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Jedyna ogólnopolska i bezpłatna gazeta dla pracowników korporacji
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Niskich targetów, wysokich prowizji,
płatnych nadgodzin
i spektakularnych zysków dla naszych
korporacji w 2018 życzy Redakcja!
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Związki zawodowe w korpo?
Nielsen, T-Mobile, Volkswagen – potrafią!
Przywykliśmy
myśleć o związkach
zawodowych jako
o organizacjach
stricte walczących
z pracodawcami,
tymczasem
jak twierdzą
korporacyjni
związkowcy, dziś
najczęściej chodzi o
to, by nadać firmie
bardziej ludzką
twarz.
Członkostwo w związkach zawodowych deklaruje zaledwie co
dwudziesty Polak (5 proc.), czyli
mniej więcej co dziesiąty pracownik najemny (11 proc.). Najczęściej
zrzeszają się pracownicy instytucji publicznych i przedsiębiorstw
państwowych, z takich grup zawodowych jak: technicy i średni
personel oraz pracownicy administracyjno-biurowi.
Nie oznacza to jednak, że związki
zawodowe nie powstają w korporacjach całkowicie opartych na kapitale prywatnym. Powstają. I choć
trudno powiedzieć, by korporacje
były temu pomysłowi przychylne,
zwykle postawione przed faktem
dokonanym, w końcu zaczynają
ze związkami rozmawiać. I właśnie
o to w idei związków chodzi – o
dialog.

Gdy czara się przelewa
Korporacyjni związkowcy z T- Mobile są młodą, działającą dopiero
od roku organizacją. Dotrzeć do
nich trudno, bo firma nie chwali
się ich obecnością. Próżno też szukać informacji o nich na firmowej
stronie internetowej, a na centrali
T-Mobile nikt nie zna do nich numeru. Ale istnieją, tylko niejako w
podziemiu.
- Podobnie jak większość związków zawodowych, my również
powstaliśmy na fali pracowniczego niezadowolenia i niepokoju o
dalszy los pracowników w naszej
firmie – opowiada przewodniczący związkowej Komisji Zakładowej
T-Mobile Radosław Pyszczek. - Dopóki było dobrze, nikt się szczególnie ze związkami nie wyrywał, ale
gdy po kryzysie ekonomicznym,

zaczęły pojawiać się problemy,
które w kolejnych latach, mimo poprawy sytuacji na rynku, jakoś nie
zostały zażegnane, trzeba było coś
zrobić. Ludzie bali się utraty pracy,
byli niezadowoleni z wynagrodzeń, z warunków zatrudnienia.
Powstaliśmy, by reprezentować
pracowników i podjąć rozmowy
z zarządem. Cóż, nie powiem, że
było i że jest łatwo. Nie jesteśmy
górnikami. Tupanie nogą i żądania u nas się nie sprawdzą. Pewne
rzeczy musimy sobie wywalczać,
ale nie dążymy do konfliktów, lecz
porozumienia, które po prostu pozwoli nam wszystkim pracować w
lepszym miejscu i być bardziej zadowolonymi z pracy.
Związek zawodowy przy T-Mobile, podobnie jak inna organizacja
związkowa w warszawskim Mordorze - ZZ przy Nielsen Polska,
powstawał po cichu i w tajemnicy
przed pracodawcą. Tak zresztą zaleca budowanie organizacji związkowych Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność”. Na swojej stronie internetowej w poradniku: „Jak założyć ZZ” pisze: „zorganizujcie zebranie założycielskie, najlepiej poza
miejscem pracy; podczas spotkania wypełnijcie deklaracje członkowskie; wybierzcie Tymczasową
Komisję Zakładową; dostarczcie
wniosek o zarejestrowanie organizacji do właściwego Wam terytorialnego Zarządu Regionu „Solidarności”. I gotowe”.
- Niestety korporacje krzywo patrzą na powstawanie organizacji
związkowych – mówi Monika Sobiech, przewodnicząca Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Nielsen Polska. - Mam
też wrażenie, że one są nie na rękę

nie tylko zarządowi, ale i niektórym menedżerom. Niestety od
czasu do czasu dochodzą do nas
informacje od pracowników, jakoby menedżerowie zniechęcali ich
do wstępowania i wzmacniania
związku zawodowego, tłumacząc,
że związki zawodowe zostały założone przez osoby, które chciały
się uchronić przed zwolnieniem z
pracy. Nic bardziej mylnego.

ponieważ jest największym i najsilniejszym związkiem w Polsce.
Dodatkowo NSZZ zapewnia wszelkie szkolenia, niezbędne do prowadzenia organizacji związkowej,
doradztwo osób doświadczonych
oraz nieograniczone porady prawne. Warto wspomnieć, że mimo
tego, że jesteśmy zrzeszeni w ramach NSZZ, jesteśmy organizacją
samorządną i niezależną.

- Przystępując do związku pokazujesz, że potrafisz grać zespołowo
– dodaje Pyszczek. - Być może dziś
nie ty potrzebujesz pomocy ZZ,
być może to nie twoja sytuacja w
firmie wymaga obecnie poprawy,
ale za jakiś czas to może się zmienić. Członkostwo w ZZ to deklaracja, że myślisz nie tylko o sobie, ale
i o swoich kolegach i koleżankach,
wychodzisz poza własny box, a inni
robią to także dla ciebie i dla naszej
wspólnej zawodowej przyszłości w
danej firmie.

Według ustawy dopiero przy 150
członkach w danym ZZ, przysługuje jeden pełny etat na pracę związkową, przy 500 członkach, dwa,
jednak gdy tych członków jest
mniej, przedstawiciele związków
muszą dzielić swój czas na pracę w
firmie i tę na rzecz związków. Czy
to w ogóle ma sens?

Co można zyskać?
Założyć związek nie jest trudno.
Zgodnie z przepisem art.25I ustawy o związkach zawodowych
uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać
tylko organizacji zrzeszającej co
najmniej 10 członków będących
pracownikami. Troje z nich musi
być jawnych i stanąć na czele tymczasowych władz związku
- Wystarczy zgłosić się do funkcjonujących w Polsce związków zawodowych tj. NSZZ „Solidarność”,
OPZZ czy Inicjatywa Pracownicza,
a oni pomogą załatwić wszelkie
formalności – radzi Monika Sobiech. - My zdecydowaliśmy się na
zrzeszenie w NSZZ „Solidarność”,

- Ma – zapewnia Sobiech. - W ciągu
niecałych dwóch lat naszej działalności rozszerzyliśmy działania
w ramach benefitów funduszu
socjalnego dla pracowników Nielsena. Organizujemy pracownicze
wyjścia do teatru, spływy kajakowe współfinansowane z funduszu
socjalnego. Dodatkowo naszych
członków zaopatrzyliśmy w ubezpieczenie prawne CDO24, które
zapewnia im nieodpłatną możliwość korzystania z pomocy prawnej z każdej dziedziny prawa 24h
na dobę, 7 dni w tygodniu. Często
mamy też wrażenie, że pracownicy
chętniej zwracają się do nas o poradę niż do działu HR, mają do nas
większe zaufanie i faktyczne poczucie, że jesteśmy tu dla nich, zawsze otwarci na rozmowę i pomoc.
- Nam udaje się posuwać do przodu w rozmowach z pracodawcą w
zakresie indywidualnych umów
pracowniczych, wysokości kwar-

talnych wynagrodzeń i pewnych
zmian w systemie motywacyjnym
– wymienia Radosław Pyszczek. Być może nie wygląda to jeszcze
szczególnie spektakularnie, ale
jesteśmy na początku drogi i wiele przed nami, również zmiany w
kwestiach wewnętrznej organizacji i polityki związkowej, która
moim zdaniem, musi zostać bardziej dostosowana do realiów korporacyjnych.

- W naszej firmie związkowcy są
partnerami, którzy dzielą z zarządem również odpowiedzialność
za rozwój firmy – tłumaczy Olbryś.
- Struktura władz koncernu VW jest
zresztą tak podzielona, że w Radzie
Nadzorczej zasiadają także przedstawiciele pracowników (10 miejsc
dla akcjonariuszy, 10 miejsc dla
ludzi pracy). Mamy więc prawo nie
tylko do informacji, ale i współdecydowania.

Związkowcy z Nielsena czy T-Mobile mogą jednak pozazdrościć innej
organizacji związkowej w Polsce,
działającej przy Volkswagenie która w swoich strukturach zrzesza
prawie 7000 pracowników.

***

- Jesteśmy największą organizacją
związkową działającą w przemyśle
motoryzacyjnym w Polsce – nie
bez dumy opowiada Piotr Olbryś,
przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność”
Volkswagen Poznań . - Nasza historia rozpoczęła się w 1993 roku,
czyli dokładnie wtedy gdy powstała spółka. W tym roku obchodzimy
25-lecie naszej działalności. Dzięki
temu, że zrzeszamy praktycznie
70 proc. wszystkich zatrudnionych
w poznańskim Volkswagenie pracowników, tworzymy zorganizowaną wspólnotę ludzi pracy.
Związkowcy Volkswagen Poznań
mają dostęp do informacji o zyskach firmy. Jeśli okazuje się, że
zyski te nie mają odzwierciedlenia
w poprawie sytuacji pracowników, interweniują. W rozmowach
z zarządem nie stawiają żądań,
lecz przedstawiają argumenty.
Rozmowy te zwykle kończą się
satysfakcjonującymi pracowników
ustaleniami.

Z badań CBOS wynika, że większość pracowników deklarujących, że w ich zakładach pracy
są związki zawodowe, krytycznie
ocenia ich skuteczność, twierdząc,
że – mimo starań – niewiele udaje
im się osiągnąć (43 proc.) albo w
ogóle nie widać efektów ich obecności (34 proc.). Tylko co siódmy
(14 proc.) wyraża opinię, że związki
zawodowe są efektywne.
Cóż, związki, podobnie jak korporacje tworzą ludzie, to od nich zależy, jak będą funkcjonować i jedne,
i drugie. Przykład Volkswagena pokazuje, że mogą działać sprawnie i
przyczyniać się do sukcesu przedsiębiorstwa. Historie związków TMobile i Nielsena z kolei, potwierdzają, że kropla drąży skałę, a przy
odrobinie dobrej woli i otwartości
ze strony samej korporacji, ZZ nie
muszą być wcale obciążeniem dla
przedsiębiorstwa, lecz raczej kompasem, wskazującym mu drogę
do budowania biznesu z ludzką
twarzą.
#Justyna Szawłowska
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ABC korporacyjnego
survivalu,
cz.7
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI
Pole bitwy zasłane jest świeżym, korporacyjnym narybkiem. Koło ucha
świszcze kula rozczarowania menedżera, kilku doświadczonych korpoludków odpada z rywalizacji za sprawą granatu wypełnionego widmem
restrukturyzacji. Cięcie kosztów zrzucone z samolotu o włos mija ciebie i
kilku towarzyszy broni. Brniecie dalej,
w błocie i pyle wznieconym przez
wszechogarniający, bitewny chaos,
ścigani wrzaskiem generalskich korpowładców, w ostatniej chwili wskakujecie do naprędce wykopanego
okopu, akurat na czas, by uniknąć
serii z karabinu nagany. Wiesz, że
moment, w którym zaprzestaniesz
walki, zatrzymasz się i spoczniesz
na laurach, może być twoim ostatnim. Dlatego z krzykiem dodającym
otuchy, ruszasz pierwszy w kierunku
wysokich skał, które mogą stanowić
solidną osłonę, zapewniającą parę
spokojnych minut potrzebnych do
przeprowadzenia brejnstormu. Na
REKLAMA
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kilka metrów przed upragnionym
schronieniem pocisk przeciętności
trafia cię w nogę, ostatnim, desperackim susem udaje ci się zrealizować
śmiałą adżendę, zdyszany, obolały
lądujesz za skałami, względnie bezpieczny. Z uśmiechem odwracasz się
w kierunku towarzyszy tylko po to,
by zrozumieć, że zostałeś sam. Twoich wojennych sojuszników dopadły
braki perspektyw rozpylone przez
złowrogie miotacze. Nie rozpaczaj
jednak, przyjacielu, wsłuchaj się w
słowa poradnika, a być może ocalisz
skórę!
Aby skutecznie trakować własną karierę w korporacji, musisz przyswoić
brutalną lekcję – gdy nadejdzie czas
próby – będziesz całkiem sam. Warto korzystać z pomocy sojuszników,
budować pozytywne relacje, ale w
wyścigu szczurów nie zwyciężamy
grupowo. Wyjątkiem jest skuteczne
podpięcie się pod wybranego przełożonego i wspinanie się na jego ple-

cach, jako korporacyjny niewolnik.
Jest to droga trudna i wymagająca
sporej zręczności oraz odporności
psychicznej. Łatwej postawić na
świadomość samotnej walki. Starajmy się o awans indywidualnie.
Strategicznie wyznaczaj holidajsy.
Terminy urlopu nie powinny kolidować z ważnymi sprawami korporacji.
Wiesz kiedy jest największe natężenie pracy? Nie wyjeżdżaj wtedy na
wakacje! Szykuje się wewnętrzna
rekrutacja? Zaciśnij zęby i popracuj
jeszcze trochę. Urodziny menedżera
lub własne również warto spędzić
w biurze – podbudujesz relacje czysto społeczne. Pamiętaj – albo urlop,
albo awans! Jeśli nie starasz się o wyższe stanowisko, postępuj dokładnie
odwrotnie. Planuj wakacje z kalendarzem, wyszukuj daty, gdzie niewielkim kosztem możesz wydłużyć dni
wolne do maksimum, nie uszczuplając przy tym puli urlopowej.

