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WSTĘPNIAK

Szanowne Korposzczury, Korpoludki,
biurowi żołnierze…

T

ak naprawdę zwyczajni ludzie,
miło mi przedstawić kolejne wydanie naszej, skromnie mówiąc,
kultowej gazety. Jedynej, niepowtarzalnej (na pohybel miernym plagiatorom! – to w korpodziennikarzach tkwi
prawdziwa moc i siła!), skrojonej na miarę
każdego zainteresowanego czytelnika. Od
obywatela, dla obywatela!
Jest Was ze mną coraz więcej (zerknijcie
na ostatnią stronę, jak wielu korpodziennikarzy odważyło się ujawnić nazwiska).
W tym wydaniu pojawił się korpopoeta! To

nowość! Obserwujemy rozwój twórczości
i mocno kibicujemy. Udowadniamy na łamach, że nawet korpoludek posiada duszę!
Co w wydaniu? Jak zwykle masa fajnych
rzeczy.
Wywiad z kolejnym z moich szefów, tym od
którego nauczyłam się (szybko przeliczając)
około 90 proc. tego co dziś umiem. Tak, to
ten człowiek, który dwudziestoparoletnią
dziewczynę mentoringował, rysując podczas lunchów na restauracyjnych chusteczkach różne algorytmy, teorie biznesowe czy
prawdy marketingowe, przekazując wiedzę

z poziomu MBA w pigułce. Mariusz - dziękuję. Bez Ciebie nie byłoby Korpo Voice.
Ponadto szereg artykułów dotyczących
HR-owców. Radosne wieści, administracja
zmierza w dobrym kierunku! Przeczytajcie
koniecznie relację z Kongresu Kadry, który
obbył się 12 listopada w Warszawie.
Pokażemy też kilka pomysłów franczyzowych, które być może zainspirują Was, by
pójść na swoje. Na sam koniec spontaniczny projekt z wibratorami w tle. A co! Nie
jesteśmy korpo, nie musimy nikogo pytać
o zdanie przy takich publikacjach, więc na-

Szef z wizją

wiązaliśmy fajną współpracę z Pink Shop.
Wszystko w trosce o poprawę jakości życia
seksualnego pracowników korpo. Z nami
ekhem... poczujesz się lepiej!
Lećcie po kawę, otwierajcie gazetę i czytajcie z uśmiechem na twarzach. W biurze, samochodzie, tramwaju, w parku, na kanapie,
w łóżku... Otuleni radosną świadomością,
że tworzymy coś na skalę światową, a to
dlatego, że nawet za granicą próżno szukać
podobnych gazet do naszej!
Kolejne wydanie w styczniu. Czasem muszę
odpocząć i gdzieś wyjechać. W końcu nie

po to odchodziłam z korpo, by teraz zatracić się we własnej działalności, która mimo
że wygląda niepozornie, to łatwym kawałkiem chleba nie jest. Ale, ale! Spragnionych
dodatkowych wrażeń uspokajam. W grudniu widzimy się i słyszymy w ramach kolejnych odcinków KORPO TV.
#Justyna Szawłowska

Justyna Szawłowska
i Mariusz Kania

Zrewolucjonizował rynek nieruchomości w Polsce,
wprowadzając zasadę: „kupujący nie płaci prowizji”. Tylko raz
w całej swojej karierze zgodził się komuś podlegać i uznał, że
to o jeden raz za wiele. Dziś w zasadzie nie musi już pracować,
ale wielu czeka, aż ponownie wkroczy do akcji i powie: „mam
pomysł, wchodzicie w to ze mną?”

Kiedy kilkanaście lat temu zadzwoniłeś do mnie z propozycją
pracy, w nowo tworzonym przez
ciebie biznesie, nie wahałam się,
mimo że miałam wtedy etat w
innej firmie (w Hyper Media u
Sławka, z którym wywiad robiłam w poprzednim wydaniu). Z
tego, co zauważyłam, inni też tak
mają. Idą za tobą w ciemno. Co
masz w sobie takiego, że potrafisz przekonać do siebie ludzi?
REKLAMA

Mariusz Kania: Nie wiem, może to,
że przede wszystkim jestem człowiekiem, a dopiero później biznesmenem, a nie odwrotnie. Że jednak
funkcjonuję z przekonaniem, iż
firmy są bytem wtórnym wobec
ludzkich bytów i że każdemu człowiekowi należy się szacunek, bez
względu na to jaką pracę wykonuje
czy jakie stanowisko zajmuje.
Niektórzy

mogą

powiedzieć:

„ludzie idą za nim, bo ma pieniądze”, ale ja pamiętam, że szliśmy za tobą wtedy, gdy dopiero
rozwijałeś się biznesowo. Mnie
pociągało przede wszystkim to,
że byłeś - w moich oczach - charyzmatycznym wizjonerem, który
codziennie wchodzi do biura z
nowym pomysłem.
Wiesz, na rynku pieniędzy jest bardzo wiele, ale one przychodzą tam,
gdzie jest mniej ryzyka, a mniej
ryzyka jest wtedy, gdy działasz
z zaufanymi ludźmi. Zaufanie to
ogromny kapitał społeczny. Dziś
faktycznie jest tak, że mogę wykonywać wiele działań, bez angażowania w to wyłącznie własnych
pieniędzy, bo ludzie mi ufają. Ale
to zaufanie buduje się przez lata.
Może i jestem wizjonerem, jak
mówisz, ale z obsesją na punkcie
odpowiedzialności. Nie dążę do
celu po trupach, staram się grać
fair i mieć na względzie nie tylko
własny interes, ale i ludzi, z którymi współpracuję. Często się dziwię
pracodawcom, którzy rozstając się
z jakimś pracownikiem, właściwie
palą mosty dla ich wspólnej relacji
w przyszłości. Jest im w danej chwili nie potrzebny, więc traktują go
jak balast, którego trzeba jak najszybciej się pozbyć. Jeśli używasz

ludzi, nie licz na to, że później odwdzięczą ci się lojalnością.
Nigdy nie widziałam, żebyś się
na kogoś wkurzał, krzyczał, wylewał na innych swoje frustracje,
choć przecież wtedy, gdy wspólnie pracowaliśmy, stresów ci nie
brakowało.
Fakt, miałem wówczas w domu
noworodka, dwu- i czterolatka oraz
żonę bizneswoman, zarządzałem
dwiema spółkami z setką ludzi na
pokładzie, prowadziłem ze wspólnikami w centrum Warszawy klub
muzyczny i negocjowałem z Brytyjczykami współpracę biznesową.
Sam się dziwię, jak to wszystko
ogarniałem. Pamiętam tylko, że
wprowadziłem wówczas zasadę w
księgowości – żadnych negatywnych informacji przed godz. 13.00.
Potrzebowałem dobrego początku
dnia, by mieć odpowiednie nastawienie na jego dalszą część. . Nawet
więc gdy przychodziła kontrola
z urzędu, musiała czekać do 13,
bo nikt z pracowników nie chciał
mnie wcześniej o tym informować
(śmiech).
Ludzie liczyli się z twoimi potrze-

bami, bo ty liczyłeś się z ich.
Rzeczywiście nigdy nikomu nie robiłem problemów, kiedy musiał iść
na wywiadówkę czy potrzebował
wolnego, by załatwić swoje prywatne sprawy.
Ale też potrafiłeś powiedzieć
swoim szefom: „fuck off”, gdy
krytykowali pracę twoich ludzi.
To było w tym jedynym przypadku,
gdy w mojej karierze zdarzyło mi
się mieć nad sobą jakiś szefów. Kiedy sprzedałem biznes Anglikom,
pozostając w nim Managing Directorem, po jakimś czasie przybył do
Polski na wizytację oddelegowany
przez nich menedżer i zaczął ferować oceny. Ja tylko grzecznie zapytałem wtedy, czy to on odpowiada
za pracę moich pracowników, czy
ja. Przyznał, że nie on, więc poprosiłem uprzejmie, by nie wtrącał się w
coś, co nie leży w jego kompetencjach. No dobrze, może nie było to
do końca uprzejme, ale miałem poczucie, że skoro to ja odpowiadam
za dany projekt i danych ludzi, to
lepiej wiem, co oni robią i ile z siebie dają. A że nie do końca spełnia
to oczekiwania tych na górze? Cóż,
nie byli na miejscu, nie mieli pojęcia

o realiach panujących wówczas na
polskim rynku, uderzali z punktu
widzenia teoretyków, a to kiepski
punkt wyjścia i krzywa perspektywa oglądu sytuacji.
Ale później to się na tobie zemściło?
Owszem. Jakiś czas później, gdy
przez dwa dni nie było mnie w pracy, władze firmy bezceremonialnie
zwolniły kilka osób z mojego zespołu. Dano im pudełka, kazano
spakować swoje rzeczy i opuścić
firmę. Wtedy pomyślałem, że najwyższy czas się ewakuować z sytuacji podległości i ponownie zacząć
samodzielnie działać na rynku nieruchomości. Miałem ochotę rzucić
papierami i wyjść, ale szacunek dla
moich partnerów (bo tak moich
„szefów” postrzegałem) i biegnące zobowiązania służbowe kazały
mi przepracować tam jeszcze parę
kolejnych miesięcy. Myślę, że część
moich pracowników miała mi to
wtedy za złe. I nie dziwię im się.
Jednak jak już odszedłeś wielu
poszło za tobą.
Tak, jeden z głównych menedżerów zrezygnował ze stanowiska
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dyrektorskiego, zgodził się na redukcję pensji o jedną trzecią, na
rzecz zupełnie nowej i niepewnej
inwestycji, którą rozpoczynałem.
Później bywało i tak, że nawet trzy
miesiące spóźniałem się ludziom
z pensją, ale nikt nigdy nie przyszedł z pretensjami. Czasem tylko
ktoś napomknął: „Wiesz, Mariusz,
moglibyśmy rozliczyć płatności z
ubiegłych miesięcy?”. Myślę, że moi
współpracownicy zawsze mieli zaufanie, że te należne pieniądze dostaną. I to, że są realnymi twórcami
danego biznesu, a nie tylko tymi,
którzy przychodzą do pracy na
9.00 i potem osiem godzin czekają,
aż będą mogli z niej wyjść. Może
dlatego tak wielu z nich zostało ze
mną przez tyle lat.
Rzeczywiście, pracując u ciebie
miałam wrażenie, że każdy dzień
stawia przede mną nowe wyzwania. To zresztą właśnie w Metrohouse stworzyłam swoją pierwszą gazetę, po tym jak pewnego
dnia przyszedłeś do firmy i zakomunikowałeś: „Przydałaby się
nam jakaś gazeta, tylko żebyśmy
nie musieli za nią płacić”.
Ale nie mówiłem ci: „masz to zrobić”. Sama przejęłaś pałeczkę. Udało się, bo działałaś w zasadzie z własnej inicjatywy. A jak osoby robią
coś z własnej inicjatywy, to czują

zaangażowanie. Ja wierzę w ludzi,
a wiara daje pewność siebie, pewność siebie z kolei pociąga ludzi i
tak to się kręci.
Tak więc, kiedy potem stajesz
przed 200-osobowym zespołem
i komunikujesz mu, że teraz będzie o 50 proc. mniej zarabiał...
To nie ma zbiorowego buntu,
choć wiadomo, że i na entuzjazm
w takiej sytuacji nie ma co liczyć.
Owszem wprowadzenie w 2008 r.
zasady w Metrohouse „kupujący
nie płaci prowizji” wiązało się z ryzykiem, że ludzie się zbuntują, bo
rodziło ryzyko, że solidnie uderzy
ich po kieszeniach. Ale z doświadczenia wiem, że jeśli wyjaśnisz ludziom intencje, krok po kroku wytłumaczysz zasadność podjętych
przez siebie decyzji, są w stanie je
zrozumieć i jeśli nie zaakceptować,
to przynajmniej rozsądnie się do
nich ustosunkować.
Tamta decyzja miała też zresztą na
względzie dobro pracowników,
tyle że w dalszej perspektywie, bo
nakręcała rynek i w efekcie zwiększyła zainteresowanie korzystaniem z usług pośredników nieruchomości.
W swoich firmach zawsze miałeś
dużo kobiet i to na różnych stanowiskach.

Bo z kobietami dobrze mi się pracuje. Może dlatego, że sam mam w
sobie wiele cech stereotypowo kobiecych. Kobiety są w mojej ocenie
mniej nastawione na osobistą pozycję a bardziej na działanie grupy,
więc lepiej mi się z nimi pracuje.
Jak jest sukces kobieta będzie się
z niego cieszyć, jako część zespołu. Faceci natomiast nastawieni są
bardziej na „ja”, na walkę, konfrontację, są bardziej czupurni. Dążą do
rywalizacji i czasami prowadzą do
bezsensownych napięć wewnątrz
firmy. Choć oczywiście od każdej
reguły są wyjątki. Miałem kiedyś
w swoim zespole bardzo sprawną
menedżerkę , która była jednak
tak konfliktowa, że dzień bez „afery”, uchodził za święto. Wiele razy
z nią rozmawiałem, tłumaczyłem:
„Podchodź twardo do problemu,
miękko do ludzi”, ale niestety słowo
„miękko” nie wchodziło w zakres jej
percepcji. W końcu musieliśmy się
rozstać. Zależało mi na utrzymaniu
dobrej atmosfery w zespole bardziej niż na skutecznej dyrektorce.
Będąc przez wiele lat tak aktywnym i zaangażowanym biznesowo, jak godziłeś życie zawodowe
z prywatnym?
Z perspektywy lat widzę wady,
choć kiedyś wydawało mi się, że
radzę sobie z tym całkiem dobrze,

bo przecież wspólnie z żoną dbamy
o to, by co wieczór siadać z dziećmi
przy stole, jeść razem kolację i jak
już jesteśmy w domu być z nimi
na 100 proc., a nie na pół gwizdka.
Teraz widzę, że to nie wystarczyło.
Poza tym poczucie odpowiedzialności, które jest dobre w biznesie,
zaszczepiałem także na gruncie
domowym. Zbyt szybko starałem
się tej odpowiedzialności nauczyć
swoje dzieci. I zrobiłem to skutecznie, nie zdając sobie wówczas
sprawy, że odpowiedzialność rodzi
samotność, rodzi też ostrożność,
redukując odwagę do pewnych
działań. Wszystkie blaski mają cienie!
Ale w zasadzie jak mogłeś to
zmienić?
Myślę na przykład o tym, że kiedyś
miałem zawsze dwa kalendarze. Jeden do spraw biznesowych, drugi
do prywatnych. W efekcie zawsze
sprawy prywatne, jak np. występ
dziecka w przedszkolu, gdzieś mi
uciekały, kosztem tych związanych
z pracą. Nie wiem też, czy mogłem
kiedyś pracować mniej, bo mówimy tu o czasach, gdy się dorabialiśmy, a większość Polaków była
głodna pieniędzy i nie grymasiła,
tylko brałasię za wszystko, co dawało jakiś zysk. Dziś jest inaczej i
chyba przyszedł już właściwy mo-
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KOD PROMOCYJNY:

ment, żeby zacząć rozważać np.
czterogodzinny dzień pracy.
Myślisz, że to realne?
Wiele firm już próbuje podobnych
rozwiązań. W końcu od dawna wiadomo, że etatowe 8 godzin nie ma
większego sensu, bo człowiek traci
efektywność już po 4 godzinach
pełnego angażowania się w swoje
obowiązki. Poza tym wielu młodych ludzi, chce dziś mieć więcej
czasu, a nie tylko więcej pieniędzy
i należy uwzględniać te ich potrzeby.
Skoro tak mówisz, zapewne coś
w tym jest. W końcu to ty jesteś
szefem-wizjonerem.
Chyba już coraz mniej szefem, a
bardziej mentorem. Ale co do wizji... w tym względzie chyba jeszcze
możesz na mnie liczyć (śmiech).

Mariusz Kania, od początku lat 90.
związany z rynkiem nieruchomości.
Współtwórca i udziałowiec firmy
Unikat Promocja Media zajmującej
się organizacją targów, konferencji i
wydawnictw związanych z polskim
rynkiem nieruchomości. Twórca
pierwszych w Polsce profesjonalnych
badań popytu i preferencji na rynku
nieruchomości oraz targów mieszkań. W latach 2002-2005 dyrektor
zarządzający CEE Międzynarodowe
Targi Warszawskie. Od 2005 roku
twórca, akcjonariusz i prezes Metrohouse S.A. Inicjator powołania do
życia w 2010 r. Polskiej Izby Nieruchomości, prezes zarządu Izby.
#Justyna Szawłowska
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UCIEKINIER Z KORPO

KORPO KNAJPA

Dwaj najlepsi kumple od podstawówki - Bartek i Michał oraz
była szefowa Bartka - Kaja. Oto trójka wspaniałych, którzy
wpadli na pomysł otwarcia knajpki dla korpoludków nie w
Rynku Głównym czy na Kazimierzu, ale w okolicy jednego ze
skupisk biurowców w Krakowie.

Bartek Dziopa: Pomysł na Korpo
pojawił się z potrzeby. Siedzimy
do piątej, szóstej w pracy i chcemy
wyjść gdzieś z zespołem. Zebranie
go okazało się parokrotnie większym wyzwaniem logistycznym
niż call z klientami z drugiej strony
globu. Bo zanim dotarliśmy np. na
Rynek, to mijało od 40 minut do
godziny, po drodze ludzie się wysypywali itd.
Kaja Michalec: Albo im się nie
chciało po prostu ruszać tak daleko, zwłaszcza jeśli ktoś mieszka
tutaj blisko. Nie ta energia.
BD: A więc po jakimś czasie zupełnie naiwnie i hurraoptymistycznie
stwierdziliśmy, że potrzebujemy w
okolicy knajpki. I to był naprawdę
taki bardzo naiwny hurraoptymizm, bo nie patrzyliśmy na żadne
przeciwności losu, z czym to się je,
jaka jest potencjalna stopa zwrotu,
jakie są koszty. Po prostu chcieliśmy zrobić coś fajnego oprócz pracy w korporacji. No i tak napalony
zadzwoniłem do Kai i do Michała z
pomysłem na Korpo.
KM: Sprzedał nam swój entuzjazm;
mnie na pewno. Do tej pory pamiętam ten telefon. Historyczny
moment.
Michał Wzorek: Ja byłem świeżo

po przeprowadzce z Wielkiej Brytanii do Polski. Telefon wieczorem.
Tak, tak, powiedziałem, ok.
Korpo Voice: Ile czasu zajęła
wam realizacja od pomysłu do
otwarcia?
KM: Pomysł taki bardziej konkretny wyklarował się w listopadzie
2016. Lokal wynajęliśmy od 1 maja
2017. Wcześniej go znaleźliśmy.
BD: Czyli przez pierwsze 3 miesiące: listopad, grudzień, styczeń, spotykaliśmy się raz w tygodniu tylko
po to, żeby snuć wizje bogactwa.
(śmiech)
KM: Byliśmy bardzo zdyscyplinowani na tym etapie.
BD: Wtedy powstały nasze pliki do
zarządzania projektami i pękały w
szwach. Miliony niezrealizowanych
pomysłów, bo czynnika kosztowego w ogóle nie uwzględnialiśmy.
W styczniu zaczęliśmy szukać tak
na poważnie lokalu i zupełnie
przez przypadek udało się go znaleźć.
MW: Cieszyliśmy się bardzo, kiedy
Bartek po prawie dwóch miesiącach poszukiwań, tak naprawdę
coraz dalej od tych biurowców,
znalazł zupełnie przypadkiem tę
piwnicę. To była wiadomość, na
którą czekaliśmy. Wow!

