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WSTĘPNIAK

Szanowni korpoludzie,

W

itamy was po przerwie. Czas
przedświątecznego opierdzielania i wigilii firmowych minął
bezpowrotnie. Przed nami kolejny rok starć na korporacyjnym polu bitwy. Czy
będziemy lepsi, mądrzejsi, bardziej wyrozumiali
dla naszych matek korporacji? Czas pokaże.
Tymczasem serwujemy wam nową dawkę artykułów autorstwa was samych – dzielnych
korpodziennikarzy obywatelskich. W wydaniu:
wszystko o pracy sekretarek z okazji ich święta,
rozmowa z moim kolejnym szefem Olafem Furmankiem – tak, tak, tym, który zatrudnił mnie
do pracy w korpo. Nadal się lubimy ;) Przeczytacie też o powrocie na etat naszego korpotaty,
poznacie kolejny odcinek ABC korporacyjnego
survivalu i uśmiejecie się czytając horoskop na
luty.

Z rzeczy istotnych przeczytacie, że woda sodowa nie uderza nam do głowy, nie osiadamy na
laurach i staramy się dla was stale rozwijać. Z
tego powodu proponujemy dwie nowe sekcje:
Porady prawne i Porady coacha. Przywitajcie też
brawami kolejnego uciekiniera z korpo, który
odważył się przejść „na swoje” i stworzył dla nas
… skarpetki.
Żeby nie było, że tylko drwimy, to w wydaniu
dowiecie się jak oszczędzać na starość, jak założyć związek zawodowy w swojej firmie oraz
jakie nowe benefity pracownicze dostępne są
na rynku. Postaramy się też zachęcić was do
wytrwania w postanowieniach noworocznych
i zaproponować aktywność fizyczną, która jest
zdecydowanie lepsza od kozetki u psychologa.
Chyba to wszystko!
Wstępniak piszę ze stoku w Szczyrku, więc po-

zwolicie, że wepnę deskę i zaliczę kolejny zjazd.
Dodam, że jest piątek godzina 12 i teoretycznie
mam wolne, praktycznie jednak wiszę na mailach i dopinam to wydanie. O wadach i zaletach
własnego biznesu opowiem wam już niebawem. Dojrzewam coraz bardziej, by się z wami
podzielić moimi spostrzeżeniami. Niech moc
będzie z wami w tym 2019 roku i nami korpodziennikarzami też! Mamy wielka frajdę z tworzenia dla was tej gazety. Dołączajcie do nas kolejni korpodziennikarze obywatelscy. Opisujcie
nam otaczającą was korporzeczywistość i starajmy się wspólnie, poprzez felietony, ją zmieniać,
a może wszystkim nam jakoś lepiej będzie się
żyć w tych biurowcach.

Świętujemy Dzień
Asystentki

Za nami sezon świąteczny. Radosne wspomnienia, zacne
potrawy mile trącają nostalgiczne struny w naszych sercach,
a rozpieszczony kolejną okazją do zabawy umysł, ochoczo
pożegnał stary i powitał nowy rok, dopiero niedawno wracając
do rzeczywistości.

Okres bezpośrednio po powrocie do biura zwykliśmy nazywać
sezonem ogórkowym, bądź nie
mniej poetycko, pustynią. Brakuje
sposobności do uwolnienia myśli
od codziennej harówki, zimne,
bezlitosne szczypce targetów
stopniowo zaciskają się wokół
ciepłych wspomnień. Szczęśliwie
na szarym horyzoncie majaczy
niewyraźny kontur kolejnej okazji
do celebrowania.

REKLAMA

Tym razem nie spoglądamy w
niebo czy kalendarz, a koncentrujemy swą przychylną uwagę na
sztuce, którą obserwujemy wokół nas. Codzienne, korporacyjne
zmagania łatwo przyrównać do
tragikomedii pomyłek, niezdarnie
rozgrywanej na biurowej scenie,
w świetle kontrolujących jakość
jupiterów, płonących aprobującym zielonym światłem lub
karzącym czerwonym blaskiem.
Dziś, moi Drodzy czytelnicy, od-

suwamy kotarę i zaglądamy za
kulisy wielkiego przedstawienia.
Dobry aktor byłby nikim bez
odpowiedniej
charakteryzacji,
poszczególne etapy fabuły ratuje mistrzowska scenografia. A
muzyka, rekwizyty? Adekwatne
oświetlenie, suflerka, o tak, korporacyjną inscenizacją zarządza
hydra zwieńczona licznymi, koronowanymi głowami, a każdym
z owych czerepów steruje szyja.
Zorganizowanie sali, wyposaże-

#Justyna Szawłowska

nie w odpowiednie materiały i
poczęstunek, posegregowane,
na czas dostarczone dokumenty, przywitanie klientów, administracja biura… to tylko kilka
obowiązków spoczywających na
gibkich i mocnych szyjach asystentek i sekretarek.
Co prawda Międzynarodowy
Dzień Sekretarki i Asystentki wypada w tym roku 25 kwietnia, lecz
w Polsce to święto od kilku lat
obchodzimy 25 stycznia. Dlatego tych kilka skromnych znaków
składam dziś w intencji ciężko
pracujących, często niewidocznych, pracowników administracyjnych.
Jako pracownicy korporacji zwykliśmy wiele aspektów biurowego życia przyjmować za pewnik.
Potrzebujesz salki, idziesz do
recepcji. Chcesz szybko skopiować stos dokumentów, biegniesz
do dużego biurka w holu. Nie
możesz dostać się do szafki z
ważnymi papierami, pędzisz do
asystenckiego kontuaru, gdzie

zamawiasz następną kolejkę skutecznych rozwiązań. Pracownicy
administracyjni to duchy, nie
pojedyncze instrumenty, a całe
orkiestry, odpowiednio nastrojone do każdego gatunku muzyki.
Podstawową cechą dobrej asystentki jest adaptacja. Do warunków panujących w danym biurze,
charakteru lokalnego korpowładcy, czy humorów poszczególnych
klientów. Recepcjonistka to mechanik, psycholog, powiernik,
aktor, organizator, a nawet projektant i poliglota. Język biznesu,
angielski, żargon poszczególnych
wydziałów i departamentów,
bełkot IT, wszystkie wymienione
muszą być opanowane do perfekcji, inaczej w roli asystentki nie
przetrwasz nawet tygodnia!
Pamiętasz jak organizowałeś
szkolenie z technik sprzedażowych, a w ostatniej chwili okazało
się, że nie ma wolnej sali? Tak, to
szkolenie z fioletowymi slajdami. Owszem, świetnie dobrane
kolory, idealna czcionka. Pamiętasz? Martwiłeś się, że znudzony
oczekiwaniem klient wycofa się z
umowy, a tymczasem do twoich
rąk trafiły klucze do już przygotowanej i w pełni wyposażonej
salki? Wspomnianych kluczy nie
dostarczyły poczciwe elfy, lecz
dyskretni pracownicy administracyjni. Recepcjonistka posprzątała salę, ustawiła klimatyzację,
wymieniła kwiaty na nowe, a
asystentka osobiście dobrała kolory w prezentacji. Tak, pasują do
twoich oczu, a czcionkę zmieniła
w ostatniej chwili słusznie zauważając, że Comic to nie najlepszy
wybór...
Jestem dziś w nostalgicznym
nastroju, dlatego odwołam się
do kolejnego wydarzenia z przeszłości. Pewien prezes wpadł na
pomysł (a raczej posłuchał rady
asystentki) i postanowił obdarować każdego pracownika tabliczką czekolady. Przebrał się w
kupiony przez sekretarkę strój
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to wszystko od nich zależy.

św. Mikołaja i w asyście dwóch
pracowników administracyjnych
przystąpił do dzieła. Efekt nieco
zepsuł fakt, iż imiona oraz role
poszczególnych
korpoludków
każdorazowo szeptał prezesowi
na ucho asystent, podczas gdy
drugi prowadził dyrektora za
rękę po biurze, wprawiając go w
osłupienie na widok pozostałych
dwóch pięter, o których korpowładca zdawał się nie wiedzieć.
Najwyraźniej do biura docierał
śmigłowcem… Dodam, że w ramach oszczędności wspomniane
czekolady należało przepakować
i umieścić na nich wydrukowane
na biurowym sprzęcie etykiety.
Rękami pracowników administracyjnych, a jakże. Do licznych kompetencji dzisiejszych bohaterów
dokładamy funkcję opiekunki
oraz przewodnika.
O szczególnym charakterze i
niebagatelnej roli asystentek w
korpoteatrze świadczy również
oszczędne nazewnictwo piastowanych stanowisk. Zwyczajowo
managerów są dziesiątki rodzajów, to samo z szeregowcami,
niezliczone polsko – angielskie
potworki w typie Super Data Specialist, albo Wyższy senior data
analyst, w przypadku administracji nie występują w równie znaczącym natężeniu. Asystentka,
sekretarka, recepcjonistka. Nie
ma sensu nadawać fałszywych
przydomków, wykonywane obowiązki przemówią same za siebie.
Poświęćmy akapit, aby dopisać
kolejne wersy do już pokaźnej
litanii talentów recepcjonistki,
tudzież kierownika biura. Zamawianie biletów lotniczych, nadawanie przesyłek, segregacja korespondencji, zamówienia biurowe,
zgłoszenia awarii, przyjęcie gości,
skanowanie dokumentów. Również tych prywatnych, o ile wykażemy się rozsądkiem i zbudujemy
odpowiednio koleżeńskie relacje
z gabinetem cieni.

Na koniec oddaję głos byłej recepcjonistce i asystentce i tak się
składa pomysłodawczyni tej gazety Justynie Szawłowskiej.
„Drogie asystentki, sekretarki i
office managerowie, to, co opisał zwykły, szary korpoobywatel,
nawet w minimalnym stopniu nie
REKLAMA

pokazuje ogromu wykonywanej
przez was codziennie pracy. Jaki
to zawód, jak bardzo wymagający
wiem doskonale, bowiem swoją
karierę korporacyjną 15 lat temu
jako młoda dziewczyna zaczynałam właśnie od tego stanowiska. I
wiem dobrze, że ta praca to dużo
więcej niż podawanie ciastek do

sal konferencyjch. Recepcja to
najważniejsze, zaraz po gabinecie prezesa, miejsce w firmie. To
tu dzwonią klienci, to tu czekają
faktury do wprowadzenia w system, to tu często odbywają się
negocjacje z dostawcami telefonii komórkowej czy podejmowane są decyzje odnośnie zakupu

nowych urządzeń biurowych za
olbrzymie pieniądze. Uwierzcie
mi czytelnicy, że te dziewczyny
( są też panowie, choć nieliczni
niestety) w każdej minucie swojej pracy chcą wam ułatwić życie,
sprawić, by korporacja działała i
wszystko się kręciło. I nawet nie
zdajecie sobie sprawy, jak bardzo

Zapamiętajcie więc drogie korpoludki, że jeśli recepcjonistka
odmawia czegoś, to znaczy, że
ma do tego powody. Pamiętaj,
ty jesteś jednym interesantem,
a osób w ołpen spejsie np. sto.
Sztuka asertywności to podstawa w tym zawodzie. Szanujcie
recepcjonistki i asystentki, bo to
multikombiwary, wszechstronnie
uzdolnione osoby, które potrafią
ustalać priorytety swoich zadań i
jeśli tylko będziecie traktować je
z szacunkiem i doceniać ich pracę, z pewnością nigdy nie zostaniecie pozostawienie samym sobie w dramatycznej sytuacji, gdy
zatnie się papier w drukarce 
Czasem tylko poczekajcie aż
skończy załatwiać grubszy kontrakt na mycie okien przez alpinistów w całym biurowcu wart
dziesiątki tysięcy złotych, bo są
sytuacje, kiedy twój zacięty papier nie jest dla niej pożarem.
W
tym miejscu pozdrawiam
wszystkie recepcjonistki i asystentki. Kilkuletnia praca na tych
stanowiskach dała mi wiedzę i
umiejętności, które dziś wykorzystuję na co dzień w pracy nad
tą gazetą. Uważam, że to idealne stanowisko dla młodych, zaczynających zawodową karierę,

zwłaszcza dla osób, które nie do
końca wiedzą jeszcze, w którym
kierunku pójść. Recepcja daje
możliwość poznania wszystkich
działów w firmie i tak naprawdę
liźnięcia obowiązków każdego
z nich. Moje zdanie jest takie,
że dobra recepcjonistka nigdy
nie popracuje za długo na tym
stanowisku. Jeśli się sprawdzi i
wykaże, dobry lider to wychwyci momentalnie i awansuje. Tak
było w moim przypadku i najbardziej doceniam na przestrzeni lat
właśnie doświadczenia zebrane
w pracy asystenckiej.
Naczelna gaduła, jak zwykle się
rozpisała. Znowu ja, wasz korpodziennikarz, przejmuję władzę
nad artykułem. Drogie asystentki,
recepcjonistki, sekretarki, kierowniczki biura, ostatni akapit kieruję bezpośrednio do Was. Wiemy,
że ciężko pracujecie, skryte w
cieniu innych korpoludków, czujecie jednocześnie dumę i pewne
rozczarowanie, bo nie zawsze los
jest w stanie wynagrodzić Was za
poniesiony trud. Dlatego w dniu
Waszego święta, życzę wszystkim
bohaterkom zdrowia, satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz dużo
uśmiechu w nowym roku.
#Albert Kosieradzki
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Co słychać? Samo
dobro

O takich jak on nie powiesz „szef”, raczej „lider”. Różnica
między jednym a drugim jest taka, że szef rządzi, a lider
wskazuje ci najlepszą ścieżkę do celu. Przy liderze nie czujesz
się sterowany, zniewolony, podległy, a w trudnych chwilach nie
jesteś pozostawiony sam sobie.
Justyna Szawłowska: Pamiętasz
jak parę lat temu zatrudniałeś
mnie w Polskapresse (obecnie
Polska Press Grupa).
Olaf Furmanek: Zagadałaś mnie.
Zasypałaś pomysłami. W zasadzie
nie miałem innego wyjścia, tylko cię
zatrudnić.
Byłam wtedy zdeterminowana.
Z pracą na rynku było trudno, a
ja nie chciałam spuścić z moich
oczekiwań finansowych.
Ale mimo kiepskiej sytuacji na rynku pracowniczym, kandydatów
takich jak ty, którzy na rozmowie
wstępnej potrafią zarzucić pracodawcę kreatywnymi pomysłami na
konkretne działania na stanowisku,
o które się ubiegają, wcale łatwo nie
było. Nie miałem więc dylematu w
przypadku ciebie: „zatrudniać czy

nie”.
Jesteś trzecim z moich szefów,
którego postanowiłam przedstawić czytelnikom „Korpo Voice”.
Oczywiście, gdy mówię znajomym, że w gazecie będę pisać o
moim byłym szefie, zazwyczaj
słyszę: „Oj, to musisz go nienawidzić”.
No, ładnie.
Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Uwielbiałam z tobą pracować. Dawałeś swoim pracownikom wolną rękę, pozwalałeś im
w dużej mierze działać samodzielnie. Zawsze byłeś w odpowiednim miejscu i czasie, gdy cię
potrzebowaliśmy. Nie siedziałeś
zamknięty w swoim boksie z dala
od pracowników, przychodziłeś,
gadałeś z nami w kuchni. Nigdy

nie eskalowałeś konfliktów w
zespole, nigdy to, co się działo w
zespole nie szło wyżej. A gdy ktoś
cię zapytał: „Co słychać?”, odpowiadałeś: „Samo dobro”.
Ech, chcesz powiedzieć, że dawałem sobie wchodzić na głowę?
No właśnie nie. Bo mimo że będąc dyrektorem ds. marketingu
w dużej korporacji, dawałeś nam
odczuć, że jesteś jednym z nas,
nie oznaczało to wcale, że nie potrafisz postawić granic, gdy ktoś
je przekracza. Mnie to zdarzyło
się raz. Wystarczyło wtedy, że
spojrzałeś na mnie z dezaprobatą i nigdy więcej nie pozwoliłam
sobie na pyskówki.
Cukrujesz mi, więc muszę zareagować. Nie zawsze taki byłem.
Nie wierzę.