Gdy twoim celem jest przede wszystkim nie przepracować się, nie wolno
ci zapomnieć o oddawaniu krwi.
Zyskujesz sześć wolnych dni w roku!
Dodatkowo krew jest towarem
deficytowym i możesz poczuć się
lepiej, pomagając innym. Jeśli odpowiednio przedstawimy managerowi
swoją misję, zostaniemy niechybnie
pochwaleni na forum grupy. Klasyczne win to win! Udając się do pukntu
donacji nie zapomnij o ważnym ajdi,
bez niego nie zostaniesz dopuszczony. Nawet gdy twoje zdrowie okaże
się niewystarczające – zyskasz dokument zwalniający z pracy na trzy godziny. W korpo każda wolna minuta
się liczy!
Własne biurko i bezpośrednie otoczenie masz już spersonalizowane
(odsyłam do poprzednich części poradnika), pora zająć się detalami. Zarządzanie otwieraniem i zamykaniem
okna, w tym także manipulacja automatycznymi roletami oraz obsługa
erkondyszynu to istotne kompetencje. Po pierwsze zyskasz w oczach
kompletnych świeżaków, prezentując znajomość otoczenia i obsługi
urządzeń, a po drugie dostosujesz
warunki panujące w biurze do własnych preferencji. Na początku nie
zwracasz uwagi na temperaturę, ruchy powietrza, czy zapach, z biegiem
czasu podobne drobnostki potrafią

REKLAMA

poważnie zirytować korpoludka.
Korposłownik:
Brejnstorm – Niezniszczalny ponglish. Z angielskiego Brainstorm –
Burza mózgów. Wymiana pomysłów,
często podczas narady czy biznesowego spotkania wewnątrzprojektowego, mająca na celu wybranie odpowiedniej solucji dla omawianego
problemu
Adżenda – Z angielskiego Agenda
– Plan, terminarz, poszczególne fazy
danego postępowania lub ustalonego spotkania. W tekście użyłem znaczenia bardziej dosłownego – jako
plan postępowania w fazie przetrwania korporacyjnej zawieruchy
Trakować – Z angielskiego To track
– Śledzić. Zwykle dotyczy poszczególnych faz realizowanego projektu.

W tekście śledzimy etapy własnej
kariery
Holidajsy – Z angielskiego Holidays
– żenujący ponglish, choć znaczenie łatwe do zrozumienia. Po prostu
wakacje, urlop lub pojedyncze dni
wolne
Ajdi – Z angielskiego Identity document – Dowód osobisty. Niezbędny
dokument przy oddawaniu krwi.
Ewentualnie każdy uznawany przez
rząd świstek ze zdjęciem, np. prawo
jazdy, również uprawni was do donacji życiodajnego płynu
Erkondyszyn – Z angielskiego Air
condition – Od stężenia ponglishu
aż rozbolały mnie dłonie. Niezbędnik
każdego szanującego się biura – klimatyzacja
# Albert Kosieradzki
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Firmowa lojalność
zabija kreatywność
Najwyższy czas, by korporacje zmieniły swoje myślenie o
lojalności jako niekwestionowanym modus operandi relacji
z pracownikami. Lojalność produkuje personel w ławkach
rezerwowych, a nie pierwszoligowych graczy – mówi w
rozmowie z „Korpo Voice” Jacek Dudkiewicz, Prezes Zarządu
Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.

Kiedy mieliśmy okazję rozmawiać
niedawno o RPA (Robotic Process
Automation), które są obecnie domeną pana zainteresowań, wspomniał pan o kwestiach zarządzania personelem, mówiąc, iż ceni
sobie nie tyle lojalność ludzi wobec firmy, ile w stosunku do pracy.
Co to właściwie znaczy?
Przez lata, pracując w różnych korporacjach, obserwowałem, jak funkcjonują pracownicy i firmy, które
opierają swoje zarządzanie na lojalności właśnie. Wiele firm wymaga od
swoich podwładnych całkowitego
oddania, wymaga podpisania tzw.
lojalki, zakazuje działalności konkurencyjnej i nagradza ich tym samym,
totalną wiernością. System lojalnościowy rozciąga się też na struktury
wewnątrzfirmowe. Pracownicy są
lojalni wobec swoich bezpośrednich przełożonych, menedżerowie
wobec swoich szefów, itd. Każdy zna
swoje miejsce i strukturę dziobania, a
wszelkie odstępstwa od nich są traktowane jak dywersja.
Lojalnym pracownikom firmy są
gotowe wiele wybaczać. Popełnisz
błąd, trudno, dostajesz drugą szansę,
a potem kolejną, i kolejną, bo przecież jesteśmy lojalni wobec siebie.
Efekt tego jest często taki, że korporacje w nieskończoność trzymają
pracowników, których w zasadzie
powinny się pozbyć, a pracownicy
mimo że już dawno przestali się w
nich rozwijać i szanse na awans mają
znikome, trzymają się swojej ciepłej
posady, bo przecież: „tyle lat razem”,
„gdzie będzie mi tak dobrze?”, „w
REKLAMA

nowej firmie musiałbym się bardziej
starać”.
Ale zdrowo rozumiana lojalność
chyba właśnie zakłada, że bardziej
„staramy się” dla tego podmiotu,
któremu jesteśmy oddani i który
również wobec nas gra fair?
Teoretycznie. W praktyce wygląda
to tak, że z czasem osiadamy na
laurach. Lojalność zapewnia niemal
gwarantowane miejsce pracy, więc
z roku na rok coraz mniej się angażujemy, coraz mniej nam się chce.
Relacja pracownik – pracodawca zaczyna przybierać formę niezdrowej
symbiozy, a może raczej stosunku
pasożytniczego.
Przecież wiele osób pracujących
w firmie po 10, 15 lat staje się w
tym czasie specjalistami w swojej
dziedzinie. Dzięki lojalności, która
daje im poczucie bezpieczeństwa,
pozwalali sobie na błędy, ale też
mogli stawać się coraz lepsi.
Owszem, i wiele firm w ten sposób
dorabia się własnych świetnych specjalistów i menedżerów, których praca wciąż przynosi efekty, generuje
zyski dla przedsiębiorstwa, warunkuje inwestowanie w przyszłość. Sam
mam w obecnej firmie gros takich
osób. Dziś w biznesie liczy się jednak
przede wszystkim umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się
potrzeby rynku. Ktoś, kto zasklepił
się na swoim stanowisku, nawet jeśli
jest specem w swoim fachu, traci tę
umiejętność. Zjazd w dół zaczyna się,
gdy uznamy, że wszystko co robimy,

robimy dobrze. Korporacyjna lojalność wpisuje się w taki stan umysłu, w niej o to, aby było spokojnie,
przewidywalnie, bezpiecznie. Firma,
według mnie, to związek ludzi zebranych wokół celu, jakim jest tworzenie
wartości dla innych i sprzedawanie
ich. Dziś redefiniujemy nasze modele biznesowe i tu jest ogromna potrzeba pracy koncepcyjnej i eksperymentowania. W realu często zwykły
pracownik ze swoim innowacyjnym
pomysłem nie może się przebić, bo
istnieje hierarchia lub procedury. Im
wyżej w hierarchii, tym bardziej chronimy stary porządek i trudność polega na równoczesnym chronieniu
zamku, jaki zbudowaliśmy i wyjściu z
niego, aby podbić nowe tereny.
I jak pan sobie radzi w takiej rzeczywistości?
Dla mnie rozwiązaniem stał się rozwój umiejętności liderskich w grupie
decyzyjnych pracowników, posiadających tu wieloletnie umowy o pracę, a także kupowanie kompetencji
z zewnątrz. Praca z ludźmi, którzy są
lojalni wobec własnej pracy, zadań,
jakie mają do wykonania czy celów,
które chcą osiągnąć. Oczywiście skorelowanych z celem firmy. Zauważyłem, że takie osoby spoza „schematu”
są odważniejsze w działaniach i w
komunikowaniu swojego zdania,
mają większą tolerancję ryzyka i
mają focus na bycie kreatywnymi.
Firmy dzisiaj, jak nigdy wcześniej,
potrzebują tak rozumianej różnorodności.
Tyle że jeśli takim zewnętrznym

pracownikom nie spodoba się w
pana firmie, bez skrupułów zwiną
żagle i pójdą gdzie indziej.
To prawda. Ale jeśli uda im się wykonać zadanie i odniosą w tym spektakularny sukces, dostaną kolejne
zlecenie i zapewne nie tylko ode
mnie, ale i od innych. Mogą wtedy
negocjować lepsze warunki, mogą
wybierać między ofertami. To korzystne dla każdej ze stron. Według
mnie to znacznie zdrowszy i bardziej
rozwojowy układ. Pracownik ma poczucie sprawstwa i wolności, które są
drogocenne dla motywacji. Ma też
różnorodność (różne projekty, różne
zadania, różne firmy), dzięki czemu
ryzyko wypalenia zawodowego
znacznie spada.
Zatrudniani przez pana pracownicy zewnętrzni rozbijają nieco
stagnację wśród lojalnych pracowników?
Wprowadzają pewien zdrowy ferment. Swoją postawą przypominają
tym zasiedziałym, że można wyjść
poza schemat, że myślenie in the
new box, jest cenne i daje rezultaty.
To wartość dodana pracowników zewnętrznych, że „brużdżą” w skostniałych strukturach, niejako napowietrzają je. Oczywiście nie wszystkim
się to podoba. Trzeba pamiętać, że
skrajna lojalność z czasem przybiera
formę lizusostwa, a ta jest wyjątkowo
niechętna zmianom i powinna być
zwalczana. Niemniej moim zdaniem,
pracownicy lojalni pracy, to doskonały sposób, by wbić kij w mrowisko
i zdynamizować sposób działania innych ludzi w przedsiębiorstwie.
A panu, mimo wielu lat pracy w
korporacjach z silnymi tradycjami lojalnościowymi, jak udało się
pozostać kreatywnym i zaangażowanym?
Przede wszystkim jest to moja siódma praca, jestem w niej najdłużej,

ale cechy charakterologiczne sprawiają,
że staram się wciąż
szukać nowych wyzwań. Sądzę, że dziś
to konieczne. Nie bez
powodu mówi się, iż
w obecnych czasach
ludzie coraz bardziej
powinni się nastawiać na to, że w ciągu
życia będą musieli
wielokrotnie zmieniać
Jacek Dudkiewicz,
Prezes Zarządu Rhenus Data Office
pracę, a nawet swoje
Polska Sp. z o.o.
kwalifikacje. Postęp
jest bardzo szybki, rynek dynamicznie się kształtuje. Część odzyskiwać poczucie szczęścia, gdy
zawodów w ogóle znika, bo np. ludzi zaczynają robić coś dla innych, kiew pracy zastępują roboty, bo nie ma dy mogą dzielić się z innymi swoimi
popytu na jakieś usługi, za to poja- talentami, umiejętnościami, kiedy
wia się wiele nowych potrzeb, do mogą wykazać się pomysłowością i
realizacji których potrzebni są nowi
zaangażowaniem. Dlaczego w korspecjaliści. Dlatego siedzenie dziś w poracjach rozwija się wolontariat
jednym miejscy i kurczowe trzyma- pracowniczy? Dlaczego ja, wraz z
nie się jednej posady, uważam po
moją rodziną, każdego roku wykoprostu za zawodowe samobójstwo.
nujemy własnoręcznie prezenty, by
zebrać fundusze dla fundacji AIM
Dla niektórych to przerażająca ( Agape International Missions), rawizja. Nie wszyscy bowiem chcą
tującej kambodżańskie dzieci przed
się zmieniać, rozwijać. Niektórzy prostytucją? By nasze życie miało
cenią sobie rutynę. W tej czują się sens, musimy czuć się potrzebni, mubezpiecznie.
simy wykazywać inicjatywę, musimy
To, że ktoś czuje się bezpiecznie, wiedzieć, że to, co robimy ma jakieś
wykonując rutynowe czynności, nie
znaczenie. Poczucie bezpieczeństwa
oznacza jeszcze, że daje mu to po- i komfortu to za mało.
czucie szczęścia. Moim zdaniem, stagnacja nikogo nie czyni szczęśliwym. A pieniądze nie wystarczą, by wyStagnacja przeczy ciekawości, a gdy krzesać z ludzi zaangażowanie?
przestajemy być ciekawi popadamy Wątpię, aby tylko pieniądze decyw marazm. Sądzę, że ludzie na ogół
dowały o zaangażowaniu, mamy
jednak wolą stan zaangażowania i przecież w naszym kraju tyle zaangawzrostu, niż „życiowego oklapnięcia”. żowanych i oddanych swojej pracy
Nowa rzeczywistość może ich prze- pielęgniarek. Pieniądze są ważne i
rażać, konieczność wprowadzenia mogą być jednym z istotnych czynzmian, wywoływać poczucie dys- ników motywujących, zwłaszcza dla
komfortu, ale w dużej mierze to kwe- tych, którzy ledwo wiążą koniec z
końcem, ale z pewnością nie są rozstia nastawienia do siebie i świata.
wiązaniem problemów związanych
To znaczy?
z zarządzaniem personelem, który
Spójrzmy chociażby na współcze- popadł w stagnację.
sny konsumpcyjny sposób życia.
Wielu ludzi on nie satysfakcjonuje.
Życzę zatem sukcesów w rozbijaKonsumowanie jest przyjemne tyl- niu lojalnościowego sufitu i dzięko do pewnego momentu, później
kuję za rozmowę.
zaczyna nudzić, a nawet staje się
szkodliwe. Wyjaławia. Szukając roz#Justyna Szawłowska
wiązań na taki stan rzeczy, mnóstwo
osób zaczyna odnajdywać sens i
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Narciarskie szaleństwo
Ci, którzy zasmakowali jazdy na nartach,
mówią, że nie da się jej zastąpić inną
rozrywką. Bez przynajmniej jednego
narciarskiego wyjazdu w roku, nie
wyobrażają sobie dobrego wypoczynku.
Wiedzą jednak, że do każdej takiej
wyprawy, trzeba się solidnie przygotować.
Jazda na nartach to esencja bycia
szczęśliwym – piszą miłośnicy zimowych sportów na skiforum. - Ten
świst i szum śniegu pod kantem nart.
To coś na co się czeka cały rok. Wpaść
w rytm śmigu, czuć wiatr na twarzy,
a wokół... piękne góry, to jest przeżycie, z którym nic się nie może równać.
- U mnie zaczyna się już jesienią –
opowiada Remik, na co dzień grafik
w jednej z dużych firm mediowych.
- Nie mogę usiedzieć w biurze, już
mnie nosi. Wyjazd zarezerwowany
dawno, żeby mieć pewność, że nikt i
nic nie pozbawi mnie tej przyjemności, urlop zaklepany i żeby waliło się i
paliło, muszę jechać. To jak uzależnienie. Lepiej więc dla zdrowia i mojego,
i innych, żeby nic mi tej frajdy nie
odebrało.
By móc cieszyć się jazdą, Remik o
kondycję stara się dbać, cały rok, choć
łatwe to nie jest, bo rodzaj pracy jaką
wykonuje, wymusza w dużej mierze
siedzący tryb życia. Dlatego począwszy od jesieni zaczyna intensyfikować
ćwiczenia. Trzy razy w tygodniu ostry,
minimum 30-minutowy trening, taki,
który sprawia, że jego serce przyzwyczaja się do około 130 skurczów na
minutę i taki, który zwiększa napięcie
i elastyczność mięśni nóg, zwłaszcza
mięśni czworogłowych ud, które
podczas jazdy na nartach pracują
najintensywniej.
- Podskoki, zeskoki, przysiady, zbieganie po schodach plus inne zwiększające kondycję ćwiczenia, jak pływanie, bieganie, jazda na rowerze

