Czas ten
wykorzystaj na realizację tasków, by
zrealizować swój narzucony ci cel.

BYK (21 IV-21 V)
Tak, to właśnie on. Nie kombinuj, nie pytaj koleżanek,
nie dzwoń po radę do mamusi. Zaufaj
swojej intuicji. Jego niebieskie oczy
isał tylko na ciebie i chociaż usłyTen tekst nap
patrzą
ikarz obywatelski
RYBY (19 II-20 III)korpodzienn szysz na ten temat to i owo w kibelku,
Czy koniecznie musisz bu- nie słuchaj plotek. Coś wisi w powiedować swoje poczucie war- trzu. Masz nowego kierownika, który
tości na ki-pi-aju? Ki-pi-aj nie zając, nie
cię nie lubi.
ucieknie. No i co, że Panna rezygnując
z przerw i wizyt w toalecie wyciąBLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
gnęła 130 proc. normy? Baran został
Znów jesteś wyałtowany.
gwiazdą jakości obsługi, a Skorpion
Nie byłeś na ivencie, nie wiwcisnął staruszce z demencją ósmą działeś jak Ki Akant upił się drinkami z
kartę kredytową, bijąc w ten sposób palemką, a główna księgowa wyniosła
zeszłoroczny wynik Lwa, co trzy razy
w torebce flaszkę z Martini. Nie wiesz,
z tym samym klientem podpisał tę kto się z kim macał, kto nie macał, a
samą umowę, trzykrotnie pobierając coś wymacał. Nie widziałeś jak dyrekprowizję. Ty pokażesz w tym miesiącu, tor przymuszony przez CEO robił z
jak tym wszystkim gardzisz. Zrobisz siebie głupka śpiewając przy karaoke.
tylko 50 proc., przez co cały zespół nie
Nie widziałeś nowych cycków jego
dostanie dodatkowej premii.
żony. Teraz wszyscy o tym mówią, a
tobie jest głupio. Te syfiaste kejsy, któBARAN (21 III-20 IV)
re zalegają w Łorkflou w tym miesiącu
Kolejny kołczing w ramach ty musisz zrobić.
systemu naprawczego nie
wpłynął na realizację swojego narzuRAK (21 VI-22 VII)
conego ci celu? Zespół Magdy znów
Idź na spacer w środku dnia,
ma wyższy level od zespołu Leszka, a
zbieraj żołędzie i kasztany,
zespół Zdziśka złożony z samych milw parku nakarm kaczki bułką. Wylenialsów sztucznie nakręcając wyniki,
pij espresso w jednej z tych nowych
ośmieszył zespół Grażyny, w którym knajpek, które za chwilę zlikwidują.
stare ramole pracują uczciwie? Nasza
Godzinami przymierzaj ciuchy w Vitrada w tym miesiącu: Co dzień zgła- kacu, ostatecznie nie decydując się na
szaj informatykom fikcyjne awarie. zakup. Zabierz przyjaciół na piknik lub
Czas poświęcony przez informatyków wycieczkę rowerową, obejrzyj nową

Zapraszamy na ploty
do redakcji Korpo Voice!
Każdy czwartek 10.30-14.30
HUB HUB przy Postępu 14