KM: Piwnica wydawała nam się
wtedy przepiękna, wspaniała i klimatyczna. A zobaczysz jak wygląda. Teraz to jest nasz magazyn.
BD: Pod koniec stycznia znaleźliśmy piwnicę, podpisaliśmy umowę, że od marca się wprowadzamy.
W marcu, w dniu, kiedy podpisywaliśmy umowę finalną, właściciel
lokalu powiedział: „Mamy dla was
niespodziankę”. To był punkt przełomowy, kiedy dowiedzieliśmy
się, że dwa razy większy lokal na
pierwszym piętrze jest wolny. To
był szczyt szczęścia.
KM: I to był lokal, który ma okna; to
jest bardzo duży plus.
MW: Otwarcie było 27 października 2017 (Gratulujemy roku działalności! – przypis redakcji).
KV: Jak długo musieliście czekać,
żeby zacząć zarabiać?
KM: Spotkajmy się za rok. (śmiech)
BD: Michał zaznaczył, że to jest
hobby, a nie biznes, bo koszta się
pokrywają praktycznie, ale my się
nie pokrywamy.
MW: Biznes się o tyle dobrze kręci, że nic nie dokładamy i ani razu
odkąd otworzyliśmy knajpkę, nie
dokładaliśmy pieniędzy. Sama na
siebie zarabia.
BD: No i cały czas pracujemy w
korporacji, będąc stosunkowo
zadowolonymi z tego, co robimy.
Każde z nas wykonuje ciekawą pracę. Jeszcze nie jesteśmy w stanie
pozwolić sobie na to, żeby totalnie
uciec z korporacji.
KV: No to powiedzcie, czym się
zajmujecie w korporacjach.
MW: Ja wdrażaniem systemu do
zarządzania ludźmi, głównie HR-owym, chociaż ma on wiele modułów: do finansów, do kadr, do
rekrutacji. Wszystko co związane
z człowiekiem, największa konkurencja SAP-a. Natomiast firma, dla
której pracuję, to dość niewielka
firma z Francji. Jestem konsultantem do spraw wdrożenia, eksternalem na Polskę.
KM: Ja odeszłam z Capa 2 lata
temu i jestem managerem w Shellu.
MW: Cokolwiek to znaczy...
KM: Praca managera polega na
tym, że nikt nie jest w stanie wyjaśnić, na czym polega. Różne rzeczy
pod tym sie kryją, ale mam swój
zespół (ponad 30 osób), którym
zarządzam. Mam też Team Managerów, którzy do mnie raportują.
BD: Ja zaczynałem od księgowości

w Capgemini, dział AP. Przez specjalistę, po TL, ale zdecydowałem
się porzucić zespół na rzecz bycia
niezależnym konsultantem. Obecnie wdrażam system, który zajmuje
się działem zakupów, procurementem i działem księgowości. I skupia
się na tym, żeby poszukiwać dla
Capgemini firmy, która zatrudnia
externali, czyli takich Michałów.
KM: Czyli szukasz Michałów.
BD: Albo raczej wdrażam oprogramowanie, które pomaga w szukaniu Michałów.
KV: A co musiałoby sie stać, żebyście się zdecydowali zająć tylko knajpą Korpo? Czy w ogóle
rozpatrujecie taką opcję?
KM: Hmmm, na pewno mamy za
małą skalę. Nawet żeby ambicjonalnie nas satysfakcjonowała. Ale
gdybyśmy stworzyli Korpoimperium, jak żartujemy, czy Korpo Business Pub / Park? W Shellu mam
możliwość wyjścia na taki poziom
bardziej strategiczny, a tu skala jest
mikro.
BD: Ja też myślę, że skala. Jeśli zarządzalibyśmy 3, 5, 10 knajpkami,
to faktycznie nasze zadania polegałyby na strategicznych negocjacjach.
MW: Poza tym Korpo działa dopiero od roku, ciągle uczymy sie czegoś nowego i nie jesteśmy w tym
tak dobrzy, jak w tym co robimy na
co dzień. Na razie , to ciągle jest coś
dodatkowego.
KV: A często spędzacie tutaj
czas, pracując?
BD: Przez pierwsze 3 miesiące pracowaliśmy po 15 godzin dziennie.
8 godzin albo więcej w biurze i
później do 1 nad ranem siedzieliśmy w knajpie.
KM: Na oparach energii życiowej
już jechaliśmy w tym momencie.
KV: A teraz jak to wygląda?
BD: Teraz już mamy na tyle zaufanych i dobrych barmanów, że sami
są w stanie zająć się wszystkim co
zaplanujemy i opracujemy
KM: Są dni, kiedy nas tu nie ma.

MW: Głównie skupiamy sie na zadaniach administracyjnych, finansowych, strategicznych. A to już się
samo kręci.
KM: Chociaż ja np. lubię stanąć za
barem. To jest fajny, zupełnie inny
rodzaj pracy, zawsze mi to daje
dużą satysfakcję.
BD: Bo na początku pomysł na ten
lokal miał się opierać na skopiowaniu rozwiązań na „piwko po pracy”
z Paryża czy Londynu. Nie skupianie się na tym, żeby wyjść raz na
miesiąc i upić sie do nieprzytomnego, ale przyjść codziennie, czy co
drugi dzień ze znajomymi z pracy
na symboliczne jedno piwo. Taka
była wizja. I to jest coś, nad czym
ciągle pracujemy, żeby podejście
kulturowe Polaków się zmieniło.
Polacy nie mają zakorzenionego
wychodzenia. Raczej domówka,
spotkanie na wódkę w domu.
KM: Chcieliśmy taką kulturę budować. Wyskoczyć na drinka, wyskoczyć na piwo.
MW: W Krakowie i innych polskich
miastach ciężko o pub poza centrum. Za granicą ludzie wychodzą,
posiedzą 20 minut i idą do domu.
Tutaj grupy raczej przychodzą,
żeby usiąść i siedzą po kilka godzin.
KV: Ale wybór piw macie dość
specyficzny, raczej kraftowe, nie
sztampowe.
KM: Chyba dlatego też, że dobieranie tych piw zaczęło nam sprawiać
dużą przyjemność i coraz bardziej
się na tym znamy. Na początku myśleliśmy, że będziemy mieć po prostu lane piwo, a później zaczęliśmy
degustować.
BD: Goście też się na nich znają
i można z nimi dyskutować o piwach z całego świata.
MW: Nie chcemy , żeby to było
miejsce, gdzie się przychodzi tylko
po to, żeby po prostu wypić, ale też
żeby było trochę refleksji, zwierciadła.
BD: Nie sprzedajemy tylko piwa
jako takiego. Naszą koncepcją
było, żeby ludzie tacy jak my, czyli

z korporacji, przyszli i swobodnie
byli w stanie wybrać fajne piwo
i porozmawiać z nami czy z barmanami na luzie. Tak jakby to byli
kolejni kumple z pracy, do których
przychodzimy, do których można
swobodnie zagadać.
KV: A czy przenosicie jakieś
doświadczenia z korporacji do
Korpo?
BD: O tak! Staramy sie wdrażać
różne usprawnienia; np. leanowanie procesu czy kaizenowanie. Na
zarządzanie magazynem mamy
porobione pivoty i vlookupy, które
nam automatycznie przypominają,
co powinniśmy dokupić.
KM: Kontroling finansowy mamy
w małym paluszku. Tematy poznane w skali makro przenosimy na
skalę mikro.
BD: Ale to też pomaga mi przy
wdrażaniu różnych systemów, bo
patrzę na klientów korporacji z innej perspektywy; zastanawiam się
jakie mogą mieć problemy związane z biznesem. Zatem to działa w
dwie strony.
KV: Czy było coś, co was zaskoczyło, czego wcześniej się nie
spodziewaliście?
KM: Wszystko.
BD: W zasadzie cały czas zaskakuje
nas naiwna energia, bo wszystko
było robione na żywioł.
KM: Fenomenalna historia dotyczy
zamówienia 200-kilogramowego
rekuperatora bez wniesienia na
piętro. 4 facetów przez kilka godzin
wnosiło ten wielki kloc, który teraz
jest podwieszony pod sufitem.
BD: Inna historia: zamówiliśmy TIR
na meble z Wrocławia, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ktoś to
musi załadować i rozładować. I że
nie da się tu podjechać pod sam
lokal. Więc nosiliśmy wszystkie stoły i kanapy ok. 500 metrów.
KM: Dzięki temu mamy wspaniałe
wspomnienia, bo to wszystko powstawało na wariackich papierach.
Ale udało się.
# Anna Holdenmayer-Parzych
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Własna działalność bez
dodatkowych kosztów?
Pozornie bardziej korzystna, dla wielu wydawała się
rozwiązaniem z ciekawymi możliwościami. Działalność
gospodarcza – jednym otworzyła drzwi do rozwoju dla innych
okazała się nietrafionym wyborem. Co decyduje o powodzeniu
działalności na kontrakcie? Co ułatwi nam życie, a na czym
można zaoszczędzić?
Decyzję o założeniu działalności
podejmuje coraz więcej osób.
Widać to zwłaszcza w firmach
opartych o nowoczesny styl zarządzania. Nowa polityka personalna to elastyczny czas pracy i
swoboda w określaniu miejsca
wykonywania zadań. Dodatkowo sprawę ułatwia znaczące wykorzystanie nowych technologii
w codziennych czynnościach.
Zmieniły się również kwestie
formalne. Samozatrudnienie jest
coraz częściej wybieraną i oferowaną formą relacji pomiędzy
pracownikiem a pracodawcą.
Jakie koszty poniesiemy z tytułu prowadzonej działalności i ile
wyniesie nasz faktyczny zysk?
Jak to policzyć?
W pierwszej kolejności należy
przewidzieć i przeanalizować
REKLAMA

koszty, które powstaną po naszej
stronie. ZUS i podatek dochodowy to oczywistość, ale to nie
wszystkie koszty jakie poniesiemy. Pojawi się konieczność wystawiania faktur i rozliczania tych
otrzymanych. Niezbędna będzie
księgowość i niewykluczone,
że założysz firmowy rachunek
bankowy. Pojawi się odpowiedzialność dotrzymania kilku
terminów wobec administracji
skarbowej – niezbędne będzie
zarządzanie kalendarzem. Niewykluczone, że do wykonywania
zadań będziesz wymagać własnego sprzętu. Czy działalność
to tylko koszty?
Faktury możesz mieć za darmo!
Faktura to nieodłączny element
każdego biznesu. By otrzymać

należność od klienta, musisz wystawić stosowny dokument. Następnie musisz gromadzić je w
bezpiecznym miejscu i przechowywać przez najbliższych 5 lat,
a w razie wezwaVnia udostępnić
urzędnikowi. Ile to kosztuje? Nic!
Fakturami możesz zarządzać z
Chmury Faktur. To platforma
online, która umożliwia wystawianie, archiwizację i wymianę
faktur pomiędzy przedsiębiorcami. Bez limitów. Bez ograniczeń.
Za darmo.
Dlaczego? Bo w dzisiejszych czasach za wystawianie i wysyłanie
faktur – tak samo jak wysłanie i
odbieranie e-maili – nie trzeba
płacić.
Dokument sprzedaży generowany przez Chmurę Faktur jest
łatwy w odbiorze, czytelny i prosty w analizie. Wystawiając fak-

turę sprzedaży, można odnieść
wrażenie, że system robi to za
nas. Platforma zaciągnie dane
kontrahenta z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego (na
podstawie NIP). Dane te są aktualizowane na bieżąco, więc masz
pewność, że korzystasz z prawidłowych informacji.
Fakturę sprzedaży wysyłasz do
kontrahenta w formie linka, bezpośrednio z poziomu platformy.
Istnieje możliwość zaciągnięcia
pliku PDF i wysłania go mailowo,
ale link z Chmury Faktur gwarantuje bezpieczne szyfrowane
połączenie – takie jak w bankowości elektronicznej.
Automatyczny check–in
Czy platforma jest potrzebna
przedsiębiorcom, którzy współpracują tylko z jednym kontrahentem i wystawiają w miesiącu
jeden dokument sprzedaży oraz
nie mają też zbyt wielu faktur za
zakupy? Tak, bo kolejną zaletą
Chmury Faktur, jest możliwość
uzyskania automatycznego potwierdzenia, że kontrahent zobaczył wysłaną fakturę. To pomaga
utrzymać w rozliczenia w ryzach.

Chmura Faktur daje kilka rozszerzonych opcji już w standardzie
(czyli za darmo). Chodzi m.in.
o możliwość wygenerowania
JPK_VAT, sprawdzenia statusu
VAT kontrahenta czy informację
o godzinie weryfikacji.
Za co jeszcze nie musisz płacić?
Na rynku istnieje wiele darmowych rozwiązań. Wystarczy jedynie analiza potrzeb i ich weryfikacja. Przede wszystkim warto
zadbać o bezpieczeństwo w sieci. Przed utratą lub przechwyceniem danych zabezpieczy nas
antywirus. Programy takie jak
Avast czy AVG AntiVirus FREE
(oparte o licencję freeware) są
zawsze dostępne bezpłatnie. Co
równie ważne, są wciąż aktualizowane i obronią sprzęt przed
nowo pojawiającymi się zagrożeniami.
Dobra organizacja pracy bezpośrednio powiązana jest z właściwym zarządzaniem czasem.
Dlatego warto skorzystać z dostępnych na rynku darmowych
rozwiązań, które pomogą zarzą-
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dzać zaplanowanymi zadaniami. Do wyboru mamy programy
typu Evernote czy Ms Project.
Dzięki nim nie płacimy za czas,
który stracilibyśmy przez źle zorganizowaną pracę, a programy
naniosą wszystko do naszego
kalendarza.
Jako właściciel firmy powinieneś
posiadać stronę internetową i
dedykowany adres mailowy. Aby
zaistnieć w sieci, możesz skorzystać z rozwiązania Hostinger.
pl. Dzięki jego prostocie i opcji
autoinstalatora w łatwy sposób
możesz założyć stronę stworzoną np. w oparciu o Wordpress’a.
Jeśli natomiast potrzebujesz wizytówki, ulotki, czy innego pliku
z grafiką, z pomocą przychodzi
Canva.com. To strona, na której
bez umiejętności graficznych z
powodzeniem stworzysz ciekawe materiały. Kreator posiada
szablony i dodatki ułatwiające
prace. Skorzystasz z nich bez
opłat.
# Zespół Chmury Faktu
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Franczyza nie gryzie
Wielu z was myśli
o ucieczce z korpo,
ale nie potrafi rzucić
się na głęboką wodę
i odpalić własnego
biznesu.
Czasem determinuje nas obawa
przed papierologią (ZUS, podatki, faktury idt.), czasem brak
nam wiedzy i wystarczającej
pewności siebie. Innym razem
po prostu boimy się popełnić
zbyt wiele błędów i wolimy
zostać na starych śmieciach w
korporacji. Dawno temu miałam
okazję stawiać na nogi system

franczyzowy agencji nieruchomości Metrohouse. Po tym jak
stworzyliśmy agencję opartą na
nowych modelach działania dla
rynu nieruchomości (wywiad z
właścicielem i twórcą Metrohouse jest na str.2 tego wydania),
sami nasi pracownicy (pośrednicy nieruchomości) doceniając narzędzia i to co daje firma
matka, zaczęli nas dopytywać
o możliwości prowadzenia własnego biura pod szyldem Metrohouse, niezależnego, ale korzystającego z tych wszystkich
dobrodziejstw jakie Metrohouse
wypracowało.
No i posypało się... W niecałe sześć miesięcy mieliśmy już
30 biur franczyzowych w całej

Polsce i trzydziestu uśmiechniętych ludzi, którzy właśnie
odpalili swoje pierwsze firmy …
Ale teraz nie o Metrohouse, tylko o innych, którzy postanowili
przedstawić sie na łamach naszej gazety. Przeczytajcie te artykuły, może zupełnie znienacka
postanowicie zostać franczyzantem którejś z poniższych firm.
Bo franczyza dać wam może, jak
sądzę, bezpieczny pomost pomiędzy prowadzeniem własnej
działalności a duszeniem się na
etacie w korporacji.
Polecam.
#Justyna Szawłowska
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Biznes w edukacji