– wymienia. - To konieczne przygotowanie do urlopu na śniegu. W końcu
nikt, kto kocha ten sport, nie chce
nabawić się kontuzji, która zepsułaby
mu cały wyjazd, na który przecież tak
długo czekał – dodaje.

Pakowanie na wyprawę
Ania z Michałem, śnieżnego bakcyla
złapali całkiem niedawno. Kupili niezbędne wyposażenie: kask, gogle, kijki, oczywiście narty, ale i odpowiednią odzież: bieliznę termoaktywną,
dobrej jakości bluzy, zapobiegające
wychłodzeniu organizmu, kurtki i
spodnie narciarskie oraz rękawice.
- Jako kompletni amatorzy, nie wiedzieliśmy z początku, że nawet nowo
zakupiony sprzęt wymaga konserwacji: smarowania, ostrzenia krawędzi,
odpowiedniego wyważenia i ustawienia wiązań – opowiadają. - Dopiero w ośrodku narciarskim, instruktorzy jazdy, u których zamówiliśmy
lekcje, uświadomili nam takie kwestie. Mówili, że sprzęt można przygotowywać do sezonu samodzielnie
lub skorzystać z usług specjalnych
serwisów, tyle że tym trzeba dokładnie wyjaśnić, na jakie warunki narty
powinny zostać przygotowane, żeby
serwisanci mogli dobrać odpowiedni
smar i kąt ostrzenia. My oczywiście,
jako laicy, wybraliśmy tę drugą opcję.
Korporacyjni nowożeńcy z Gdańska,
bo Ania i Michał, poznali się w pracy i
niedawno wzięli ślub, właśnie wybierają się w swoją poślubną podróż –
dwutygodniowy pobyt na alpejskich

się poparzyć.

stokach. Przed wyjazdem uświadamiani przez koleżanki i kolegów,
którzy też szykują się do podobnych
zimowych eskapad, pamiętają, by
koniecznie zabrać ze sobą preparaty
ochronne, kremy z filtrem UV, maści
rozgrzewające czy olejki do masażu.
- A ubezpieczenie macie? - pyta ich
Beata.
- Ubezpieczenie? - dziwią się. - No
chyba, jakieś mamy – odpowiadają.
- Jakieś?! - denerwuje się ich przyjaciółka. - Jakieś?! To przecież najważniejsza rzecz, w tym wszystkim
– piekli się i każe im natychmiast pokazać sobie ich wyjazdową umowę
z biurem podróży, bo a nuż będą im
jeszcze potrzebne dodatkowe polisy.

Bezpieczeństwo
najważniejsze
Beata może spać spokojnie. Okazało
się bowiem, że fundatorzy podróży poślubnej Ani i Michała, zadbali
również o ich bezpieczeństwo, wykupując dla nich polisę PZU Wojażer adresowaną przede wszystkim do osób
podróżujących za granicę.
Dzięki temu nowożeńcy, mają zapewnioną organizację pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów m.in.
leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, transportu medycznego w
miejscu pobytu, usługi transportowej
do kraju oraz ewentualnego poszukiwania ubezpieczonego w razie jego
zaginięcia w górach.
- Co prawda, mamy nadzieję, że nic
złego się nie stanie – mówią. - Ale faktycznie lepiej chuchać na zimne, niż

Polisa gwarantuje im też szereg dodatkowych zabezpieczeń np. usługi
assistance w razie nieszczęśliwego
wypadku lub nagłej choroby podczas
podróży, np. dosłanie niezbędnych
rzeczy osobistych, wizytę bliskiej
osoby, a w przyszłości, gdy ich bakcyl
do narciarstwa dojrzeje, a w rodzinie
pojawią się dzieci, również opiekę
nad nimi.
_ Wygląda na to, że mamy tu full opcję
– cieszy się Michał. - Bo dodatkowo
dorzucono nam jeszcze ubezpieczenie NNW, OC w życiu prywatnym,
ubezpieczenie bagażu podróżnego
i choć trudno nazwać nasze obecne
narciarstwo „uprawianiem sportów
wysokiego ryzyka” - śmieje się. - Bo
nadal przecież jeździmy raczej jak
świeżynki., ale może zdecydujemy się
na inne atrakcje na stoku, np. pojeździmy na skuterach śnieżnych!
Ważne za to, że do ubezpieczenia
Wojażer dokupiono Ani i Michałowi opcję „Kontynuacja leczenia po
podróży”. Przydaje się zwłaszcza dla
wyjeżdżających na narty za zagranicą. Kontuzje na stoku, niestety, nie są
rzadkością, a w razie nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
na wyjeździe, po powrocie do Polski
będą mogli kontynuować leczenie.
Jeśli w ciągu 14 dni po powrocie z wyjazdu zgłoszą do Centrum Pomocy
potrzebę skorzystania z oferowanych
usług w ramach tego dodatku PZU
zorganizuje i pokryje ich koszty leczenia w Polsce. Przy nagłej chorobie
mogą liczyć na cztery konsultacje lekarskie oraz zabiegi ambulatoryjne i
badania diagnostyczne. Natomiast w
razie kontuzji mają gwarancję pokrycia w Polsce kosztów czterech konsultacji medycznych, zabiegów ambulatoryjnych i badań diagnostycznych,
rehabilitacji ambulatoryjnej, a także
operacji chirurgicznej i hospitalizacji.

Wypadki i upadki
Jak często upadacie na nartach i co
jest tego powodem? - pyta Kuba99,
na jednym z narciarskich forów.
Narciarze jednak do upadków i wypadków niechętnie się przyznają,
twierdząc, za generałem gór Mariuszem Zaruskim, że: „Upadek to hańba
dla narciarza”.
Co rozsądniejsi, a nie chojraczący
wiedzą jednak, że wypadki zdarzają
się w każdym sporcie, a przy jeździe
na nartach ryzyko kontuzji jest całkiem spore. Statystyki mówią, że 40
proc. urazów, jakich nabawiają się
narciarze, to urazy kolana, a blisko 15
proc. urazy ramienia.
- Na stoku bywa różnie – mówi Marek,
który na narty wyjeżdża minimum
dwa razy w roku. - Nie jestem jakimś
wirtuozem nart, jeżdżę więcej niż
leżę, ale nieraz zły stan stoku, zmęczenie, gorsze warunki pogodowe
plus duża prędkość, powodują, że
narty tracą przyczepność, zdarza się,
że któraś się odczepi, człowiek traci
równowagę i... bum. Kilku kontuzji się
w ten sposób nabawiłem, ale mój kolega, który po miesiącach siedzenia
przed biurkiem, wstał, wybił prosto
na stok i złamał kręgosłup, po długim
locie zakończonym głową w muldzie.
Na szczęście poskładali go i wrócił do
zdrowia, ale teraz – bo z nart nie zrezygnował – nigdy już nie odpuszcza
sobie solidnych, przedsezonowych
przygotowań kondycyjnych, bo doskonale wie jak się to może skończyć.

Eksperci twierdzą, że najczęstszą
przyczyną wypadków na nartach
jest szybkość i brawura. Nowoczesny
sprzęt, zapewniający łatwość jazdy
na nartach carvingowych, zachęca
nawet niewprawnych narciarzy do
rozwijania dużych prędkości, a rosnąca popularność tego sportów
zimowych, tworzy tłok na stokach.
O wypadek więc nie trudno. Dlatego,
wybierając się na narty, warto pamiętać o kilku zasadach stanowiących
swego rodzaju narciarski dekalog:
• przygotuj się fizycznie do sezonu
•
wybieraj dobry, dostosowany do
twoich parametrów i trasy sprzęt, i
zadbaj o jego właściwy serwis przed
wyjazdem
•
przewożąc sprzęt na dachu auta,
zadbaj o to, by był zabezpieczony
przed drobinami soli czy piasku,
które mogą uszkodzić plastikowe
elementy wiązań
• nigdy nie zapominaj o kasku
• pamiętaj o rozgrzewce przed pierwszym zjazdem
• dopasuj szybkość jazdy do swoich
umiejętności, rodzaju i stanu trasy
oraz pogody
• stosuj się do znaków narciarskich,
ustawionych na trasach
• w razie wypadku udziel poszkodowanemu pomocy
•
pamiętaj o odpowiednim ubezpieczeniu, zwłaszcza, gdy wyjazd
na narty planujesz poza granicami
Polski
#Justyna Szawłowska

Przykładowe koszty leczenia wypadków narciarskich w ramach PZU Wojażer

Data

Kraj

Zdarzenie

Koszty

2017-01-20

CZECHY

Kolizja na stoku

91 000 zł

2017-02-16

AUSTRIA

Złamana noga

79 000 zł

2017-02-14

WŁOCHY

Uraz kolana

72 000 zł

2017-02-05

AUSTRIA

Uszkodzenie kolana i złamanie żeber

61 000 zł

2017-01-15

WŁOCHY

Pęknięta miednica

52 000 zł

2016-11-22

AUSTRIA

Kolizja na stoku

50 000 zł

2017-01-01

AUSTRIA

Złamana kość udowa

49 000 zł

2016-12-05

WŁOCHY

Kolizja na stoku

44 000 zł

2017-01-18

AUSTRIA

Uraz kolana

43 000 zł

2017-03-31

WŁOCHY

Złamanie kości udowej

41 000 zł

REKLAMA
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ZADAJ PYTANIE COACHOWI

Jak utrzymać nerwy na wodzy
List od Izy: Dzień dobry, mam problem i liczę na radę. Pracuję w
dużej korporacji i jak to w korpo - cały czas: stres, nerwy i tempo.
Przy takim trybie pracy czasami ciężko utrzymać nerwy na wodzy.
Problem w tym, że mnie nigdy nie udaje się ich utrzymać. Jestem
wybuchowa, czuję złość i nie potrafię spokojnie, w sposób dyplomatyczny wyrazić swojego zdania, zawsze od razu wrzeszczę.
Bardzo chciałabym popracować nad sobą. Liczę na radę.

Dlaczego miewamy problem ze
spokojnym wyrażaniem własnego zdania? Boimy się, że nie
zostaniemy wysłuchani, więc od
razu przechodzimy do ataku?
Część z nas żyje w bardzo wysokim
napięciu. Ciągłe deadline’y, szybkie
tempo, projekt goni projekt, a czasu na relaks coraz mniej. Z naszymi
emocjami jest trochę jak gotowaniem zupy. Jeżeli twój garnek z zupą
jest cały czas na wysokim gazie i
wrze, to nawet niewielkie podkręcenie temperatury spowoduje wykipienie. Jeżeli nie dajemy sobie możliwości ochłonąć, nie dziwmy się, że
niewielki stres wywołuje w nas nieadekwatne reakcje np. agresję.
Jak otoczenie reaguje na takie
osoby?

Różnie. Najczęściej agresja rodzi agresję lub wywołuje unikanie, rzadko ludzie
reagują asertywnie. Osobę, która
wybucha w nieoczekiwanych sytuacjach, często traktuje się jako osobę nieobliczalną, a skoro nie wiemy,
jak ktoś się zachowa, to odczuwamy
niepewność i reagujemy unikaniem.
A jak współpracownicy powinni
reagować na takich kolegów?
Powinni stawiać takiej osobie jasne
granice i być wobec niej asertywni.
Jeżeli ktoś na mnie krzyczy i mnie
to nie odpowiada, to mówię o tym
wprost. Natomiast jeżeli sytuacja się
nie zmienia, poprosiłbym o reakcję
przełożonego.
Takie zachowanie to konsekwencja typu osobowości? Czy można

się nauczyć nad tym panować?
Owszem możemy mieć tendencję do emocjonalnej reakcji - nie
oznacza to jednak, że nie możemy
nauczyć się reagować w sposób
konstruktywny. Reagować emocjonalnie nie oznacza przecież reagować agresywnie.
To w jaki sposób radzić sobie ze
swoimi emocjami?
Po pierwsze należałoby się zastanowić, co jest przyczyną naszego
napięcia. Być może przyczyna wcale
nie leży w tym miejscu, w którym
nam się wydaje np. problemy w
domu powodują, że przenosimy
nasze napięcie do pracy. Po drugie,
trening radzenia sobie z emocjami
często zaczyna się od samoobserwacji. Trzeba dowiedzieć się w jakich
sytuacjach reagujemy wybuchem
oraz co wywołuje w nas określone
emocje. Takie dokładne doprecyzowanie pozwala nam przewidzieć
swoją reakcję i zdobyć kontrolę nad
sobą.
Jeżeli już wiem, kiedy wpadam w
złość i co ją wywołuje, co wtedy?