REKLAMA

Promocja trwa
do 17 lutego.

KV3ZA1

Ano, niestety. Pamiętam jak po raz
pierwszy zostałem kierownikiem
większego zespołu. Byłem wtedy
jeszcze na studiach, wpakowałem
oszczędności w obligacje i straciłem. Musiałem szybko szukać
jakiejś pracy, bo dziecko mi się urodziło i potrzebowałem pieniędzy.
Zatrudniłem się przy insertowaniu
dodatków do gazet. Szybko okazało się, że jest na to popyt, że trzeba
rozbudować zespół i nim pokierować. Zaproponowałem, że chętnie
się tym zajmę i powierzono mi tę
funkcję. Wydawało mi się, że jestem
super szefem, aż do momentu, gdy
jedna z koleżanek mnie oświeciła:
„Chłopie, przecież ty się pieklisz,
jeśli ktoś dwie minuty spóźni się na
zebranie, więc sobie siebie tak nie
koloryzuj”. No i przestałem, ale nie
od razu. Musiało minąć dobrych
parę lat, musiałem zacząć realizować własne projekty i przekonać się,
jak to jest być jednocześnie szefem
i sprzątaczką, trochę sobie pozarządzać samym sobą, trochę upadków
zebrać i dopiero okrzepłem.
Do szefowania trzeba dojrzeć?
Jak do wszystkiego. Dla mnie zbawienne w tym całym moim wieloletnim „zawodzie dyrektor” było
to, że nigdy nie miałem ambicji, by
tym dyrektorem być. W zasadzie
nie interesowały mnie stanowiska,
pozycja w hierarchii, lecz projekty. Nie zajmowałem się więc rozgrywkami personalnymi typu: tu
się pokazać, tam kogoś podkopać,
tu się przepchnąć, by wyjść przed
szereg. Zajmowałem się realizacją
zadań, osiąganiem kolejnych celów
projektowych. Może dzięki temu
postrzegasz mnie dziś, jako szefa
raczej niestandardowego.
Znam szefów, którzy zarządzają
projektami i terroryzują swoich
podwładnych.
Rozumiem, że udaje im się realizować duże projekty w oparciu o
kulturę strachu. Może i tak można.
Mnie osobiście nie satysfakcjonują
napięcia w zespole, w którym pracuję. Strach nie jest dobrym doradcą. Na członków zespołu nigdy nie
patrzę jak na podwładnych, tylko
jak na współpracowników, partnerów. Już na etapie rekrutacji staram
się dobierać do ekipy ludzi w dużym stopniu wewnątrzsterownych,
którzy potrafią grać w zespole, ale
również umieją myśleć oraz działać samodzielnie. Dzięki temu nie
muszę później koncentrować się
na pierdołach i wtrącać w kompetencje innych. Mogę się zająć tym,
co do mnie należy i pozwolić innym
robić swoją robotę najlepiej jak potrafią.
Niektórzy twierdzą, że zarządzanie ludźmi to tak naprawdę sztuka wojny.
Według mnie to raczej sztuka kompromisu. Kiedyś czytałem wywiad
z pewnym naukowcem, który mówił, że w małżeństwie miodowe
miesiące, gdzie człowiekiem rzą-
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Oszczędzanie nawet
dla opornych
Olaf Furmanek
i Justyna Szawłowska

dzą emocje, trwają góra dwa lata,
później związek wchodzi w etap
kompromisów. Po 20 latach małżeństwa mogę chyba przyznać mu
rację. Co więcej, mogę powiedzieć,
że dzięki kompromisom, udało nam
się z żoną zbudować wspólnie coś,
co daje nam szczęście. Myślę, że podobnie jest też w relacjach z innymi
ludźmi, również w środowisku zawodowym.
Kompromis kojarzy się z uległością.
Ja pojmuję go raczej jako ugodowość, szukanie wspólnej nici porozumienia, koncentrowanie się
na tym, co łączy, a nie co dzieli. Jak
nie masz ciągłych frustracji w pracy,
nie przenosisz ich też na życie prywatne i odwrotnie. To wszystko jest
ze sobą powiązane. Myślę więc, że
warto grać ugodowo we wszystkich
sferach życia.
Jak więc radzisz sobie z tymi,
którzy na ugodę jednak nie chcą
pójść, którzy nie szanują twoich
granic, grają nie fair?
Zwykle staram się systematycznie
rozluźniać kontakty z takimi osobami lub jeśli nie da się inaczej - całkowicie od nich odcinać. Nie jestem
człowiekiem, który długo trzyma
urazę, ale jak się na kimś zawiodę,
to zaufać mu po raz drugi jest mi
trudno. Nie rozdrapuję ran, ale pamiętam. Zatem dokonuję selekcji.
Dzięki temu mogę posuwać się do
przodu.
Z tego co wiem, nawet gdy pracowałeś w korpo i tak jednocześnie
zawsze miałeś jakiś własny biznes. Dwie twoje firmy już od lat
z powodzeniem radzą sobie na
rynku. Jak udało ci się to wszystko ze sobą pogodzić?
Sam się zastanawiam (śmiech). Nie
lubię stagnacji. Gdy jakiś projekt
wchodzi w fazę operacyjną, czyli
gdy już na tyle się rozwinął, że może
się kręcić sam, bazując na tym, na
czym go zbudowano, zaczynam się
nudzić i szukam nowych wyzwań.
Teraz mam właśnie taki okres, kiedy kilka własnych projektów mam
już rozkręconych, ale muszę czekać
na decyzję różnych innych podmiotów, żeby pójść z pracami dalej
i mnie nosi. Poza tym, czasem im
więcej masz pracy, okazuje się, że
tym więcej masz miejsca na kolejne
działania, że jedno działanie pociąga za sobą kolejne i tak się kręci.

Skoro brakuje ci wyzwań, może
znów wrócisz do korpo?
A wiesz, że to nie jest wykluczone,
bo niedawno dostałem ciekawą
propozycję z jednej z korporacji i
wygląda na to, że za chwilę faktycznie znów będę miał co robić.
Nigdy nie przejdziesz na emeryturę, co?
Rety, marzę o emeryturze!
Jak to? Marzysz, by siedzieć i nic
nie robić?
Nie no, mówiąc emerytura, nie
mam na myśli „nicnierobienia”.
Oczywiście, że bym pracował, myślę
tu raczej o takim stanie finansowego bezpieczeństwa, że pracowałbym, bo chcę i mogę, a nie dlatego,
że muszę. I oczywiście realizowałbym swoje pasje: chodził po górach, biegał maratony, zwiedzał te
miejsca na świecie, w których nie
miałem jeszcze okazji być, a chciałbym je zobaczyć. Może też w końcu
wziąłbym się za stolarstwo, którego
zawsze chciałem się nauczyć.
I jeszcze jesteś człowiekiem wielu
pasji. Kiedy masz czas je wszystkie realizować?
Szczerze mówiąc, trochę mnie
śmieszy, gdy ktoś mówi, że jest tak
zapracowany, że nie ma czasu na
to, czy na tamto. Według mnie to
kwestia organizacji i woli robienia czegoś poza sferą zawodową.
Jeśli oddajesz się tylko pracy i nie
znajdujesz czasu na pasje, to co ci
zostanie, gdy nagle pracę stracisz?
Praca jest ważna, dla mnie przecież
też, ale rzecz w tym, że nie tylko ona
się liczy w życiu. Musi być w nim
miejsce na inne aktywności, innych
ludzi, inne relacje. Trzeba sobie to
tak poukładać, żeby czasu starczało. Mnie jakoś starcza, ale nie pytaj
mnie, jak to robię. Po prostu robię i
już.
Olaf Furmanek, ekonomista, twórca innowacyjnych marek Neurogra.
pl i F2H (Betelli.pl); zarządca i twórca
strategii rozwoju Coigdzie.pl oraz
Langloo.com SA; był m.in. Dyrektorem Marketingu Pionu Internet w
Polskapresse (obecnie Polska Press
Grupa), Dyrektorem Marketingu i
Sprzedaży MMG Polska Sp. z o.o. oraz
w Wydawnictwie Infor Manager Sp. z
o.o. Człowiek wielu pasji, m.in. biega,
podróżuje, robi nalewki i nieustannie
szuka kolejnych wyzwań.
# Justyna Szawłowska

Od 2019 roku 11 mln pracowników w Polsce, w tym ok. 9
mln zatrudnionych w przedsiębiorstwach, zyska szansę na
zwiększenie swoich oszczędności. Dzięki nowemu systemowi
Pracowniczych Planów Kapitałowych nawet ci, którzy zarabiają
najmniej, mogą zacząć gromadzić własny kapitał. Tylko czy
PPK nie okaże się kolejnym OFE?
Kiedy Polacy słyszą o kolejnym
cudownym systemie oszczędzania proponowanym przez państwo, podchodzą do tego jak do
jeża.
Grzegorz Chłopek*: Rzeczywiście
na skutek tego, co w 2013 stało się z
OFE, Polacy darzą niskim zaufaniem
kolejne rządowe pomysły na długoterminowe oszczędzanie. Cierpi na
tym m.in. najnowsze rozwiązanie
zaproponowane przez państwo,
czyli PPK. A szkoda, bo według mnie
to najlepszy system długofalowego
gromadzenia kapitału z wszystkich
dostępnych na rynku.
Sama mam trudność z wiarą, że
to dobry produkt. Ale chętnie
posłucham argumentów, które
przemawiają za tym rozwiązaniem. Zacznijmy może od tego,
dla kogo w ogóle przeznaczone
są PPK.
PPK przeznaczone są dla wszystkich
osób zatrudnionych, od wynagrodzeń których odprowadzane są
składki ZUS. Niezależnie od tego czy
ktoś jest zatrudniony w małej, średniej czy dużej firmie, jeśli pracuje na
etacie lub w ramach innej umowy,
od której opłacane są składki emerytalne, ma prawo uczestniczyć
w PPK. Mikroprzedsiębiorstwa,
zatrudniające do 9 osób, mogą
zostać zwolnione z konieczności
wprowadzenia PPK, ale tylko wtedy, gdy żaden z pracowników nie
będzie chciał przystąpić do tej formy oszczędzania. Jednak jeśli choć
jedna z osób chciałaby uczestniczyć
w systemie, mikroprzedsiębiorca
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zobowiązany jest do wdrożenia PPK
w strukturach swojej firmy. Jedynie
samozatrudnieni są pozbawieni
możliwości udziału w PPK – dla nich
zwiększono o 50 proc. limit wpłat
na IKZE.
Czy w prosty sposób, na jakimś
przykładzie możemy wyjaśnić
na czym oszczędzanie w ramach
PPK polega?
Załóżmy, że ktoś zarabia brutto 3
tys. zł/mies. Przystępując do PPK,
godzi się na to, by każdego miesiąca minimum 2 proc. (60 zł), a maksymalnie 4 proc. (120 zł) z pensji
było odprowadzane na jego „konto
oszczędnościowe” w funduszach
zdefiniowanej daty, czyli instytucji
finansowej wybranej przez pracodawcę. Jeśli pracownik zgodzi się
oszczędzać w ten sposób, pracodawca zobowiązany jest co miesiąc
wpłacać na jego konto wpłatę w
wysokości minimum 1,5 proc. (45
zł), a jeśli taka jego wola, to nawet 4
proc. od jego zarobków. Przy czym
te 1,5 proc. jest obligatoryjne, zaś to
co powyżej dobrowolne i powinno
być jasno zapisane np. w regulaminie wynagrodzeń. Po 12 miesiącach
takiego oszczędzania, państwo dodatkowo z Funduszu Pracy wpłaca
na konto oszczędzającego 240 zł
(raz w życiu na powitanie w systemie będzie to 250 zł). Podsumowując przy naszych 12 wpłatach po 60
zł, dodatkowo od pracodawcy dostajemy 12 wpłat po min. 45 zł i na
koniec jeszcze od państwa 240 zł.
Oznacza to, że w systemie PPK dostajemy właściwie dwa razy więcej

niż sami odkładamy.
Niegłupie. A gdzie jest haczyk?
No, właśnie nie ma. Bo od samego
początku PPK zakładają, że to są nasze i tylko nasze, prywatne oszczędności. To, co sami wpłacamy, nie
może nam zostać odebrane. W
każdej chwili możemy zrezygnować
z udziału w systemie, wypłacić nasze pieniądze. Zaś to, co dopłacają
pracodawca i państwo przechodzi
na naszą własność pod pewnymi
warunkami.
O i już się zaczyna...
To są warunki, które mają nas skłonić do długoterminowości. Dlatego
je wprowadzono, a nie po to, żeby
kogoś ograbić.
No, dobrze, więc co to za warunki?
Jeśli chcielibyśmy wypłacić pieniądze przed 60 r. ż., wówczas to, co
sami wpłacaliśmy, dostaniemy w
całości, ale pomniejszone o tzw.
podatek Belki. Z pieniędzy, które
wpłacał pracodawca dostaniemy
natomiast jedynie 70 proc., zaś 30
proc. wpłynie na nasze subkonto w
ZUS, co potem zwiększy wysokość
naszej emerytury. Niestety stracimy
te pieniądze, które co roku dostawaliśmy od państwa. One wrócą do
budżetu.
Kiedy więc możemy zgarnąć
wszystko?
Po 60 r. ż. Najbardziej opłaca się to
wtedy, gdy wypłacać będziemy
oszczędności regularnie gromadzone minimum przez 10 lat. W takim
scenariuszu wszystkie pieniądze (te
nasze, od pracodawcy i z Funduszu
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Pracy) są nasze i nie musimy od nich
odprowadzać żadnego podatku.
Możemy wówczas wypłacić je na
trzy sposoby. Pierwszy, 25 proc.
od razu, a 75 proc. w co najmniej
120 miesięcznych ratach. Drugi,
100 proc. w ratach. Trzeci, możemy
całość przenieść do banku np. na
lokatę, ale z wypłatą również rozłożoną na co najmniej 10 lat lub np.
przeznaczyć na wykupienie dożywotniego ubezpieczenia.
A co jeśli przekroczyliśmy 60-kę,
ale chcemy wypłacić po krótszym
niż 10 lat okresie oszczędzania?
Wtedy także zachowujemy wszystkie wpłaty w ramach PPK, ale jeśli
chcemy wypłacić pieniądze, to jedynie 25 proc. z nich jest zwolniona
z podatku, natomiast 75 proc. opodatkowana jest podatkiem Belki.
To wróćmy jeszcze na chwilę do
początku. Czy przystępując do
PPK, pracownik może wybrać
podmiot, który będzie zarządzał
jego oszczędnościami?
To jest właściwie jedyna rzecz, na
którą pracownik ma ograniczony wpływ. Podmiot zarządzający
oszczędnościami
pracowników
w ramach PPK wybiera bowiem
pracodawca w porozumieniu z
radą pracowników czy związkami
zawodowymi. Po tym wyborze,
pracownik może wybierać jedynie
rodzaj funduszu zdefiniowanej daty
(bardziej bezpieczny lub bardziej
ryzykowny), ale jedynie w ramach
oferty podmiotu zarządzającego,
wybranego przez pracodawcę. Jeśli
sam nie zdecyduje o rodzaju funduszu, z automatu zostanie przypisany do funduszu zdefiniowanej
daty, który dostosowuje strukturę
zarządzanych oszczędności do wieku klienta.
Osobom młodszym pewnie opłaca się wybrać bardziej ryzykowny
fundusz?
Tak, ale co ciekawe, młodzi, a za takich system uważa osoby do 45 r. ż.,
w ramach PPK mogą dodatkowo
użyć środków zgromadzonych na
swoim koncie oszczędnościowym
jako wkładu własnego podczas
ubiegania się o kredyt hipoteczny.