MathRiders szkoła
matematyki dla dzieci
i młodzieży

Fundacja „Polska Przedsiębiorcza”
pracuje nad innowacjami z Mazowsza
Brak odpowiedniego przygotowania
biznesowego, trudności w dostępie
do infrastruktury biznesowej czy
najnowszych technik marketingowych i
sposobów wejścia na rynek - te problemy,
stają się przyczyną licznych porażek
innowacyjnych start-upów na samym
początku ich przygody z biznesem.
Bariery te niewelowane są między
innymi dzięki realizowanym biznesowym programom akceleracyjnym, które mają na celu ekspresowe
budowanie i wzmacnianie potencjału firm.
W województwie mazowieckim
trwa obecnie akcelerator Przedsiębiorcze Mazowsze, który jest
realizowany przez Fundację Polska
Przedsiębiorcza, a organizatorem
jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Program
ten zapewnia pomysłodawcom
innowacyjnych pomysłów uczestnictwo w szkoleniach sprzedażowych, warsztatach pitchingowych,
udział w indywidualnym procesie
mentoringowym,
pogłębionych
konsultacjach eksperckich z zakresu m. in. prawa, podatków, finan-

sowania firmy w celu zwiększenia
szansy na wdrożenie rozwiązań na
rynku. Ten intensywny program
mentoringowo-warsztatowy przygotowujący do prowadzenia własnej firmy, zwieńczony będzie galą
Demoday i prezentacją finalistów
przed gremium inwestorów i partnerów projektu, m.in. funduszy VC,
Orange, Robyg Working Balance,
Startup Academy. Fundacja, z ponad 150 aplikacji, które spłynęły od
pomysłodawców w październiku,
wybrała 15 najbardziej rokujących,
które mają szansę na pozyskanie
inwestora oraz zdobycie nagrody
pieniężnej z budżetu województwa
mazowieckiego w wysokości 35 tys.
zł na rozwój swojego pomysłu.
„Do drugiego etapu czyli intensywnych szkoleń i przygotowań do prezentacji przed inwestorami wybra-

liśmy najlepszą piętnastkę, z czego
aż 6 pomysłów jest spoza Warszawy.
Pokazuje to, że pozostałe regiony
województwa mazowieckiego też
mają duży potencjał biznesowy,
potrzeba jednak licznych działań
u podstaw, żeby go wydobyć. To
właśnie zrobiliśmy na etapie rekrutacji do projektu, organizując 35
spotkań inspiracyjnych w miastach
wojewódzkich takich jak Płock, Siedlce, Ciechanów, Radom, Mława,
w których wzięło udział 1100 osób
zainteresowanych programem akceleracyjnym”- relacjonuje Michał
Misztal, koordynator programu
Przedsiębiorcze Mazowsze.
Obserwujemy,
że
ekosystem
start-upów na Mazowszu ciągle
ewoluuje, pojawia się również coraz
więcej szans dla pomysłodawców,
będziemy śledzić losy finalistów akceleratora mazowieckiego.
www.przedsiebiorczemazowsze.pl

Pomimo że na rynku edukacyjnym jest kilka systemów
franczyzowych, to w nauczaniu matematyki MathRiders,
należący do Międzynarodowej Grupy Edukacyjnej Helen Doron,
cieszy się dużą rozpoznawalnością marki oraz niesłabnącą
renomą i skutecznością samych zajęć. Dodatkowym atutem,
przy dynamicznym rozwoju sieci, jest zwiększająca się
świadomość rodziców co do celowości kształcenia dzieci w
kierunku przedmiotów ścisłych.
Obecnie sieć liczy 48 placówek
działających w całej Polsce jako
Studio lub Centrum Nauczania
Matematyki MathRiders. Właściciele sieci nadal poszukują
partnerów w miejscowościach o
populacji pow. 25 tys. mieszkańców, w których nie ma jeszcze
takich zajęć. Potencjał do zaistnienia na rynku w każdym mieście jest bardzo duży, dlatego
też nie ma ryzyka biznesowego
przy utworzenia placówki w dowolnej miejscowości bez względu na stopień zamożności jego
mieszkańców. Zajęcia MathRiders to unikatowy produkt na
rynku, który nie ma dla siebie
konkurencji na rynku, nie tylko w Polsce ale w całej Europie.
Tym bardziej, że sieć nieustannie
wzbogaca istniejące programy i
dostosowuje je do potrzeb dzieci i rodziców.

Większość opłat związanych
z przystąpieniem do systemu
jest zwracana licencjobiorcy w
postaci szkoleń dla nauczycieli, zestawów edukacyjnych dla
każdej grupy wiekowej oraz materiałów reklamowych służących
obrandowaniu lokalu tak na zewnątrz jak i wewnątrz. Właściciel
placówki MathRiders otrzymuje
również dostęp do platformy
internetowej służącej administrowaniu szkołą, która ułatwia
koordynowanie pracy nauczycieli oraz zarządzanie grupami i
kontroli płatności. Kompleksowemu przygotowaniu licencjobiorcy do prowadzenia biznesu
służy kilkudniowe szkolenie biznesowe. Dodatkowo sieć wspiera każdego przystępującego do
systemu w uruchomieniu Centrum Nauczania i zdobywaniu

klientów, którzy dopisują już od
pierwszego roku prowadzenia
działalności.
Własny biznes ze zmniejszonym ryzykiem
Istotnym powodem, dla którego początkujący przedsiębiorcy
decydują się na skorzystanie z
oferty franczyzodawców, jest
bezpieczniejszy niż w wypadku pełnej samodzielności start.
MathRiders wymaga od swoich
partnerów dopełnienia określonych wymogów, związanych z
warunkami lokalowymi, działaniami marketingowymi i przestrzeganiem założeń biznesplanu. To ograniczenie swobody
ma zapewnić, że franczyzobiorca
będzie postępował zgodnie ze
sprawdzoną, wytyczoną przez
poprzedników drogą i ma zwięk-

szyć prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego pomimo braku
wnikliwej znajomości mechanizmów rządzących branżą edukacyjną.
Z tych samych względów, franczyza jest również ciekawym
rozwiązaniem dla doświadczonych przedsiębiorców ale i pracowników dużych firm, którzy
chcieliby usamodzielnić się i z

pracobiorcy stać się pracodawcą. Zdaje się, że to dość popularne rozwiązanie - doświadczeni
biznesmeni z doświadczeniem
m.in. w korporacji stanowią według badań ok. 2/3 wszystkich
franczyzobiorców. Najczęściej
są ludźmi otwartymi na nowe
pomysły, cechującymi się jednocześnie pewną ostrożnością
i ceniący sobie pracę ze sprawdzonym konceptem.

Więcej informacji na temat
MathRiders jest dostępne na
stronie www.mathriders.pl. Zainteresowanych współpracą biznesową, prosimy o bezpośredni
kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 502-471-371
lub przesłanie aplikacji na adres
e-mail: biuro@mathriders.com

www.korpovoice.pl
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Franczyza z P.P.H.U. “Wojtex”

MATERIAŁ PROMOCYJNY

– największym operatorem
franczyzowym w Polsce

P.P.H.U. „Wojtex”
to największy
i dynamicznie
rozwijający się
operator systemów
franczyzowych w
Polsce.
Obecnie pod szyldem firmy
funkcjonuje 140 lokali. W portfolio Wojtexu możemy odnaleźć
takie marki jak:
• Sieć pizzerii Biesiadowo
• Sieć pizzerii Crazy Piramid Pizza
• sieć restauracji Western Chicken
• sieć kawiarni Coffeeloffee
• sieć restauracji Western Tortilla
• sklepy z zabawkami Toy Planet
Czołową marką firmy jest sieć
pizzerii Biesiadowo, która powstała w 2007 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Połączenie
folklorystycznego stylu z włoską pizzą okazało się strzałem
w dziesiątkę. Marka Biesiadowo stawała się coraz bardziej
rozpoznawalna i cieszyła się
zainteresowaniem wśród konsumentów oraz franczyzobiorców. Liczba lokali zwiększała się
w zawrotnym tempie, dlatego
oferta franczyzowa została poszerzona o kolejne koncepty.
Do Biesiadowa dołączyła marka Crazy Piramid Pizza, specjalizująca się w sprzedaży pizzy
w rożku oraz Western Chicken
– sieć oferująca dania z chrupiącym kurczakiem w panierce.
Następnie do grona systemów
franczyzowych dodano również
sieć najmniejszych kawiarni
Coffeeloffee. Najmłodszym systemem franczyzowym firmy jest
sieć Western Tortilla, inspirowana panującą modą na street
food. Obecnie na terenie Polski
z sukcesem funkcjonuje ponad
140 lokali pod szyldem franczyz
Wojtex’u.
Co roku koncepty zajmują wysokie pozycje w rankingach biznesowych i gastronomicznych.
Wojtex jest laureatem nagród
takich jak: Laur Konsumenta,
Gazele Biznesu, Firma Roku,
Jakość Roku, POLISH PRODUCT
itp. Natomiast w 2015 roku firma została uhonorowana statuetką Luksusowej Marki Roku
2015, co świadczy o wysokiej
jakości usług. W roku obecnym
firma swoim doświadczeniem
przysłużyła się do nagrody Zło-

ta Siódemka Inwestycji i Produktów dla Biznesu.
Czym jest franczyza i jakie są
jej plusy ?
Franczyza jest najprostszym
sposobem na otwarcie własnego biznesu pod znaną i sprawdzoną marką. W przypadku
podjęcia współpracy z jedną z
naszych marek franczyzowych,
franczyzobiorca ma możliwość
uruchomienia swojego biznesu znacznie taniej niż miałby
to zrobić we własnym zakresie.
Nasi franczyzobiorcy korzystają ze wszystkich naszych upustów wynegocjowanych np. u
naszych dostawców sprzętu.
Poza tym otrzymują całe KNOW
HOW, czyli przekazujemy im
praktycznie gotowy przepis na
sukces.
W ostatnim czasie zauważyliśmy ogromne ożywienie na rynku. Coraz więcej osób interesuje
się tematem franczyzy i wyraża chęć współpracy w takiej
właśnie formie. Bardzo nas to
cieszy i motywuje do dalszego
rozwoju.
Naszymi konceptami zainteresowani są najczęściej młodzi ludzie, którzy szukają pomysłu na
ciekawy biznes przy jednocześnie niskim koszcie inwestycji.
Nasza oferta umożliwia otwarcie własnej pizzerii już od 42
tys. zł – to taki optymalny i osiągalny budżet. Co więcej, uwagę
przyciąga również różnorodność oferty oraz kompleksowe
wsparcie z naszej strony na każdym etapie współpracy. Jako
nieliczni nie pobieramy opłaty
wstępnej ani marketingowej, a
opłata franczyzowa nie jest niezależna od osiąganych obrotów.
Jaki jest główny czynnik,
który ma decydujący wpływ
na tak duże zainteresowanie
franczyzą?
Przede wszystkim wśród społeczeństwa temat franczyzy wraz
z rozwojem branży staje się bliższy. Coraz więcej miejsca zajmuje w mediach, magazynach i internecie. Regularnie pojawiają
się artykuły, poradniki i wywiady nawiązujące do współpracy
na zasadzie franczyzy.
Ponadto zmieniło się także
podejście do pracy oraz preferencje społeczeństwa. Ludzie
szukają ciekawych miejsc, gdzie
mogą miło spędzić czas z przyjaciółmi lub odbyć spotkanie
biznesowe. Mają większą potrzebę realizowania siebie. Często więc decydują się na otwar-

cie własnej firmy i rezygnują z
pracy na etacie czy korporacji.
A franczyza jest dla nich dużym
ułatwieniem przy stawianiu
pierwszych kroków w biznesie.
Aby umocnić pozycję na rynku, od ubiegłego roku duży
nacisk kładziemy na działania
marketingowe. Organizujemy
cykliczne akcje promocyjne
oraz prowadziliśmy kampanię
telewizyjną. Ponadto bierzemy
udział w ciekawych projektach
m.in. współtworzyliśmy platformę e-learningową dla młodych
przedsiębiorców, którzy chcą
wystartować z własnym mobilnym biznesem typu foodtruck.
Wiemy, że obecnie jesteście
największym
operatorem
franczyzowym w kraju, jakie
marki znajdują się w państwa
portfolio?
Zgadza się, jesteśmy obecnie
największym operatorem franczyzowym w kraju. Nasze marki
to Sieć pizzerii Biesiadowo, Sieć
pizzerii Crazy Piramid pizza, Western Chicken, Western Tortilla,
Kawiarnie Coffeeloffee oraz
sklepy z zabawkami Toy Planet.
A jakie obawy w związku z
wejściem do biznesu zauważa pan wśród potencjalnych
franczyzobiorców?
Dużo potencjalnych franczyzobiorców
zainteresowanych
wejściem do biznesu obawia
się, że pomimo uruchomienia
własnego konceptu, nie będą
mieli możliwości podejmowania samodzielnych decyzji. W
przypadku naszych sieci, franczyzobiorcy mają większe pole
do popisu, np. w przypadku sieci Biesiadowo lub Crazy Piramid
Pizza mają możliwość rozszerzenia menu o własne potrawy.
Poza tym staramy się, żeby nasi
franczyzobiorcy mieli z nami jak
najbardziej przyjacielskie oraz
partnerskie stosunki. Oczywiście pewnych zasad nie wolno
złamać będąc w sieci, niedopuszczalna jest np. ingerencja
w receptury. Każda pizzeria,
restauracja czy kawiarnia muszą mieć menu w zachowanych
nutach smakowych.
Czy polski rynek dogonił już
zagraniczny? Czy Polacy wiedzą na czym polega franczyza?
Franczyza jeszcze kilka lat temu
była pojęciem prawie zupełnie
nieznanym w naszym kraju,
oczywiście istniało kilka firm w
branży, ale przeciętni ludzie w
zasadzie nie mieli pojęcia czym

W ostatnim czasie zauważyliśmy ogromne ożywienie na rynku. Coraz więcej osób interesuje
się tematem franczyzy i wyraża chęć współpracy w takiej właśnie formie. Bardzo nas to cieszy i
motywuje do dalszego rozwoju”. W. Goduński, Właściciel P.P.H.U. „Wojtex”

jest owe pojęcie. Obecnie w
naszym kraju jest kilkaset firm
franczyzowych, a przeciętny
Kowalski doskonale wie czym
polega biznes w którym właśnie
się specjalizujemy. Myślę, że
obecnie swoją ofertą dogoniliśmy pozostałe kraje Europy.
Na co powinien zwrócić szczególną uwagę franczyzobiorca
podczas podjęcia decyzji o
współpracę biznesową ?
Przede wszystkim franczyzobiorca powinien nawiązać
współpracę z firmą mającą
ugruntowaną pozycję na rynku,
której marka jest bardzo rozpoznawalna. W Polsce w ostatnim
czasie pojawiło się sporo firm,
które oferują ofertę franczyzową, a tak naprawdę są zupełnie
nierozpoznawalne. Moim osobistym zdaniem w taką franczyzę
nie ma po co wchodzić. Franczyzobiorca powinien również
dokładnie przejrzeć warunki
umowy franczyzowej.
W jaki sposób firma Wojtex
przyciąga potencjalnych franczyzobiorców?
Oczywiście umieszczamy swoją
ofertę w prasie i w internecie.
Poza tym nasze marki są doskonale znane Polakom. Bardzo
dużo potencjalnych franczyzobiorców odnajduje nas samemu. Wiele osób obserwuje też
ruch w naszych lokalach franczyzowych, co zachęca ich do
podjęcia z nami współpracy.

Jakie wymogi musi spełnić
franczyzobiorca przed przystąpieniem do umowy franczyzowej ?
W zasadzie nie mamy jakichś
szczególnych wymagań. Od
potencjalnego franczyzobiorcy
wymagamy jedynie pełnego
zaangażowania w swój biznes.
Franczyzobiorca musi również
posiadać kapitał na otwarcie
swojego lokalu. Kwota inwestycji zależy od jego wielkości oraz
zakresu prac adaptacyjnych.
Ile punktów franczyzowych
Wojtex’u można znaleźć na
mapie Polski?
Obecnie we wszystkich sieciach
posiadamy około 150 punktów
franczyzowych. Największa z
naszych sieci, Biesiadowo, posiada około 90 lokali.
Jaki jest koszt inwestycji
związany z otwarciem placówki partnerskiej ?
Koszty inwestycji są różne w
zależności od wyboru sieci oraz
od wielkości lokalu. Przykładowo pizzerię w sieci Biesiadowo
lub w sieci Crazy Piramid Pizza
można uruchomić już od 42 tys.
zł, lokal Western Tortilla od 17
tys. zł, Western Chicken od 30
tys. zł, kawiarnię od 20 tys. zł, a
wyspę z zabawkami Toy Planet
od 34 tys. zł.
Na jakie wsparcie może liczyć
potencjalny franczyzobiorca?
Od naszych franczyzobiorców
nie pobieramy opłaty marketin-

gowej; my jako franczyzodawca
sami umieszczamy wiele reklam
dotyczących promocji sieci.
Nasi partnerzy mogą też liczyć
np. na darmowe banery oraz
ulotki reklamowe w atrakcyjnej cenie. Franczyzobiorca ma
również możliwość we własnym
zakresie reklamować swój lokal
na lokalnym rynku. Zazwyczaj
podstawową formą reklamy
pizzerii jest roznoszenie ulotek
lub lokalna reklama radiowa .
A co z inwestorami w małych
miastach? Czy tam też odnajdujecie franczyzobiorców?
Tak, nasze lokale często otwieramy w miejscowościach nawet
pięciotysięcznych.
Jakie
wsparcie
otrzymuje franczyzobiorca podczas
trwania umowy?
Przez cały okres trwania umowy franczyzowej nasi franczyzobiorcy mają zapewnione
darmowe szkolenia. Pierwsze
szkolenia odbywają się przed
otwarciem lokalu, wszystkie pozostałe odbywają się na życzenie franczyzobiorcy.
KONTAKT:
Właściciel P.P.H.U. „WOJTEX”
Wojciech Goduński
Złotniki 11, 99-205 Dalików
Tel.: 792-433-601
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Cel uświęca środki
Przełom roku to w korporacjach okres
rozliczeń z dotychczasowych wyników
naszej pracy i planowania celów na
kolejny rok. Tylko czy ktoś jeszcze ten
proces traktuje serio?
Przygotowuję się właśnie do
oceny rocznej i tradycyjnie nie
pamiętam, co ustalałem z przełożonym na początku roku. W
aplikacji, gdzie muszę dokonać
samooceny, czytam swoje założenia na 2018 r. i jestem coraz
bliższy twierdzeniu, że ktoś musiał mi je po kryjomu zmienić.
Choć niby mam lekkie pióro
(ocenę zostawiam czytelnikom),
to muszę przyznać, że napisanie
podsumowania z mojej własnej
pracy to jedyny moment w roku,
kiedy rozkładam ręce i zupełnie
nie mam pojęcia, co napisać.
Niestety, cele i pożądane postawy wśród pracowników są ubrane w tak straszny korporacyjny
bełkot, że trudno je zrozumieć
po polsku, a najczęściej proces
oceny przeprowadza się po angielsku, żeby ewentualni przyszli
menadżerowie mogli do nich
zajrzeć. Dlatego coś, co zdaniem
przełożonych powinno zająć
godzinę, ja robiłem przez blisko
dwa dni.
Bo jak skomentować taki kwiatek: demonstruje dumę oraz
poczucie odpowiedzialności za
misję firmy? Co ja powinienem
robić? Wybiegać z biura okrzykiem, że nasza misja jest najlepsza na świecie? Czy truć o tym

każdemu pracownikowi, zanim
zabierzemy się za codzienne
czelendże? Drugi kwiatek – głośno mówi o problemach natury
etycznej. Już raz spróbowałem,
dziękuję. Kiedy powiedziałem
głośno, że Monika nic nie robi,
tylko się podlizuje i za to awansowała, zrobiła się burza w szklance wody. A było to zachowanie
nieetyczne z mojego punktu
widzenia. I w takim przypadku
nie wiadomo, czy potraktować
to jako zasługę, czy raczej przemilczeć, żeby nie wbijać gwoździa do awansowej trumny. Bo
to, co dla mnie jest nieetyczne,
najwyraźniej firmie odpowiada.
Trudno też spamiętać wszystkie
swoje zasługi z minionego roku.
Za każdym razem obiecuję sobie
notować je w kalendarzu, ale to,
co robię na co dzień wydaje mi
się oczywiste. A że czasem wyjdę
poza schematy i komuś pomogę
– no cóż, wynika to raczej z potrzeby serca, nie będę się chwalić. A to błąd. W ocenie rocznej
trzeba wyciągnąć każdą bzdurę,
która w oczach HR czy menago
urośnie do rangi niewyobrażalnego sukcesu. I to jest świetne
pole manewru dla korporacyjnych lizusów – wyciągnąć na
wierzch swoje nieliczne dzia-