Warto zacząć od wydłużenia czasu
pomiędzy bodźcem, a naszą reakcją
np. jeżeli denerwujemy się, bo ktoś
nie przesłał nam raportu na czas, nie
włączajmy od razu miotacza płomieni, tylko powiedzmy: poczekaj,
przemyślę tę sytuację i za chwilę do
ciebie wrócę. Wyjdźmy na chwilę,
ochłońmy i dopiero wtedy reagujmy.
Co jeszcze jest ważne?
Umiejętność rozpoznawania swoich
emocji. Nasza czytelniczka napisała,
że czuje złość. Jednak pamiętajmy,
że nieprzyjemne emocje są pewnego rodzaju drogowskazem, wskazującym nasze niezaspokojone potrzeby. Ta złość być może wywołana jest
np. strachem przed konsekwencjami, frustracją lub rozczarowaniem.
Dotarcie do źródeł i umiejętność ich
rozpoznawania na wczesnym etapie
jest kluczem do szukania rozwiązania.
Dodatkowo warto też sprawdzić, czy
nie kierują nami jakieś irracjonalne
przekonania, które wywołują duże
napięcie np. perfekcjonista mający

przekonanie: Wszystko powinno
być zrobione na czas, może reagować dużym napięciem i irytacją nawet na niewielkie spóźnienie.
Jak rozładowywać napięcie?
Warto o to dbać zarówno poza pracą, jak i w pracy. Kiedy wrócisz do
domu, zainwestuj w coś co rozładuje twoje napięcie w ciele, emocjach
i głowie. Świetnie działa sport, spacer lub przytulenie się do kogoś
bliskiego. W pracy natomiast możemy wyjść na chwilę na zewnątrz,
być może mamy chillout-room, w
którym możemy zrobić sobie krótką
relaksację lub ćwiczenie oddechowe. Warto oderwać się na chwilę od
zawodowej codzienności i zwolnić
- wtedy właśnie zdejmujemy nasz
garnek z gazu i chociaż rozładowanie napięcia, np. w wyniku opóźnionego raportu, nie spowoduje
przyspieszenia pracy nad nim, to da
nam świeższe spojrzenie na sprawę i
być może przestaniemy myśleć o tej
sytuacji jak o końcu świata.
.

dr Marcin Capiga
Trener/ Coach/ Konsultant/ Dyrektor
Zarządzający TRAINING TREE

Jak powstrzymać wybuch złości:
• N aucz się rozpoznawać swoje emocje i co je
wywołuje
• P oproś o chwilę przerwy podczas stresującej
rozmowy
• P lanuj stresujące rozmowy w odstępach czasu tak by mieć czas ochłonąć
• G dy jesteś zdenerwowany, przełóż ważną
decyzję na inny moment
• Pracuj ze swoimi przekonaniami
• D baj o regularny relaks w domu i pracy - może
być nawet minutowa przerwa - lepsze to niż nic
#Marta Wujek

Kto ma szansę dołączyć do elity tworzącej
projekty mobilne na najwyższym poziomie?
Mobile Trends Conference & Awards już w marcu!
Mobile Trends Conference to święto branży mobile, na którym pojawiają się wszyscy najważniejsi gracze.
1-2 marca 2018 roku odbędzie się już po raz 7. W Krakowie spotkają się praktycy, by wymienić się
doświadczeniami oraz poznać nadchodzące trendy. Konferencji towarzyszyć będzie także uroczysta gala,
podczas której zostaną wręczone branżowe Oskary. Dlatego przygotuj wizytówki i dołącz do ekspertów jak
najszybciej!
Znani są już w większości prelegenci, którzy opowiedzą m. in. o wyzwaniach, jakie stoją przed branżą
mobile i jak wpływa ona na inne kanały sprzedaży.
Pokażą jak marketerzy mogą wykorzystać dane
mobile w swojej pracy oraz jak zachwycić dzięki odpowiednim wizerunkom stworzonym na potrzeby
urządzeń mobilnych. Skupią się na tym, jak za pomocą mobile zwiększyć sprzedaż i osiągnąć lepsze
efekty oraz zwielokrotnić zyski. Dowiesz się także,
jak ujarzmić łańcuchy bloków, nawet jeśli nie jesteś
specjalistą w tym zakresie, albo jak wykorzystać potencjał algorytmów do tworzenia chwytliwego CTA.
Dlaczego akurat MTC 2018, czyli co nas wyróżnia
Jest to jedyny taki przewodnik po najważniejszych
trendach, które musi znać każdy, komu zależy na
przyciągnięciu klienta w kanałach mobile. 25 praktyków podzieli się swoimi przepisami na sukces w
m-commerce oraz w marketingu mobilnym. Dzięki udziałowi w networkingu masz szansę spotkać

swoich przyszłych partnerów biznesowych i zamienić rozmowę przy kawie w początek negocjacji
współpracy. Analiza przykładów da Ci natomiast
możliwość wykorzystania konkretnych wskazówek
w swojej pracy. To tylko niektóre z powodów, dla
których warto z nami być!
Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ. Sponsorami są: Bank Zachodni WBK, SerwerSMS, In’saneLab,
Mood Up Team, Norbsoft oraz Mobee Dick.
Kto tym razem zostanie wyróżniony prestiżową nagrodą i otrzyma statuetkę MTA?
Mobile Trends Awards to nagrody przyznawane co
roku firmom, które z sukcesem posługują się technologiami mobilnymi w swoich projektach. Już od
7 lat konkurują ze sobą marki, oceniane za perfekcję, innowacyjność oraz dostosowanie do potrzeb
użytkowników. Tylko najlepsze aplikacje i kampanie
mają szansę na nominację! Statuetki zostaną przyznane podczas uroczystej gali.
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M&M’S ŹRÓDŁEM ZŁA W KORPORACJACH
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Oczywistą oczywistością jest, że praca
w korporacyjnym biurze to nie tylko
wyzwania, pakiet opieki medycznej i
możliwości rozwoju. Regularny dochód
z pracy najemnej w którymś z polskich
zagłębi korporacyjnych, okupiony jest
często serią frustracji, zabieganiem oraz
ciągłą walką ze złośliwie rozpraszającymi
bodźcami. Najnowsze odkrycie wskazuje
jednego z winnych tego stanu rzeczy.
Przeczytaliście uważnie tytuł tekstu? W pierwszym odruchu zdecydowaliście już nigdy nie dać się
zwieść żółtej draży puszczającej oko
z plastikowego opakowania pełnego słodkości? Spokojnie, cukier
niezmiennie krzepi. Źródłem zła są
szefowie i spotkania. Managers &
meetings.
Kilka lat temu w pewnym biurze,
bank oplatający swymi mackami
znaczną część globu… Zaplanowane na jedenastą spotkanie całego
zespołu zostaje przełożone o pół
REKLAMA

godziny na prośbę szefowej. Każdego dnia dziewięcioro pracowników
przedstawia gremialnie sprawy,
którymi aktualnie się zajmuje. Założenie oficjalne – informujemy się
nawzajem o najpilniejszych zadaniach; jeśli komuś przytrafi się nagła niesubordynacja, reszta będzie
wiedziała co robić w zastępstwie.
Domyślnie – szefowa stara się zbudować wrażenie kontrolowania sytuacji. Pewnego dnia wystawiłem ją
na próbę: przedstawiłem stan rzeczy
zupełnie sprzeczny z tym, co miało
miejsce dzień wcześniej. Nie zorien-

towała się w mojej intrydze, tak jak
nie orientowała się w bieżącej pracy
zespołu. Codzienne spotkanie było
narzędziem realizacji strategii, w
którą głęboko wierzyła. „Kontrola
podstawą sukcesu” – padło kilkukrotnie z jej ust.
Dwa lata później. Na czwartym piętrze bezbłędnie przeszklonego biurowca w sercu krainy korpo, branża
FMCG.
O tej samej godzinie w sali zbiera
się około dwudziestu osób. Dwa
zespoły będą opowiadać sobie o
problemach, z którymi się właśnie
borykają. Przeszkody natury technicznej są na porządku dziennym:
trzeba zdzwonić się z tymi, co pracują z domu, włączyć rzutnik, połączyć
z nim komputer, wyświetlić codzienny raport ku uwadze wszystkich
zgromadzonych. I najważniejsze
– uzupełnić go dla menadżera obu
zespołów. Kejpijaje, rutkozy, czelendże. Problemy, problemiki, propozycje rozwiązań. Świeżaki się angażują, starzy wyjadacze pomrukują
niezadowoleni. Szef z entuzjazmem
debiutanta przekonuje o pedagogicznej wartości codziennego spen-

du. Ja wiem, że pracę robi się przy
komputerze, a nie w ciasnym pokoju
z przygaszonym światłem.
Istotą pracy menadżerów jest dopilnowanie, aby podwładni wykonali
należycie swoje obowiązki. Najpopularniejszą metodą jest zadawanie
pytań: jak idzie to, jak poszło tamto, co się stało, że nie jest tak, jak
być powinno. Najłatwiej zrobić to
podczas zebrania zespołu – wtedy
pół biedy. Ale szefowie dopytują o
każdej porze, zazwyczaj bez uprzedzenia, bo akurat w momencie im
odpowiadającym pragną wniknąć w
arkana określonej kwestii. A ty rzuć
wszystko i wyjaśniaj. Taką rozmowę
kwalifikuję jako bodziec rozpraszający. Efektywność w pracy wymaga
określonych interwałów skupienia
oddzielonych chwilami odpoczynku. Szef pojawiający się znienacka
na skraju biurka lub okienko z jego
zdjęciem wyskakujące na monitorze
komputera jest tym bardziej frustrujące, im z głębszej koncentracji
wyrywa. Hierarchia oraz kultura
pracy nakazują natychmiastową odpowiedź. Między innymi stąd bierze
się popularność pracy z domu – nie
chodzi wyłącznie o to, że można
zrobić pranie i uciąć sobie drzemkę
inaczej niż ukradkiem. W domu nie
gości szefostwo.
Żeby oddać nieco człowieczeństwa
kierownikom – oni też mają swoich
przełożonych. W roli podwładnego
napotykają na to samo zjawisko. Nie
byłbym jednak taki hojny z obdarowywaniem ich współczuciem, trzeba je zachować dla siebie. Gdyż szef
szefa nie ryba – ma głos i też pyta.
Hierarchia i kultura pracy nakazują
odpowiedzieć jeszcze zgrzebniej.
Do dziś staram się wyrzucić z pamięci dzień, w którym wiele krwi popsuło mi trzykrotne powtórzenie analizy pewnej zagwozdki w relacjach z
partnerem zewnętrznym w branży
dóbr szybko zbywalnych. O poranku obrałem jedyną słuszną drogę –
półgodzinna telefoniczna rozmowa
z dostawcą wystarczyła, aby ustalić
plan działania z obustronną deklaracją natychmiastowego wdrożenia
go w życie. O jedenastej, przyparty
do muru, żebym w końcu się odezwał, bo przecież na pewno coś spędza mi sen z powiek, opowiedziałem
o efektywnej telekonferencji, przedstawiając ją jako przykład dobrych
praktyk. W samo południe zjawił się
szef z prośbą o naświetlenie zagadnienia. Chciałby się z nim zapoznać.
Po godzinie zjawił się jego kierownik
w tej samej sprawie. Ku mojemu
zaskoczeniu, swoją wizytą przed
samym wyjściem zaszczycił mnie
także jego menadżer. Piramida złożona z konia, na którego grzbiecie
skrada się pies, na którym wyciąga

się kot, na którym pręży się kogut.
Bez sensu.
Samo spotkanie o jedenastej nie
trwało pół godziny: zegar pracodawcy tyka inaczej. Dwadzieścia
osób marnujących trzydzieści minut, to dziesięć godzin całej firmy.
A to nie jedyne spotkanie widniejące w outlookowym kalendarzu.
Na ilu z nich jestem bezpośrednio
potrzebny? Na ilu tylko po to, żeby
przekazać jedną, krótką informację? Ile z tych spotkań dałoby się
poprowadzić szybciej, efektywniej,
z ograniczeniem wymaganych pracowników do minimum lub z pozbieraniem niezbędnych informacji
od drugo- i trzeciorzędnych gości z
wyprzedzeniem?
Szkoleniowcy z mojej korpo mater
przeprowadzili fenomenalne szkolenie z organizacji spotkań. Wyszedłem z niego bogatszy o bezcenną
wiedzę. Prowadzący powinien zawczasu zarezerwować salę i przybyć
do niej kilka minut wcześniej, aby
mieć czas na rozwiązanie potencjalnych problemów technicznych
przed przybyciem gości. Ci ostatni
powinni przybyć na czas. Temat
oraz agendę należy przedstawić
już w zaproszeniu. Rozpisane co do
minuty pomagają zmieścić się w
czasie przeznaczonym na spotkanie.
Prowadzący ucina wszelkie dywagacje, ogniskując uwagę wyłącznie na
istocie sprawy.
Firma liczyła wtedy około tysiąca
pracowników. W szkoleniu udział
wzięło ich kilkanaścioro.
Gdybym to ja ustalał program zajęć
z organizacji spotkań, dodałbym
jeden ważny punkt. Kiedy byłem
żywiołowym młodzieńcem, zaproszenie na imprezy traktowałem jako
świętość, nie wyobrażałem sobie
odmówienia gospodarzom swojej
obecności. Nie tylko dlatego, że byłem grzeczny, ale i próżny – przecież
te zabawy nie mogłyby odbyć się
beze mnie! Pewnego razu, zmęczony intensywnym życiem towarzyskim, nie poszedłem. I co? I nic. Świat
kręcił i kręci się dalej. Do brzegu: zaproszenie to nie konieczność uczestniczenia w spotkaniu, Outlook to nie
lista obecności. Odmów, zbojkotuj,
przedstaw przyczyny, zapytaj, czy
naprawdę jesteś potrzebny. Jeśli
twoją jedyną rolą ma być słuchanie
– przejrzyj podsumowanie ze spotkania, nadasz więcej sensu pracy
protokolanta. Pozwól sobie na dodatkowy czas pracy. Sednem tego
argumentu nie jest zawoalowana
kampania na rzecz jeszcze cięższej
pracy na rzecz korporacji. Wręcz
przeciwnie, pierwszym beneficjentem odpowiedzialnego zarządzania