Grzegorz Chłopek
– prezes Nationale-Nederlanden
Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego

Jedynym warunkiem takiego użycia środków z PPK, jest to, żeby w
ciągu 15 lat, spłacić pobrane z konta
pieniądze. Niemniej można je potraktować jako 0-proc. kredyt.
A co z pracownikami, którzy zarabiają naprawdę mało i liczą każdy
grosz? Już słyszę jak prychają:
„Ledwo mi starcza do końca miesiąca! Z czego niby mam odkładać?”.
PPK to system, który potrąca, zanim zaczniemy konsumować. Dla
niektórych osób to jedyny sposób
na dorobienie się jakichkolwiek
oszczędności. Wiele badań pokazuje, że jest to w zasadzie dla
większości z nas jedyny skuteczny
sposób zmiany nawyku regularnego oszczędzania. Co do tych,
którzy zarabiają najmniej, PPK i w
tym wypadku, uwzględniając postulaty związków zawodowych,
proponuje korzystne rozwiązanie.
Zmniejsza bowiem limit minimalnych wpłat pracownika na PPK z
2 proc. do 0,5 proc. Dla przykładu,
ktoś zarabiający 2,5 tys. zł, nie będzie musiał odkładać miesięcznie
50 zł, lecz tylko 12,50 zł. Tymczasem,
przy tak niskich wpłatach własnych,
pracodawca i tak będzie mu musiał
dopłacić do tego 37,50 zł (1,5 proc.),
a raz do roku państwo da 240 zł.
Według mnie tych, którzy zarabiają
najmniej, zwyczajnie nie stać na rezygnację z PPK.
Niepokoi mnie jeszcze jedna
sprawa. Skoro pracownik musi
przystąpić do funduszu zdefiniowanej daty instytucji finansowej

wybranej przez pracodawcę do
zarządzania PPK, to co się stanie jeśli zmieni pracodawcę i ten
nowy będzie miał inny podmiot
wybrany do tego celu?
Tu pracownik może zdecydować
czy chce przenieść swoje oszczędności do funduszy nowego pracodawcy, czy też zostawić je w starym.
Trzeba jednak dodać, że jeśli zdecyduje się na drugie rozwiązanie, to
nowe wpłaty u nowego pracodawcy będą trafiać na konto nowego
funduszu, a pierwszym kontem PPK
będziemy musieli administrować
sami. Jego oszczędności, nawet jeśli
zarządzane przez różne fundusze
od różnych pracodawców, będą
się sumować w ostatecznym rozrachunku.
Z tego, co pan mówi, faktycznie
PPK wydają się sensownym rozwiązaniem...
I są. Sensownym i bezpiecznym.
W każdej bowiem chwili oszczędzający w PPK pracownicy mogą
zdecydować czy chcą uczestniczyć
w planie, czy nie. Mogą wstrzymać
wpłaty, mogą do nich wrócić. Wypłacić oszczędności lub zostawić
na czarną godzinę. Na koniec warto
dodać, że oszczędności gromadzone w PPK są dziedziczone, można w
nich wskazać uposażonego. Można też 25 proc. z nich wypłacić bez
opodatkowania w sytuacji ciężkiej
choroby swojej albo dziecka czy
współmałżonka.
**Grzegorz Chłopek – prezes Nationale-Nederlanden Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego
# Klaudia Nowak

6

WARSZAWA | KRAKÓW | GDAŃSK | WROCŁAW

Jeszcze nie tak dawno był korpoludkiem. W firmowej kantynie
namiętnie czytał „Korpo Voice” i myślał o własnym biznesie.
Któregoś dnia napisał do redakcji: „Spełniło się. Piszę do was,
z adresu mojej własnej firmy. Może zrobimy coś razem?”.
po kroku posuwając się do przodu.
Wtedy chciałem szybko, na „hurra”.
Zapewne, gdy dysponujesz dużym
budżetem, możesz sobie na takie
działanie pozwolić, ja jednak rozwijam Warsaw Saints wyłącznie z
własnych oszczędności i z tego, co
na bieżąco zarobię. Nie mogę pozwolić sobie na taki rozmach, jaki
mi się marzy. Mimo wszystko nie
narzekam, skarpetki ewidentnie
chwyciły.

Pamiętasz mail zwrotny od redakcji po swoim entuzjastycznym liście?
Andriy Grinchak: Bardzo się z
niego ucieszyłem. Napisałaś do
mnie mniej więcej tak: „Gratulacje!
Pewnie! Róbmy coś razem! Byle
szybko!”.
Chociaż szczerze mówiąc nie
miałam wtedy jeszcze pojęcia jak
skarpetki Warsaw Saints mogą
zaistnieć we współpracy z „Korpo Voice”.
Mówisz to tak, jakby chodziło WYŁĄCZNIE o skarpetki...
A tak nie jest?
W którymś momencie zdałem sobie sprawę, że skarpetka może nie
być jedynie mało istotnym elementem odzieży, ale również narzędziem do wyrażania stylu i emocji.
WARSAW SAINTS to nie tylko marka
odzieżowa. To żywa platforma, która daje nam możliwość mówienia o
ważnych dla nas tematach, problemach, projektach, ludziach. Jej siłą
jest nadawanie ogólnie znanym
hasłom - prawdziwości. W sposób
inteligentny puszczamy oko do
stereotypów. A najfajniejsze w tym
wszystkim jest to, że projekty War-

saw Saints żyją. Nie leżą tylko na
półce w sklepie, nie zostają tylko
w internecie, ale dosłownie chodzą
po świecie na nogach klientów i
niosą przekaz.
13 lat pracowałeś w korpo w
działach marketingu, dlaczego
tak długo zwlekałeś z założeniem własnej firmy?
Miałem już jedną próbę przejścia
na swoje, ale nie wyszło. Źle się do
tego zabrałem. Zamiast zadbać o
produkt, w pierwszej kolejności
skupiłem się na marketingu. Nie
starczyło pieniędzy na dalszy rozwój, a nie chciałem pakować się w
kredyty. Zwinąłem więc interes, zanim go na dobre rozkręciłem i pokornie wróciłem do korpoświatka.
Widać, nie zniechęciło cię to do
podjęcia kolejnej próby?
Bo wiedziałem, że ta porażka wynika z błędów, z niewiedzy, a nie
oznacza od razu, że jestem do bani
i że w ogóle mam zapomnieć o
myśleniu o pracy na własną rękę.
Jeśli wiesz, co poszło źle, w czym
tkwił błąd, to już dobrze. Bo takie
rzeczy można naprawić. Zresztą
nie bez powodu mówi się, że człowiek uczy się na błędach. Teraz
działam rozsądniej, ostrożniej, krok

Jak w ogóle wpadłeś na ten pomysł, by przenieść sposób komunikacji z t-shirtu na skarpetę?
Początkowo nie myślałem o skarpetkach, lecz raczej w ogóle o
odzieży jako narzędziu marketingowym. Pewnego dnia, podczas
sesji zdjęciowej do lookbooka z
pierwszymi moimi projektami,
okazało się, że to nie koszulki, ale
właśnie skarpetki z logo Warsaw
Sainst przyciągnęły największą
uwagę ludzi, którzy pracowali przy
zdjęciach. Po sesji każdy chciał dostać parę takich skarpet dla siebie.
Każdy. Wtedy coś „kliknęło” w mojej
głowie i pojawił się pomysł – czemu nie skarpeta? Jest odbiór. To ma
sens. Robię to.
Nadal pracowałeś w korporacji,
gdy startowałeś z własnym biznesem?

Nie dałbym rady pogodzić jednego z drugim. Więc nie, wiedząc, że
chcę rozwijać własną markę, odszedłem z korpo. Swoją drogą, jeszcze
rok temu siedziałem na piętrze w
budynku obok, gdzie mieszczą się
biura koncernu, dla którego wtedy
pracowałem i patrzyłem na okna
tej kawiarni nie wiedząc jeszcze
gdzie moje pomysły mnie zaprowadzą.

Czego się dowiedziałeś podczas
ostatniego roku o sobie, ludziach, biznesie?
Jeśli myślisz nieszablonowo, to
bez względu na liczbę upadków,
w końcu musi ci się udać! Jeśli sam
działasz kreatywnie, to przyciągasz
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Od dziś mogą być tylko modowym dodatkiem. Skutecznym rozwiązaniem jest
laserowa korekcja wzroku, o której rozmawiamy z dr n. med. Katarzyną Skonieczną,
chirurgiem okulistą i kierownikiem medycznym Sieci Klinik Okulistycznych Optegra.

Nie lubiłeś pracy w korporacji?
Czy nie lubiłem? Mam dużo fajnych
wspomnień z tych czasów. Dużo się
tam nauczyłem, miałem stały dochód, benefity. Ale z drugiej strony,
nigdy nie interesowało mnie pięcie
się po szczeblach kariery w korporacyjnej machinie. Nie miałem ambicji, by zostać dyrektorem, raczej
myślałem o korpo, jako o dobrym
sposobie zarobienia pieniędzy i
przeznaczenia ich na realizację własnych projektów biznesowych.
Dlaczego właściwie tak bardzo
ciągnęło cię do pracy „na swoim”?
Bo mam głębokie przekonanie, że
dopiero własny biznes pozwala ci
zweryfikować, co naprawdę umiesz
i czego jesteś wart. Kiedy nie masz
za plecami korporacji, która działa
jak bufor dla wielu twoich zawodowych decyzji, gdy za wszystkie
wybory odpowiadasz sam, gdy
nie stać cię na badania rynku, więc
musisz polegać wyłącznie na swojej wiedzy oraz intuicji, gdy musisz
liczyć każdy grosz, wtedy dopiero
zdobywasz świadomość własnych
możliwości.

www.korpovoice.pl

Okulary to dla ciebie
konieczność?

UCIEKINIER Z KORPO

Skarpetka na syndrom
poniedziałku
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podobnych ludzi. W ciągu roku
poznałem mnóstwo niesamowitych osób, ludzi o wielu talentach
– fotografów, muzyków, artystów.
Byliśmy przy powstaniu nowego
singla i teledysku „GLOW” Blu Mantic. Miałem przyjemność wziąć
udział w akcji charytatywnej, gdzie
stworzyliśmy specjalną świąteczną
edycję skarpetek. Dziś moja praca
daje mi więcej, niż lata spędzone w
korpo - otwiera na nowe.

Skąd bierzesz pomysły na skarpetkowe hasła i które z nich najbardziej lubisz (i dlaczego)?
Na szczęście żyjemy w tak ciekawych czasach i tyle się dzieje
dookoła, że nie ma problemów z
hasłami. Kolega rozstał się z dziewczyną i powstało hasło RELATIONSHIT, gdy spotkaliśmy się na kawie,
pogadaliśmy o naszych „korpoczasach” i MONDAY SUCKS samo pojawiło się w naszych głowach.

Pełen sukces?
Nie. Do sukcesu daleka droga, ale
jest wiele pomysłów, inspiracji,
możliwości. To, co dzieje się dookoła marki przerosło moje oczekiwania. Nie spodziewałem się, że
skarpetka może budzić tyle emocji
i angażować. Ludzie piszą wiersze
inspirowane „skarpetkowymi” tekstami mojej marki, tworzą kolaże i
grafiki, a nawet tatuaże. Powoli coś,
co było jedynie w mojej głowie staje się rzeczywistością.

Gdzie można kupić skarpetki
Warsaw Saints i czy można zamówić sobie u ciebie takie z własnym napisem?
Skarpetki można kupić w stacjonarnym butiku w Warszawie, bądź on-line. Nie realizuję jednostkowych
zamówień na skarpetki i inne ubrania, ale pojawia się coraz więcej kooperacji, która pozwala y wspólnie
z innymi markami czy artystami
tworzyć limitowane serie. Tak stało
się właśnie z „Korpo Voice”, gdy razem wyprodukowaliśmy skarpety z
korpohasłami oraz logo twojej gazety. Jednak mam swój pomysł na
markę i trzymam się go, a to wyklucza godzenie się na coś, co kłóci się
z moją wizją produktu nawet, jeżeli
ktoś coś takiego proponuje.

Czego najbardziej obawiałeś się
po raz drugi próbując zaistnieć
biznesowo?
Nijakości. To najgorsze, co mogłoby
spotkać markę. Przykładam dużą
wagę do jakości ubrań, ale nie
chciałem, żeby Warsaw Saints wybierano tylko ze względu na jakość.
Uważam, że najbardziej emocjonujące związki to takie, w których
jednocześnie się kocha i nienawidzi. I chciałbym, żeby taką właśnie
była Warsaw Saints. Albo ją kochasz
albo nienawidzisz.