wystawę, a potem godzinami dyskutuj na jej temat, sącząc latte z mlekiem
migdałowym. Następnie obudź się,
ubierz się szybko i jedź do pracy
LEW (23 VII-22 VIII)
Znów dzwoniłeś ze służbowej komórki do cioci z Kanady? Litości! To twoja pierwsza w życiu
praca? Rozmawiać ile wlezie możesz
z ciocią z Grójca, wynosić srajtaśmę,
kraść długopisy i żółte karteczki, kawę
podbierać do mielenia w młynku, herbatę w torebkach. Możesz również
od czasu do czasu wydrukować sobie
bilet na koncert, a także korzystając
karty Multi sport, wziąć wieczorem
darmowy prysznic na osiedlowym
basenie. Człowieku, zapamiętaj sobie
tę lekcję: W okradaniu szefa swego
trzeba znać umiar.
PANNA (23 VIII-22 IX)
Krążą o tobie plotki, że sypiasz z kimś, kto nie pracuje
w twoim zespole. Zastanów się nad
sobą. Czy ty w ogóle rozumiesz, że jest
coś takiego jak lojalność zespołowa?
Czy ty się nadajesz do pracy w korporacji? Potrafisz grać w jednej drużynie?
I co z tego, że strzelamy do tej samej
bramki, skoro na każdym tim tajmie
kierownik porównuje zespoły? I co z
tego, że kochasz tę osobę i macie już
zarezerwowaną salę weselną? Albo jesteś w porządku albo nie jesteś.
WAGA (23 IX-23 X)
Stało się, dostałeś awans.
Już nikt cię nie zaprasza na
imieniny. Milkną rozmowy w twojej
obecności. Stawiasz wszystkim piwo,
a oni i tak cię nienawidzą. Zwolniłeś
dwie osoby dla przykładu, też nie pomogło. Pożyczasz drobne i nie oddajesz. Ostentacyjnie nie mówisz pierwszy „cześć” na korytarzu. Popisujesz się

dostępem do systemów, o jakich inni
nie mają pojęcia. Wydzwaniasz do biur
podnóży i krzycząc na cały ołpen spejs
pytasz o ceny wycieczek do Kenii. I po
co to robisz? Nie trać czasu da ludzi,
którzy nie mają go dla ciebie.
SKORPION (24 X-21 XI)
Starasz się o awans. Nic
dziwnego. Jesteś ekspertem
w swojej dziedzinie. Osiem lat doświadczenia. Fantastyczne wykształcenie. Szkolenia, warsztaty, dyplomy,
wygrane konkursy, referencje. Szukają
osoby z biegłym niemieckim. Urodziłeś się w Berlinie. Ale masz pecha, kochanie. O to samo stanowisko ubiega
się synowa twojego szefa. Studiuje
pedagogikę na ASP-ie i jest kelnerką
w pizzerii. Że to nieuczciwe? Nie bądź
skarbie śmieszny.

ciem okresu próbnego zgodziłeś się.
Zapytał czy może wrócić, jeśli w nowej
pracy mu się nie powiedzie. Skinąłeś
łaskawie głową. Teraz się na to powołuje. Zgodził się na powrót z pensją
dwukrotnie niższą. Może jeśli jeszcze
trochę potrzymasz go w niepewności,
wyrazi zgodę na umowę śmieciową?
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Może nie stać cię na wakacje w Japonii, na własny
jacht, prywatny odrzutowiec, apartament w Hotelu Plaza, nie masz willi z
basenem, sportowego samochodu z
otwieranym dachem, wanny z hydromasażem, czegoś tam z alufelgami,
nie masz też szansy na awans w pracy
ani rozwój osobisty, ale masz coś, czego nie mają inni. Podobasz się Panu
Kanapce. I co z tego, że słucha metalu?
To porządny chłopak.

STRZELEC (22 XI-21 XII)
On chce do ciebie wrócić. Ty
się wahasz. I słusznie. Gdy
żebrał o rozwiązanie umowy o pracę
za porozumieniem stron, z pominię-

Zbliżający się event w Hub Hub

Outsourcing codzienności
25.10 – godz. 18.00

Zamiast gotować – możemy zamówić dietę pudełkową. Zamiast
pamiętać o rachunkach za Internet
i sprzątaniu biura – możemy pracować w coworkingu. Przykłady
podobnych udogodnień można
mnożyć i mnożyć. Ostatnie lata to
gwałtowny rozwój nowych usług,
które mają za zadanie oszczędzić
nasz czas. Czy życie to już tylko zbiór
usług, które możemy komuś zlecić?
Porozmawiamy o tym 25 października.

#Wróżka z Domaniewskiej
Wstęp wolny
Szczegóły:
facebook.com/hubhubwarsaw/

Wydanie on-line dostępne na
www.korpovoice.pl
oraz przez aplikację mobilną

Informacje z gazety „Korpo Voice” są analizowane
przez Press-Service Monitoring Mediów.
Kontakt:
redakcja@korpovoice.pl, reklama@korpovoice.pl
tel. 692 284 881
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