sobą w biurowym środowisku jest
sam pracownik. Mniej bezsensownych spotkań, to więcej niczym
niezmąconego czasu, który można
wykorzystać na rzetelne wykonywanie zadań. Tak, aby interwałom wytężonego skupienia i przerw nadać
jeszcze więcej regularności.
Remedium na wścibskiego kierownika nie jest takie proste, ponieważ
wymaga zaangażowania w proces
naprawczy samego protagonisty.
Niemniej jednak jest pole do popisu.
Na sztandary należy wywiesić hasło:
„Zaufanie podstawą sukcesu”. Zadaniem kadry kierowniczej powinno
być budowanie wśród podwładnych poczucia odpowiedzialności
za powierzone obowiązki. Integralną częścią tego procesu musi być
wyposażenie podwładnego w specjalistyczną wiedzę, regularne jej
pogłębianie oraz wskazanie łatwo
dostępnych autorytetów w razie
wątpliwości. Zatrudniony, który wie
co robić, nie potrzebuje ciągłej kontroli. Świadomość własnej sprawczości dodaje pewności siebie. Umacnia
pozycję w procesie decyzyjnym.
Podnosi efektywność. Korzyść dla
menadżerów jest taka sama – więcej
czasu na właściwe zadania.
Nie jest to pieśń przyszłości, to się
dzieje już dzisiaj. Czas na opowieść
z mojej trzeciej, obecnej pracy. Moja
szefowa, oprócz tego, że jest menedżerką, jest jeszcze specjalistką.
Sama mnie wyszkoliła. I doszkala
regularnie. Wtedy, kiedy ja tego
potrzebuję i kiedy ona uzna za stosowne wprowadzić mnie na wyższy
stopień branżowego wtajemniczenia. Nasze kontakty opierają się na
partnerskiej współpracy, której osią
jest zaufanie. Nie przepytuje mnie
z moich zadań. Jednocześnie ja rozumiem odpowiedzialność, która
na mnie spoczywa. A także siłę wynikającą z samodzielności. Mam
również dowolność w chodzeniu
na spotkania, gdyż z powyższego
wynika wiedza na temat mojej roli
w poszczególnych procesach. Nie
bojkotuję buńczucznie spotkań dla
mnie zbędnych – grzecznie odmawiam za pośrednictwem Outlooka.
Moja pierwsza szefowa dzień w
dzień pytała o stan poszczególnych
spraw. Lata temu, nie lada kurażu
wymagało ode mnie blefowanie,
aby móc się przekonać, że nie orientowała się ona za grosz w sytuacji
zespołu. Zabrakło mi natomiast
odwagi, żeby przekazać jej jedną,
prostą prawdę. Zespół uwijał się z
pracą najszybciej, gdy ona bawiła na
urlopie.
# Mat Bum

www.korpovoice.pl
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UCIEKINIER Z KORPO

Halo, korpo! Kontrola!
Drobna kobieta z wiecznym uśmiechem.
Stewardessa, recepcjonistka,
korpomyszka, która postanowiła zmienić
swoje życie, zawojować świat i zostać
policjantką. Korpo Voice udzieliła wywiadu
o tym, jak to się stało oraz przybliżyła
etapy rekrutacji do policji.

Jak to się stało, że trafiłaś do korpo?
Przez przypadek, w zasadzie to nigdy
nie miałam planu, żeby pracować w
korporacji i nie było to moim celem
życia. Stało się tak, bo w pewnym
momencie była to jedyna możliwa
dla mnie opcja,
Praca w korporacji nie była twoim
pierwszym zajęciem. Wcześniej
pracowałaś jako stewardessa.
Zajmowałaś się zupełnie różnymi
rzeczami, ale cały czas marzyłaś,
by zostać policjantką?
Nigdy nie chciałam ani pracować w
korpo, ani nie chciałam być stewardessą. Tak naprawdę były to tylko
etapy w dochodzeniu do spełnienia
marzeń. Odkąd zaczęłam studia, wiedziałam, że chcę być policjantką, a to
wcale nie było takie proste dostać
się do policji. Czekając na spełnienie
tego marzenia, podejmowałam prace jakie się trafiały. Trafiła się stewardessa, a potem korporacja.
Za czym teraz tęsknisz, z perspektywy czasu, wspominając pracę w
korpo?
Przede wszystkim tęsknię za ludźmi,
z którymi się zżyłam i fajną atmosferą. Miałam ciekawe stanowisko, bo
praca w recepcji to takie centrum
życia korpo. Wszyscy mówili, że
lepiej mieć dobre stosunki z recepcjonistkami na wypadek, gdyby potrzebna była pomoc (śmiech – red.).
Mile wspominam ten specyficzny
REKLAMA

język korpo i wtrącanie co drugiego
słowa po angielsku; do tej pory mnie
to śmieszy.
Jak wygląda procedura aplikacji
do pracy w policji?
Jeszcze podczas studiów złożyłam
wniosek o przyjęcie. Procedury są
długotrwałe; w sumie czekałam półtora roku aż faktycznie do trafiłam
do policji. Jak wygląda procedura?
Po złożeniu dokumentów miałam
testy sprawności fizycznej. Musiałam
pojechać do Szczytna, gdzie razem
z około 150 osobami miałam zaliczyć tor przeszkód. Do tego zadania
przygotowywałam się dwa tygodnie; jeździłam do Przemyśla skąd
pochodzę i ćwiczyłam z nauczycielem WF. Było to dla mnie trudne,
ponieważ jednym z elementów toru
był rzut piłką lekarską, która ważyła
5 kg. Trzeba było rzucić pięcioma
takimi piłkami, powyżej pięciu metrów, żeby zaliczyć zadanie. Jestem
drobnej budowy, dlatego sprawiało
mi to ogromną trudność i szczerze
powiedziawszy do samego końca
treningów nie udało mi się rzucić
wystarczająco daleko. Na egzaminie
chyba stres dał mi tak w kość, że udało mi się zaliczyć test. Byłam z siebie
dumna i wniebowzięta. W ten sam
dzień odbył się również test wiedzy
ogólnej, ale to już było dla mnie dużo
prostsze i poszło gładko.
Później był najdłuższy etap rekrutacji. Ponad rok czekałam na telefon,
ponieważ było dużo kandydatów.

Testy fizyczne, testy wiedzy- co
potem?
Później były testy psychologiczne,
najtrudniejszy etap, najbardziej stresujący, na którym odpada bardzo
dużo osób.
Czyli pracując przez rok w korporacji, cały czas czekałaś na wyniki?
Dokładnie. Zawsze czułam, że muszę
w życiu zrobić coś więcej, niż np. siedzenie w recepcji. To czekanie można
powiedzieć, że było tylko po to, żeby
się utrzymać i zarobić pieniądze. Nie
żałuję. Bardzo dobrze wspominam
pracę w korpo, dużo się nauczyłam,
zwłaszcza podszlifowałam angielski,
bo w korporacji było dużo obcokrajowców, zwłaszcza Duńczyków. Musiałam używać angielskiego na co
dzień, co pomogło mi szczególnie w
rozmawianiu. Wiec, mimo że czekałam na wyniki, nie uważam, żeby był
to zmarnowany czas; zdobywałam
różne umiejętności.
Jak zareagowała twoja szefowa na
informację, że zostałaś przyjęta
do policji i odchodzisz? Wiedziała
wcześniej o twoich planach?
Nie, nikt nie wiedział; nie chciałam
mówić, żeby nie zapeszać. Wiedzieli
tylko najbliżsi znajomi i rodzina. To
było takie marzenie trochę nieosiągalne. Przyszłam do korpo, wpasowałam się w ten świat. Nie wiem czy
ktoś, komu wspominałam o moich
planach, potraktował je na serio,
bo jeśli na mnie spojrzeć, to trudno
zapewne uwierzyć, że taka drobna
kobieta może trafić do policji. Mam
wrażenie, że moje opowieści brano z
przymrużeniem oka. Gdy zadzwonili do mnie z policji, musiałam rzucić
pracę w ciągu kilku dni i podpisać
angaż do policji. Nie miałam za dużo
czasu, żeby się zastanowić w jakie
słowa ubrać to moje wypowiedzenie, dlatego po prostu poszłam,

powiedziałam i z dnia na dzień się
zwolniłam.
I zaczęło się robić ciekawie?
Tak, najpierw zaczął się okres
przygotowawczy do ślubowania.
Spędziłam miesiąc w oddziale prewencji policji w Piasecznie, gdzie w
30-stopniowym upale, przez 10 godzin dziennie, od poniedziałku do
soboty, musiałam uczyć się musztry.
To dało mi w kość, ale z perspektywy
czasu mogę powiedzieć, że to był
najłatwiejszy okres. Późnej zaczęła
się szkółka w Legionowie, pół roku
ciężkiej pracy. Tam codziennie od 8
do 16 były zajęcia, a po nich samodzielna nauka żeby następnie zaliczać egzaminy.
Czyli to nie były tylko zajęcia fizyczne?
To był tzw. kurs podstawowy, czyli
zdobywanie wiedzy na temat pracy
w policji. Uczyliśmy się przepisów
itp., ale były też zajęcia fizyczne, tzw.
techniki interwencji, podczas których budowana jest kondycja oraz
ćwiczy się sztukę obrony, techniki
obezwładniania. Do tego dochodzi
też kurs na strzelnicy. Było to ciężkie,
bo z jednych zajęć biegło się na kolejne; wszystko w biegu. Duży nacisk
kładziono też na naukę dyscypliny.
Było to męczące, bo zdarzały się
sytuacje, gdy ktoś mógł się po prostu czuć poniżony. To jednak miało
kształtować osobowość, by być silniejszym psychicznie, by się nie poddawać, nie dać się złamać. Więc jeżeli
ktoś dał sobie radę psychicznie w tej
szkole, to fizycznie też. Najtrudniej
było poradzić sobie z głową.
Ty potrafiłaś to zrobić.
Tak, chociaż z perspektywy czasu
stwierdzam, że było naprawdę ciężko. Nie wiem, czy chciałabym to
powtórzyć. Wtedy chęć spełnienia

marzeń była tak silna, że chyba z niej
brał się mój zapał.
Czy teraz robisz to, co zawsze
chciałaś robić? Czy wyobrażenie
o pracy w policji było inne od realiów?
Zderzenie z rzeczywistością jest
bardzo ciężkie. Wyobrażałam sobie,
że jeśli będę chciała iść np. do wydziału kryminalnego, to na „pstryknięcie palcami” taką ścieżkę kariery
wybiorę i awansuję. Tymczasem tak
to nie wygląda. To nie korporacja.
Jako policjant w patrolówce można
przeżyć i 10 lat, i można nie mieć
nawet szansy na inne stanowisko.
Na początkowych testach psychologicznych były pytania o to jak sobie
wyobrażam swoją karierę za 10 lat.
O Boże, ależ ja miałam plany. Jak dziś
sobie pomyślę, to trochę mi się śmiać
chce, że myślałam, że to takie proste.

Robienie kariery w policji to jest
ciężki kawałek chleba. Teraz pracuję
w pionie kryminalnym i można powiedzieć, że jest to w jakimś stopniu
spełnienie moich marzeń, chociaż
zupełnie odbiega od tego, co sobie
kiedyś myślałam o tym.
Czy przeniesienie do policji zaowocowało większymi pieniędzmi, czy jest gorzej niż w korpo?
Nie jest tak źle, teraz zarabiam więcej, ale początki były ciężkie (śmiech-red.)
Czego ci życzyć?
Cierpliwości i awansów.
# Magdalena Kazubska
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Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Noworoczne
postanowienia
– dajesz radę?