Zatem nic, tylko życzyć ci dalej
tak dobrej passy i oby syndrom
poniedziałku dopadał jedynie
twoje skarpetki, a nie ciebie.
Dziękuję, mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
# Justyna Szawłowska

Pani doktor, wyjaśnijmy na wstępie czym jest laserowa korekcja
wzroku?
Katarzyna Skonieczna: Laserowa
korekcja wad wzroku to bezpieczna i wysoce precyzyjna metoda
chirurgiczna korygująca krótkowzroczność, nadwzroczność i
astygmatyzm, bez względu na wiek
czy wielkość wady. Zabieg polega
na zastosowaniu precyzyjnego
lasera do zmiany krzywizny rogówki, czyli przedniej powierzchni
oka, bez żadnej ingerencji w jego
wnętrze. Wiązka lasera przerywa
połączenia pomiędzy molekułami
w tkance, doprowadzając do usunięcia mikroskopijnej, cieńszej niż
ludzki włos, warstwy rogówki, czego efektem jest poprawa widzenia.

cia wady wzroku jest zupełnie
bezbolesny. Wykonuje się go w
warunkach ambulatoryjnych, z
podaniem kropli znieczulających
do oka, dzięki czemu Pacjent jest
przez cały czas przytomny i ma
kontakt z lekarzem.

doczna od razu po jego zakończeniu. Poza emocjami jakie towarzyszą naszym Pacjentom, zazwyczaj
odczuwają oni uczucie pieczenia,
szczypania czy łzawienia oczu.
Wszystkie te objawy są przejściowe
i w ciągu kilku godzin przechodzą.

Tak więc ile trwa cały zabieg?
Zabieg na obydwoje oczu zazwyczaj trwa około 30 minut, z czego większość czasu poświęcamy
na przygotowanie Pacjenta oraz
sprzętu do samego działania lasera. Sam czas naświetlania oka
laserem podczas zabiegu to kilkadziesiąt sekund. Wraz z przygotowaniem i ponownymi badaniami
w dniu zabiegu, cała procedura to
kilka godzin.

A czy taka operacja jest bolesna?
Przede wszystkim pamiętajmy, że
to nie operacja, a tylko krótki zabieg i po 2-3 godzinach od jego
zakończenia Pacjent bezpiecznie
wraca do domu. Zabieg usunię-

Co pacjent odczuwa po zabiegu?
Najczęściej pierwsze wrażenie to
zaskoczenie Pacjenta, że „to już”!
W odczuciach naszych Pacjentów
efekt zabiegu jest praktycznie
błyskawiczny, a różnica często wi-

Pani doktor, a po jakim czasie od
zabiegu możemy wrócić do pracy przed komputerem, czytania i
oglądania telewizji?
Wszystko zależy od wybranej metody, ale często do pracy można
wrócić już 2-3 dni po zabiegu, trzeba przy tym jednak stosować się
do zaleceń lekarza. Przez okres 1
miesiąca po zabiegu należy unikać
przebywania w zadymionych lub
zakurzonych pomieszczeniach, a w
ciągu pierwszych kilku dni ograniczyć pracę przy komputerze. Przez
miesiąc nie należy wykonywać
dużego wysiłku fizycznego i korzystać z pływalni. Przez 2 tygodnie
nie powinno się latać samolotem i
wykonywać makijażu oczu.

Czy korekcję można przeprowadzić w każdym wieku?
Metodę tę można zastosować u
niemal wszystkich dorosłych, którzy chcieliby pozbyć się okularów.
U dzieci nie możemy wykonać laserowej korekty wzroku ze względu na trwający proces wzrostu i
rozwoju. Aby poddać się zabiegowi chirurgii laserowej, należy mieć
stabilną wadę wzroku i zdrowe
oczy. Nie ma górnej granicy wieku.
O możliwości wykonania zabiegu
laserowej korekcji wzroku decyduje chirurg okulista po zapoznaniu
się z wynikami badań.
Czy są jakieś przeciwskazania do
przeprowadzenia korekcji np.
choroby?
Pacjent rozważający poddanie się
zabiegowi musi mieć ustabilizowaną wadę wzroku, w związku z tym
laserową korekcję wykonuje się po
ukończeniu 18 roku życia. Istnieją
jednak, jak przy każdej procedurze
medycznej pewne przeciwwska-

zania do zabiegu: tj. szybki postęp
wady w ciągu ostatniego roku
przed operacją, zaćma, jaskra, zapalne schorzenia oczu, zaburzenia
siatkówki w przebiegu cukrzycy,
rozrusznik serca, ciąża i karmienie
piersią, skłonność do tworzenia się
bliznowców, choroby autoimmunologiczne.
Jaka jest cena zabiegu i czy warto w niego zainwestować?
Zabieg dobierany jest indywidualnie do każdego Pacjenta, a jego
cena zależna jest od metody jaką
wspólnie wybierzemy. Ceny rozpoczynają się od około 1000 zł za
1 oko. Priorytetem jest zawsze bezpieczeństwo i efektywność zabiegu. W odpowiedzi na pytanie czy
warto - tu należy zapytać naszych
Pacjentów, bo Ci są najbardziej
bezstronnym źródłem opinii. Ja nie
spotkałam dotychczas nikogo, kto
żałowałby swojej decyzji.
dr n. med. Katarzyna Skonieczna
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ALIMENTY - z czym to się je?
ugodowe są zgodne z prawem i nie
stanowią obejścia prawa. Należy
pamiętać, że powodem w sprawie
o zapłatę alimentów jest małoletnie
dziecko, reprezentowane przez
rodzica, pozwanym zaś jest rodzic
zobowiązany do alimentacji.
Co wlicza się w koszty utrzymania
dziecka?
Ustalenie kosztów utrzymania
dziecka niejednokrotnie jest dla reprezentującego je rodzica trudnym
zadaniem. Do kosztów utrzymania
dziecka, które winno się wykazać
w sprawie o zapłatę alimentów, należą wszelkie wydatki ponoszone
na dziecko w celu zapewnienia mu
należytych warunków bytowych,
warunków rozwoju psychicznego i
fizycznego, w szczególności: koszty
związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych (w tym:
wyżywienie, środki czystości, ale
również usługi związane z estetyką
i higieną, jak np. usługi fryzjerskie),
koszty związane z edukacją (w tym
zakup przyborów szkolnych i materiałów naukowych, a także koszty
zajęć dodatkowych), koszty zakupu
odzieży i butów, koszty związane
z kulturą i rozrywką oraz wypoczynkiem (w tym koszty wyjazdów
wakacyjnych czy weekendowych),

koszty dojazdów, opłaty mieszkaniowe w części przypadającej na
dziecko, koszty leczenia, inne większe, jednorazowe wydatki związane
z potrzebami dziecka (np. sprzęt
sportowy, wydatki zdrowotne – jak
aparat ortodontyczny, meble do
pokoju dziecka czy elektronika).
Nie ma pełnego, zamkniętego katalogu kosztów utrzymania dziecka – wszelkie uzasadnione wydatki,
które mogą zostać udowodnione,
można w te koszty wliczyć, domagając się uwzględnienia ich przy
ustalaniu wysokości alimentów należnych od drugiego rodzica.
W jaki sposób należy udokumentować koszty utrzymania dziecka
przed sądem?
Zanim przejdzie się do zbierania dokumentów, potwierdzających koszty utrzymania dziecka, najpierw
należy dokonać dokładnego wyliczenia wszystkich tych kosztów, według zasad, o których wspomniałam
wcześniej. Udokumentować należy
przede wszystkim wydatki związane
z wyżywieniem, edukacją, zakupem
odzieży, środków higienicznych i
kosmetycznych, opłatami mieszkaniowymi czy kosztami dojazdów.
Ponoszenie wydatków wykazuje na
podstawie faktur VAT poświadczają-

cych dokonanie zakupów towarów i
usług i/lub potwierdzeń przelewów
z rachunku bankowego. Trzeba pamiętać, że paragony nie są przez sąd
traktowane jako dowód poniesienia
wydatków. Jeśli ktoś zastanawia się
czy przedłożyć posiadany rachunek
lub fakturę, warto to zrobić - zawsze
lepiej złożyć za dużo dowodów niż
za mało. Należy pamiętać również,
by przy szacowaniu wysokości miesięcznych uwzględnić w nich koszty
długookresowe (koszty wyprawki
szkolnej, wyjazdu wakacyjnego).
Koszty takie dzieli się na liczbę
miesięcy, w których są ponoszone i
uzyskany wynik dodaje się do wydatków ponoszonych w każdym
miesiącu.
Czy sąd może ustalić alimenty
przed zakończeniem sprawy rozwodowej? Jeżeli tak, to w jakich
sytuacjach?
W przypadku gdy jeden z małżonków nie przyczyniał się do zaspokajania potrzeb rodziny, drugi
małżonek może wystąpić o orzeczenie przez sąd obowiązku zapłaty
przez drugiego małżonka kwoty z
przeznaczeniem na zaspokojenie
potrzeb rodzinnych. Nie są to alimenty w potocznym tego słowa
rozumieniu, jednakże takie świad-

Teraz, gdy w Polsce mamy rynek pracownika, pracodawcy
zachodzą w głowę czym zachęcić ludzi do pracy. Karnet
na siłownię czy dostęp do prywatnej opieki medycznej to
już niemal standard. A co powiecie na bonus w postaci
nieograniczonego dostępu do profesjonalnego doradztwa
prawnego?

Adwokat Katarzyna
Buratowska – partner
w kancelarii Hunek
i Wspólnicy, ekspert
serwisu benefitprawny.pl

czenie spełnia właśnie funkcję alimentów. W przypadku alimentów
w klasycznym rozumieniu, przed
wniesieniem pozwu rozwodowego
lub razem z pozwem rozwodowym
można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia o zapłatę alimentów. Dla skuteczności takiego
wniosku konieczne jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia o
zapłatę alimentów oraz uprawdo-

podobnienie wysokości żądanych
alimentów. Zabezpieczenie polega
na nałożeniu na osobę zobowiązaną do zapłaty alimentów obowiązku ich regulowania w okresie do
prawomocnego zakończenia postępowania o rozwód. Rozwiązanie
takie zapobiega powstawaniu zaległości alimentacyjnych i zapewnia
uprawnionemu środki na ponoszenie bieżących kosztów utrzymania.

PORADY COACHA

„Ludzie są najskuteczniejsi, gdy
zaczynają nienawidzić samych siebie”
Piszę te słowa 31 grudnia. Oznacza to, że
za kilka godzin przy akompaniamencie
brzęczących kieliszków ludzie złożą sobie
życzenia i wkroczą w nowy rok.
Wielu z nich z licznymi postanowieniami, którymi będą żyli mniej
więcej przez kolejne 3 dni. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Scranton w Pensylwanii pokazują, że od 4 stycznia zaczniemy
ulegać presji rutyny dnia codziennego, zaniedbując stopniowo
to, co obiecaliśmy sobie w huku
petard. Potem będzie 16 stycznia,
czyli Blue Monday – dzień, w którym odpuści ponad 30 proc. osób.
Ostatecznie swoje cele zrealizuje
nieco poniżej 8 proc.. Tyle, jeśli
chodzi o statystyki. A teraz kilka
wskazówek, jak się w tych 8 proc.
znaleźć.

Bądź ze sobą szczery
To absolutna podstawowa zasada.
Nie okłamuj się. Spójrz w lustro i
powiedz: „Tak, twoja praca jest do
dupy!”, „Tak, masz nadwagę!”, „Tak,
nie cierpisz tej okolicy i stać cię
na więcej!”. Przyjrzyj się swojemu

życiu i zdecyduj z czego jesteś
zadowolony, a co doprowadza cię
do furii.
Pamiętaj, że jesteś człowiekiem, z
którym spędzasz najwięcej czasu
w ciągu doby. Traktuj tego człowieka jak przyjaciela, mów prawdę, nie oszukuj.

Uważaj na kotwice
Bardzo często twoje zachowania
wyzwalane są przez pewnych ludzi, miejsca, a nawet określone
pory dnia. Prawdopodobnie znasz
osoby, na widok których zęby zaczynają ci zgrzytać, a dłonie same
zaciskają się w pięści. Albo wybija
godzina 16, a ty nagle nabierasz
ochoty na kawę. Dlaczego? Bo
pijesz ją od siedmiu lat o tej porze
dnia. W tym przypadku kotwicą
wyzwalającą nawyk jest sama
godzina. Niektóre kotwice są niegroźne i stanowią część twoich codziennych rytuałów. Inne bywają

niebezpieczne, a nawet kompletnie destrukcyjne w kształtowaniu
nowych nawyków.
Zastanów się co w twoim życiu
występuje w roli takiego hamulca. Może to być mebel, na którym
spędziłeś ostatnie 6 lat siedząc
przed telewizorem, powyciągany
sweter „na doła” lub muzyka, odpalająca w tobie melancholijny
nastrój. Co sprawia, że ciągle wracasz na stare tory, co, albo kto nie
pozwala ci ruszyć naprzód?

Nie daj się zwariować
Ogólna zasada mówi, że jeśli trzeci
raz z rzędu masz to samo postanowienie noworoczne, to daj sobie z
nim spokój. Skoro od trzech lat nie
możesz wyrzeźbić na brzuchu kaloryfera, to może po prostu go nie
potrzebujesz. Uważaj na mody. Ze
wszystkich stron jesteś zalewany
powodzią rzeczy, bez których twoje życie będzie niekończącym się
pasmem wstydu, porażek i upad-

ków. A przynajmniej bardzo często tak właśnie wygląda medialna
narracja. Mama Forresta Gumpa
miała rację – ludzie do szczęścia
potrzebują niewielu rzeczy, cała
reszta jest na pokaz.

Odetnij się
od toksycznych ludzi
Ten punkt nie wymaga wielu wyjaśnień. Zazwyczaj dobrze wiemy
kto nas inspiruje, rozumie i kocha,
a kto podcina nam skrzydła i pojawia się tylko wtedy, gdy można
na coś ponarzekać, bądź kogoś
obgadać. Tu sprawa jest prosta –
trzymaj się tych pierwszych, uwolnij się od tych drugich.
Wybierz nazwiska trzech osób,
od których się odetniesz. Jeśli w
tej chwili nie jest to całkiem możliwe, ogranicz z nimi kontakty do
niezbędnego minimum. I błagam,
bez politycznej poprawności!
Dobrze wiesz kto ci szkodzi. Nie
usprawiedliwiaj go teraz i nie baw
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Pani Mecenas, w jaki sposób ustala się alimenty dla dzieci?
Mecenas Katarzyna Buratowska:
Zagadnienia dotyczące alimentów
są jednym z najczęściej poruszanych tematów w sprawach rodzinnych. Dzieje się tak, ponieważ: po
pierwsze, tematyka ta dotyczy
małoletnich, którzy nie są w stanie
działać w sądzie samodzielnie, po
drugie, rodzic zobowiązany do zapłaty alimentów często kwestionuje ich wysokość bądź nie reguluje
ich wcale. Odpowiadając na pani
pytanie, alimenty mogą zostać
ustalone w umowie, w wyroku
sądu lub na skutek ugody zawartej
pomiędzy rodzicem zobowiązanym
do zapłaty alimentów i dzieckiem
reprezentowanym przez drugiego
rodzica. Wyrok wydawany jest przez
sąd rodzinny po rozpoznaniu sprawy, w ramach której uprawniony do
alimentów szczegółowo wykazuje
koszty utrzymania małoletniego, a
obowiązany do alimentów przedstawia swoją sytuację majątkową i
życiową. Ugoda z kolei może zostać
zawarta przez strony zarówno w
toku postępowania z wniosku o
zawezwanie do próby ugodowej
jak i w toku procesu. Sąd powinien
sprawdzić czy ustalone warunki

www.korpovoice.pl

się sam ze sobą w
wewnętrzną przepychankę w stylu:
„Może on po prostu ma taki charakter, to nie jego
wina, on po prostu nie potrafi być
inny”. To bzdura.
Albo ktoś pomaga ci wzrastać,
albo wręcz przeciwnie, nie ma tu
nic pośredniego.
Po prostu zapisz
jego nazwisko i
miej to na zawsze
z głowy.