łania i nakreślić je tak, by były
widoczne z daleka. Choćby nic
nie wnosiły do firmowej rzeczywistości, umiejętny PR sprawi, że
największy leń, kiedy pochwali
się swoim jedynym sukcesem,
od razu zgarnia 100 punktów.
Cele powinny być ambitne,
określone, mierzalne i osiągalne. Ambitne i określone – no,
powiedzmy, że w korpo są. Co
do ich mierzalności i osiągalności – mam sporo zastrzeżeń. O
ile np. procent realizacji planu
sprzedażowego czy liczba ukończonych z sukcesem projektów
to twarde dane, z którymi nie
da się dyskutować, to problem
zaczyna się przy tzw. celach
miękkich czy „relacji do wartości korporacyjnych”. Tutaj można
wiele naciągnąć, ale jak manager
nas nie lubi, to po złości powie,
że nie wpisujemy się w założenia
firmy. I ciężko będzie znaleźć argument, żeby tę teorię zbić. Już
raz to przerabiałem, kiedy odważyłem się skrytykować pewne firmowe poczynania – przy
ocenie rocznej w punkcie zna i
stosuje strategię usłyszałem, że
nie do końca chyba ją rozumiem.
Jest to niestety bardzo duże pole
do nadużyć z obu stron – można
puścić wodze fantazji i lać wodę,
przypisując sobie nieistniejące
zasługi. Z drugiej strony, wystarczy raz coś skrytykować, nie
poprzeć czyjegoś rozwiązania
– i jesteśmy załatwieni przynajmniej w tym roku. Bo nie jesteśmy „gotowi do ciągłych zmian”,
nie „zarażamy entuzjazmem” i co

ABC korporacyjnego
survivalu,
cz.15
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI
Jakkolwiek Twój szef uważa inaczej, nie jesteś, Drogi Korpoludku,
maszyną. Czasem musisz coś zjeść,
rozerwać się, zupełnie jak normalny człowiek! Masz już za sobą
wycieczkę po okolicznych barach
i restauracjach, z Panem Kanapką
jesteście po imieniu, z najbliższym
„Chińczykiem na dowóz” wymieniasz anegdoty o rodzinie, a w
cukierni na dole znają imię Twojego psa. Warto jednak zadać sobie
pytanie:
- Czy starczy mi do pierwszego, jeśli będę jadał tylko na mieście?
Gdy odpowiesz zaprzeczeniem,
nie łam się. W korporacji istnieje
wiele sposobów na darmową wy-

żerkę!
Ot choćby taka sala konferencyjna. Wspaniałe miejsce, pełne inteligentnych, twórczych umysłów. W
atmosferze szkoleń i Imprówali,
wykuwa się tam nowe talenty, prezentuje świeże pomysły oraz, co
dla Ciebie najważniejsze, serwuje
poczęstunek. Kawa, Herbata, ciastka, soki, kanapki! Korzystaj, piekła
nie ma! Warto odwiedzać pokój
po większych eventach, niby przypadkiem, akurat przechodząc i tak
dalej. Jeśli czujesz się nieswojo,
paraliżuje Cię pogarda dla samego siebie, zbierz ekipę i szabrujcie
wspólnie. Pamiętaj, w grupie raźniej, ale gdy nie polujesz samotnie,

najlepsze kąski mogą trafić do kogoś innego! Działaj, no chyba, że
ten rums jest akurat buknięty.
Jeśli ostrzysz sobie ząbki na
nową posadę, popytaj znajomych
z innych działów, czy nie szykuje
się katting w najbliższym czasie.
Będziesz przygotowany jeszcze
przed ogłoszeniem rekrutacji.
Dowiesz się co nie pasowało władykom w Twoim potencjalnym
poprzedniku, dostosujesz gadkę
do wymagań i stale zmiennych
oczekiwań, a podczas rozmowy
kwalifikacyjnej wypadniesz perfekcyjnie. Poza tym nie zmarnujesz
swych wysiłków tam gdzie akurat
nie planowane są żadne zmiany.

najgorsze – „nie chcemy się rozwijać”.
I tu dochodzimy do ulubionej
kategorii, tak szerokiej, że nikt
naprawdę nie wie, co się w niej
kryje. Rozwój. Pracownik ustala
ambitne cele; stara się osiągnąć
więcej, niż wydaje się możliwe;
dba o nieustanny rozwój siebie i swoich kolegów. Ile by się
człowiek nie napocił – zawsze za
mało. Czegoś zabrakło, coś można było lepiej, a na pewno – więcej. Szasta się słowem „rozwój”
na wszystkie strony. Kiedyś odmówiłem wykonania zadań, kie-

dy szef usiłował znaleźć kogoś
od brudnej roboty. W odpowiedzi usłyszałem, że „najwyraźniej
nie chcę się rozwijać”. Rozwój to
zazwyczaj udział w szkoleniach,
akcjach typu „Lean” albo chodzenie na pseudocoachingi, które
bardziej zaszkodzą, niż pomogą.
A co z ludźmi, którzy wolą rozwijać się indywidualnie, korzystając z zewnętrznych źródeł, a nie
korporacyjnego badziewia? Niestety, cele i ocena roczna ograniczają się tylko do oferty firmy.
I jeszcze najgłupszy cel z możliwych – obowiązkowy wolonta-

riat. Jedno przeczy drugiemu.
Pomaganie powinno wynikać z
naszej empatii, chęci dzielenia
się, a nie tego, że firma tak chce.
I co taki korpoludek zmuszony
przez managera zdziała? Pójdzie
do jakiejś fundacji i zrobi coś „na
odwal”. Więcej szkody, niż pożytku, no ale cel został zrealizowany. I ocena będzie pół punktu
wyższa.
Podobno każdy powinien mieć
w życiu jakieś cele. Jednak zdecydowanie lepiej, kiedy korporacje trzymają się od nich z daleka.
.#emes

Oszczędzaj siły na bitwy, które możesz wygrać!
Na koniec FYA, przypomnienie o
zbliżającym się okresie świątecznym, który bywa niebezpieczny
dla szeregowego korpoludka.
Czas pokus i wielkich szans. Jedni oprócz urlopów wykorzystują
wszystkie pozostałe użetki, oddają
krew i biorą zwolnienia lekarskie,
pozostawiając drugą grupę, nieszczęśliwie obecnych w biurze, na
pastwę piętrzących się obowiązków, które popychają nieszczęśników prosto w brudne łapska
nadzorców niższego szczebla. Nie
pozwól sklasyfikować się pośród
tych ostatnich. A jeśli już nie masz
wyjścia i wylądujesz w grupie zrozpaczonych korpoludków, wyrabiających 200 procent normy, zgłoś
się do pomocy przy dekoracjach,
przebierz się za Św. Mikołaja lub
jego pomocników, elfy, żonę lub
choćby sanie, byle tylko jak najmniej czasu spędzić nad normalną
robotą. Ktoś musi zadbać o świąteczny nastrój, Ho, ho, ho!

Korposłownik:

wyrażenia znaczy dokładnie to
samo, co w przypadku mowy Shakespeare’a – zarezerwować, zająć.
Jedynie forma ulega degradacji,
zamieniając elegancki frak na skórzany bezrękawnik.
Katting – Od angielskiego słówka cut, czyli ciąć, przecinać. W
korporacji w ten sposób określa
się zwolnienia, słynną redukcję
zatrudnienia. Niekiedy stosujemy to pojęcie w odniesieniu do
pewnych rozwiązań, punktów
planu danego projektu, które należy usunąć i zastąpić nowymi. Pomocne przy wywoływaniu strachu
wśród pracowników.
FYA – Od angielskich słówek For
Your Amusement. W wolnym tłumaczeniu – dla Twojej uciechy.
Ciekawostka,
niespodzianka,
event, przygotowany by zainteresować i najczęściej rozczarować
biorących w nim udział pracowników. Niektóre raporty finansowe
prezesi lubią tytułować właśnie w
ten subtelny sposób...

Imprówal – Od angielskiego
słowa Improvement – poprawa,
usprawnienie. Proste, obrzydliwe,
ponglishowe wynaturzenie. Trudno nawet nazwać tego potworka
adaptacją obcojęzycznego słowa.
Myślę, że obserwujemy brutalny
mord na płaszczyznach słuchowej
i wzrokowej. Unikać jak ognia!
Rums – Od angielskiego słowa
room – pokój. Jeśli poprzednie
wyjaśnione pojęcie to pojedynczy
mord, w przypadku omawianej w
punkcie drugim, paskudnej zbieraniny liter obserwujemy morderstwo masowe, na miarę konfliktu
zbrojnego. Oznacza ni mniej ni
więcej niż… pokój, czy salę. Czasem nawet schowek na dokumenty, czy kanciapę serwisu sprzątającego. Znałem jeden przypadek,
gdy ochrzczono tak toaletę, zabijając pierwszy człon angielskiego
słówka – Restrooms.
Buknięty – Z języka angielskiego
– to book – zarezerwować. Spolszczona wersja tego angielskiego

#Albert Kosieradzki
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Wisienka na choince

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Świąteczny czas, oprócz wspaniałych, trafionych prezentów, śniegu
i mrozów, dostarcza pretekst, aby sklasyfikować korporacje według
nowego kryterium. Rodzaj i jakość zorganizowanych atrakcji dla
pracownika dzieli owe biznesowe molochy na korporacje i KORPORACJE.
Moja szczęśliwa gwiazda spadła
lub zgasła dawno temu, więc
zwykłem podbijać kartę głównie
u maluczkich z za krótką kołderką. Z dużych stóp zdejmowałem
obszerne skarpety, gotowe na
przyjęcie podarków, by już za
kilka dni, te same zmaltretowane onuce, wypełnione rozczarowaniem, ze wstydem, po cichu
wciągnąć na zbolałe kulasy. W
zeszłym roku wspominałem o
zarządcach budynku ratujących
bieda firmy poprzez obdarowanie zatrudnionych pracowników
kalendarzem adwentowym. Pozbawione stylu i taktu korporacje gorszego sortu oferowały ów
podarunek jako własny, rozdając
czekoladki wśród szeregowców,
zapominając jedynie o dobrze
widocznym logo zarządcy.
W tym roku przybliżę inny przypadek żenady jakiej przyszło mi
doświadczyć w pewnej firmie z
fałszywego zdarzenia. Gdy zbli-

żała się Wigilia, po biurze krążyły
plotki, że tym razem ma być jakiś
fundusz, pewna celebra, oficjalnie zorganizowana przez szefostwo. Nawet jeden z teamów dał
się wciągnąć w owe spekulacje
i dolał oliwy do ognia, mamiąc
spragnionych uznania w oczach
nadzorców, podekscytowanych
korpoludków, wizją wypadu do
knajpy i koszem prezentów! Jeden przez drugiego, ogarnięci
świątecznym nastrojem pracownicy, prześcigali się w wysokościach kwot przeznaczonych na
jedną osobę w restauracji.
- Po trzy dychy!
- Ja słyszałem pod ubikacją, że
ma być po czterdzieści!
- Pięć dych. Robert mi powiedział.
- 100 złotych, panowie! Podobno
coś im zostało z funduszu i będą
niespodzianki!
A niespodzianki były, a jakże. W
pierwszym tygodniu grudnia

okazało się, że mikołajek nie będzie.
- Zbierają siły na Wigilię, to będzie konkret! - Zakrzyknął niepoprawny optymista.
- Już po zabawie - wyraził zdanie
większości realista.
- Spokojnie, poczekajmy na Wigilię - próbował uspokajać plotkujący team.
Poczekali, Wigilia przyszła zgodnie z planem. Ktoś z wyższego
szczebla odkrył sposób na celebrację w iście oszczędnym stylu
i zakupił napoje gazowane oraz
plastikowe talerzyki. Kubeczków
nie musiał, bo wykorzystano te
dostarczane z baniakiem wody
do dyspozytora. A co umieszczono na owych plastikowych
talerzykach? Ciasto, które przyrządziła żona jednego z pracowników, który akurat miał urodziny w tym czasie!
Doprawdy wspaniale zagospo-

KORPORADY ANETY

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Jak co roku, na początku grudnia nasza firma organizuje imprezę mikołajkową. Co prawda obecność nie jest obowiązkowa, ale team leaderka zasugerowała nam, że byłoby świetnie, gdyby cały nasz team zjawił się w komplecie.
Osobiście jestem pełna obaw co do udziału i najchętniej nie poszłabym wcale. Wciąż mam w głowie dantejskie sceny z zeszłorocznej imprezy. Przekąski
i trunki były co prawda za półdarmo (paszteciki po 6 zł, dla wegetarian koreczki śledziowe po 5 zł, kufel piwa z kija po 7, kieliszek wina za 6 zł, ogórki
kiszone i chleb zupełnie za darmo!), ale to, co działo się z naszymi żołądkami
dnia następnego, przechodzi korpoludzkie pojęcie! Połowa zespołu w ogóle
nie dotarła do pracy, natomiast pozostała część, blada jak ściana open space’ u, zamiast walczyć z klientem toczyła walki z zatruciem pokarmowym...
w toalecie! Skręt kiszek, bladozielone twarze, ścisk w biurowych toaletach,
deficyt papieru toaletowego - taki oto świąteczny prezent podarowała nam firma, najwyraźniej chcąc
zaoszczędzić na świątecznym jedzeniu...
Do dziś wzdrygam się na widok śledzika „na raz”, gdy mijam go na półce w wiadomym discouncie...Droga
Aneto, czy Ty, wiedząc, że Twoja firma próbuje Cię otruć, częstując niskiej jakości jedzeniem, odważyłabyś się pójść na imprezę mikołajkową? Dodam jeszcze, że w tym roku firma ma zamiar pokryć 100 proc.
kosztów żywności (!). Obawiam się, że jeśli pójdę na Christmas Party, nie będę mogła oprzeć się kuszącym,
niebezpiecznym, obślizgłym śledzikom, a następnego dnia w pracy będę tego gorzko żałować...
Aneto! Jak korpożyć?
Aleksandra 26 lat, Warszawa

Aleksandro!
Nie wierzę własnym oczom! Ty chyba sama nie wierzysz w to, co napisałaś! Czy naprawdę myślisz,
że Twoja własna firma ryzykowałaby, po pierwsze swoim dobrym imieniem, a po drugie zdrowiem
swoich pracowników? Po co miałaby to robić? Po co miałaby szkodzić samej sobie? Po co korporacja, zarabiająca miliony (euro), miałaby dopuszczać się tak chytrych występków? W imię czego?
Oszczędności? To niedorzeczne.
Aleksandro! Nie wiem, kto podpowiedział Ci tak korpoobrazoburczy scenariusz, ale żywię głęboką
nadzieję, że to nie byłaś Ty.
Z pewnością uknuł to jakiś teamowy malwersant! Już ja znam te CHYTRE KORPOSZTUKI... W każdym
teamie znajdzie się taki... KORPORACYJNY HERETYK! Uważaj na nich. Bądź czujna. Moja droga! Zapewniam Cię, że Twoja firma bynajmniej nie miała zamiaru ani Cię otruć, ani na Tobie zaoszczędzić.
To na pewno była wina kucharza. Tym samym gorąco zachęcam Cię, abyś wybrała się na tegoroczne
pracownicze Christmas Party i nie z obawą, a z przyjemnością zajadała firmowe śledziki. Tym bardziej, że w tym roku wasza hojna firma serwuje Wam jedzenie zupełnie za darmo!
To świetna okazja aby, jak na prawdziwego Polaka przystało, najeść się do syta, aż popękają ścianki
żołądka. A potem znowu można zacząć dietę.
Ja na Twoim miejscu bez wahania wybrałabym się na Christmas Party i bez opamiętania zajadałabym pyszne, obślizgłe rybki i inne wegetariańskie przysmaki! Być może będzie też szansa zabrać
trochę niedojedzonych resztek do domu i wykorzystać je w porze lunchu dnia następnego? Who
knows? I am so excited about that!

darowane zasoby, wielka klasa, 10/10. Byliśmy w szoku. Co
więcej, dla niektórych „gości”
zabrakło talerzyków, więc wykorzystano serwetki, które zostały
z jakiegoś szkolenia w konferencyjnej. Szkoda, że nie przyniesiono resztek kawy czy herbaty
po klientach lub z okruchów po
ciastkach nie przyrządzono bajaderki! Cóż to by była za impreza!

A na deser przeterminowane,
pozostawione bez opieki jedzenie ze wspólnej, biurowej lodówki, podane jako danie jednogarnkowe, wstrząśnięte, lecz nie
zmieszane. Słowo daję, gdybym
miał wtedy licencję na zabijanie.
Mam też pomysł na podarunki w
kolejnych latach. Ulotki reklamowe. Wystarczy wysłać jednego
pracownika, niech pozbiera re-

Kącik
KORPO
poezji

klamy rozdawane w przejściach
dla pieszych i potem, owinięte
w ręczniki papierowe, rozda
wśród pracowników. Dozgonna
wdzięczność
gwarantowana.
Wesołych Świąt!
# Albert Kosieradzki

Zabawił Korpolud na gwiazdce firmowej.
Budzi się rano – coś huczy w głowie,
Koszula w strzępach, znikły skarpetki
I badge ktoś ukradł mu z portmonetki.
Rozgląda się wkoło, patrzy – nie wierzy.
Prawdziwy diabeł na łóżku siedzi!
Widziałem tę waszą gwiazdkę firmową.
To było piękne! Daję ci słowo!
Aż nie mogliśmy uwierzyć oczom –
Tak wszyscy pili tą grudniową nocą!
Żal nie skorzystać, więc moje diabły
Kilka duszyczek wam wczoraj skradły.
A teraz się żalą, że mają już dość,
Że korpodusze dały im w kość.
Trzeba nam kogoś, kto dobrze je zna,
Więc propozycję dla ciebie mam:
Przyłącz się do nas, będziesz pilnował,
By każdy co dzień ciężko pracował.