Każdy z nas chce dla swoich dzieci jak najlepiej. Zależy nam, by wyrośli na normalnych, dobrze funkcjonujących w społeczeństwie, dorosłych.
Ale życie nie zawsze układa się po naszej myśli. Też
czasem macie obawy, co wyrośnie z dzieci mających tak dziwne, osadzone wirtualnie dzieciństwo?
Nasze przecież wyglądało zupełnie inaczej!
My biegaliśmy po drzewach, a oni budują z drewna
w Minecrafcie. My zajmowaliśmy się prawdziwymi
zwierzakami, karmiliśmy kiełbasą, ukradzioną z
domu, kotki pod blokiem, a oni mają tamagotchi!
Nikt nie nauczył nas, jak wychowywać młodych
ludzi w takich warunkach. Nikt nie dostarczył nam
szkoleń ani treningów przed wykonaniem tego
długoterminowego zadania. Jesteśmy przyzwyczajeni do robienia self-assessment w korporacji, ale
czy czasami nie przelatuje wam przez myśl, że warto by taką ocenę wystawić również sobie nie jako
pracownikowi, ale mamie/tacie?
Będąc rodzicem, cały czas mamy przekonanie,
że coś powinniśmy robić częściej (np. zmieniać
pościel) lub rzadziej (puszczać dzieciom bajki na
YouTube), albo w ogóle przestać robić (np. przeklinać przy dzieciach).
Z początkiem roku możemy więc postanowić, by
być lepszym rodzicem. Czy faktycznie warto stawiać sobie nierealne cele, które pod koniec roku
wrócą do nas jako wyrzut sumienia?
Może warto postawić na rzeczy, które łatwo wdrożyć niewielkim kosztem, a które będą miały duży
wpływ na nasze życie i kontakt z najbliższymi?
Nie wchodząc zbyt głęboko w szczegóły, najważniejsze jest to, by nasze cele były SMART (akronim
od angielskich słów: Specific/Simple, Measurable,
Ambitious, Realistic, Time-driven/Timely). Oznacza
to, że zadania, które planujmy zrealizować w danym roku muszą być:
SPECIFIC
1. Proste i konkretne (Specific/simple) - zapisane w
prosty i jednoznaczny sposób, niepozostawiający
miejsca do interpretacji. Mają być odpowiedzią na
pytania, co chcemy osiągnąć, po co i w jaki sposób.
MEASURABLE
2. Mierzalne (Measurable) - by można było łatwo
sprawdzić, czy cel został osiągnięty np. policzyć

LIST OD CZYTELNIKA
ile książek przeczytaliśmy dzieciom, ile udało nam
się oszczędzić na zakupach (na przykład sprzętu zimowego), z iloma nadprogramowymi kilogramami
udało nam się pożegnać.
AMBITIOUS
3. Ambitne (Ambitious) - by były dla nas wyzwaniem i sprawiały pewną trudność w ich realizacji.
Dzięki temu satysfakcja z ich osiągnięcia będzie
większa.
REALISTIC
4. Realne (Realistic) – by były dla nas osiągalne i
niezbyt abstrakcyjne. Nie planujmy rodzinnych wakacji w hotelu pięciogwiazdkowym, jeśli możemy
sobie pozwolić jedynie na camping rodzinny. Ale to
działa też w drugą stronę: jeśli nie lubisz pająków,
nie zmuszaj się do wyjazdu pod namiot.
TIME-DRIVEN
5. Osadzone w czasie (Time-driven/Timely) - cele
powinny być realizowane w określonych ramach
czasowych i mieć określone terminy tzw. dealine,
np. do końca pierwszego półrocza nadrobię zaległe szczepienia dzieci, będę wynosić worek ze
śmieciami co rano, zamiast robić skład na balkonie,
jak moja sąsiadka. Bez sprecyzowania dat realizacji
danego zadania istnieje dość duże ryzyko, że nigdy
się nie zabierzemy do pracy.
To co? Zaczynamy? Gotowi, do biegu, SMART!
.
#Magda Seko

Hej Dziewczyny!
Czy wy też tak macie, że mąż, partner, narzeczony truje wam
nad głową, że macie poprzestawiane niewłaściwie priorytety? Obraza majestatu i foch, że zostajecie w zamknięciach,
miesiącach, nadgodzinach, że nie możecie wziąć urlopu w
dowolnie wybranym terminie, bo wizyta klienta, prezentacja
zespołu? Docinki w stylu, że zaniedbujecie dzieci, ponieważ
15-minutowe późniejsze wyjście z pracy spowodowało spóźnienie na basen z córką, co z kolei wywołało lawinę negatywnych emocji (foch u córki – niechęć wejścia do wody, bo
inne dzieci już wcześniej weszły – płacz, kiedy po 10 minutach
proszenia w końcu mówicie do instruktora, żeby ją wziął na
siłę do wody, bo przecież mała nie będzie wami rządzić). A do
tego, jak próbujecie się wygadać w domu, pożalić, że macie
ciężką sytuację w pracy, bo oprócz zadań typowo liderskich
dorzucili wam jeszcze „proces” do robienia, to zamiast wsparcia otrzymujecie „po głowie” (na szczęście w przenośni) i gadki umoralniające w stylu „jak ja miałem problem z pracą, to ją
próbowałem zmienić”. Och...
Przecież ja tego, że tu jestem nie robię dla swojej przyjemności, tylko dla tych dzieci właśnie, które ponoć zaniedbuję.
Dla męża, żeby zapewnić nam byt na jakimś poziomie. Żeby
spłacać dwa kredyty, móc pojechać na wakacje za granicę i
bezstresowo chodzić sobie do restauracji nawet w tygodniu
przed wypłatą. Do niedawna nota bene zarabiałam więcej
od niego, co zresztą było bardzo wrażliwym tematem u nas w
domu, więc lepiej niech on tego nie przeczyta.
Pracuję też dla swojej satysfakcji oczywiście, bo lubię tę robotę
i ludzi, z którymi pracuję, ale to chyba będzie niestety korzyść
na ostatnim miejscu w kolejce. Zadania są fajne, ale ile stresów! Manager, KPI, deadline.
Ktoś, kto nie pracował nigdy w korporacji, chyba nie zrozumie, skąd nam się to bierze. To przecież nie jest tak, że nas

ktoś kajdanami do biurek przykuwa, że nam przypina kulę u
nogi, żebyśmy nie mogli opuścić stanowiska pracy. Ambitni i
odpowiedzialni ludzie lubią doprowadzać sprawy do końca,
lubią czuć się docenieni, a tak możemy się poczuć, jak zrobimy
dobrą robotę lub dopilnujemy zespół w trakcie „closingu”. To
na pewno jest też cecha jakiegoś pokolenia, XYZ, którego nie
pamiętam, chociaż szkolenie było bardzo ciekawe. Cóż, ja tak
mam właśnie.
A macie też tak, że firma wysyła was w delegację do Paryża
(wow!), tego ukochanego Paryża, którego jako frankofilki
jesteście prawdziwymi fankami i eksploratorkami od lat? Na
myśl przychodzą od razu bagietki, sery, wino, Montmartre.
Ale to już nie jest ten sam Paryż, kiedy jedziecie do niego do
pracy, przeprowadzić szkolenia dla sprzedawców, a na każdym rogu czają się komandosi z karabinami. I wy jesteście
rozdarte, z jednej strony radość, że się wyrwiecie z domu, od
dzieci i szarej codzienności, a z drugiej – strach przed terroryzmem, wyrzuty sumienia, że zostawiacie męża samego z tym
całym majdanem i niemożność prawdziwego zrelaksowania
sie i nacieszenia tą pseudo-wolnością w kontrolowanym na
każdym rogu i niebezpiecznym mieście zakochanych. Ciekawe, czy faceci też odczuwają to rozdarcie, czy to domena
korpokobiet, które z definicji więcej rozmyślają i więcej się zastanawiają nad życiem, pracą, domem, sobą?
Kochane, nie da się być super na każdym polu. Pozwólcie sobie na nieugotowanie obiadu - zamówcie pizzę, poślijcie dzieci w niewyprasowanych ciuchach do przedszkola – nie będą
odstawać na tle innych. Prasowanie to jest syzyfowa praca,
a tego, kto wymyślił żelazko, powinno się torturować, dając
mu do wyprasowania stertę ubrań dziecięcych, a później kazać patrzeć, jak jego dzieło jest niweczone poprzez poranne
przeciąganie się rodziców z dziećmi o ubrania, że tego nie założą, bo są guziki albo ich nie ma, bo nie lubią zielonego, bo
boją się brązowego. Wrrr... A jak zapomnicie zrobić zakupy i
na kolację dzieci zjedzą płatki zamiast parówek z chlebem, to
też nic się nie stanie.
Mama, która pracuje w korporacji jest podobnie jak każda
pracująca mama rozdarta między pracą a domem, a już
całkowicie na końcu ma swoje potrzeby. Dlatego apeluję do
was, do nas! Bądźmy kobietami i czy się to podoba waszym
mężom czy nie, idźcie raz na jakiś czas do fryzjera, do SPA, na
5-godzinną kolację z koleżankami (przecież nie o jedzenie się
rozchodzi, mąż: „ile można gadać?”, oj długo, długo...). Pozwólcie sobie na jakąś ekstrawagancję, nową torebkę, nową
sukienkę. Bo przecież każdy wie, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci i ta aura szczęśliwości powinna też promieniować
na waszego bohatera domu, wprowadzając go w nastrój bez
fochów i ochów. A jak będzie spokój w domu, to nawet deadliny, KPI i managerowie już jakby mniej straszni. Zatem – na
barykady, dziewczyny! Niech kobiecość będzie z wami!
Ania z Krakowa

REKLAMA
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Singiel w korpo.
Wyniki badań wewnątrzbiurowych
z okresu walentynkowego
Jak korposingiel
ma skutecznie
przetrwać
walentynki? Czy
w każdym biurze
rządzi status
„w związku”?
Czy korporacje
dyskryminują
singli? A może
wręcz przeciwnie?
I czy w korpo singiel
singlowi równy?
By odnaleźć odpowiedź na wszystkie
te pytania, udałem się do jednego ze
znanych mi krakowskich biur, gdzie
„struktura związkowo-towarzyska”
stanowi ewenement. Wśród prawie
czterdziestu zatrudnionych tam korREKLAMA

poludziów tylko szóstka jest na tę
chwilę w związku, a wyraźna przewaga singli utrzymuje się i wzrasta od
niespełna dekady. Większość zatrudnionych to mężczyźni. Średni wiek
pracownika wynosi niecałe 31 lat.
Każdy do wyrobienia ma 240 godzin
w miesiącu. Walentynki teoretycznie
dotykają tam wszystkich, lecz każdy
z singli radzi sobie z nimi w inny sposób, z nieco innym podejściem.

Podejście negatywne
Na początek Monika, lat 39. Pogodna twarz, efektowna, krótka damska
fryzura, duże kolczyki. Szczupła i wysoka. Choć norma kulturowa patriarchatu, naznacza wstydem i dyskryminuje dojrzałe, wolne kobiety, Monika
zdaje się tego nie odczuwać.
– Jak długo jesteś singlem, czy też
osobą samotną?
– Singielką – akcentuje Monika. –
Jakieś osiem lat temu zakończyłam,
własną decyzją, mój ostatni poważniejszy, choć nie w pełni poważny,

związek i od tamtego momentu
nawet jakoś bardzo się nie staram
wchodzić w podobne relacje. Bez
partnera żyje się po prostu łatwiej i
wygodniej.
– A przez te siedem lat nie pojawiały
się możliwości związku? Chociażby z
biura – w końcu znasz tych ludzi dość
dobrze?
– Jasne że pojawiali się faceci. Ale nigdy nawet nie było blisko do wejścia
w konkretne relacje. Ponadto doświadczam tego, że kiedy lata upływają, facetów wokół ubywa. A i zainteresowanie płcią przeciwną maleje.
Dziś, jeśli mam do wyboru randkę
w restauracji z normalnym facetem
i wieczór w wielkiej wannie z dobrą
książką lub filmem, to bez zastanowienia wybiorę opcję numer dwa. A
wyjść do knajpy w dobrej atmosferze
mogę zawsze, tylko że ze znajomymi
z pracy.
– Czyli znajomi z pracy są dobrzy do
piwa, a nie do związku?
– Nie, ludzie z biura są świetni do

towarzystwa, ogólnie. Mamy fajny,
zgrany zespół, w którym wiele osób
odpowiada za tę genialną atmosferę. Ponad połowa ludzi deklaruje się
jako single i to jakoś wyklarowało się
samo przez lata.
– A walentynki nie są dla ciebie przykrym czasem?
– Szczerze: nie świętuję i nie przepadam za tym dniem, ale dlatego,
bo nie przepadam za amerykanizowaniem wszystkiego wokół. Jak
ktoś świętuje, to niech świętuje. Statystycznie związek rozpada się dziś
po dwóch latach i kilku miesiącach,
włączając w to również małżeństwa.
Więc powodzenia, świętujcie – śmieje się Monika.

Podejście neutralne
Kolejną singielką do przepytania jest
Alicja, lat 27. Pracuje tu już ponad
dwa lata i jest to jej pierwsza praca
zarobkowa. Ogólnie dziewczyna bardzo atrakcyjna, uśmiechnięta, proste,
spięte włosy i subtelny makijaż. Pytam więc, dlaczego jest sama.
– Na tę chwilę partner nie jest mi
potrzebny – odpowiada Ala. – Za
czasów studenckich, miesiąc po zakończeniu dwuletniego związku,
pierwszy raz od dawna poczułam się
niezależna. Znalazłam pracę, napisałam magisterkę, zapisałam się na
studia podyplomowe, zaadoptowałam kota i też zawsze miałam czas na
spotkania ze znajomymi, na rodzinę,
imprezy, na pochłanianie filmów w
ilościach hurtowych, bo akurat kino
to moja pasja.
– A co czujesz, widząc znajomych w
szczęśliwych związkach albo mijając
kolejne pary na deptaku?
– Nic, albo cieszę się razem z nimi.
Tym bardziej jeśli są w takiej prawdziwej relacji. Sama chciałabym się
jeszcze kiedyś zakochać bez opamiętania, tak na długie, długie lata. Ale
teraz nie mam odpowiedniej kandydatury. I znam dużo kobiet, które też
takiej nie miały, ale że się trafił chętny
w odpowiednim momencie, to teraz
się z beznadziejnym chłopem męczą
i nawet zerwać im trudno, bo„później
kto się dla trzydziestolatki znajdzie”.
– Bierzesz pod uwagę opcję pozostania singlem do końca życia?
– Raczej nie myślę o takich rzeczach.
Ponadto w większym mieście, w XXI
wieku i do tego w ASAP-ie, bycie singielką ma co najmniej tyle samo plu-

sów, co bycie w związku.