Już parę lat temu przewidział
pan, że zapotrzebowanie ludzi
na porady prawne będzie rosło?
Po analizach rynku, zaczął pan
wdrażać system takich porad
wśród jednej grupy zawodowej
– lekarzy.
Tak, najpierw nasz pomysł „testowaliśmy” na lekarzach, potem
na wysokiego stopnia menedżerach. To dla nich stworzyliśmy
LegalOperatora.
Co to takiego?
To system opieki prawnej dla osób,
których zawód wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności prawnej.
W ramach comiesięcznej opłaty
abonamentowej,
otrzymywali
oni kompleksową usługę prawną,
obejmującą zarówno doradztwo
REKLAMA

Nie zapomnij
o nagrodach

Świętuj sukcesy,
zarówno te małe,
jak i wielkie, bo
wszystkie
one
składają się na
nowego ciebie.
Każda drobna podwyżka, każda
premia, każdy kilogram mniej na
wadze, każdy krok w kierunku
wyśnionego domu, upragnionej
przeprowadzki, czy wymarzonego
związku są twoimi sukcesami i nie
pozwól odebrać sobie radości z ich
celebrowania. A przede wszystkim
sam nie umniejszaj swoich dokonań monologami w stylu: „To nic
wielkiego, każdy mógłby tego do-

Ostatnimi czasy w gronie moich
znajomych, stale słyszę, że ktoś
szuka dobrego prawnika, notariusza, radcy. Ludzie stali się
ostrożniejsi?
Dominik Hunek*: Zmusza ich do
tego rzeczywistość. Nawet dobrze
wykształceni, nie są dziś w stanie
samodzielnie poradzić sobie z rozmaitymi zagrożeniami i pułapkami,
jakie pojawiają się wraz z rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym. Muszę przyznać, że niekiedy
sam, mając duże doświadczenie i
wiedzę prawną, mam problem ze
zrozumieniem i rozłożeniem na
czynniki pierwsze umów, dedykowanych klientom przez niektóre
instytucje finansowe. Co więc dopiero ludzie, którzy z prawem na co
dzień nie mają do czynienia.

konać”. Może i mógłby, ale pamiętaj, że faktycznie zrobi to zaledwie
8 proc. ludzi. Jeśli jesteś w tej grupie, możesz być dumny!
#Piotr Cielecki
Mówca ,Trener & Coach
www.mowy-motywacyjne.
piotrcielecki.pl
kontakt@piotrcielecki.pl

prawne, jak i reprezentację przed
właściwymi organami. Pracując z
lekarzami, szybko zorientowaliśmy
się, że mimo wysokiego wykształcenia, nawet oni bywają kompletnie zagubieni jeśli chodzi o radzenie sobie z kwestiami prawnymi,
nie wiedzą np. jak zachować się w
przypadku kontaktu z organami
ścigania. Dzięki tej wiedzy, uznaliśmy, że dodatkowo powinniśmy
rozszerzyć naszą ofertę o szkolenia.
I tak się stało.
Ale jednak kilka lat potrwało, zanim zdecydował się pan podobną usługę zaoferować nie tylko
profesjonalistom, ale i ludziom
wszystkich innych zawodów.
Bo po pierwsze, do poszerzenia naszej oferty musieliśmy się dobrze
przygotować. Po drugie, doskonale zdała ona „testy” wśród profesjonalistów. Po trzecie, okazało się, że
statystyki mówią same za siebie, a
wynika z nich, że nie tylko lekarze
czy menedżerowie potrzebują na
co dzień pomocy prawnej, ale również i inni pracownicy.
Co dokładnie mówią statystyki?
Wedle danych dostępnych za pośrednictwem jednego z narzędzi
internetowych, rocznie 15 mln
Polaków w godzinach pracy poszukuje odpowiedzi na różnego
rodzaju zagadnienia prawne. Nie
dotyczą one spraw zawodowych,
ale głównie prywatnych. Statystyki
prowadzone w oparciu o zapytania
naszych klientów potwierdzają
to. Wynika z nich, że 79 proc. tych
zagadnień to sprawy rodzinne, 11

proc. sprawy karne, 7 proc. sprawy konsumenckie, a 3 proc. inne.
Oczywiście to przybliżone dane
i nie do końca precyzyjne, bo np.
do „spraw rodzinnych” zaliczam też
sprawy spadkowe, co nie do końca
jest prawidłowe. Zainteresowanie
wiedzą bywa też „sezonowe”. Na
przykład kiedyś więcej było problemów związanych z odszkodowaniami lub związanych z walką
z windykatorami, a dziś coraz więcej ludzi boryka się z problemami
związanymi z umowami z różnymi
instytucjami finansowymi i takich
zapytań też jest dużo.
Przekręt goni przekręt?
Sporo jest tego typu zagrożeń.
Ale świadomość rodaków w tym
względzie rośnie, dlatego właśnie
ludzie wolą jeszcze przed podpisaniem jakiejś umowy zwrócić się po
poradę do prawnika, niż później
włóczyć się po sądach, próbując
latami odzyskać swoje pieniądze
powierzone nieuczciwej instytucji.
Przejdźmy zatem do konkretów,
czyli tego, co Operators – spółka,
której jest pan wspólnikiem i
którą obsługuje pana kancelaria
ma do zaoferowania pracownikom korporacji na różnych stanowiskach.
Nie tylko pracownikom korporacji, ale i tym z mniejszych firm
Operators oferuje Benefit Prawny. Podobnie jak w przypadku
LegalOperatora, jest to nowatorski
system opieki prawnej, skierowany
do pracodawców w celu zwiększenia bezpieczeństwa prawne-

MATERIAŁ PROMOCYJNY

go swoich pracowników. Dzięki
systemowi pracownicy otrzymują
dostęp do unikatowej i elitarnej
usługi prawnej.

Adwokat
Domink Hunek

Jak to działa?
W prosty sposób. W ramach BP
pracodawca wykupuje dla swoich
pracowników odpowiedni pakiet
i od tego czasu pracownik może
bez ograniczeń korzystać z naszego doradztwa prawnego poprzez
e-mail lub przez nasz panel klienta,
a pakietach wyższych także telefonicznie lub face to face.
Co otrzymuje pracownik w ramach poszczególnych pakietów?
Klienci Pakietu Start mogą liczyć
na nasze wsparcie i doradztwo w
bardzo szerokim zakresie, między innymi: prawa rodzinnego:
alimentów, rozwodu, kwestiach
związanych z opieką nad dziećmi,
wspólnoty majątkowej, testamentu, intercyzy. Dostają też darmowy dostęp do specjalistycznego
portalu – rozwodnik.info i do bazy
wiedzy zawierającej: akty prawne,
dokumenty oraz przydatne praktyczne wyjaśnienia, które umożliwiają swobodne poruszanie się
w obrocie prawnym, dotyczącym
codziennych spraw. Klienci mogą
też korzystać z naszego doradztwa
przy zakupie i wynajmie nieruchomości; przy reklamacjach, relacjach
z bankami i ubezpieczycielami. Nasza usługa obejmuje również zdarzenia drogowe. W ramach tego
pakietu wszystko odbywa się poprzez komunikację elektroniczną.
Pakiet Benefit z kolei, zawiera
wszystkie elementy Pakietu Start
oraz dodatkowo możliwość uzyskania porad prawnych również
telefonicznie, plus doradztwo
prawne dotyczące prywatnych
spraw urzędowych oraz szkolenie
z prawa rodzinnego. W Pakiecie
Rodzina opieka prawna zostaje
rozszerzona także na innych członków rodziny danego pracownika.
Klient otrzymuje tu wszystkie usługi Pakietu Benefit plus dodatkowo

szkolenie z prawa karnego.
Wydaje się, że faktycznie może
być to dobrą zachętą, bo szukanie dziś zaufanego prawnika
na własną rękę, zwłaszcza, gdy
nie dysponujemy szczególnie
dużym budżetem, wcale nie jest
proste.
Zgadza się. Tym bardziej, że w
Polsce regulacje korporacyjne (adwokatów i radców prawnych) nie
pozwalają prawnikom na reklamę
swoich usług. Skąd więc ludzie
mają wiedzieć, do kogo trafić?
Jak zweryfikować dany podmiot?
Najczęściej więc odbywa się to za
sprawą marketingu szeptanego.
Ludzie polecają sobie nawzajem
takich specjalistów. Tylko jeśli
akurat nikt z ich środowiska nikogo takiego nie zna, to mogą się
wpakować na minę, korzystając
z nieznanej sobie instytucji, która
oferuje usługi pseudoprawne. W
tym sektorze bowiem również nie
brakuje osób niekompetentnych
czy zwyczajnych oszustów.
Z Benefitem Prawnym mają gwarancję?
Ściślej biorąc – z Operators. Firma
pracuje tylko z ludźmi zweryfikowanymi i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jakość usług i za
ekspertów, których zatrudnia przy

obsłudze systemów. Aktualnie,
najczęściej problem prawny trafia
do mojej Kancelarii i moich adwokatów, wiec jeśli jest potrzeba pomocy procesowej, to my właśnie
działamy dla posiadaczy Benefitu
Prawnego. Ale jeśli potrzebny jest
np. notariusz lub doradca podatkowy to Operators poleca odpowiednią kancelarię.
Powiedział pan, że z Benefitu
Prawnego mogą korzystać nie
tylko korporacje, ale i mniejsze
firmy. Jaką minimalną liczbę
abonamentów/pakietów musi
wykupić firma, by wejść do gry?
Minimum 10. Najtańszy pakiet
kosztuje 60 zł netto. Wydaje się
więc, że nie jest to duży koszt dla
pracodawcy, w zamian za poczucie
bezpieczeństwa swojego pracownika.
Dominik Hunek - partner w Kancelarii Hunek i Wspólnicy oraz wspólnik w Operators sp. z o.o. sp.k., odpowiedzialny za nadzór merytoryczny
nad wszystkimi usługami oraz za
rozwój Spółki. Obrońca i doradca
z doświadczeniem w największych
spółkach handlowych w kraju.
Zarządza zespołami prawników
LegalOperator i ekspertów Operators.
# Izabela Marczak
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Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

MATKA KORPORACJA
Nie macie czasem wrażenia, że
wasza korporacja dba o was
lepiej niż rodzona mama? Po
pierwsze, zawsze znajdzie dla
was jakieś zadanie. Mniej lub
bardziej ambitne, może czasami
trochę skomplikowane i wieloetapowe, ale zawsze. Nigdy nie
pozwoli się nudzić i za długo grać
na komputerze. Ale przynajmniej
Matka Korporacja szlabanów nie
daje. Chociaż system kar i nagród
ma dość rozbudowany. Ale o tym
później.
Matka Korporacja dba o to, byście
byli w miejscu pracy zadbani i
zaopiekowani. Każe ubierać sie
schludnie, z wyjątkiem piątku. W
piątek jest dzień dziecka i można przyjść w trampkach. Przy
wejściu postawiła nawet taką
specjalna maszynę do czyszczenia butów bez konieczności
schylania. Coś niesamowitego!
Pucu pucu i trzewiki czyste, jak w
niedzielę do kościoła kiedyś trzeba było mieć. Tylko kiedyś trzeba

było je szorować samemu.
I tak w każdym względzie o nas
dba. Począwszy od wygodnego
biura i ergonomicznego biurka,
fotela, który dostosowuje się do
kształtu kręgosłupa i trzyma w ryzach sposób, w jaki siedzisz przez
osiem godzin, poprzez dostęp do
witamin, owocowe dni w biurze,
cytrynki do herbaty, szeroki wybór napojów i kawa od najlepszych palaczy w mieście. Gdy się
zmęczysz trochę, Matka Korporacja zaprasza do zabawy. Ale w
biurze, zapytasz? No w biurze, w
końcu to nasz drugi dom. Mamy
tu darty, stół do piłkarzyków,
konsole do gier, a nawet salę do
gier planszowych. Zupełnie jak
w dziecięcym pokoju za czasów
dzieciństwa. Brakuje zwierząt
domowych, powiecie. A figa z
makiem. Niektóre biura pozwalają przyprowadzać psy. A w niektórych są akwaria z kolorowymi
rybkami. Kto o nie dba, pewno
zapytacie. Ano, niewidzialna ręka

KORPOTATA
mamy. Ta sama, która wstawia do
zmywarki nieumyte kubki z biurka, odkurza wykładzinę i myje
lustra w łazience. Długo by wymieniać.
Idźmy dalej. Święta dopiero były.
I prezenty. Mąż może nie kupić
ci prezentu. Teściowa może nie
kupić ci prezentu. Ale korporacja zawsze da na święta prezent.
Bony. Karty przedpłacone. Kupony. Niezależnie od tego, czy byłeś grzeczny czy nie. Uznaniowa
może być premia roczna, bonus...
ale nigdy bony na święta. One
należą się każdemu. Jak dziecku
prezent od Mikołaja. Ciągniemy
to dalej? Kto do was dzwoni zaniepokojony jak zostaniecie w
łóżku do 10 rano? Kto przelewa
co miesiąc regularnie na konto
kieszonkowe? Kto wam wyznacza
cele na kolejny rok i zna wasze
porażki lepiej niż wy sami?
Jeśli myślicie tak jak ja, wsiąkliście
w korpoświat na całego. I co gorsza, zadomowiliście się tu na dobre. I dobrze wam tak!
#Magda Seko

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

nie. I tak; stało się.
Wraz z Nowym
Rokiem
wygrała
perspektywa stabilnego dochodu,
minimalizującego
stres przy płaceniu
domowych faktur.
Bo na własnej działalności, a
przynajmniej na etapie jej rozkręcania, bywa lepiej i gorzej. Są
miesiące uskrzydlające, są też takie, które wycisną siódme poty i
nie przyniosą efektu. Jeśli macie
odpowiedni zapas kasy, który
umożliwia płynne przechodzenie z jednego miesiąca w drugi,
to zazdroszczę. Jeśli nie macie,
a rodzina wam się rozrasta, to
bądźcie ostrożni i wybiegajcie
myślami kilka miesięcy do przodu. Szukajcie rozwiązań, planujcie realistycznie, bądźcie konkretni. Bo gdy nie przygotujecie
planu B, to zaczyna być mało
śmiesznie. Ale to właśnie wieloletnie doświadczenie w korporacjach nauczyło mnie tworzyć

Od dziś mogą być tylko modowym dodatkiem. Skutecznym rozwiązaniem jest
laserowa korekcja wzroku, o której rozmawiamy z dr n. med. Katarzyną Skonieczną,
chirurgiem okulistą i kierownikiem medycznym Sieci Klinik Okulistycznych Optegra.
plan awaryjny. Będąc trybikiem
w maszynie, niezależnie od poziomu stanowiska, należy być
zawsze przygotowanym na niezależną od nas zmianę o 180
stopni. Tak jest w pracy, tak jest
w życiu. Oczywiście, nie wszystko da się zaplanować. Ale do
wielu rzeczy można się mniej lub
bardziej przygotować. Będąc na
własnej działalności pisałem na
łamy KorpoVoice przy porannej
kawce. Teraz siedzę w niedzielny
wieczór, szykując jednocześnie
raport na poniedziałkowe spotkanie. Wszystko ma swoje plusy
i minusy; grunt to odnaleźć między nimi balans. Do zobaczenia
w korpowindzie !
#KORPOTATA

Fundacja Polska Przedsiębiorcza

wybrała 7 najbardziej rokujących startupów z Mazowsza
.