Wypatrując jutra

Raz smagniesz batem, raz będziesz krzyczał,

Spoglądamy w przeszłość.
Czujemy aurę niezrealizowanych marzeń.
Rytm oddechu ostatniej nocy.

A później nocą staty podliczał:
Tysiące wykresów! Miliony tabelek!
I centyliony centyliardów cyferek!

Niczym alkoholik sięgamy po wspomnienia.
By oddać się ich wpływom.

Korpolud patrzy na to zielony,
Oczom nie wierzy – sen to szalony!

Patrzymy na innych.
I znów pijemy za dużo emocji.

Ze strachu bierze więc za pas nogi,

Kiedy nadchodzi noc.

Rzuca się człowiek, Boruta skacze,

A diabeł dumnie wystawia rogi.
Diabeł coś krzyczy, człowiek już płacze.

Nadchodzą myśli.

Diabeł wnet dobiegł do korpoludka

Wraz z nimi zamykamy oczy.
Chcemy się schować przed ciemnością.

I… tu nastąpiła pobudka.

Zapach wypalonego papierosa.

Więc drogie dzieci, jeśli ktoś chce

Kryształowe łzy czują swoje 5 minut.
Ten dzień znowu naszedł.

Na korpogwiazdce zabawić się,
To pijcie grzecznie i kulturalnie,
Albo was w nocy diabeł w łeb palnie!

Wtorek. Kurwa mać.
Alex Wishaw

emente
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Ciągle ze sobą wygrywasz,
czyli o żywocie na MultiSporcie
A więc oto i on – Święty Graal korporacjonizmu, skarb narodowy ogółu
biurowych nacji, namiastka pracowniczego Raju i obiekt pożądania,
tudzież zazdrości wszystkich skazanych na bycie kimś innym niż
prawilnym korposzczurem. Jednak na co dzień – niedoceniany,
przeźroczysty, spowszedniały. A mimo wszystko wspaniały, bezcenny,
one and only – nasz cudowny, personalny i najmojszy – MultiSport.

Myślisz, że go znasz? Myślisz, że
już zgłębiłeś go na amen i nie ma
przed tobą żadnych tajemnic? Że
już nic cię w nim nie zaskoczy? Nic
bardziej mylnego!
Pokaż mi swój plastik a powiem
ci kim jesteś
I masz te dwadzieścia kilka lat, i
trochę się jeszcze zastanawiasz
na własnym losem, nad przyszłą
pracą i ogólną karierą, i myślisz, że
może studia coś wyjaśnią, może
coś cię natchnie, może wyrocznia
we śnie ci jakiś konkret przepowie
odnośnie właściwego zatrudnienia, no i tak sam wciąż nie wiesz.
Ale wtedy nagle, niespodziewanie, zupełnie znienacka, na parkingu przed galerią handlową, jak
grom z jasnego nieba, wyskakują
oni, dostojni, napakowani, zadbani i – „no-homo”, rzecz jasna – seksy-seksy, piękni pięknem swojego
ducha oraz pięknem swego ciała,
no a ty jak wryty stoisz, wryty na
nich patrzysz, a oni jakby prosto
z nieba czwórkami szli, no jakby
apollińskie syny to co najmniej
były, bo choć spodnie w kant i lakierki na glanc, to ich białe koszule
nielichą cielesność w prześwicie
skrywają, a z ich toreb sportowych
lekko wyglądają trzy eleganckie
pasy na połaci dresu sportowego
od high-quality Adidasa, a wszystko z lekka nadpocone, ale nadpocone z dumą, z klasą, powagą, bo
to mądre, zdrowe byty ludzkie,
człowieczeństwo samo w sobie,
człowieczeństwo na najwyższym
poziomie i przez wielkie „CZ”; no
i widząc to, widzisz odpowiedź:
oświecenie zwisające przy badżu,
pobłyskujące srebrem i bielą, a
imię jego – MULTISPORT. I teraz
już wiesz…
Czas wiary, czas zwątpienia
Każdy człowiek, który po raz
pierwszy w roli pracownika zawitał w korporacyjne progi, częstokroć miewa dość niepewne wizje
tej całej gamy benefitów, jakie
zostaną mu przyznane obok pensji. Wszakże zatrudnienie w biurze
kusi tak wieloma przywilejami, że
czasami aż trudno wybrać. Jednak
ty masz klarowny plan – być prawdziwym atletą na MultiSporcie. Bo
MultiSport daje nie tylko zdrowie,

lepsze samopoczucie i wygląd, ale
przede wszystkim rozluźnia cię po
ośmiu godzinach humorków szefa. A poza tym ten presiż!
No i chodzisz – siłownia, basen,
a później masaż. Jest dobrze.
Twoje wyniki idą w górę, bawisz
się wspaniale, trzymasz dietę, a
ludzie w biurze widzą twoje postępy. Praktycznie cztery razy w
tygodniu robisz coś o znamionach
fitness. I jest tak pięknie, i pięknie,
i znajdujesz sobie nawet kobietę,
zresztą „koleżankę z basenu”, chyba partnerkę na całe życie, jesteście razem, macie wpadkę, później
ślub, dziecko i MultiSport zostaje
w portfelu. Przez pół roku twoja
stopa nie staje na progu klubu
fitness.
Mija te sześć miesięcy, a ty się zastanawiasz, czy wypada z dzieckiem, czy w poważnym związku
jest miejsce na kartę MultiSport.
No i forma spada. W pracy jesteś
wykończony, w domu jeszcze bardziej i co czynić? Cóż robić w takiej
sytuacji? Uruchomić życie na MultiSporcie? Wyrobisz się wtedy ze
swoim życiem? No ale nie jesteś
sam w tej pracy, więc można spytać też pozostałą cześć ekipy o ich
relacje ze srebrną, sportową kartą.
– Czas po pracy to dla mnie zawsze czas na relaks i odpoczynek
– mówi Kasia, 29-latka z 6-letnim
doświadczeniem na stanowisku
merchandiserki. – I z takim nastawieniem przez pierwsze kilka lat
pracy w korpo podchodziłam do
kwestii gospodarowania punktami benefit. Kino, koncerty inne
wydarzenia kulturalne, restauracje
i obniżki na produkty spożywcze – to były dla mnie absolutne
priorytety. Zresztą, jak się zaczyna
robotę z porządną pensją, to raczej myśli się o maksymalnym wykorzystaniu wolnego czasu. Więc
stawia się na „przeżycia”, o który
się będzie pamiętać przez jakiś
dłuższy czas albo chociaż do chwili ustąpienia kaca. No a jeśli chodzi o zdrowie, to przecież zawsze
można sobie pobiegać. No i tak
też sama robiłam. Ale wiadomo,
jak to jest. Jak się nie musi, to łatwo znaleźć wymówki. Na początku biegałam raz na tydzień, później raz na dwa tygodnie, później
stwierdziłam, że jak się wytańczę

dwa razy w tygodniu na parkiecie,
to po co znów biegać na świeżym
powietrzu, czyli „na smogu”. Do
tego jak już się postanowiło wydawać benefity na zabawę i imprezy,
to później trudno gospodarować
czasem tak, by starczyło go na
„darmowe” bieganie. Prócz tego
po 3 latach trudnej pracy w biurze
przeplatanej długimi imprezami
nie poprawiają wcale twojego
komfortu życia. Człowiek źle sypia, jest podatny na stres, łatwiej
łapie choroby, ogólne samopoczucie się pogarsza – poza czasem
imprezy, oczywiście – no i co najgorsze, waga po pewnym czasie
sama idzie w górę. Przez trzy lata
takiego trybu życia przytyłam
prawie dziesięć kilo i dopiero to
mnie zmotywowało do działania. I
to nawet skutecznie i w trybie natychmiastowym. Jakby naturalnie
moja uwaga przeniosła się ze sfery
imprezowej w świat fitness. Zresztą, dzięki treningom poprawiła mi
się koncentracja, mam lepsze wyniki w pracy, jestem sprawniejsza
i lepiej sypiam, więc mam też więcej czasu wolnego, który mogę zużytkować na przykład imprezując,
bo też szybciej się regeneruję po
całej nocy no parkiecie – stwierdza Kasia.
– Zakup karnetu na siłownię wcale nie gwarantuje suk-

cesu w prowadzeniu „zdrowego
stylu życia” – zaczyna Rafał, 27-letni pracownik działu IT z 5-letnim
doświadczeniem w korporacji.
– Gdy miałem jakieś 20 lat i zaczynałem pracować w branży, podjąłem pewne postanowienie. No
właśnie… Wszyscy śmieją się z informatyków, że to totalne nołlajfy,
że żyją w piwnicach, że albo chudzielce, albo grubasy bez formy.
Osobiście wkurza mnie ten stereotyp, choć rzeczywiście nigdy nie
przepadałem za sportem. Jednak
pierwsza praca na pół etatu dała
mi już wystarczająco dużo powodów, by „nareszcie o siebie zadbać”. Naturalnym wyborem była
siłownia. Początkowo ci spompowani goście z siłki trochę mnie
śmieszyli, ale czego się nie robi dla
przełamywania stereotypów, no i
dla wzbudzenia zainteresowania
u płci przeciwnej… Więc za karnet
płaciłem prawie 200 złotych miesięcznie. Oglądałem w internecie
filmiki instruktażowe, by prawidłowo wykonywać ćwiczenia,
bo na miesięczną opiekę trenera
personalnego, która cenowo wynosiła około 2 tysiące złotych, nie
było mnie wtedy stać. Jednak samodzielne wykonywanie ćwiczeń
i to nudnych ćwiczeń na siłowni
nie dawało mi satysfakcji, a wręcz
przynosiła mi stres i zdenerwowanie. Jak się okazało po trzech, czterech miesiącach, to po prostu nie
wypaliło i przestałem chodzić. Siłownia to dla mnie nuda i sport dla
idiotów. Ale to tylko moje zdanie.
Jednak półroczny karnet został…
Do ćwiczeń wróciłem dopiero w
nowej pracy, w korpo. Okazało
się, że posiadanie karty MultiSport

daje dostęp do przeróżnych możliwości treningu i nie zamyka cię
w sali pełnej ciężarów i koksików.
Crossfit, karate, strzelnica – teraz
mogę wybierać to, co lubię, co
akurat w tym tygodniu mi odpowiada. A i tak wszystko to jest tańsze od typowego karnetu na siłkę,
no i daje dziesięć razy większą satysfakcję – podkreśla Rafał.
I w końcu przychodzi głos sumienia. Że przecież na MultiSporcie
do wyboru masz nowoczesne
formy treningów oferowane przez
tysiące obiektów sportowo-rekreacyjnych w całej Polsce. Nie
musisz spędzać na siłce i basenie
kilkunastu godzin tygodniowo –
robisz to, na co akurat masz ochotę.
Chwila prawdy
Kołczing to nie siłka, więc niby
musisz na niego chodzić. Choć
i tak chodzisz z grymasem a la
dziecko przymuszane do jedzenia
kotleta. Kołcz, świetnie zbudowany koleś to widzi i zabiera cię
na prywatną pogaduszkę. Ty się
przed nim otwierasz, a on wówczas tak ci prawi:
- Coś teraz powiem, tobie powiem.
Chodzisz z tą kartą w portfelu,
jakby to karta z Biedronki była. A
karta MultiSport to coś więcej niż
zwykły kawałek plastiku. Tylko się
zastanów… Wracasz po tych 8
godzinach z roboty, wchodzisz do
mieszkania, siadasz przed kompem lub telewizorem, coś tam
jeszcze myślisz o deadline’ach,
jesteś zmęczony, obolały i wszystko cię nuży… A dlaczego? Bo tak
naprawdę wciąż jesteś w tej pracy.
Bo ty mentalnie z niej nie wyszedłeś! Tylko katujesz się nią zamiast
spokojnie odpocząć. A tak, jakbyś
tylko poszedł na tę siłownie, kort
czy basen, to wszystko byłoby
inaczej. Wchodzisz na siłke i odcinasz się natychmiastowo. Twój
mózg się resetuje, a ciało dostaje

upragniony bodziec przyjemnego zmęczenia, tego odprężenia,
rozluźnienia, rozciągnięcia mięśni.
Bo ciało tego potrzebuje. Myślisz,
że jak człowiek, my, homo sapiens,
od tysiącleci pracował fizycznie i
nagle, od tych kilku wieków, ba!,
dekad, przestawia się na tryb
pracy siedzącej, to wszystko jest
spoko? Nie! Dlatego potrzebujesz
wysiłku fizycznego, by później być
wypoczętym, by później być dobrym pracownikiem i, nawet, obywatelem. Gdy uprawiasz sport, to
nie tylko wspomagasz swój organizm, ale też swój progres, swój
postęp w pracy. Dzięki aktywności fizycznej unikasz bezsensownych absencji w pracy, nie dajesz
konkurencji możliwości do korzystania na twoich opuszczonych
ważnych spotkaniach, na twoich
fakapach z powodu wątłego zdrowia. Dzięki MultiSportowi unikasz
krępujących i męczących wizyt u
lekarza, chorób nowotworowych
i innych zagrożeń. Zresztą, będąc
zdrowym, pomagasz nie tylko
sobie, ale i pracodawcy i całej gospodarce. Więc, proszę cię, weź
się po prostu zastanów, czy stać
cię na rezygnację z aktywności fizycznej!?
Wszystko dobre, co…
Więc znajdujesz personalny trening interwałowy w nowoczesnym klubie crossfit. Trzydzieści
minut dwa razy w tygodniu i po
sprawie. Bierzesz też kartę dla
żony i zapisujesz ją na podstawy
zumby w takim samym wymiarze
czasowym jak twoje interwały,
wszak z MultiSportu korzystają
też rodziny pracowników. I choć
pozornie dodajecie sobie zajęć,
to czasu wam jakoś przybywa i
na rodzinę, i na życie towarzyskie.
No i nagle znów jest prestiżowo –
tak jak zawsze chciałeś. Cóż, było
warto?
# Albert Kosieradzki
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Lavazza Firma została
stworzona dla… firm
Projekt Lavazza Firma dojrzewał przez kilka lat, zanim
podjęto działania zmierzające do wcielenia go w życie.
Dlaczego tak długo? Nie dlatego, że powstawał we Włoszech
Lavazza Firma w założeniu
miała być najlepszym rozwiązaniem kawowym do biur. Jak
wszyscy wiemy, praca bez kawy
nie ma racji bytu. Stąd specjaliści od marketingu pracujący dla
każdego większego producenta
kawy dwoją się i troją, aby ogólnie dostępny ekspres sprzedać
jako ten idealny do biura. Przecież, co za różnica, w jakim celu
go kupujesz…
Lavazza początkowo miała dwa
wyjścia. Albo robić to, co inni
(patrz wyżej), albo wycofać się z
wyścigu i pozostać przy pewnym
targecie (głównie gastronomia).
Nie skorzystano ani z pierwszej,
ani z drugiej opcji. Powstała
idea. Nowy system. DLA FIRM,
dla biznesu, dla pracowników,
REKLAMA

którzy spędzają godziny przed
ekranami komputerów. Nie
masowa, ogólnodostępna produkcja, ale coś specjalnego –
Lavazza Firma.

stworzony dla takich osób, jak
Ty!

Przeprowadzono
dokładne
badania rynku z naciskiem na
oczekiwania osób pracujących w
biurach. Gromadzenie i analiza
danych zajęły miesiące, potem
było już tylko lepiej. Produkcję
ekspresów zlecono Szwajcarom – wyznacznik jakości
i dbałości o każdy szczegół.
Kompozycję mieszanek kawy
Włochom – nikt nie zrobiłby
tego lepiej niż technolodzy
Lavazza. I tak, krok po kroku,
powstał system Lavazza Firma.
Wyjątkowy, funkcjonalny, innowacyjny i przede wszystkim,

…jak wiemy z doświadczenia,
wystarczy ułamek sekundy, aby
podświadomie ocenić czy coś
nam się podoba czy nie. Pierwsze
wrażenie ma ogromne znacznie.
Ekspresy Lavazza Firma oprócz
spełniania swojej podstawowej funkcji, czyli parzenia kawy,
w zamyśle projektantów mają
być też dopełnieniem wystroju
Twojego biura. Wyczucie stylu,
elegancja oraz zgodność z najnowszymi trendami w dziedzinie designu zostały docenione
przez jury konkursu if Design
Award 2018. Ta prestiżowa na-

Książki nie ocenia się po
okładce, ale…

groda w opinii międzynarodowej jest synonimem doskonałości projektowej. Czy musimy
dodawać coś więcej?
Instrukcja obsługi w skrócie:
„Naciskasz przycisk”
Ekspresy Lavazza Firma mają
jedną wspólną cechę – pomimo
iż zastosowano w nich najnowocześniejszą technologię, każdy
jest w stanie przygotować idealną kawę. Wystarczy nacisnąć
jeden przycisk! Nie wierzysz?
Oto instrukcja obsługi. Masz
ochotę na espresso – naciskasz
przycisk. Wolisz cappuccino - naciskasz przycisk. Chcesz wyczyścić ekspres - naciskasz przycisk.
Itd. To wszystko. Oszczędzasz
czas, energię i pieniądze.
Coś więcej niż włoskie espresso…
W ubiegłym wydaniu dużo pisaliśmy o zawartości kapsuł Lava-

zza Firma. W skrócie: prawdziwa
kawa (nie proszek czy inne podejrzane substancje), pakowana
tuż po zmieleniu ziaren, 100%
świeżości, aromatu i smaku
uwalnianych dopiero przy ekstrakcji w ekspresie. Co więcej?
Unikalne mieszanki! Lavazza
Firma łączy specjalnie wyselekcjonowane ziarna Arabica i Robusta z aromatycznymi nutami
czekolady, miodu, kwiatów,
suszonych owoców. Nie są to
aromatyzowane sztucznie kawy.
Tylko naturalnie wzbogacone
mieszanki najwyższej jakości.
Lavazza Firma jest dla Ciebie!
Uwierz, że nie jesteś skazany na
dożywotnie picie taniej, zwietrzałej kawy z supermarketu.
Lavazza Firma pomimo opinii
marki ekskluzywnej, jest dostępna dla Ciebie. Pomyśl, czy
kawa jakości tej z kawiarni w naszej cenie to dużo? Najmniejszy
pakiet zawierający ekspres,