Podejście pozytywne
Marek jest przystojnym, wysokim
brunetem, lat 29, perfekcjonistą z
poczuciem humoru, elegantem podążający za trendami mody. Poza
tym emanuje pozytywną energią,
uśmiech nie schodzi mu z twarzy.
Wygląda na „dobrą partię”.
– Na serio nie szukasz dziewczyny?
– Nie szukam i raczej nie mam w planach – odpowiada zdecydowanie
Marek. – Cóż, trudno znaleźć kobietę,
która zniesie mój styl życia, tryb pracy, preferowaną rozrywkę, poczucie
humoru i sytuacje z niego wynikające.
– Jak koledzy z pracy odbierają twoją
postawę życiową?
– Normalnie. Bo i singli jest u nas
dużo. Serio. Myślę, że strategia korpo w pewnym stopniu determinuje
profil osobowy pracowników. Dwa
lata temu robiłem w innym biurze i
tam grupa ludzi przed zaręczynami i
ślubem stanowiła mniejszość. Sporo
osób miało też dzieci. Kontakt w zespole wyglądał zupełnie inaczej niż
tu. Nie zacieśnialiśmy tam kontaktów, było więcej chamskich plotek,
cichych konfliktów. No ale jakoś to
grało w tym swoim niezgraniu. Na
szczęście tutaj wszystko jest inaczej.
– Ogólnie myślisz, że single w korpo
są lepsi lub mają łatwiej?
– Nie wiem, ale na sto procent zespołowy klimat funkcjonuje na wyższym poziomie, gdy przychodzi się
do pracy bez bagażu problemów
rodzinnych czy związkowych. Bądźmy szczerzy, wyższy procent singli w
zespole, to mniejsza ilość zapalnych
sytuacji.
– W poprzedniej pracy czułeś się
gorszy jako singiel? Na przykład w
walentynki?
– Nie. Atmosfera ludzi w związkach
dominowała nad całym zespołem,
więc nikt nie miał nawet szans, by
zostać potraktowany w sposób „inny
niż wszyscy”. Każdy się na każdego
wkurzał, więc norma była utrzymana. A walentynki akurat uwielbiałem
i uwielbiam do dziś. Wtedy wszyscy
goście w związkach mają cały dzień
w stresie, że znów przyjdzie im odgrywać całą tę ograną szopkę z prezentem, restauracją i kinem, że znów
ten teatrzyk wedle utartego schematu, plus zmartwienia, czy zdadzą
ten wiążący egzamin u partnerki lub

partnera. Jak jesteś singlem, to masz
to gdzieś. I podrywasz sobie kogoś
na ten dzień, a w walentynki zawsze
łatwiej, i jesteś wolnym człowiekiem,
bez stresów, schematów, egzaminów
i zobowiązań.
Sytuacja w krakowskim biurze z jednej strony wydaje się wyjątkiem od
konserwującej drogi dorosłego życia
typu „studia-korpo-rodzina-amen”;
jednak z drugiej może stanowić znak
naszych czasów. Jeszcze pół wieku
temu poniżej 10 proc. Polaków wynajmowało lokum samotnie, dziś
ten odsetek wynosi prawie 30 proc.,
a np. w Nowym Jorku połowa mieszkańców to ludzie żyjący w pojedynkę. Warto też zauważyć, że 59 proc.
naszych rodaków do 34. roku życia
nie jest w związku małżeńskim. Co
więcej, w Polsce w ciągu ostatnich lat
liczba osób mieszkających samotnie
wzrosła o 34 proc. Zwiększająca się
ciągle liczba singli ma swoje przyczyny na wielu polach.
W przypadku Alicji, jak i większości
kobiet wybierających świadomie
życie bez partnera, za przyczynę
uznaje się postępującą emancypację. Kobiety zaczynają funkcjonować
w przestrzeni społeczno-kulturowej
na prawach coraz bliższych mężczyznom i w wielu dziedzinach radzą
sobie lepiej od panów. W pewnym
momencie życia partner może okazać się zbędny, na co społeczeństwo
zaczyna się godzić. Jednak większość
singielek traktuje czas bez partnera
jako okres przejściowy. Singielstwo
Moniki wiąże się w dużej mierze ze
zmianą systemu wartości. Osiągnięcie celów zawodowych, edukacyjnych i materialnych stało się dla nas
ważniejsze niż założenie rodziny czy
odnalezienie partnera. Często ludzie wciągnięci całkowicie w pracę,
odpuszczają sobie poważne relacje
partnerskie i w dążeniu do sukcesu
zapominają o potrzebie związku, do
którego poszukiwań nie zdąży się już
wrócić. Inną przyczyną zaniechania
relacji partnerskich jest niedojrzałość
emocjonalna, która dotyczy coraz
starszych ludzi. Żyjemy w coraz większym dobrobycie, dzięki czemu możemy wciąż dłużej i dłużej zwlekać z
poważnymi decyzjami czy braniem
odpowiedzialności za drugiego człowieka.
# Derek Barłowski
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Z pamiętnika
recepcjonistki,
czyli kilka słów pomiędzy
„dzień dobry” a „do widzenia”

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Nie raz, nie dwa i nie dziesięć zdarzyła się sytuacja, że ktoś
podchodzi do lady i mówi tak dobrze już znane „Może pani
otworzyć bramkę?”. Cisza. Czekam na dalszy rozwój rozmowy.
Nie kojarzę twarzy, a pracuję tu już huhuhuhu albo i dłużej,
więc raczej coś tam kojarzę. Może nie z nazwisk, ale potrafię
rozpoznać pracownika korpo, którego widzę praktycznie
codziennie.
A za ladą dalej cisza. Więc biorę
głęboki oddech i pytam „Do której
firmy?”. Gdy pada odpowiedź dalej
skonsternowana próbuję wygrzebać z głowy, czy go kiedykolwiek
tutaj widziałam. Pustka w głowie.
Nie jem aż tyle masła, żeby już mieć
sklerozę.
Podczas gdy ja staram się oszacować pojemność mojej pamięci, nasz
interesant stoi przy bramkach. Stoi i
czeka. Widzę już, jak w jego głowie
pojawia się myśl, że może bramki są
zepsute i trzeba samemu otworzyć.
Muszę go powstrzymać! Sprzęt nie
jest pierwszej młodości i nie lubi jak
się go tyka. Oj nie lubi. Tym bardziej
technicy nie lubią jak się bramki psują i trzeba ich odrywać od kolejnej
partyjki gry w tysiąca.
Wstaję więc z krzesła, żeby było
mnie więcej widać i słychać (słychać
odgłos wyrywanych z ziemi korzeni
-grunt to dystans do siebie, nie?) i
zadaję sakramentalne pytanie „Pan
jest pracownikiem?”.
Zastanawiam się co kieruje ludźmi,
którzy przychodzą do obcego biura
i tylko rzucają „proszę mnie wpuścić”. Bez słowa wyjaśnienia gdzie i
w jakim celu. Zapominalstwo? Pośpiech? Nerwy?
Dla wielu z was zapewne, spisywanie z dowodu jest tylko marnowaniem czasu przy ladzie. Ale zaręczam, że nie jest to moje widzimisię,
aby was wkurzyć. Procedura rejestracji w recepcji obiektu to przede
wszystkim procedura mająca na
celu bezpieczeństwo. Nie mówię
tu o zagrożeniu terrorystycznym. W
końcu nie przeszukuję wam kieszeni
w poszukiwaniu zapasu trotylu i nie
wzywam policji, gdy zjawi się ktoś o
orientalnej urodzie.

Chodzi o bezpieczeństwo w przypadku ewakuacji budynku. Nie ewakuacji próbnej, tylko w przypadku
realnego zagrożenia życia osób,
znajdujących się w obiekcie podczas pożaru, wybuchu gazu, ataku
szaleńca z granatem itp. Wtedy spis
osób wchodzących i wychodzących
jest wskazówką dla służb, czy mają
dalej przeszukiwać budynek, bo
kogoś brakuje, czy jest komplet i
można przystąpić do właściwej akcji
czyli gaszenia pożaru czy obezwładniania napastnika.
Do oszacowania liczby osób do
ewakuacji służy właśnie moja baza
gości i oczywiście baza danych kart
dostępu.
Są ludzie, którzy są na tyle wyniośli,
że nie mają ochoty tłumaczyć się,
gdzie i po co idą, a tym bardziej wyciągać dowodu do rejestracji, choć
bez tego nie wejdą na górę. Nie
wejdą dlatego, że takie są zasady
bezpieczeństwa, ustalone przez zarządcę budynku. W jednym są mniej,
w innym bardziej rygorystyczne. W
jednym nie wejdziecie, jeśli się nie
wylegitymujecie, a w drugim możecie wejść przedstawiając się lub gdy
poręczy za was pracownik.
Kolejną grupą, którą zauważyłam są
cichociemni. Sama ich tak ochrzciłam, bo przechodzą po cichutku
przez drzwi i jak tylko zobaczą bramki, to lecą prosto do nich i hamują
dopiero jak przyrżną nogami albo
podbrzuszem o kołowrotek i są zdziwieni dlaczego nie weszli. Wtedy namierzają mnie wzrokiem i pytają, czy
mogę im odblokować bramkę. Skoro mam otworzyć bramkę ludziom z
ulicy, to po co tak naprawdę one są
zamontowane? Dla ozdoby?
Jest jeszcze jedna grupa, którą
tworzą same kobiety. Nie od dziś
wiadomo, że kobieca torebka jest

miejscem magicznym. Jest w niej
cały kosmos, czarna dziura, początek i koniec świata. Jednym słowem:
CHAOS. Panowie z zasady boją się
jej dotykać, bo tylko kobieta ma
nad nią władzę absolutną i umie
znaleźć to, co trzeba. O ile oczywiście nie zostało w drugiej torebce.
Ale są miejsca, gdzie ta władza nie
sięga. Jednym z takich miejsc jest
moja recepcja. Przy ladzie recepcji
kobiecy radar torebkowy szwankuje
i panie nie mogą namierzyć portfela z dokumentami. Efekt: bazarek
na ladzie. Kobieta wywala z torebki
wszystko na blat, potem próbuje
to ponownie upchnąć. I zazwyczaj
zapomina niektórych rzeczy. Rękawiczki, czapki, apaszki i parasole są
na porządku dziennym. Ale zdarzają
się telefony, rzeczone portfele, kluczyki do auta.
Najgorsze są dni, kiedy któreś z biur
organizuje szkolenie. Wtedy muszę mieć oczy dookoła głowy, bo
bramka splajtuje i będzie swobodne
wejście i wyjście. Połowa uczestników szkolenia zapomina, że rano
wchodzili nie musząc szarpać się z
bramką. I ta grupa dzieli się na dwie
podgrupy. Jedni to ci, którzy po usłyszeniu alarmu z bramki zastygają w
bezruchu, bo nie wiedzą co się stało.
Drudzy idą dalej, prosto do wyjścia. I
standardowo albo mówią „do widzenia” albo nie. A opiernicz za zepsutą
bramkę zawsze koniec końców dostaję ja.
Docelowo nie miało być morału. Ale
tradycji musi stać się zadość.
Gdybyśmy wszyscy byli tak spostrzegawczy w życiu codziennym,
jak w wytykaniu ludziom błędów,
to żyłoby się nam wszystkim lepiej.
Zwłaszcza w korpo!
.
#PKS
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KORPO VOICE AFTER HOURS

by ememte

KORPO VOICE AFTER HOURS TO PROJEKT, KTÓRY POLEGA NA ORGANIZOWANIU PRZEZ GAZETĘ RÓŻNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I EVENTÓW, KTÓRE POZWOLĄ NAM
PRZETRWAĆ W ŚWIECIE SZKLANYCH BIUROWCÓW, POZNAĆ SIEBIE NAWZAJEM, POROZMAWIAĆ O NASZYCH PASJACH, MARZENIACH CZY ROZTERKACH. RAZ
BĘDZIE TO BABSKI WYJAZD NA MAZURY (CYKL: KORPO WOMAN NA CHILLOUCIE), KIEDY INDZIEJ, JAK WIDAĆ NA ZDJĘCIU, ODPOWIEDZIALNE SPOTKANIE ZE
STUDENTAMI. JEŚLI MASZ POMYSŁ NA SPOTKANIE, FAJNEGO ROZMÓWCĘ, CIEKAWE DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM CHCIAŁBYŚ SIĘ PODZIELIĆ PRZED PUBLICZNOŚCIĄ,
PISZ NA REDAKCJA@KORPOVOICE.PL.
JUSTYNA SZAWŁOWSKA
REDAKTOR NACZELNA

Wrocław
3 grudnia 2017 roku, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się inspirujące spotkanie ze studentami w ramach projektu
Absolvent@Work . Dyskutowaliśmy na temat rynku pracy i możliwości
jakie stawia on przed młodymi ludźmi. Wśród zaproszonych osób były:
Justyna Szawłowska - redaktor naczelna i wydawca Korpo Voice, Iwona
Dobrzańska - Dyrektor Logistyki, Członek Zarządu Volvo Polska, dr Zuzanna Grębecka – antropolożka kultury, etnolożka, adiunkt w Zakładzie
Antropologii Słowa w IKP UW, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu
Badań Kultury Komunizmu w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na
Bałkanach, działającego na Wydziale Polonistyki UW, dr Marta Czaplicka
- pasjonatka etnologii i winiarstwa, Michał Stępień CMO w Zaczytani.org
i CEO Beunited.co
Spotkanie zakończyliśmy wspólnym wnioskiem, że nie ma jednej sprawdzonej drogi zawodowej. Ważne jest, to aby podążać za tym, co nam w
duszy gra. Poznaliśmy bliżej nowe pokolenie fajnych i ambitnych studentów, z których niektórzy na pewno dołączą za kilka lat do naszych
korporacji, a inni wybiorą własny biznes.