W połowie grudnia odbył się półfinał Programu Akceleracyjnego
dla startupów Przedsiębiorcze Mazowsze, w którym udział brało
15 zespołów, wyłonionych spośród 154 zgłoszeń z województwa
mazowieckiego.

W połowie grudnia odbył się półfinał Programu Akceleracyjnego
dla startupów Przedsiębiorcze
Mazowsze, w którym udział brało 15 zespołów, wyłonionych
spośród 154 zgłoszeń z województwa mazowieckiego. Tym
samym zostało podsumowane
wiele tygodni pracy zespołów
pod okiem doświadczonych trenerów i szkoleniowców. Obecni
byli m.in. przedstawiciele samorządów, funduszy VC, korporacji. Galę otworzyło wystąpienie

Michała Misztala, reprezentującego realizatora projektu Fundację Polska Przedsiębiorcza,
który podsumował drogę jaką
przebyło 15 zespołów: od czasu
rekrutacji, poprzez szkolenia,
konsultacje i mentoring. Potem
nadszedł czas na prezentacje pomysłów biznesowych każdego z
uczestników. Komisja oceniająca
w składzie Grzegorz Wolff, Jacek
Aleksandrowicz, Marta Diana
Koziarska, Tomasz Marczuk oraz
Sylwia Sztark w trakcie długich

obrad dokonała decyzji i ogłosiła, że do następnego etapu
przeszło 7 pomysłów biznesowych.
Prezentujemy TOP 7, która weźmie udział w dalszym etapie i
zaprezentuje się w finale Programu walcząc o zdobycie nagród
pieniężnych na rozwój swojego
pomysłu z budżetu województwa mazowieckiego o łącznej
wysokości 35 tys. zł.
• Rossmed
• ACRO Bike.
• Duer
• Deali.io
• HeatMiner
•
Supply Chain Finance
Optimization (SCFO)
• CyberStudio
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
#REDAKCJA
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Okulary to dla ciebie
konieczność?

ETAT! Again!
Jako KorpoTata niejednokrotnie
pisałem, iż za żadne skarby nie
wrócę na etat. Narodziny kolejnych brzdąców utwierdzały mnie
w przekonaniu, że własna działalność w takiej sytuacji posiada
więcej zalet niż wad. Choćby
taka dyspozycyjność czasowa,
która umożliwiała zaplanowanie
codziennego kalendarza, aby
rano spokojnie odwieźć starszego syna do przedszkola i w ciągu dnia spędzić trochę czasu z
brzdącami.
Ale szybko okazało się, że jest i
druga strona medalu - troje dzieci to potrójne wydatki.
W pewnym momencie domowych kalkulacji dochodzisz do
wniosku, że aby sprostać znacznie powiększonej stronie kosztowej, poświęcasz coraz więcej
czasu stronie przychodowej. Z
miesiąca na miesiąc coraz więcej.
I gdy kolejny raz odzywa się do
ciebie zaprzyjaźniony HR-owiec
z ofertą stałej pracy, coraz mniej
intensywnie idzie ci odmawia-

REKLAMA

www.korpovoice.pl

Kogo poszukujemy?

WYMIATACZA HANDLOWEGO
do sprzedaży powierzchni reklamowych

Jeśli nim jesteś, a w swojej aktualnej pracy tylko odliczasz minuty do 17
(które strasznie wolno lecą), to znaczy, że powinieneś się z nami spotkać na
niezobowiązującą kawę.
Rozwijamy się i potrzeba nam kolejnych zaangażowanych rąk na pokładzie
KORPO VOICE.
Gwarantujemy pracę poza korporacją!
W świecie wolności, szczęścia, elastycznych godzin i satysfakcji.
Ostrzegamy!
Praca nad KORPO VOICE wciąga i uzależnia jak narkotyk, rozwija i sprawia, że inaczej
zaczynasz patrzeć na świat.
Twórz z nami KORPO VOICE i milion rzeczy, które mamy jeszcze w głowach.
Jeśli jesteś wymiataczem handlowym to wiesz, że tylko SKY IS THE LIMIT dla tego,
co możemy jeszcze wspólnie zrobić, bazując na gazecie.

Po prostu napisz do mnie:

redakcja@korpovoice.pl
Justyna Szawłowska
Wydawca i pomysłodawca KORPO VOICE Uciekinierka z korporacji przy Domaniewskiej

Pani doktor, wyjaśnijmy na wstępie czym jest laserowa korekcja
wzroku?
Katarzyna Skonieczna: Laserowa
korekcja wad wzroku to bezpieczna i wysoce precyzyjna metoda
chirurgiczna korygująca krótkowzroczność, nadwzroczność i
astygmatyzm, bez względu na wiek
czy wielkość wady. Zabieg polega
na zastosowaniu precyzyjnego
lasera do zmiany krzywizny rogówki, czyli przedniej powierzchni
oka, bez żadnej ingerencji w jego
wnętrze. Wiązka lasera przerywa
połączenia pomiędzy molekułami
w tkance, doprowadzając do usunięcia mikroskopijnej, cieńszej niż
ludzki włos, warstwy rogówki, czego efektem jest poprawa widzenia.

cia wady wzroku jest zupełnie
bezbolesny. Wykonuje się go w
warunkach ambulatoryjnych, z
podaniem kropli znieczulających
do oka, dzięki czemu Pacjent jest
przez cały czas przytomny i ma
kontakt z lekarzem.

doczna od razu po jego zakończeniu. Poza emocjami jakie towarzyszą naszym Pacjentom, zazwyczaj
odczuwają oni uczucie pieczenia,
szczypania czy łzawienia oczu.
Wszystkie te objawy są przejściowe
i w ciągu kilku godzin przechodzą.

Tak więc ile trwa cały zabieg?
Zabieg na obydwoje oczu zazwyczaj trwa około 30 minut, z czego większość czasu poświęcamy
na przygotowanie Pacjenta oraz
sprzętu do samego działania lasera. Sam czas naświetlania oka
laserem podczas zabiegu to kilkadziesiąt sekund. Wraz z przygotowaniem i ponownymi badaniami
w dniu zabiegu, cała procedura to
kilka godzin.

A czy taka operacja jest bolesna?
Przede wszystkim pamiętajmy, że
to nie operacja, a tylko krótki zabieg i po 2-3 godzinach od jego
zakończenia Pacjent bezpiecznie
wraca do domu. Zabieg usunię-

Co pacjent odczuwa po zabiegu?
Najczęściej pierwsze wrażenie to
zaskoczenie Pacjenta, że „to już”!
W odczuciach naszych Pacjentów
efekt zabiegu jest praktycznie
błyskawiczny, a różnica często wi-

Pani doktor, a po jakim czasie od
zabiegu możemy wrócić do pracy przed komputerem, czytania i
oglądania telewizji?
Wszystko zależy od wybranej metody, ale często do pracy można
wrócić już 2-3 dni po zabiegu, trzeba przy tym jednak stosować się
do zaleceń lekarza. Przez okres 1
miesiąca po zabiegu należy unikać
przebywania w zadymionych lub
zakurzonych pomieszczeniach, a w
ciągu pierwszych kilku dni ograniczyć pracę przy komputerze. Przez
miesiąc nie należy wykonywać
dużego wysiłku fizycznego i korzystać z pływalni. Przez 2 tygodnie
nie powinno się latać samolotem i
wykonywać makijażu oczu.

Czy korekcję można przeprowadzić w każdym wieku?
Metodę tę można zastosować u
niemal wszystkich dorosłych, którzy chcieliby pozbyć się okularów.
U dzieci nie możemy wykonać laserowej korekty wzroku ze względu na trwający proces wzrostu i
rozwoju. Aby poddać się zabiegowi chirurgii laserowej, należy mieć
stabilną wadę wzroku i zdrowe
oczy. Nie ma górnej granicy wieku.
O możliwości wykonania zabiegu
laserowej korekcji wzroku decyduje chirurg okulista po zapoznaniu
się z wynikami badań.
Czy są jakieś przeciwskazania do
przeprowadzenia korekcji np.
choroby?
Pacjent rozważający poddanie się
zabiegowi musi mieć ustabilizowaną wadę wzroku, w związku z tym
laserową korekcję wykonuje się po
ukończeniu 18 roku życia. Istnieją
jednak, jak przy każdej procedurze
medycznej pewne przeciwwska-

zania do zabiegu: tj. szybki postęp
wady w ciągu ostatniego roku
przed operacją, zaćma, jaskra, zapalne schorzenia oczu, zaburzenia
siatkówki w przebiegu cukrzycy,
rozrusznik serca, ciąża i karmienie
piersią, skłonność do tworzenia się
bliznowców, choroby autoimmunologiczne.
Jaka jest cena zabiegu i czy warto w niego zainwestować?
Zabieg dobierany jest indywidualnie do każdego Pacjenta, a jego
cena zależna jest od metody jaką
wspólnie wybierzemy. Ceny rozpoczynają się od około 1000 zł za
1 oko. Priorytetem jest zawsze bezpieczeństwo i efektywność zabiegu. W odpowiedzi na pytanie czy
warto - tu należy zapytać naszych
Pacjentów, bo Ci są najbardziej
bezstronnym źródłem opinii. Ja nie
spotkałam dotychczas nikogo, kto
żałowałby swojej decyzji.
dr n. med. Katarzyna Skonieczna
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Okulary to dla ciebie
konieczność?

Rusz ciało, otwórz umysł
Jesteś tak zapracowany, że nie masz czasu na regularną
aktywność fizyczną? Tak zmęczony robotą, że sama myśl
o męczących ćwiczeniach, aż cię odrzuca? Lepiej zmień
nastawienie do sportu, bo jeśli chcesz osiągnąć zawodowy
sukces, to właśnie sport może ci pomóc dotrzeć do celu.

nich wiedzę.
Być może i ty mówisz sobie: „Po co
się męczyć”, być może pytasz: „Czy
życie nie jest dość męczące?”. Oglądasz w TV mecz polskiej reprezentacji i udajesz, że to prawie to samo,
jakbyś pobiegał za piłką, bo przecież czujesz, że emocje i adrenalina
podczas seansu pozbawiły cię resztek energii. Cóż, taką postawą wiele
nie osiągniesz. Lepiej rusz tyłek i ucz
się od najlepszych.

Justyna Szawłowska
Redaktor Naczelna
Korpo Voice

Kilka lat temu Tax Care i Idea Bank
przeprowadziły badania, z których
wynikało, że ponad 95 proc. szefów
polskich firm deklaruje, iż uprawia
sport. 19 proc. właścicieli firm jeździ na rowerze, 16 proc. pływa, a 12
proc. gra w piłkę (nożna, siatkówka,
koszykówka). Na aktywność sportową 8 proc. z nich przeznacza ponad
10 godzin tygodniowo, 12 proc. od
7 do 9 godzin, a 36 proc. od 4 do 6
godzin. 44 procentom wystarcza
jednak od 1 do 3 godzin sportu w
tygodniu.