72 porcje wybranych mieszanek espresso w miesiącu oraz
bezpłatną dostawę i opiekę
serwisową to koszt 99 zł/m-c.
Nie znajdziesz takiej oferty u
konkurencji.
Nie decyduj pochopnie, przekonaj się sam/a!
Zdajemy sobie sprawę, że do
nowości w biurze podchodzisz
ostrożnie. Rozumiemy Twój
dystans i mamy propozycję.
Zaproś nas do swojej firmy.
Sam/a zobacz, jakie możliwości
oferuje Lavazza Firma. Bez zobowiązań, umów wstępnych i
innych kruczków. Zapraszamy
na kawę. My jesteśmy pewni sukcesu tego rozwiązania. Aha! I jeszcze coś. Lubisz
prezenty? Na zachętę mamy
100 upominków Lavazza dla
pierwszych 100 osób, które
zamówią prezentację oraz aromatyczne zestawy testowe. Jak
święta, to święta.
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Jedna ja i ich 500

To pamiętna data: 12 listopada 2018 roku. Dlaczego? Bo ni
stąd, ni zowąd parlament obdarował niektórych z nas dniem
wolnym od pracy, a dodatkowo historyczna też dla Korpo Voice.
Pierwszy raz objęliśmy patronatem medialnym konferencję
z dziedziny HR. Tak, promowaliśmy i wspieraliśmy Kongres
Kadry. Tak, my uciekinierzy z korpo, kibicowaliśmy obozowi
naszych teoretycznych wrogów.
I tym oto sposobem, 12 listopada,
pierwszego dnia kongresu, stanęłam jako reprezentant redakcji (ja,
uciekinierka z korpo), oko w oko z
500 osobami, które w firmach odpowiedzialne są za nasze awanse,
zwolnienia, zatrudnianie, premie

itp.
Jakie wrażenia? Wspaniałe. W
ciągu dwóch dni poznałam HRowców pasjonatów, zarówno po
stronie uczestników, jak i prelegentów. Wysłuchałam mądrych
wypowiedzi o tym, jak zostać

pracodawcą pierwszego wyboru,
jak zbudować inspirującą kulturę organizacyjną, wspierającą
osiąganie celów, Endoriny jako
narzędzie motywacji, jak dbać
o pracownika dotkniętego problemami rodzinnymi, czy o tym,
jak rewolucja godności i unikalni
nastolatkowie zmieniają korporacyjne myślenie, wartości i kulturę
zespołu.
I powiem wam, że jeśli trafiłabym
na korporację, która to wszystko wie, i w której właśnie owi HR
– owcy z pasji pracują to…, to
pewnie nie uciekłabym z korporacji, a wy dziś nie czytalibyście
tej gazety, bo byłabym zadowolonym pracownikiem w swoim
korpo. Niestety (dla mnie stety)

tak się nie stało. Trafiłam do korpo,
której bardzo, bardzo daleko było
do świadomości i wiedzy, jaką reprezentowały firmy zgromadzone
na Kongresie ( co potwierdza fakt,
że nie spotkałam na konferencji
nikogo z działu HR korporacji, w
której pracowałam – pozdrawiam
Polska Press Grupa) i dziś jestem
uciekinierką z korpo.
Tak więc brawa i jeszcze raz brawa. Dla organizatorów (w związku
z moim doświadczeniem przy organizacji targów bacznie przyglądałam się konferencji od strony
organizacyjnej i nie mam się do
czego przyczepić), prelegentów
(poznałam i wysłuchałam masę
mądrych ludzi, którzy praktyki,
które stosują w swoich firmach
chcą przekazywać dalej i zmieniać
korporacyjną rzeczywistość) oraz
wszystkich tych pracowników HR
największych firm działających w
Polsce, którzy mimo dnia wolnego, spędzili ten czas na doszkalaniu się, dyskusjach i mam nadzieję, że na przemyśleniach.
Trzy lata temu włożyłam kij w
mrowisko i wymyśliłam bezpłatną gazetę dla pracowników, która szerokim echem odbiła się w
świecie HR. Mam więc poczucie,
że tworząc ją nieustannie i publi-

Na zdjęciu redaktor naczelna
Kopro Voice i dyrektor ds.
dystrybucji Korpo Voice
kując teksty korpodziennikarzy
obywatelskich, którzy na łamach
gazety piszą to, czego nie powiedzą pracodawcy, mam pewien
wpływ na to, co się dzieje w świadomości naszych matek korporacji. I o to chodzi!
Nie wszyscy z nas mają predyspozycje i możliwości ucieczki,
by założyć własne firmy (choć
trzymam kciuki mocno, aby było
nas jak najwięcej). Większość z
nas musi gdzieś pracować. I pracujmy … tylko u mądrych pracodawców, z mądrymi działami HR,
bo to będzie miało bezpośrednie
przełożenie na satysfakcję z pracy.
Może jakoś do emerytury czas zleci miło.
Raz jeszcze podziękowania dla
wszystkich ,których miałam okazję poznać przez te dwa dni.

Serdeczne podziękowania
za
rozmowy w kuluarach dla Benefit
Systems, Skanska, Benefit Prawny,
Volvo Polska Industry, Elektrolux,
Iwona Guzowska, dziewczyny z I
LOVE MY MONDAYS I Skandynawsko –Polskiej Izby Gospodarczej,
Polskiego Stowarzyszenia HR i
wielu innych osób. Poznaliście
moją historię, dziękuję za wsparcie i ja obiecuję wspierać was w
tym co robicie, bo robicie to dobrze.
20-minutową relację z Kongresu
Kadry mojego autorstwa znajdziecie na KORPO TV na naszej
www.korpovoice.pl Polecam do
porannej kawy lub wieczornego
drinka.
#Justyna Szawłowska
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Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Witam, pani kierownik!
Czyli o nieudanych korpodebiutach
Ponoć pierwszy naleśnik zawsze musi być
zepsuty, pierwsze śliwki – robaczywki, a
pierwsze koty – za płoty…
Zatem idąc tym tropem, pierwszy
dzień w biurze możemy spokojnie
potraktować z przymrużeniem
oka. Niestety, bywają przypadki, że
nasz korpodebiut wywołuje takie
rozwarcie powiek u przełożonych,
że mrugnąć nie sposób. Dziś więc
oddajmy się wspomnieniom i przypomnijmy sobie, jak to było pierwszym razem.

Veni, Vidi, Deus Korpo Vicit
Ktoś tu jeszcze pamięta te czasy,
gdy wielkie międzynarodowe korporacje budowały swoje pierwsze
siedziby na ziemiach polskich? Zapewne nie wszyscy. Wszak okres
ten dla Warszawy przypada na
ostatnią dekadę XX wieku, a dla
reszty miast wojewódzkich – raczej
na pierwsze lata trzeciego milenium. I właśnie wtedy, jedenaście
lat temu, do funkcjonującej od zaledwie kilku miesięcy biurowej filii
znanej marki trafił Paweł.
– Przed rozpoczęciem pracy w korpo przeżyłem, powiedzmy, półtora
roku w biedzie – przyznaje Paweł. –
Skończyłem popularny w tamtym
czasie kierunek „marketing i zarządzanie” na krakowskiej uczelni i jak
większość znajomych z roku, nie
znalazłem pracy w zawodzie. Krajowe bezrobocie wynosiło wówczas
jakieś 15 proc. więc ponad dwa razy
więcej niż obecnie i naprawdę było
trudno o robotę za normalne pieniądze. Po kilkunastu miesiącach
na maminym garnuszku zatrudnili
mnie w nowym, krakowskim biurze zachodniej korporacji. Najpierw
odbyłem jedno szkolenie i w marcu
2007 roku mogłem rozpocząć praREKLAMA

cę w niebieskim kołnierzyku, tak jak
w amerykańskich filmach! – śmieje
się trzydziestosiedmiolatek.
Choć wielu z nas od zawsze traktowało korporację jako „normalne
miejsce pracy”, to jeszcze dziesięć
lat temu duża część naszego społeczeństwa postrzegała korposferę
niemal na równi ze światkiem przestępczym. W badaniach CBOS z
2006 roku prawie 70 proc. Polaków
zdeklarowało swoją nieufność wobec międzynarodowych korporacji,
większą niechęć przejawiali w tej
kwestii tylko Włosi, Argentyńczycy
i Rosjanie. Paweł nie był inny, a do
tego postanowił, że nie da się zdominować i od pierwszego dnia będzie „eksponował pewność siebie”.
– Większość ludzi w biurze miało
zaledwie kilkumiesięczny staż. Na
wyższych stanowiskach pracowało też kilku gości z dłuższym
doświadczeniem zebranym w stolicy i za granicą. Warunki mieliśmy,
uogólniając, standardowe i mimo
że budynek pachniał świeżością,
to wyposażenie nie robiło na mnie
wrażenia, niczego nie urywało! –
mówi z uśmiechem. – Na pierwszy
dzień w robocie ubrałem elegancki garnitur, elegancką koszulę,
kupiony specjalnie na tę okazję
wielki zegarek, wygodne, nowoczesne półbuty, czarne okulary i,
dokładnie pamiętam, skarpetki z
symbolami „$”, tak jak w amerykańskich filmach robią ci wszyscy
korpotwardziele. Gdy wszedłem do
biura – idealnie punktualny i pewny siebie – błyskawicznie przejęła
mnie kobieta od CP i zaczęła oprowadzać po biurze, omawiając przy

tym specyfikę naszej pracy. Nawijała jak najęta, i to jeszcze w gęstym
korpojęzyku. Dziś albo bym nie
zwrócił uwagi, albo bym się z tego
śmiał, ale wtedy tak mi tymi zwrotami zaimponowała! Te wszystkie
kejsy, kłesty, taski, targety, asajnmenty i non stop powtarzany KejPia’I i KejPia’I. Nie zrozumiałem połowy z jej wywodu, ale nie mogłem
się przecież przyznać. Bo kto by się
przyznał? Chodziłem za nią z pokerfejsem, udając, że nic tu nie robi
na mnie wrażenia. Pokazywała mi,
gdzie jest ksero, gdzie aneksy, gdzie
iść z problemem, gdzie na miting,
gdzie siedzą ludzie z góry, gdzie
dżieM, gdzie PieMki itd. Później
zaprowadziła mnie do mojej bezpośredniej przełożonej w serwisie.
A tam, by pokazać szefowej pewność siebie, pierwszy wyciągnąłem
do rękę i wypaliłem: „Witam, pani
kierownik!”. Kobieta, praktycznie w
moim wieku, wyglądała na zaskoczoną i odpowiedziała: „Cześć”, i
dopiero po dłuższej pauzie przeszła
do kwestii merytorycznych. Oczywiście deklarowałem, że wszystko
sam ogarnę. Skończyliśmy jakiś
kwadrans przed moim wejściem
do spejsa, więc wybrałem się na papierosa przed gmach, gdzie paliło
już kilku moich nowych kolegów z
biura, tych z krótkim stażem. Oczywiście zagadałem ich, naśladując
korpojęzyk kobiety od CP. Natomiast oni próbowali odpowiadać w
ten sam sposób. I tak się pomęczyliśmy przez dziesięć minut. Później
zasiadłem do mojego miejsca pracy, juor HaeRowego adwajzora. I się
zaczęło…
– Okazało się, że nie nadążam z
rozwiązywaniem kejsów i co pół
godziny musiałem się zwracać do
przełożonej – mówi Paweł. – Granie
gangstera i sprawianie wrażenia
pewności siebie nie dawało mi się
skupić na obowiązkach i w kon-

sekwencji trzeba było mnie prowadzić jak dziecko. Ustanowiłem
nowy failrekord wszech czasów i
gdy wybił mój EOD, to wręcz wybiegłem z budynku. Następnego dnia
już nikogo nie grałem, przyszedłem
do biura jak do normalnej pracy.
Nie trzeba chyba dodawać, że mój
debiut stał się głównym obiektem
timowych drwin przez najbliższe
kilka miesięcy, po których sam się
zwolniłem. W kolejnych biurach
początki były już lepsze – podsumowuje Paweł.

Pułapki na prymusa
korpogeneracji
Nie jest dobrze zaczynać pracę z
takim przytupem jak Paweł, tak
samo jak nie jest dobrze rozpoczynać pracę jak Damian. I jeśli ostatnimi czasy serwisowaliście swojego
maca w Krakowie, to możliwe, że
Damiana znacie. Jednak nie poznalibyście go, a z pewnością nie
w takim kontekście, gdyby nie jego
pierwsza praca w korpo, którą podjął w kwietniu 2016 roku.
– Pierwszą pracę rozpocząłem
niedługo po otrzymaniu dyplomu
inżyniera w korporacji słynącej ze
wzorowych warunków zatrudnienia i dbania o prawa pracownicze.
W dodatku obok położonej w pobliżu mojego instytutu na krakowskim Ruczaju. Poszukiwano wtedy
ludzi takich jak ja, więc praktycznie
prosto z uczelni powędrowałem na
rekrutację. No i poszło mi dość dobrze, dostałem robotę – opowiada
ze spokojem Damian.
Jeśli tak jak mnie podczas pierwszych dni w korpo ogarnęła was
„korpotachofobia” – warto zapamiętać to specjalistyczne słowo
– czyli lęk przed prędkością w
przestrzeni biurowej, to witajcie
w klubie. Nagle wszystko na teraz,
wszystko w skrótach, wszyscy się
napędzają, wszyscy się nakręcają, a
i tak robota idzie normalnym tempem, niemniej atmosfera owczego
pędu musi być. No bo korpo. Jed-

nak Damian to już inne pokolenie:
od małego komórka w ręku, rzeczywistość bez Internetu to dla niego
abstrakcja, a edukacja bez zajęć
pozalekcyjnych i korków z wszelakich możliwych przedmiotów nie
jest dla niego realna. Więc życie
na ASAP-ie łyknął już od pierwszej
chwili.
– Pierwszego dnia przydzielono mi
asajnment do ważnego projektu,
tak samo jak dwóch innych żółtodziobów, którzy obok mnie przeszli
przez rekrutację. PieM powiedział,
że mam prospektowy plejsment i
jak zbiorę z tego trochę grin pointów, to będzie awans ASAP-em.
Projekt polegał na stworzeniu
oprogramowania pod infrastrukturę dla dużego zagranicznego
przedsiębiorstwa, natomiast mnie
przydzielono „testingi”, które miałem przeprowadzić na moim rileju,
bo sobota i niedziela były wolne,
a w poniedziałek dedlajn. Więc
cały dzień miałem siedzieć przy
swoim biurku w rogu ołpenspejsa, wpatrzony w ekran kompa, bo
szacowany czas mojego kłesta to
7 godzin. Gdy przełożony zapoznał
mnie z timem i projektem, natychmiast wziąłem się do pracy. Sto
procent motywacji, dzban kawy i
do boju! – opowiada, nadal spokojny, Damian.
W każdej pracy liczy się jednak
dystans i zdrowy rozsądek. I choćbyś przerobił dwadzieścia szkoleń,
dziesięć poradników zawodowych,
wszystkie sezony „The Office” i roczną prenumeratę „Coachingu”, to
bez racjonalnego podejścia do korposfery padniesz już na wstępie.
Tak jak Damian.
– Od początku szło mi dobrze. Leciałem na takim spidzie, jakbym był
w transie. Przerwy robiłem tylko po
to, by dolać sobie kawy. Później już
w ogóle nie robiłem przerw. Tempo
maksymalne, absolutne skupienie,
całkowita izolacja od otoczenia.
Ostatecznie, pierwszego dnia spę-

dziłem w biurze ponad trzynaście
godzin, więc gdy wychodziłem,
już dawno nie było nikogo z mojej
zmiany. Jednak w poniedziałek czekała mnie dość dziwna rozmowa
z PieMem. Okazało się, że pierwszego dnia dostałem, podobnie
jak inni nowi, zadania „na próbę” z
projektu, który zresztą firma sfinalizowała ponad rok temu. No i z jednej strony było ok, bo przez te kilkanaście godzin zrobiłem kłesta na
trzy dni, a z drugiej, kiepsko, bo nie
zauważyłem, że gdzieś od czwartej,
piątej godziny rileja pod ekranem
mojego kompa leżała kartka z napisem „PRIMA APRILIS – to projekt
testowy, Damian, good job! Dziś
idziesz wcześniej do domu, miłego
weekendu!”. Sytuacja okazała się
bardzo niezręczna. Wszyscy byli
skonfundowani, nawet biurowy
coach nie wiedział za bardzo, jak ze
mną rozmawiać. A ja sam czułem
się jak idiota i to taki idiota, którego głupota może cię rozśmieszyć
do łez i którego głupota może cię
udupić w sądzie pracy. Zatem PieM
nawet nie podniósł na mnie głosu,
tylko opieprzał resztę timu za to, że
nie zwrócili na mnie uwagi, gdy robiłem szóstą nadgodzinę w piątkowy wieczór – mówi, kręcąc głową.
– To była świetna praca, ale po miesiącu odszedłem. Wiem, że trudno
to sobie wyobrazić, ale przez ten
pierwszy dzień, wszyscy stracili do
mnie zaufanie – pointuje Damian.
Jest taki przesąd, żeby nie rozpoczynać pracy w piątek. Jest też taki,
żeby nie iść do roboty w sąsiedztwie naszej alma mater. A podążając tym tropem, zawodowy start
w dzień prima aprilis również jest
sprzeczny ze starymi mądrościami,
z którymi mimo wszystko też nie
można przesadzać. Zatem wszystkim biurowym debiutantom życzymy odnalezienia własnego „złotego
środka”.
#Ememte
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Urodzinki
Na samo słowo „urodzinki” dostaję wysypki. Odry dostaję. Od
ryków ciągłych „mamo, a kiedy są
moje urodziny? A co dostanę? A
gdzie mogę zaprosić kolegów?”.
Oderwanie od rzeczywistości naszych pociech jest zatrważające.
Te rozbisurmanione ośmiolatki
chciałyby urządzić urodziny dla
całej klasy na koniach. Na gokartach. Na polu paintballowym. Na
laser tagu. Na symulatorach lotniczych! Nie zważając na budżet
i na zachowanie podstawowych
zasad przyzwoitości, co rusz
wymyślają coraz to bardziej wysublimowane metody zbiorczej
rozrywki. Przedszkolaki to jeszcze
rozumiem, pójdą na kulki, czy na
trampoliny, poskaczą godzinę,

popatrzą na tort, zaśpiewają „Sto
lat” każdy dla siebie i gotowe.
Nie mają jakichś niespełnionych
oczekiwań. Ale starszakom w głowach się już poprzewracało. W
jednym tygodniu byliśmy zaproszeni na urodziny w kinie. Po wycieczce dzieci obejrzały film, spotkały się z aktorami, zjadły z nimi
tort i wypiły bąbelki. W kolejnym
tygodniu poszliśmy na urodziny
w stylu wyścigów samochodowych, każdy miał swój strój, z
własnym nazwiskiem, samochód
rajdowy oraz puchar na koniec
zawodów. Znany kierowca, pokroju Hołka, opowiadał o bezpieczeństwie oraz wspomniał kilka
anegdotek, których dzieci i tak
nie zrozumiały. Kolejny tydzień -

KORPOTATA
urodziny w księgarni. Następny w lodziarni. Każde urodziny oczywiście z panią animatorką, dzieci
wykonują polecenia od wejścia
do wyjścia. „Teraz się przywitaj,
teraz daj prezent, teraz patrz w
lewo, a teraz połknij te żelki, którymi wypchałeś sobie policzki na
zapas, bo w domu zakaz jedzenia
cukru”. Czasy beztroskiej zabawy
skończone. Strzelanie z patyka i
kiełbasa z ogniska; podchody na
podwórku i trzepak jako najlepsza rozrywka w mieście.
Teraz szykujemy smoking i idziemy na imprezę w stylu boho. Tylko zaraz, gdzie nasze jajko, które
kupiliśmy na prezent? Nie jakieś
tam jajko niespodzianka, jajko Fabergé oczywiście!