Warszawa
7 grudnia gazeta Korpo Voice zorganizowała warsztaty pt: Jak osiągnąć work-life balance w korpo i nie tylko. Warsztaty w Domu Kultury Kadr na warszawskim Służewcu poprowadził Jan Gliński, którego
sylwetkę przybliżyliśmy wam w wydaniu październikowym. Spotkanie
zatem odbyło się z praktykiem, któremu techniki łączące w sobie właściwy ruch z prawidłowym oddechem oraz odpowiednią koncentracją,
pozwoliły osiągnąć trwały work-life balance, mimo intensywnej pracy,
rzadko poniżej 12 godzin dziennie, bezpośredniej odpowiedzialności
za zdywersyfikowaną sprzedaż powyżej 1 mld EUR i potrzebie praktycznie codziennej decyzyjności w nieprzewidywanych, często kryzysowych sytuacjach w różnych zakątkach naszego globu. Poznaliśmy
ciekawe techniki, posłuchaliśmy doświadczonego człowieka, niektórzy podjęli decyzję o rozpoczęciu zajęć Tai-Chi prowadzonych przez
Pana Jana. To był naprawdę dobrze spędzony wieczór. Dziękujemy.
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Siedzi przy biurku korpodziewucha,
kopiuje, wkleja, nikogo nie słucha,
tylko się śmieje od ucha do ucha.
Tu anuluje, tam anuluje,
z samego rana ciężko pracuje.
Puff - Control+C
Uff - Control+V
Puff - Control+C
Uff - Control+V
Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
a z faksu kartkami sypie i sypie.
Dostępy jej dzisiaj poodcinali
Do kilku programów - nic w zamian nie dali,
więc pisze maile, wkleja, kopiuje,
a w międzyczasie „ticketa” szykuje.
A w jednym mailu faksu brakuje,
chociaż plik dotarł, nikt nie sprocesuje.
W drugim, na kartce podpisu brak,
w trzecim wpisano konto źle - wspak,
w czwartym zaś mowa o anulacji,
klient coś chciał - znów nie miał racji.
W piątej wiadomości o telefon prosi,
bo partner jej przerwał - pytań nie znosi.
W szóstym jest błąd - o jaki duży!
A klient czyta, burzy się, chmurzy.
W siódmym też błąd - jaki głupiutki!
Klient odczuje wnet jego skutki.
W ósmym konto coś się nie zgadza,
w dziewiątym „ISIS” - to już przesada!
W dziesiątym - na koncie nie ma prowizji,
klient zasili - klikniemy „wyślij”.
A wiadomości już chyba z tysiąc!
Koniec miesiąca, więc mogę przysiąc,
że choćby przyszło setki backupów,
Indie pomogły, Warszawa, Kraków
i każdy nie wiem jak prędko klikał,
to ciężko zdążyć - wolumen nie znika.
Nagle - klik
Nagle krzyk
Poczta - ding
Czaty - ding
Przyszły dostępy. Maila otwiera,
login wpisuje, hasełko zmienia:
literki, cyferki, krzyżyki, wykrzyknik,
a program się kręci, się kręci i myśli.
Dziewczyna przyspiesza, chce ilość nadrobić,
i klika, i klika, wysyła, wciąż robi.
A po co? A na co? Dlaczego? Bo tak!
Bo chce się, bo trzeba, bo liczy się czas.
Kopiuje i wkleja, wysyła, walczy,
i spieszy się, spieszy, póki sił starczy.
Rytm palcem wybija i puka, i stuka tu:
Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V
Szybko tak, lekko tak w systemie mknie,
a czoło się rosi i pot leje się.
Aż ciężko oddychać ze stresu, ze strachu,
że klient tam czeka, że nam braknie czasu.
A skądże to? Jakże to? Czemu tak gna?
A co to to, co to to, kto to tak zna,
że pędzi, że wali, że klika klik klik
prędziutko, szybciutko, kolejny „case” znikł.
To wprawa zdobyta, skończone szkolenia
sprawiły, że teraz wątpliwości nie ma,
i gnają i pchają, ekipa pomyka,
palcami śmigają, nikt o nic nie pyta,
klawisze brzdękają, i stuka, i puka tu:
Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V
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Hiszpański
przez Skype.
• wygodnie, bez wychodzenia z domu, bez stania
w korkach
• lekcje na wszystkich poziomach prowadzone
w ciekawy sposób
• zajęcia dla wszystkich od 12 roku życia
•nauka skonstruowana dla każdego - bo każdy
uczy się w inny sposób
• zajęcia od 60 do 90 minut, między 9.00 a 20.00

Kontakt mailowy: inesjimenez@wp.pl

REKLAMA

REKLAMA

KORPORADY ANETY
Droga Aneto,

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Na ostatniej imprezie pracowniczej doszło między mną a moją bardzo bliską koleżanką (z biurka obok!) do nieprzyjemnej sytuacji. Mianowicie „po kilku głębszych”, kiedy wydawało mi się, że nasze języki
na tyle rozwiązały się, aby móc w końcu szczerze porozmawiać, zapytałam ją wprost: „Karolina, a powiedz mi kochana... ile ty WŁAŚCIWIE
zarabiasz?” I wtedy zapadła niezręczna cisza. Na twarzy Karoliny
odmalował się grymas zażenowania przemieszany ze zdumieniem.
Usłyszałam pełne wyrzutów słowa. „Natalia, to nie twoja sprawa.
Wolałabym jednak, abyś nie zaglądała mi w przysłowiowy portfel,
dobrze?” To był dla mnie niezwykły cios. Wydawało mi się, że jesteśmy
z Karoliną blisko. Przecież od 2 miesięcy siedzimy obok siebie. Niemal
każdą przerwę spędzamy razem... wspólne plotkowanie o poranku przy kawie... lunch breaki, spontaniczne wypady do
sklepu po mleko... czasem nawet wspólne zakupy w galerii w weekend... (!) Myślałam, że to coś znaczy...
Jednak nie mogąc poskromić swojej małomiasteczkowej wścibskości, mimo wyraźnej niechęci Karoliny, nadal nachalnie
dopytywałam o stan jej finansów. Niestety na darmo (nomen omen). Ale nie mogę przecież tego tak zostawić! Myślę o tym
bezustannie po pracy - nawet w chwilach relaksu, kiedy przygotowuję dietetyczną sałatkę na kolejny dzień.
Aneto, jak (korpo)żyć?!
Natalia 28 l., Warszawa.
Droga Natalio!
Czy mówi Ci coś wyrażenie CONFIDENTIAL...? Przecież rozmowy o zarobkach [zgodnie z kodeksem korporacyjnym] są karygodnym występkiem! Możemy spokojnie zaryzykować stwierdzenie, że jest to gwałt
korporacyjnych zasad!
Czy naprawdę myślisz, że korporacje tak bez powodu, pieczołowicie strzegą tajemnicy zarobków swoich
koni korpociągowych?
A gdyby tak nagle większość pracowników korporacji zaczęła ujawniać poufne dane na temat swoich
zarobków, jak ty to mówisz, „po kilku głębszych”?! Pomyśl, jakaż to czara frustracji i goryczy przelałaby się
poprzez korytarze open space’ ów?
Oczywistą oczywistością jest, że zarobki, i pieniądze w ogóle, to esencja życia każdego z nas. Wszyscy
przecież dążymy do spełnienia życiowego, poprzez stawanie się bogatymi (czytaj: nabywając mieszkanie
własnościowe, z możliwie niskim oprocentowaniem kredytowym i wysokim wkładem własnym)
Droga Natalio, a gdybyś dowiedziała się, że Twoja przyjaciółka Karolina zarabia od Ciebie więcej? Pomyśl
jak beznadziejnie poczułabyś się z tą wiedzą? Jak wpłynęłoby to na Twoje poczucie wartości? Twoje samopoczucie w ogóle? Przecież wszyscy doskonale wiemy, że nieważne ILE zarabiamy, ale ważne, O ILE WIĘCEJ
zarabiamy, od naszych znajomych z pracy, do których możemy się porównać.
Pomyśl o tym, czy spokój ducha niezachwiany tą wiedzą nie jest tutaj (nomen omen) cenniejszy, od koszmarnej świadomości bycia biedniejszą od Twoich koleżanek i kolegów?
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Horoskop

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

WODNIK (20 I-18 II)
Pokłócisz się z dyrektorem finansowym o wysokość swojej
pensji w tym miesiącu. Zostanie ci wypłacona tylko podstawa, bez premii, ponieważ do wyrobienia targetu zabrakło
ci złotówki. Wasz CFO będzie bezlitosny
i nie będzie chciał przyznać ci premii.
Udasz się ze skargą do prezesa, który
zauważy, że w zeszłym miesiącu również
brakowało złotówki do targetu, a mimo
to premia została wypłacona. Prezes
każe ci zwrócić poprzednią wypłatę.
RYBY (19 II-20 III)
Prawie każdego dnia, będziesz
spóźniał się do pracy, ponieważ nieustannie padający deszcz oraz
tony błota zablokują twoją codzienną
trasę, którą przemierzasz pociągiem,
następnie autobusem, a na końcu tramwajem. W sobotę się nie spóźnisz, bo nie
pracujesz.
BARAN (21 III-20 IV)
Wraz z Nowym Rokiem do
twojego teamu dołączy blondynka spod znaku Wagi, która będzie
próbowała zająć twoje stanowisko. Od
samego początku kobieta będzie oczerniać szykanować cię przed szefem. W odwecie zablokujesz windę, do której rano
wsiądzie blondynka, a następnie doniesiesz szefowi, że dziewczyna nie stawiła
się w pracy oraz nie podała przyczyny
nieobecności.
BYK (21 IV-21 V)
Podczas lunchu będziesz odgrzewać wątróbkę w firmowej
mikrofalówce. Zapomnisz o przykryciu
potrawy i wątróbka eksploduje pod
wpływem temperatury wyważając
drzwiczki mikrofalówki. Kawałki mięsa
rozbryzną się na ubrania twoich kolegów, a tobie zostanie potrącona z wynagrodzenia kwota za naprawę mikrofali.
BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
W twojej korpo zapadanie decyzja o przesadzeniu kilku pra-

cowników w inne miejsca, w tym ciebie.
Będziesz musiał oddać swoje wspaniałe
duże biurko przy oknie i usiąść na środku ołpenspejsu przy wspólnym stole
z dziesięcioma innymi pracownikami.
Z powodu ciasnoty będziecie chodzić
posiniaczeni, gdyż cały czas będziecie
szturchać się łokciami i kolanami. W ramach rekompensaty szef ufunduje wam
ochraniacze na ciało.

nia pod twoim biurowcem. Tym razem
próbując zaparkować w wyjątkowo
ciasnym miejscu, przytrzesz samochód
dziewczyny z sąsiedniej firmy, która bardzo ci się podoba. Zostawisz za szybą jej
samochodu kartkę ze swoim numerem
telefonu, a kiedy dziewczyna oddzwoni,
będziesz przechwalać się przed kolegami z teamu, że udało ci się zdobyć numer
ślicznotki.

RAK (21 VI-22 VII)
Po twoim powrocie z urlopu
świątecznego okaże się, że zapomniałeś o ustawieniu mailowej zwrotki o nieobecności podczas wypoczynku.
Na twojej skrzynce będzie czekało 14697
maili w tym połowa z pretensjami i skargami do twojego przełożonego, że nie
odpisujesz na wiadomości. Wśród maili
znajdzie się również jeden od szefa – że
natychmiast masz się stawić w jego gabinecie…

SKORPION (24 X-21 XI)
Zostaniesz wysłany w delegację do Tajlandii, gdzie twoim
zadaniem będzie pozyskanie nowego
inwestora dla firmy. Niestety na miejscu
okaże się, że podczas lotu zgubiono twoje walizki, w których m.in. znajdowały się
ważne dokumenty firmowe. Służbowo
nic już nie wskórasz więc postanowisz
zaszaleć w Bangkoku na koszt pracodawcy, a następnie wrócić do Polski i
sprawdzić czy już cię zwolnili z pracy.

LEW (23 VII-22 VIII)
Twoje korpożycie w najbliższym czasie rozkwitnie. Będziesz miał możliwość poprowadzenia
nowego projektu, którego deadline będzie przypadał zdecydowanie za wcześnie. Targety, nadgodziny, ASAPy, fakapy,
brejnstormy, risercze – to dopiero będzie
okazja żeby się wykazać i zasłużyć na
miano pracownika roku już w styczniu!

STRZELEC (22 XI-21 XII)
Postanowisz poderwać Pana
Kanapkę, który każdego dnia
przychodzi do waszego korpo. W tym
celu zaczniesz podlizywać się chłopakowi chwaląc kanapki, które sprzedaje.
Pan Kanapka będzie zmieszany twoimi
komplementami oraz nachalnością i
przestanie przychodzić do waszego
biura, czym ściągniesz na siebie gniew
współpracowników.

PANNA (23 VIII-22 IX)
Wdasz się w romans z szefową,
która nigdy nie była dla ciebie
specjalnie atrakcyjna, ale jakoś musisz
sobie ten awans załatwić. Szefowa po
pewnym czasie zorientuje się jakie są
twoje prawdziwe intencje i w akcie zemsty zarzuci cię kilkoma projektami,
wszystkie do skończenia ASAP. Słowo
„nadgodziny” na stałe zagości w twoim
życiu.
WAGA (23 IX-23 X)
Jak każdego ranka będziesz
szukać miejsca do zaparkowa-

KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Szykuje się dobry miesiąc dla
wszystkich Koziorożców, które
zaplanowały urlop w najbliższym czasie.
Z powodzeniem zakończycie wszystkie
kejsy przydzielone przez waszego CEO
i udacie się na wypoczynek. Koziorożce,
które nie planują wakacji będą miały
okazje popracować podwójnie za wypoczywających kolegów..
.
#Wróżbitka Maciejka
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