Wygląda więc na to, że jeśli komuś
marzy się ucieczka z korpo i kariera
„na swoim”, albo chciałby wspiąć
się w korporacyjnej hierarchii na
stanowisko zarządcze, powinien
brać przykład z polskich przedsiębiorców.
Oni jakoś nie tłumaczą się brakiem
czasu, mimo że mają na głowie zarządzanie całym swoim biznesem.
Logicznym byłoby więc założyć, że
widzą w sporcie pewne profity, których inni albo nie dostrzegają, albo
odrzucają, jako niewygodną dla

Jak ćwiczą szefowie
Nie musisz daleko szukać. Spójrz
na tych, którzy codziennie są na
czołówkach gazet i na ustach mediów. Politycy, biznesmeni, celebryci – wielu z nich nie wyobraża
sobie dnia bez aktywności fizycznej.
Biegają politycy: Donald Tusk, prof.
Leszek Balcerowicz, prof. Grzegorz
Kołodko, Barack Obama czy Nicolas
Sarcozy, dziennikarze: Tomasz Lis,
Łukasz Grass czy Beata Sadowska,
celebryci jak Kuba Wojewódzki, Jacek Fedorowicz czy Bartłomiej Topa.
Nie lubisz biegać? Sposobów na
aktywność jest wiele i pokazują to
sportowe pasje ludzi biznesu.
Na przykład współzałożyciel Apple’a Steve Wozniak lubi grać w
polo na segwayach, miliarder Richard Branson uwielbia kitesurfing,
Sergey Brin – jeden z założycieli
Google’a uprawia hokej na rolkach,
gimnastykę, skydiving, ultimate
Frisbee i ćwiczenia na trapezie, a
Jack Dorsey, zarządzający Twitterem i Squarem wspina się po górach. W Polsce prezes Kruka, Piotr
Krupa startuje w triatlonach, prezesi
spółek giełdowych Tomasz CzechoRadosław Jarmuła,
Prezes TUF Fitness

wicz z MCI Capital, Marcin Marzec
z Arterii czy Piotr Bieliński, szef Aktion w maratonach. Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia
Emitentów Giełdowych preferuje
triatlon nietypowy: szachy, karate i
maraton.
Myślisz, że nie są zajęci, że mają
więcej czasu niż ty? A może pokazują, że bez sportu ani rusz, że chcąc
dojść do celu trzeba po pierwsze
– chcieć, po drugie - nie szukać wymówek, po trzecie - wziąć się do
roboty.
- Zawsze znajdzie się coś, co wydaje nam się w danym momencie
ważniejsze - czy to zawodowo, czy
prywatnie niż aktywność fizyczna
– mówi Radosław Jarmuła, Prezes
TUF Fitness, który odpowiada za
wprowadzenie Orangetheory Fitness do Polski. - Ale to błędne myślenie. W gruncie rzeczy bowiem,
sport może nam pomagać szybciej
rozwiązać problemy, z którymi się
borykamy, szybciej wykonywać zadania i osiągać cele. Sam na sobie
przekonałem się, że regularnie ćwicząc jestem bardziej skoncentrowany, efektywny, a paradoksalnie
mam więcej czasu na cieszenie się
życiem.
Prezes TUF Fitness swoją sportową
przygodę rozpoczął ćwicząc z trenerem personalnym, a dodatkowo
trenując bieganie. Rok temu zapisał się na pierwszy trening z Orangetheory Fitness i zaczął ćwiczyć
wyłącznie w tym formacie - cztery
razy w tygodniu po 60 minut. Dziś
sport jest dla niego rytuałem. - To
stały punkt mojego dnia, który
prócz zwyczajnej frajdy pozwala mi
się wyciszyć i pozbyć stresu – opowiada. Jego zdaniem Orangetheory
Fitness jest idealnym rozwiązaniem
dla tych, którzy mają napięte grafiki.
- Ten trening to esencja efektywnego wykorzystania czasu – mówi. - W
godzinę jesteśmy w stanie osiągnąć
wyniki, na które, na tradycyjnej siłowni, pracowalibyśmy przez 2-3
godziny. Dla wielu zapracowanych
ludzi, największym wrogiem systematycznego treningu jest właśnie
brak czasu, warto więc korzystać z
rozwiązań, które pozwalają nam go
zaoszczędzić.
Tomasz Kmiecik, CEO & Founder
G1ANT, od zawsze pływa, a od 5 lat
zaczął również biegać. W zależności
od pory roku, poświęca na to od
trzech do 10 godzin tygodniowo.
- Nie jest dla mnie istotne, ile czasu
poświęcam na aktywność fizyczną, a bardziej, kiedy potrzebuję tej
formy rekreacji – tłumaczy. - Sport
dodaje mi energii i motywacji w
pracy. Praca biurowa zwykle wiąże
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Od dziś mogą być tylko modowym dodatkiem. Skutecznym rozwiązaniem jest
laserowa korekcja wzroku, o której rozmawiamy z dr n. med. Katarzyną Skonieczną,
chirurgiem okulistą i kierownikiem medycznym Sieci Klinik Okulistycznych Optegra.

Tomasz Kmiecik
CEO & Founder G1ANT,

się z dużą ilością spotkań, tzw. ślęczeniem i „dupogodzinami” przed
komputerem, i czasami dobrze
jest po prostu zdrowo zmęczyć
się treningiem, żeby odświeżyć
„zamulony” mózg. Dzięki temu
można więcej zrobić, ale przede
wszystkim efektywniej pracować!
Jeśli manager, dyrektor ma zapalać
innych swoją energią, witalnością,
zachęcać pracowników do pracy,
musi mieć ten płomień sam w sobie, uprawianie sportu pomaga go
rozpalić.
Zdaniem Kmiecika kadra zarządcza,
menedżment tym bardziej nie powinni odpuszczać sobie aktywności
fizycznej, bo do regularnych treningów mają znacznie więcej okazji niż
ich podwładni.
- Firma to przede wszystkim ludzie,
to oni nią zarządzają, ja jako CEO
nadaję firmie tylko wizję oraz kierunek działania – mówi. - Mam więcej
pracy koncepcyjnej, niż takiej, która
wymaga siedzenia przed komputerem czy też bycia ciągle na spotkaniach. Mam zatem więcej czasu na
sport, niż moi podwładni. Poza tym
biegając tak naprawdę myślę i rozwiązuję trudne kwestie, mam ten
czas, żeby zmierzyć się z trudnymi
do podjęcia decyzjami. Phil Knight,
twórca firmy Nike, działał podobnie,
często właśnie podczas biegu rozwiązywał najtrudniejsze zagwozdki.
Również Tomasz Zakrzewski, szef
Lexus Warszawa-Wola znajduje czas
na sport.
- Biegam, jeżdżę na rowerze, snowboardzie, czynnie uprawiam cross
fit, a dodatkowo w wakacje dochodzą kite lub windsurfing – wymienia. - Staram się ćwiczyć codziennie,
minimum 30 minut. Najczęściej
przed pracą, między 6 a 7 rano, albo
po – od 21. Nie odpuszczam, bo
sport daje mi dobre samopoczucie
i formę. Uczy dyscypliny, regularności i konsekwencji. Podobnie jak w
biznesie stawiasz sobie cel i go realizujesz. Poza tym wysportowana
sylwetka dodaje pewności siebie –
puentuje z uśmiechem.
W zdrowym ciele, zdrowy duch
- Widzę to po sobie, ale i po swoich

pracownikach - ci, którzy regularnie
trenują sport są bardziej efektywni,
kreatywni i szybciej regenerują siły
przed kolejnymi wyzwaniami zawodowymi – mówi Radosław Jarmuła.
– Powiedziałbym, że sport czyni nas
lepszymi pracownikami, ponieważ
uczy nas determinacji i konsekwencji, a to są dwie kluczowe cechy
prawdziwego profesjonalisty.
Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia osoby zdrowe
w wieku od 18 - 64 lat, powinny
ćwiczyć minimum 150 minut tygodniowo, jeśli trening nie jest
szczególnie intensywny lub 75 minut, jeśli naprawdę dają sobie przy
nim w kość. Najkorzystniej jednak,
byłoby wydłużyć taką aktywność
przynajmniej dwukrotnie i by sesja
jednorazowa nie trwała krócej niż
10 minut. Co najmniej dwa razy w
tygodniu należy wykonywać ćwiczenia wzmacniające główne grupy
mięśniowe. Organizacja zaleca, by
wybierać takie formy zajęć sportowych, których wykonywanie nie
sprawia nam zbyt wiele trudności
i jest przyjemne. W swoim planie
aktywizacji ruchowej ludzi na lata
2018-2030 WHO podaje, że regularna aktywność fizyczna pomaga
w zapobieganiu, a także leczeniu
schorzeń, takich jak choroby układu
sercowo-naczyniowego, w tym zawału serca i udaru mózgu, cukrzycy, nadwagi i otyłości, a także raka
piersi i jelita grubego. Regularne
różne formy ruchu, w trakcie których spalamy od 700 do 2000 kcal
tygodniowo ogólnie wpływają na
zmniejszenie umieralności.
- Wolność, relaks, endorfiny, energia
do działania tak w pracy jak również
w życiu prywatnym – wymienia zalety sportu Tomasz Kmiecik. - Poza
tym w sporcie można zmierzyć się
samemu ze sobą, ze swoimi limitami, pobyć samemu ze sobą, mieć
radość i satysfakcję z podnoszenia
sobie poprzeczki, wyznaczania sobie coraz większych celów. Ktoś kiedyś powiedział, że sport nie buduje
charakteru a odkrywa go. Zgadzam
się z tym i kilka razy w tygodniu aplikuję sobie tę rolę odkrywcy.
#Izabela Marczak
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Nowy rok i nowa ja...

Jak co roku o tej porze, wyjmuję z szafy stare ubrania,
dotykam materiał i myślę sobie... co się stało z moim tyłkiem?!
Co poszło nie tak? Tyle pięknych ubrań i w nic się nie mieszczę.
Zaraz znów wakacje i zamiast wybierać bikini, będę szukała
kolejnego namiotu, w którym mogę się schować przed
osądzającymi oczami innych ludzi.
Zazwyczaj o tej porze przychodzi
też mocne postanowienie poprawy
i zryw, który po 2 tygodniach mija, a
ja wracam do swoich starych przyzwyczajeń.
Ciężko jest być korposzczurem na
pełen etat i mieć jeszcze czas, a
przede wszystkim siłę na siłownię i
dietę. Wracając do domu, wciskam
nos w książkę, a zamiast bieżni wybieram kąpiel w pianie i kieliszek
czerwonego wina. Nie mam ochoty
gotować, nie mam ochoty siłować
się sama ze sobą. Jednak ostatnio
mój stan zaczął bardzo mi przeszkadzać. Nie mieszczę się już prawie
w nic, a ubrania, które zaczęłam
kupować przypominają bardziej
plandeki w rozmiarze oversize niż
cokolwiek co miałoby mi dodać
uroku. Niby waga nie pokazuje jakiejś oszałamiającej liczby, ale mam
wrażenie, że moje ciało ulało się, a ja
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nie dopinam się w swoich ulubionych spodniach.
W związku z powyższym kilka postanowień noworocznych znów
zostało popełnionych, ale mam
zamiar się ich trzymać - tym razem
musi się udać. Możecie w przyszłym
roku wysłać mi tę stronę i poprosić
o update. Tak. Jestem nie tyle zmotywowana, co zdesperowana. Nie
chodzi już nawet o to, że ubrania nie
pasują - raczej o to, że ciężko mi się
oddycha, łapię zadyszkę przy przejściu dwóch pięter po schodach...
Wstyd się przyznać, ale w metrze
wybieram windę zamiast schody, a
do sklepu, który jest 1 km od mojego miejsca zamieszkania - jeżdżę
autem. To chyba dość marnie, bo
jako nastolatka myślałam, że w wieku trzydziestu lat będę w życiowej
formie. Będę mogła decydować
co chcę robić, będę mogła szaleć

do białego rana, będę wiedziała ile
mogę wypić, żeby nie mieć kaca
następnego dnia, a każdy kolejny
weekend będzie imprezą. Tymczasem dobijając do portu trzydziestolatki stwierdzam, że nie mam na to
siły i bardziej przypominam Bridget
Jones niż Carrie Bradshaw...
Zastanawiając się, co mogłabym
zrobić, aby cel osiągnąć, postanowiłam podejść do tematu w pełni
profesjonalnie. Na początek badania krwi, sprawdzę cholesterol, hormony, zrobię morfologię. Nie mam
czasu na gotowanie, więc wybrałam pudełka, codziennie o 4 rano
pod moje drzwi dostaję 5 posiłków
na cały dzień. Wege - tak jak lubię.
W niektórych firmach oferowane
są też opcje semiwegetariańskie, a
co za tym idzie do dań wegetariańskich dodawana jest ryba (czasem
kurczak). Wybierając dietę, najpierw

MATERIAŁ PROMOCYJNY

obliczyłam swoje zapotrzebowanie
kaloryczne i zmniejszyłam je, konsultując to z dietetykiem. Moja dieta to 1200 kcal dziennie. Nie mogę
też jeść kilku produktów, dlatego
wybrałam miejsce, w którym mogłam mieć wpływ na to, co będzie
do mnie przywożone. Nie ma w
mojej diecie kiwi, malin, orzechów i
przede wszystkim laktozy. Na razie
jestem na początku, ale uprzedzano mnie, że efekty będzie widać po
miesiącu. Powinnam tracić około
0.5 kg na tydzień- czyli 2 kg miesięcznie. Tak ciężko to zrzucić, tak
łatwo to przybrać. Dlaczego?!
Najważniejsze, żeby dieta nie była
monotonna. Dlatego nie wierzę
w te wszystkie trzydniowe diety
bananowe, ani też w detoksykację
organizmu za pomocą jedzenia tylko winogron. Próbowałam kiedyś
tej metody, po 2 dniach miałam
obrzydzenie do winogron, do tej
pory mam problem z piciem soku
winogronowego. No, chyba że po
fermentacji…
Nie ma efektów diety bez ćwiczeń,
dlatego dając z siebie maksimum,
dorzuciłam sobie do tego plan treningowy - 3 razy w tygodniu (więcej
nie dam rady) kardio i bieżnia. Masa
już jest, teraz rzeźba, jak to zwykłam
śmiać się ze znajomymi. Koniec
masy - żegnajcie fryteczki, witaj
marchewko. Zobaczymy, czy moje
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Pethelp

- pierwszy taki benefit dla
miłośników zwierząt

ciało podejmie wyzwanie. Motywacja jest tu najważniejsza, zainwestowałam w planner, rzucam palenie.
Ktoś by powiedział: wszystko naraz.
Może tak, ale może inaczej się nie
da? Może czasem trzeba rzucić to
wszystko w cholerę i powiedzieć,
że ten dzień będzie inny od dni w
ostatnich 2 latach.
Kult ciała jest dość przerażający i w
mojej opinii dość pusty. Można jednak odbierać go na dwa sposoby:
negatywnie i wyśmiewać wszystkie
celebrytki pozujące na siłowni albo
pozytywnie motywując się i czerpiąc przyjemność z pracy nad sobą.
Byłam w defensywie, ale właśnie
przechodzę do ataku. Może nauczę
się czegoś z tej przygody? Podobno ćwiczenia pobudzają endorfiny.
A ty, z czego dziś się cieszysz? Co
dziś zrobisz dla siebie? Przecież nie

żyjemy tylko po to, żeby pracować,
wychowywać dzieci i spać. Jakie są
twoje postanowienia noworoczne?
Co zrobisz tylko dla siebie?
Spisując dekalog, postanawiam,
co następuje:
• zrzucić 10 kg do wakacji
• rzucić palenie
• raz w tygodniu wybrać się na jakiś
event kulturalny
• raz w miesiącu wybrać się na szkolenie
• przeczytać jedna książkę miesięcznie
• mieć więcej czasu dla rodziny
• zrezygnować z cukru
• więcej pisać
• obronić magisterkę
• być w końcu szczęśliwą
#Magdalena Kazubska

Profilaktyka zdrowotna, mniejsze, ale regularne opłaty za
opiekę, niebawem promocja dla adoptujących zwierzęta, a w
przyszłości system analizujący symptomy chorób oraz smart
obroża. Tak buduje swoją ofertę startup Pethelp.
Skąd pomysł na Pethelp?
Sławomir Wiatr: Z obserwacji potrzeb i problemów. Żeby potwierdzić tezy, zrobiliśmy badania rynku,
z których wynika np., że aż 40 proc.
ankietowanych musiało odłożyć
wizytę u lekarza weterynarii z powodu braku pieniędzy. Dalej jest
jeszcze gorzej, bo przeprowadziliśmy oddzielne badanie na lekarzach i 100 proc. z nich stwierdziło,
że przynajmniej raz musiało uśpić
zwierzę z powodu braku pieniędzy właściciela na dalsze leczenie.
Dodajmy do tego jeszcze, że aż 70
proc. ankietowanych uznało, że
główną barierą adopcyjną, są dla
nich początkowe wysokie koszty
jednorazowe. Mamy odpowiedź na
te problemy, są nimi nasze marki Pethelp (pakiety medyczne), weterynarz.online (porady online) oraz
zaczipowani.pl, gdzie można wpisać zwierzaka do darmowej bazy.
Jaka jest idea Pethelp?
Sławomir Wiatr: Chcemy upowszechnić profilaktykę zdrowotną
zwierząt domowych tak, aby dzięki
cyklicznym badaniom przeciwdziałać potencjalnym chorobom. Zupełnie jak w medycynie dla ludzi.
Profilaktyka, na której nam zależy,
jest tańsza, prostsza, skuteczniejsza
niż leczenie. Obecnie już ponad
połowa Polaków posiada przynajmniej jedno zwierzę domowe i często traktuje je jak członka rodziny.
REKLAMA

Zatem jeśli każdy z członków rodziny może mieć dostęp do prywatnej opieki medycznej za niewielką
miesięczną opłatą, to dlaczego nie
objąć podobną opieką naszych
czworonożnych przyjaciół?
Dla kogo są przeznaczone wasze
produkty?
Sławomir Wiatr: Pethelp kieruje
swoją ofertę do trzech obszarów:
•
Firmy/korporacje – jako benefit
pracowniczy dla właścicieli psów
i kotów,
• Fundacje i schroniska – wspiera
i promuje adopcje zwierzaków.
Każdy kto adoptuje psa lub kota,
otrzyma pierwsze 3. miesiące pakietu za darmo,
•
Klienci indywidualni – dla każdego kto kocha swojego pupila i
chce mieć kontrolę nad jego zdrowiem, po to aby cieszyć się nim jak
najdłużej.
Proponujemy model opieki medycznej w formie abonamentu.
Klient ma wówczas do dyspozycji
określone badania, konsultacje czy
usługi, które może wykorzystać
w ciągu 12 miesięcy. Dzięki stałej,
niewielkiej opłacie, może spać spokojnie – w każdej chwili może odwiedzić lekarza weterynarii, który
obsługuje pakiety w ramach sieci
Pethelp. To atrakcyjne rozwiązanie
szczególnie dla kogoś, kto nie chce
ponosić wysokich kosztów jednorazowych.