#Magda Seko
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Jakie tam urodzinki
KorpoMama o urodzinkach.
Czyli temat jak kasę wydać, a
nie jak zarobić. I powiem Wam,
że skala wydatków przy rosnących dzieciach rośnie tak mocno
nieproporcjonalnie w stosunku
do wpływów na konto, iż człowiek zaczyna się zastanawiać co
dalej z tym fantem począć.
Urodzin nie zorganizujesz dziecku? To nie przejdzie. Zorganizujesz je nie po myśli małego solenizanta, to albo on wejdzie ci na
głowę, albo co bardziej prawdopodobne, już tydzień wcześniej
jego mama. Bo przecież wszyscy
na te konie, na gokarty, na symulatory. A wiecie jak było fajnie,
mimo że to dziwnie zabrzmi, jak
naszemu solenizantowi rozchorowało się rodzeństwo i musie-

liśmy odwołać wszystkie huczne
pomysły? Spotkanie w ogródku
tylko z najbliższą rodziną, każdy bez zbędnego pośpiechu
poświęcający młodemu czas
na indywidualną zabawę, mały
tort współgrający z syropem na
kaszel dla rodzeństwa. I bez ciśnienia, bez wydawania majątku
na atrakcje, tak zwyczajnie. To
jest właśnie fajne, gdy w domu
macie trójkę małych bohaterów
(lub więcej) - zaczyna się kombinowanie jak nie przekombinować ! Dotyczy to nie tylko imprez
urodzinowych, ale także wyjść
do sklepu, zakupu ubrań czy wyjazdów na wakacje. Zaczyna się
kalkulowanie nie tylko cyfr na
koncie, ale także sposobów na w
miarę spokojne przejście w dzień

kolejny. Przy jednym dziecku
konto w banku nie cierpi zanadto i można wyskoczyć do super
hotelu na weekend całą rodziną,
z basenem i oczywiście szybkim
wi-fi, aby dziecko można było na
chwilę „sprzedać” tabletowi. Przy
trójce szuka się fajnego miejsca
na campingu, organizuje się
mecz w siatkówkę na sąsiednim
boisku i na koniec wieczorne
ognisko - w hotelu cała zgraja
mniej lub bardziej by się pozabijała. I przy tym ognisku pojawia
się fajne uczucie wspomnianego
„nieprzekombinowania” - jak za
starych, dobrych czasów. Chyba
się starzejemy, Droga KorpoMamo ?
#KORPOTATA
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Wyższa kultura rekrutacji

Przez ostatnie lata w różnych poradnikach można było
przeczytać wskazówki, jakich błędów powinni unikać kandydaci
podczas rozmów o pracę. A czy ktoś się zastanowił, jakie błędy
popełniają rekruterzy?
W dobie rynku pracownika wszelkie artykuły typu „Jak dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej„
są oczywiście pomocne, ale część
z nich można wyrzucić do kosza.
Pracodawcy i specjaliści ds. rekrutacji, stojący w obliczu małej
liczby kandydatów, a czasem zupełnego braku chętnych do pracy,
nieraz pewnie przymkną oko na
takie detale, jak mowa ciała czy
postawa kandydata podczas rozmowy. Ważniejsze będą dla nich
doświadczenie i kwalifikacje. Co
nie zmienia faktu, że niechlujnie
wyglądające CV czy zatajanie/
przesadne ubarwianie pewnych
informacji, nadal jest naszą negatywną wizytówką. Rekruterzy
często wymieniają te sytuacje
jako główne błędy w aplikacjach
– obok braku punktualności czy
podstawowej wiedzy o firmie.
Z moich doświadczeń wynika,
że piłeczka w tej chwili jest po
drugiej stronie – i to rekruterzy,
niestety coraz częściej, wykazują się brakiem profesjonalizmu i
znajomości podstawowych zasad.
Do ich głównych niedopatrzeń zaliczyłbym brak znajomości profilu
kandydata, przygotowywanie się
do spotkania w ostatniej chwili
czy zadawanie pytań, które nic nie
wnoszą do rozmowy oprócz psucia atmosfery.
Headhunterzy – „łowcy głów”
mają za zadanie śledzić portale
branżowe typu LinkedIn, fora internetowe itp. w poszukiwaniu
przyszłych pracowników. Problem

w tym, że robią to często na oślep
i bez minimalnego choćby przyjrzenia się profilom kandydatów.
Stąd biorą się zupełnie nietrafione oferty pracy, a kandydaci mają
płonne nadzieje na awans czy
choćby minimalne polepszenie
warunków zawodowych.
Mam profil na jednym z portali
zawodowych – z wypisanym doświadczeniem, wykształceniem,
znajomością języków obcych itp.
Dostałem raz wiadomość z linkiem do oferty pracy i oklepaną
formułką, iż „świetnie pasuję na
to stanowisko”. Wymagana m.in.
biegła znajomość języka niemieckiego – warunek konieczny.
Napisane pogrubioną czcionką i
z podkreśleniem. Tylko że ja z tym
językiem nie mam nic wspólnego,
a przynajmniej nic nie wspominałem o jego znajomości. Więc
na pewno się dogadamy. Kolejne
zaproszenie – stanowisko: główny księgowy w firmie z branży
finansowej, zarządzanie kilkuosobowym zespołem, taka okazja do
awansu! Otwieram link – przebijam się przez litanię wymagań i
w myślach kalkuluję potencjalne
wynagrodzenie. Wymagane minimum 3 lata udokumentowanej
pracy w zarządzaniu zespołem
w instytucji finansowej. No to po
ptakach. Ale, zdaniem headhuntera, jestem „idealnym kandydatem na tę pozycję”. Nawet, jeśli nie
spełniam kluczowych z punktu
widzenia firmy wymagań. Kasuję
wiadomość i czekam na dalsze

pomysły rekruterów. Z nieznajomości profili kandydatów biorą się
potem dziwne oferty – już przerabiałem propozycję „awansu” ze
starszego na młodszego specjalistę.
Kiedy człowiek przekopie się
przez gąszcz spamu i dostąpi zaszczytu rozmowy o pracę, może
zderzyć się z ignorancją lub niekompetencją podczas spotkania.
Na początek - 15 min opóźnienia,
„bo czekałam na kolegę” albo
„drukowałam pańskie CV”, do
których należy dorzucić kolejne
dziesięć minut, bo salka miała być
zarezerwowana, a jednak nie jest i
właśnie odbywa się tam zlot czarownic, którego nie można przenieść nigdzie indziej. Wędrujemy
więc po ołpen spejsach w poszukiwaniu miejsca, gdzie można
przysiąść i w miarę sensownie porozmawiać. Człowiek oczywiście
robi dobrą minę do złej gry, udaje,
że nic nie szkodzi, a w duchu zastanawia się, czy warto pracować
w takim bałaganie. Spotkanie z
reguły prowadzi przedstawiciel
działu HR, do którego po półgodzinie dołącza zdyszany manager
i zaczyna zadawać pytania, które
padły już kilkanaście minut temu.
Przy okazji wychodzi na jaw, że
delikwent moje CV otrzymał
przed chwilą od swojej asystentki
i nie ma pojęcia, co się w nim znajduje. Wspomnieć jeszcze należy
o dzwoniących im telefonach i
przeprosinach, którym towarzyszy przygłupi uśmieszek, „bo wie

pan, my jesteśmy w pracy, muszę
odebrać”. Wyobrażam sobie miny
rekruterów, gdybym to ja w trakcie rozmowy odebrał telefon i z
krzywym uśmiechem powiedział:
„przepraszam, muszę odebrać,
bo przygotowuję artykuł o was
dla Korpo Voice”. W lutym, kiedy
wszedłem na jedną z rozmów,
siedzący w sali człowiek przywitał
mnie, mówiąc „cześć” – a widziałem go pierwszy raz w życiu. I nie
była to branża kreatywna ani IT,
gdzie może konwenanse schodzą
na daleki plan. I błyskawicznie zaproponowano mi przejście na „ty”,
co wzbudziło u mnie pewność, że
pewnie wkrótce będziemy kolegami z zespołu. Braterska nić porozumienia na nic się zdała, bo po
spotkaniu sam postanowiłem podziękować za dalszą współpracę.
I jeszcze prawdziwa wisienka na
torcie. Spółka skarbu państwa,
branża finansowa. Na rozmowie
rekruterka, dwóch menadżerów
i ja. Rozmowa, nie powiem – całkiem konkretna. Moi potencjalni
przełożeni zadawali merytoryczne pytania, ja odpowiadałem
zgodnie z prawdą i moją wiedzą,
i wszystko pięknie się układało. Zwróciłem jednak uwagę, że
pani z HR od jakiegoś czasu się
nie odzywa – patrzę –siedzi po
przeciwnej stronie stołu konferencyjnego i przegląda w telefonie
Facebooka. Zastanawiam się do
dzisiaj, czy ma tak podzielną uwagę i słyszała moje wypowiedzi, czy
zatraciła się w wirtualnym świecie
na amen. Szkoda, że paznokci nie
zaczęła malować, mógłbym doradzić inny kolor. Rozmowa dobiegła końca, padło oklepane zapewnienie od pani z HR, że niezależnie
od wyników rekrutacji dostanę
odpowiedź w ciągu dwóch tygodni. Czekam od lutego – jak dotąd

nic do mnie nie dotarło. I tu dochodzimy do kolejnego, rażącego
błędu, dziś – nie do pomyślenia.
Informacja zwrotna dla kandydata
po rozmowie. Obecnie w dobrym
tonie jest - i to już powszechnie
obowiązujący standard – niezależnie od wyników poinformować
kandydata, czy go zatrudnimy,
czy nie. Muszę przyznać, że z tym
z reguły nie ma problemu. Oprócz
wspomnianej przeze mnie spółki skarbu państwa. Ale niektórzy
jeszcze tkwią mentalnie w poprzedniej epoce.
Znajoma psycholog do moich utyskiwań dorzuciła jeszcze dziwne
pytania, które niczemu nie służą.
Alergię ma szczególnie na „gdzie
widzisz siebie za pięć lat?”. Kiedy
była na rozmowie z prezesem małej firmy, odpowiedziała: „na pana
miejscu”. Pan tego nie skomentował – ale finalnie pracy koleżance
też nie zaproponował. Czasem
trzeba zdusić potencjalną konkurencję już w zarodku. Do dziwnych pytań należy jeszcze: „czy
wolisz pracę samodzielną czy w

zespole?”. Osobiście – uwielbiam
pracę samodzielną, kiedy jestem
sam za wszystko odpowiedzialny.
Ale aplikując do korpo, muszę powiedzieć, że oczywiście kocham
pracę w zespole! Durnych, schematycznych pytań jest oczywiście
o wiele więcej i można mnożyć
przykłady, jednak rekruterzy
wciąż powielają te same utarte
ścieżki i drukują te same pytania
na kartce. I niestety, jedyne, co
takie pytania wnoszą, to konieczność kombinowania przez kandydata – żeby powiedzieć to, co
pracodawca chce usłyszeć.
Ktoś pewnie powie, że rekrutacja
to ciężki kawałek chleba dla tych,
którzy je przeprowadzają. Warto
jednak czasem spuścić z tonu, tym
bardziej, że minęły czasy, kiedy
można było dowolnie przeczołgać
kandydata (oby bezpowrotnie).
Może warto jednak zastanowić się
nad tym procesem i poświęcić mu
więcej uwagi, niż odstraszać kandydatów?
#emes
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Pracownicze oszczędzanie

19 listopada 2018 roku prezydent Andrzej Duda podpisał
ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Zgodnie
z założeniami wejdą one w życie od 1 stycznia 2019 roku. Co to
oznacza dla pracowników?
Społeczeństwa się starzeją i
stają przed dylematem, skąd
znaleźć pieniądze na emerytury
dla swoich członków. W Polsce
w perspektywie najbliższych 25
lat, wysokość emerytur dla znaczącej liczby rodaków, znacząco
spadnie. Obecna stopa zastąpienia, czyli stosunek wysokości
ostatniego wynagrodzenia do
pierwszej emerytury, stanowi
około 50 proc. i zgodnie z prognozami GUS może się zmniejszyć nawet do 25 proc. w ciągu
następnych 20 lat! Uwzględniając powyższe prognozy, koniecznym staje się dywersyfikowanie
dochodów i dodatkowe oszczędzanie, aby zapewnić odpowiedni poziom życia na emeryturze. Z
pomocą mają tu właśnie przyjść
PPK.
Po co i dla kogo?
Pracownicze plany kapitałowe
docelowo obejmą wszystkich
zatrudnionych, za których praREKLAMA

codawca płaci składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Oprócz nich, z PPK skorzystają
również osoby, które pracują
w oparciu o umowy zlecenia,
umowy agencyjne, wykonują
pracę nakładczą, są członkami
rad nadzorczych lub spółdzielni
rolniczych. Udział w PPK będzie
dobrowolny. Każda osoba po automatycznym wpisaniu do PPK
będzie mogła podjąć decyzję,
czy chce pozostać w programie, czy też woli zrezygnować
z oszczędzania. Co cztery lata
zatrudnieni będą ponownie zapisywani do PPK.
Pracownicze Plany Kapitałowe
będą wprowadzane stopniowo,
docelowo obejmą swym zasięgiem prawie 11,5 mln Polaków,
a obowiązek utworzenia programu przez pracodawców będzie
zgodny z poniższym harmonogramem:
• od 1 lipca 2019 r. dla podmio-

tów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
• od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
• od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
• od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób
zatrudnionych w jednostkach
sektora finansów publicznych.
Skąd i ile?
Oszczędności gromadzone w
ramach PPK będą finansowane z
trzech źródeł – z wpłat uczestników i podmiotów zatrudniających oraz dopłat państwowych.
W pierwszych dwóch przypadkach środki będą przekazywane
w formie wpłat podstawowych –
pracownicy będą odprowadzać
2 proc. wynagrodzenia brutto, a
pracodawcy 1,5 proc. wynagrodzenia brutto. W sytuacji, gdy
uczestnicy będą zarabiali mniej

niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, ich wpłata będzie
mogła zostać na ich wniosek
obniżona do 0,5 proc. Oprócz
wpłat podstawowych będzie też
możliwość dokonywania wpłat
dodatkowych. Uczestnicy PPK
otrzymają również od państwa
jednorazową „wpłatę powitalną”
w wysokości 250 zł, a w przypadku pozostania w PPK dopłaty roczne w wysokości 240 zł,
finansowane z Funduszu Pracy.
Co ważne, oszczędności na koncie pracownika będą prywatne
i będą mogły zostać w każdej
chwili wypłacone oraz dziedziczone (w przypadku śmierci). Wypłaty zgromadzonych
oszczędności będą możliwe już
od 60. roku życia, bez względu
na płeć. Po ukończeniu 60. roku
życia uczestnik jednorazowo
będzie mógł wypłacić 25 proc.
zgromadzonych oszczędności, a
pozostałą część (75 proc.) rozłożyć na co najmniej 120 miesięcznych rat.
Kto tym zarządzi?
Za
zarządzanie
zebranymi
oszczędnościami odpowiedzialna będzie instytucja finansowa,
legitymująca się co najmniej
trzyletnim doświadczeniem w
zakresie zarządzania aktywa-

mi oraz kapitałem własnym nie
mniejszym niż 25 mln zł. Wyboru
instytucji finansowej dokonuje
pracodawca w porozumieniu ze
stroną społeczną czyli reprezentacją pracowników lub związkami zawodowymi.
Instytucje finansowe będą miały na celu pomnażanie zebranych środków, a za zarządzanie
oszczędnościami uczestników
będą pobierać opłaty w wysokości nie wyżej niż 0,6 proc.
wartości aktywów netto. Wpłaty
uczestników PPK będą gromadzone na indywidualnych rejestrach w ramach tzw. funduszy
zdefiniowanej daty. Jest to rodzaj funduszu inwestycyjnego
z określoną datą docelową inwestycji. W zależności od wieku
uczestnika, sposób inwestowania środków będzie się stopnio-

wo zmieniać.
Dla osób młodszych będą to
głównie akcje, a bliżej daty wypłaty oszczędności (zbliżania się
do 60. roku życia przez uczestnika), bezpieczniejsze aktywa,
takie jak obligacje czy bony
skarbowe.
Powyższe regulacje dotyczące
PPK nie będą obejmowały pracodawców, którzy prowadzą pracownicze programy emerytalne
(PPE) i finansują pracownikom w
całości składkę w wysokości 3,5
proc. wynagrodzenia.
Tomasz
Fronczak,
Dyrektor
Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych w TFI PZU.
Więcej informacje na temat PPE
i PPK: www.emerytura.pzu.pl;
ppe@pzu.pl. (22) 582 28 99
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Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

SEX W MNIEJSZYM MIEŚCIE

Wibrująca przyjemność

Oglądałam ostatnio jeden z odcinków Seksu w Wielkim mieście
(który to już raz?), w którym Charlotte uzależniła się od swojego
uszatego przyjaciela. Nie, wcale nie chodzi o maskotkę, chociaż
w pewnym sensie można to tak nazwać.
Wibrator, bo o nim mowa, był
kiedyś według Hipokratesa, lekarstwem na histerię.
Ta jednostka chorobowa miała
objawiać się wędrującą macicą,
podobno uznawaną w XX wieku
p.n.e. za żywe zwierzę, wędrujące w górne partie ciała, uciskając
na wewnętrzne organy. To z kolei
powodowało duszności, zawroty
głowy, cierpnięcie nóg oraz utratę
mowy. Macica, która usadawiała
się w okolicach serca, mogła powodować nawet niepokój. Pogląd
ten podzielał również Platon. Seks,
bicze wodne, jazda konna czy manualna stymulacja miały pomóc
chorym. Uważano, że orgazmy
pomagały wyciszyć organizm i
uspokoić ataki histerii. Pierwotnie
leczenie odbywało się w gabinetach lekarskich i dopiero po jakimś czasie, wibratory przeniosły
się do domowych zakątków.
REKLAMA

Zmęczeni lekarze, którzy początkowo w celach stymulacji używali
dłoni, próbowali usprawnić proces
leczenia i po godzinach pracowali
nad jego udoskonaleniem. Pierwszy wibrator zasilany elektrycznie
powstał w 1902 roku w firmie Hamilton Beach i to był ten moment,
kiedy zaczął być dostępny na
dużą skalę, co z kolei umożliwiło
przeniesienie uciech z gabinetów
lekarskich do domowych pieleszy.
Co ciekawe w tamtych czasach nikogo to nie dziwiło i wibrator był
dostępny na półkach domów na
równi z innymi urządzeniami gospodarstwa domowego.
Popularność wibratorów spadła,
kiedy w 1910 roku używanie go
poddano publicznej debacie.
Wiele państw zakazało wtedy ich
sprzedaży. Kobiece przyjemności
musiały poczekać do lat 60. XX
wieku, kiedy powstał pierwszy wi-

brator bezprzewodowy. Jon H. Tavel opatentował urządzenie, które
służy nam po dziś dzień.
Tyle o historii. W XXI wieku temat kobiecych orgazmów jest w
dalszym ciągu kontrowersyjny.
Tak, wiemy, że mamy punkt G,
orgazm pochwowy, orgazm łechtaczkowy i kobiecy wytrysk. Nie
wszystkie wiemy jak to osiągnąć,
ale na pewno prawie każda z nas
może to zrobić. Rynek gadżetów
erotycznych jest wart miliardy
dolarów, a pomysłowość twórców
tych fallicznych (choć nie tylko)
zabawek jest zadziwiająca.
Dziwi mnie to, że w dalszym ciągu,
gdy powiem głośno WIBRATOR- w
grupie zapada cisza albo zaczynają się ciche szmery. Drogie Panie!
Bierzmy nasze szczęście w dłoń!
Drodzy Panowie- wibrator to nie
konkurencja, może być dla was
ciekawym towarzyszem wielu ko-

biecych uniesień.
Badania przeprowadzone przez
Zbigniewa Izdebskiego ukazują,
że tylko 42 proc. Polaków jest usatysfakcjonowana swoim życiem
seksualnym. To mniej niż połowa i
od razu rodzi się pytanie, dlaczego
tak się dzieje? Specjalista uważa,
że obecni 30-40-latkowie są coraz
bardziej podobni pod względem
seksualnym do 20-latków. Są oni
otwarci na różnego rodzaju zachowania seksualne, dużo bardziej niż 50-latkowie. Podobnie
jak w poprzednich edycjach badania „Seksualność Polaków 2017”
wyniki pokazują, że Panowie (55
proc.) są bardziej usatysfakcjonowani z życia seksualnego niż Panie
(49 proc.).
Zatem wiele jeszcze jest do nadrobienia i chociaż jesteśmy otwarci
na eksperymenty, nie do końca jesteśmy zadowoleni z ich efektów.
Dlatego warto próbować razem
albo w pojedynkę.
Zestresowani korpoludzie mają
też większe problemy w spełnieniu podczas seksu. Po przyjściu
z pracy do domu skupiamy się

na innych rzeczach, wałkujemy
w głowie targety albo myślimy o
prezentacji na środę..
Może zatem zamiast kolejnych
kapci pod choinką, w tym roku
znajdziemy tam klucz do uciech
nie tylko cielesnych, ale i duchowych? W końcu nie ma chyba lepszej pory roku na wieczorne harce
pod kołdrą. Mogą to być długie
dystanse albo szybkie numerki dla
rozładowania emocji. Wszystko
zależy tylko od Was. Warto jednak
zostać pod pierzyną trochę dłużej
i celebrować ciało swoje i partnera. Poznawać się nawzajem.
Rynek wibratorów jest teraz bardzo zróżnicowany i innowacyjny.
Najlepszym przykładem nowinki technologicznej jest Magic
Motion Flamingo, który poprzez
technologię bluetooth oraz aplikację Magic Motion pozwala partnerom na wspólne gry erotyczne,
nawet jeżeli są od siebie wiele kilometrów.
W ofercie sklepu Pink Shop można też znaleźć wibratory dwusilnikowe, takie jak przepięknie
zapakowany wibrator Lea, który
spokojnie mógłby znaleźć się zamiast rózgi pod choinką. Dzięki
10 trybom pracy pozwala na zróżnicowaną stymulację pochwy i

łechtaczki.
Dla bardziej wymagających najlepiej sprawdzi się Podwójna Różdżka od Smile, która posiada 2 różne
końce, pozwalające na zróżnicowaną grę i stymulację wielu punktów na ciele.
Jeżeli jeszcze nie wiesz, co lubisz
albo może trochę się wstydzisz,
już teraz zapraszam Cię do niebanalnego seks shopu Pink Shop, w
którym wibratory i inne ciekawe
gadżety erotyczne czekają na to,
by zaprosić je do sypialni. Nie jest
ważne czy jesteś sam/sama, czy w
parze, na pewno każdy znajdzie
coś dla siebie.
Z tym przesłaniem, zostawiam
Was moi drodzy. Widzimy się w
2019 !
Pamiętajcie, Kochajmy się !
i celebrować ciało swoje i partnera. Poznawać się nawzajem.
Ranking top 5 wibratorów
( przygotowany we współpracy z
Pink Shop)
1. Masażer Dual Motor Smile
2. Wibrator Lea Pink
3. Wibrator Wiggling Tip Smile
4. Wibrator Smile Push
5. Jajeczko z wibracjami Anna pink
#Kally Madshaw
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Horoskop
WODNIK (20 I-18 II)
Uważaj w tym miesiącu na
automaty z batonami. Wafel
zakleszczy się na pasie startowym.
Automat kasy nie zwróci. Za studenckich czasów dwóch kolegów trzęsło wtedy automatem, aby uwolnić
wafla, a następnie zjeść go z wielkim
smakiem. Teraz masz stanowisko dyrektora. Nikt ci nie podskoczy, ale i nie
potrzęsie z tobą automatu z batonami. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy:
Jesteś już stary.
RYBY (19 II-20 III)
Uważaj na kolegów z pracy. Wieść wtajemniczonych
głosi, że jeden z nich podczas twojej
nieobecności pluje ci do kawy. Drugi
udaje, że o niczym nie wie. To przez
twój wynik osiągnięty w zeszłym
miesiącu. Znów siedziałeś na nielegalnych nadgodzinach. Szef cię pochwalił, otrzymałeś premię. Pilnuj swojego
kubka i pilnuj siebie.
BARAN (21 III-20 IV)
Pan Kanapka poszerzył
swój asortyment o wrapy
ze schabem, a ty tego nawet nie zauważyłeś. Na nic nie zwracasz uwagi,

tylko siedzisz z nosem w monitorze i
wpatrujesz się w tabelki. Pamiętaj, że
pieniądze nie przytulą cię w nocy ani
życzeń urodzinowych nie złożą. To
zimne, bezwzględne papierki, to cyfry
w kalkulatorku. Mówią, że przyjemniej
jest płakać we własnym samochodzie
niż w autobusie, ale co z tego, gdy
jesteś w tym samochodzie sam jak
palec? Odpuść sobie w tym miesiącu,
zacznij żyć, kup wrapa ze schabem.
BYK (21 IV-21 V)
Nie rozumiesz, dlaczego
straciłaś jego zainteresowanie. Dlaczego nie flirtuje już z tobą
przy automacie z kawą ani nie przepuszcza w kolejce do kserokopiarki.
To prawda, patrzy na ciebie obojętnie,
jakby wcale cię nie znał. Na „cześć”
odpowiada, jakby łachę robił. Nie
przejmuj się, nic sobie nie wyrzucaj,
nie zrobiłaś nic złego. To nie on, nie
Paweł, tylko Piotr, jego brat bliźniak
jednojajowy, który rozpoczął właśnie
prace w tym samym departamencie.
Paweł jest na L4.
BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Uważaj na klimatyzację.
Nieczyszczona od pięciu lat

zagrzybiła się strasznie. Powinni coś z
tym zrobić, ale to nie takie łatwe. Pan
ochroniarz zgłosił się woluntarnie, za
niewielką opłatą mógłby to zrobić
ze szwagrem. Ale tak nie można! Nie
pozwala na to procedura. Ta, którą
ktoś bezpowrotnie zgubił, a dział komunikacji wewnętrznej bezpowrotnie
próbuje odtworzyć. Nie wiadomo do
którego działu wniosek złożyć, którędy wiedzie ścieżka akceptacji, kto składa raport, kto finansuje, kto później
rozlicza. Nie licz na szwagra, szwagier
nie pomoże. W tym miesiącu jak najrzadziej staraj się oddychać.
RAK (21 VI-22 VII)
Chodzą słuchy po dziale,
że kupujesz ubrania na wyprzedażach, a jedzenie sama sobie
przygotowujesz w domu. To niedobrze o tobie świadczy. Albo jesteś skąpa albo twoje wyniki za ostatni kwartał nie poszły jak trzeba. Bez względu
na przyczyny, gwiazdy radzą w tym
tygodniu zamówić dietę pudełkową
1500 kalorii i ostentacyjnie obnosić
się z nią po open spejsie. Kub sobie
ciuch z ostatniej kolekcji, a nazajutrz
oddaj razem z metką w sklepie. Plotki
ucichną, a dzięki lekkiej diecie od razu

poczujesz się lepiej.
LEW (23 VII-22 VIII)
Osiągniesz w tym miesiącu
wysokie wyniki ilościowe,
co niestety odbije się na jakości. Ile zarobisz? Przecież przełożony udostępnił ci tabelkę, dzięki której sam możesz
obliczyć swoją miesięczną premię. To
nic trudnego. Uwzględniasz osiemnaście wzajemnie korelujących ze sobą
czynników i mnożysz przez piętnaście
koincydujących. Nie każda koincydencja to korelacja, ale może się nią
stać, jeśli rynek tak zadecyduje. I nie
opowiadaj, że tych wyliczeń nie rozumiesz. Przecież dyrektor tłumaczył
na ostatnim spotkaniu, jak przejrzysty
jest plan premiowy w twojej firmie.
PANNA (23 VIII-22 IX)
Czas odnaleźć swoje źródło mocy, które pozwoli
ci w tym miesiącu osiągnąć sukces.
Tym źródłem mocy nie jest już Rafał z
działu IT, ani Grzegorz z księgowości.
Nie liczyłabym również na Marka z
HR-ów czy poczciwego Zygmusia z
ochrony. Gwiazdy ostrzegają, że nie
możesz w tym miesiącu pozwolić sobie na słodkie lenistwo. Zmobilizuj się

do nowych poszukiwań. Dotyczy to
zwłaszcza panien urodzonych w trzeciej dekadzie znaku
WAGA (23 IX-23 X)
Możliwe, że trafisz na imprezę, na której wiele się
będzie działo. Zatem pij ostrożnie.
Powoli, małymi łyczkami, jak najdłużej
pozostając trzeźwą. Plotki, jakie wówczas do twych uszu dotrą, pozwolą ci
brylować w biurowym towarzystwie
co najmniej przez najbliższy kwartał.
Gwiazdy radzą skorzystać z tej rady,
bo taka okazja, droga Wago, prędko
się nie powtórzy.
SKORPION (24 X-21 XI)
Synulek twojego szefa objął stanowisko kierownika
działu IT. Jesteś na to przygotowany,
bo układ gwiazd już zeszłym miesiącu
ci to przepowiadał. Nie martw się. Tylko zyskasz na tej zmianie. W połowie
miesiąca Saturn zmieni znak i wkroczy
do Strzelca, a to oznacza, że twoja kariera ruszy do przodu. Możliwe, że szef
postawi przed tobą ambitne zadania.
Wyjaśnisz nowemu kierownikowi IT
różnice między przeglądarką a wyszukiwarką, nauczysz go zmieniać tapetę

w laptopie i inne takie. Zapewniam, że
przełożony sowicie cię za to wynagrodzi. Może nawet pozwoli umyć swój
samochód..
STRZELEC (22 XI-21 XII)
Spodziewaj się w tym miesiącu emocjonujących wydarzeń w życiu zawodowym i osobistym. Może znów zatnie ci się papier
w drukarce, wezwiesz serwis na pomoc i przyjedzie ten fantastyczny brunet w długimi włosami i kolczykiem
w pępku? Opozycja Słońca do Plutona podkręci atmosferę, niektórych
sytuacji nie da się uniknąć. Gwiazdy
ostrzegają, że cokolwiek się wydarzy,
będzie to trwało krótko, co nie znaczy,
że nie będziesz żałować.
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Twój szef po raz kolejny
skorzystał z L4, zwalając na
ciebie całą robotę? Zamiast się wściekać, horoskop radzi w tym miesiącu z
pokorą przyjąć nowe obowiązki. Dwanaście godzin to przecież nie dramat.
Istnieją dezodoranty działające całą
dobę. Chyba nie jesteś głupszy od
dezodorantu?
#Wróżka z Domaniewskiej

Jubileuszowa Gala
BiznesWoman Roku

Już po raz 10. Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką wyłoni
dziesiątkę najlepszych przedsiębiorczych kobiet i przedsiębiorców
t napisał zostaną ogłoszeni tegoroczni
Roku. Gala, podczas
której
Ten teks
ski
korpodziennikarz obywatel
zwycięzcy, odbędzie w Warszawie w marcu 2019 roku.
W konkursie BiznesWoman Roku
nagradzane są Polki, które odważnie realizują projekty biznesowe,
społeczne, naukowe i kulturalne jak
również polscy biznesmeni wspierający kobiety oraz różnorodność
w biznesie. Zgłoszenia kandydatów
i kandydatek przyjmowane były
do 20 listopada, teraz rozpoczęło
pracę jury - zespół ekspertów ze
świata biznesu, finansów i edukacji, któremu od 10 lat przewodzi
dr Irena Eris. Laureatki i laureatów
wyłonionych w 10 kategoriach
poznamy podczas finałowej gali,
na niej również zostaną wręczone
atrakcyjne nagrody, takie jak m.in.
studia w MBA.
Konkurs pozwala zaistnieć nie tylko dużym firmom, ale także start-upom oraz mniejszym, lokalnym
kobiecym biznesom. W tegorocznej, jubileuszowej edycji pojawiły
się dodatkowe kategorie takie jak:
Liderka w Nowych Technologiach,
Działalność społeczna, w której
honorowane są kobiety, działające
na rzecz innych oraz Inspiratorka
Roku - nagrodzona w niej zostanie

kobieta, która przez ostatnią dekadę w szczególny sposób wspierała
i inspirowała kobiety do działania,
walki o swoje marzenia i realizowanie swoich pomysłów
Mimo, że już 30 procent firm w
Polsce jest zarządzanych przez
kobiety to uprzedzenia związane
z płcią są nadal żywe, utrudniając
przedsiębiorczyniom
rozwijanie
ich firm. Dlatego - takie inicjatywy
jak konkurs Bizneswoman Roku,
w który zaangażowaliśmy się już
po raz trzeci, są niezwykle istotne,
bo pomagają zmieniać rzeczywistość – dodaje Bartosz Ciołkowski

z Mastercard, dyrektor generalny
polskiego oddziału Mastercard,
partnera strategicznego konkursu.
Najważniejszym Partnerem konkursu jest Coca-Cola Poland Services. Pozostali to m.in: BGŻ BNP
Paribas, DPD Polska, Huawei, IGT
Poland, Microsoft czy Deloitte.
Przez ostatnie 10 lat w konkursie
zorganizowanym przez Fundację
Sukcesu Pisanego Szminką nagrodzonych zostało ponad 100 kobiet.

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
Zapraszamy na ploty i dobrą kawę do siedziby
redakcji gazety w każdy czwartek.
Przestrzeń coworkingowa Hub Hub
Postępu 14 Warszawa

Wydawca i Redaktor Naczelna
Justyna Szawłowska
redakcja@korpovoice.pl
Od lat związana z branżą mediów (m.in. marketing manager
Polska Press Grupa, dyrektor marketingu Metrohouse, członek
i założyciel stowarzyszenia Lepszy Służewiec oraz Polskiej Izby
Nieruchomości. Przede wszystkim jednak były korpoludek, który
z niechęci bycia trybikiem w korporacji, postanowił uruchomić
swój biznes. To ta dziewczyna, która w 2015 roku, idąc do pracy
ulicą Domaniewską, wpadła na pomysł bezpłatnej gazety dla
pracowników korporacji.
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Wymiatacz Sprzedażowy

Agnieszka Andziak
Dizajny
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Grafik z Bożej Łaski
Koprodziennikarze obywatelscy

Magdalena Kazubska
Albert Kosieradzki
Derek Barłowski
Anna Holdenmayer-Parzych
Magda Seko
Anetka – Idealna pracownica korporacji
(postać fikcyjna , śledź jej kanał na You Tube)
Marta Wujek

Jeśli masz lekkie pióro, nie boisz się nazywać otaczającej nas korporzeczywistości po imieniu
lub masz dla nas ciekawy temat/ rozmówcę - pisz na redakcja@korpvoice.pl
Jeśli jesteś marketerem który właśnie robi media plan fajnej kampanii która powinna poszerzyć zasięg o 60 000 młodych,
pięknych i bogatych korpoludków napisz na reklama@korpovoice.pl

REKLAMA

20

WARSZAWA | KRAKÓW | GDAŃSK | WROCŁAW