Czym Pethelp różni się od systemu ubezpieczeń dedykowanego
ludziom?
Grzegorz Sojka: Można nas traktować jako ubezpieczenie, ale swoich
wydatków. Ludzie lubią planować
wydatki i mieć świadomość np. ile
wydają miesięcznie na zwierzaka.
Skoro planują wydatki na karmę,
to warto też założyć w budżecie
kwotę na opiekę medyczną psa czy
kota. Wszystko po to, aby nie było
zaskoczenia, a choroby i zaburzenia
wychwytywane były już w zarodku.
To pozwoli podjąć jak najszybsze i
najskuteczniejsze leczenie, które
może nas kosztować zdecydowanie mniej, gdy choroba nie jest zaawansowana. Tak jak w przypadku
leczenia ludzi, im szybciej wychwycimy symptomy zbliżającej się choroby, tym szybciej i taniej jesteśmy
w stanie z nią wygrać. Ubezpieczenia są doraźne i działają w przypadku zdarzenia, natomiast Pethelp to
profilaktyka zdrowotna.
A co Pethelp może zaoferować
firmom? Trochę to zaskakujący
odbiorca, a określacie go jako
głównego?
Sławomir Wiatr: Bardzo mocno
zgłębiliśmy temat. Wiemy, że jest
spore zapotrzebowanie na nowe
formy benefitów. Dodajmy do tego
jeszcze fakt, że mamy obecnie rynek pracownika i fakt, że niemal 40
proc. pracowników korporacji po-

siada przynajmniej jedno zwierzę.
Coraz częściej zdarzają się absencje, których przyczyną jest choroba
zwierzaka. A to podpowiada gotowy model biznesowy – Pethelp
jako benefit pracowniczy.
Grzegorz Sojka: Korzyści są
obustronne, pracodawca dzięki innowacyjnemu benefitowi, zdobywa przewagę nad innymi firmami,
które chcą pozyskać pracownika z
rynku. Wierzymy, że nasz produkt
wzmocni wizerunek firm, dbających o społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), a także poprawi
motywację oraz lojalność pracowników. Dodatkowy skutek, to zdobycie miana firmy przyjaznej zwierzętom, co może się stać ciekawym
elementem kampanii PR-owej.
Na koniec dodam też, że poprzez
dbanie o profilaktykę zdrowia, jest
szansa na zmniejszenie absencji
pracownika z powodu choroby
jego pupila.
Czy oprócz oferty dla firm, macie propozycję także dla innych
klientów?
Grzegorz Sojka: Tak, chcemy, by z
naszej oferty korzystali też klienci
indywidualni oraz fundacje i schroniska. Podstawowym kanałem komunikacyjnym jest nasza strona
internetowa. Sprzedaż pakietów
będzie odbywać się za pośrednictwem systemów kafeteryjnych,
lekarzy weterynarii, pracowników placówek weterynaryjnych,
sklepów zoologicznych. Chcemy
również udostępnić dedykowaną
ofertę adoptującym zwierzęta ze
schronisk, fundacji czy domów
tymczasowych.
No właśnie szczególnie ten ostatni pomysł jest ciekawy, możecie
powiedzieć o nim coś więcej?
Grzegorz Sojka: Chcemy w ten
sposób wspierać i popularyzować
temat adopcji zwierząt domowych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że jedną z głównych barier adopcyjnych są początkowe wysokie
koszty jednorazowe z przystosowa-

niem się zwierzęcia do nowego miejsca zamieszkania. Dla
zwierzaka jest to trudny okres
adaptacji w nowym otoczeniu,
często wywołuje sporo stresu.
Wówczas zwierzak może okazywać niepokojące symptomy,
które warto skonsultować z
lekarzem weterynarii. W tym
miejscu wyciągamy do takich
ludzi pomocną dłoń – doceniamy ich za adopcję i chcemy
im ułatwić przynajmniej pierwsze
miesiące, dając spory rabat na nasze usługi, po to, aby zminimalizować pierwsze wydatki.
O jakich kwotach mówimy?
Grzegorz Sojka: Bywa, że pełen
profilaktyczny przegląd stanu zdrowia zwierzęcia, to wydatek rzędu
200 czy 300 zł, w zależności od
rekomendacji lekarza weterynarii,
która jest wydawana w czasie konsultacji (także płatnej). Na każdym
kto musi liczyć się z każdym wydatkiem te kwoty robią wrażenie. A
przecież można mieć te wszystkie
badania w pakiecie i płacić stałą
miesięczną opłatę. Wystarczy tylko
wybrać pakiet Pethelp. Nie ma sensu wydawać jednorazowo takich
dużych pieniędzy.
Co gwarantuje stała miesięczna
opłata?
Sławomir Wiatr: Odpowiem na
przykładzie naszego flagowego pakietu Premium w kwocie 49 zł miesięcznie. Klient otrzymuje w nim
m.in. aż 10 konsultacji, wszystkie
niezbędne szczepienia, rozszerzone badanie krwi, moczu, odrobaczanie, konsultację specjalistyczną,
różne zabiegi higieniczne, 15 porad
online oraz zniżki na diagnostykę
obrazową USG czy RTG. Biorąc pod
uwagę obecne stawki na rynku weterynarii, to jest naprawdę atrakcyjna oferta.
Nasi klienci mają dostęp do konta,
na którym po wizycie u lekarza,
mają pełną historię, wyniki badań
oraz rekomendacje odnośnie dalszego postępowania. Mogą w każ-

dej chwili połączyć się z lekarzem
na wideoczacie lub za pośrednictwem zwykłego czatu, by zasięgnąć konsultacji. To też nowość, bo
dotychczas o teleweterynarii się
nie mówiło. Jesteśmy pionierami,
tworząc takie rozwiązanie. Klient
już wkrótce będzie u nas informowany o zbliżającym się okresowym badaniu czy szczepieniu, np.
poprzez notyfikację typu PUSH w
telefonie, która będzie wysyłana z
aplikacji mobilnej Pethelp.
Jakie są plany rozwoju Pethelp?
Sławomir Wiatr: Mamy głowy pełne pomysłów ale nie możemy zrobić wszystkiego od razu. Działamy
wg ściśle określonego harmonogramu. W dalszym ciągu będziemy
poszerzać sieć placówek. Bardzo
zależy nam na rozbudowaniu programu gamifikacyjnego, którego
celem jest zachęcenie klientów do
dbania o zdrowie, bezpieczeństwo,
wychowanie oraz dobrą zabawę
zwierzaka. W myśl założenia, że jeśli dbasz o swoje zwierzę to płacisz
mniej za jego opiekę medyczną. W
dalszej kolejności w planach jest
rozwój aplikacji mobilnej, opartej
o algorytm wychwytujący potencjalne choroby u zwierząt. Co
więcej, planujemy wprowadzenie
smart obroży, która będzie przesyłała dane o wskaźnikach życiowych
zwierzaka, na podstawie których
będziemy w stanie dowiedzieć się
bardzo wielu rzeczy na temat naszego zwierzaka. To jest element
naszej gamifikacji.
# Izabela Marczak
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W ludziach siła
Tylko gdzie ci ludzie? O tym dlaczego uzwiązkowienie w
Polsce jest jednym z najniższych wśród krajów UE, dlaczego
Polacy nie chcą działać w związkach zawodowych, a dlaczego
powinni, rozmawiamy z Magdaleną Szymańską, krajowym
koordynatorem ds. rozwoju NSZZ „Solidarność”.
Jak pani reaguje, gdy rodacy
szydzą ze związków zawodowych lub mówią: „a na co mi
związek?”.
Magdalena Szymańska: Nie
rozumiem tego, bo dostają od
ustawodawcy niezwykłe narzędzie, do poprawy swojej sytuacji
zawodowej, a zupełnie go nie
wykorzystują.
Narzędzie?
Tak, związek zawodowy to narzędzie, stworzone do ułatwienia
pracownikom rozmów i negocjacji o własne prawa z pracodawcą.
Ale wielu Polaków nawet nie ciekawi, że takie narzędzie istnieje.
Odrzucają je z marszu, nawet nie
wgłębiając się w to, co za jego
sprawą mogliby uzyskać.
Może nie mają problemów,
więc takiego narzędzia nie potrzebują?
A może tych problemów nie dostrzegają, bo one akurat w danej
chwili ich nie dotyczą, a jak nie
dotyczą ich, to co ich to obchodzi? Niestety tu widzę raczej
barierę w postaci powszechnej
znieczulicy i nieumiejętności
myślenia perspektywicznego. Bo
to, że dziś dany problem, mnie
nie dotyka, nie znaczy, że nie
dotknie mnie jutro. Skoro pracodawca, dziś źle traktuje jednego
z moich kolegów w firmie, to
jaka jest gwarancja, że za chwilę
nie zacznie traktować tak i mnie?
Ale ludzie o tym nie myślą. Nie
wychodzą poza czubek własnego nosa, nie mają potrzeby solidaryzowania się w imię obrony
interesów innych niż własne.
Mogą tych problemów nie widzieć, ale często też nie zdają sobie sprawy, że sytuacja, w której
uczestniczą jest patologiczna,
ani też, że ich praca może inaczej
wyglądać, że w ogóle można coś
zmienić i inaczej żyć.
Dla mnie dziwniejsze jest to,
że nawet gdy sprawa dotyczy
ich samych, to i tak nie palą
się, by walczyć o poprawę swojej sytuacji. Czasem czytam w
internecie odpowiedzi osób,
które uczestniczą w dyskusji
na temat czyjejś sytuacji zawodowej. Jak ktoś narzeka na
swoją pracę, skarży się na warunki w niej, słyszy najczęściej:
„nie podoba ci się, to zmień ro-

botę i nie marudź”.
I o tym mówię, z jednej strony –
znieczulica, z drugiej całkowity
brak poczucia możliwości sprawstwa, bezsilność względem pracodawcy, bierność i stawianie
się w pozycji gorszego. Ktoś taki,
będzie pracował po te 12 godzin,
za miskę ryżu, szurał ze zmęczenia nosem po ziemi, psioczył na
swój los, ale nie podejmie żadnych działań, żeby coś zmienić.
Może to duch czasów. Wystarczy spojrzeć na liczbę rozwodów dzisiaj. Ta przecież stale
rośnie. Ludzie nie chcą walczyć
o poprawę relacji, wolą wymienić partnera na nowy model.
Tyle, że nowy nie znaczy lepszy.
Czasem lepiej naprawić zepsuty
sprzęt, niż inwestować w nowy,
który może okazać się bublem.
Zresztą takie bezrefleksyjne odrzucanie tego, co nie działa, do
niczego dobrego nie prowadzi.
Tylko powiększa śmietnik i generuje rozczarowania, bo nagle się
okazuje, że nic nie trwa wiecznie i wszystko kiedyś się psuje.
Mnie dziwi, że Polacy, którzy tak
chętnie mówią i słuchają o narodowym bohaterstwie, którzy
uważają się za naród odważny i
zrywny do bitki, w rzeczywistości pracowniczej, często okazują
się bezwolną masą – ślepą i głuchą.
Może nie wierzą, że faktycznie
coś mogą wywalczyć?
Bo faktycznie sami, jednostkowo
w walce z pracodawcą mogą niewiele, ale w grupie siła, a związek zawodowy im liczniejszy,
im bardziej zaangażowany, tym
większą siłę stanowi. Nie przesadzę, jeśli powiem, że silny związek może wszystko. Wystarczy
spojrzeć na związkowców VW.
Tam związki praktycznie mają
głos równy głosowi pracodawcy. Przecież im się nawet udało
wywalczyć bilety na imprezy
kulturalne dla pracowników od
pracodawcy, nie mówiąc już o
godnych pensjach i innych zawodowych benefitach. Ale oni
mają uzwiązkowienie na poziomie ponad 90 proc., co oznacza
że reprezentują wolę, potrzeby i oczekiwania kilku tysięcy
pracowników zatrudnionych w
firmie. Trudno, żeby z taką siłą
pracodawca się nie liczył.

Mówimy: „siła”, „walka”, a to
może być odebrane, jakby
związkom chodziło wyłącznie
o robienie zadymy i uderzanie
w pracodawców. Trudno się
dziwić, że wielu z nich próbuje
tępić powstawanie ZZ na swoim terenie jeszcze w zarodku.
Niestety to właśnie siła najczęściej okazuje się skutecznym
argumentem w środowisku, w
którym brakuje szacunku dla
człowieka, gdzie łamie się jego
prawa, traktuje przedmiotowo,
uwłacza ludzkiej godności. W
związku siłą jest liczebność jego
członków. Nie chodzi więc o
przemoc czy zadymiarstwo, lecz
o respekt, o to, żeby obie strony,
pracodawca i związek traktowały się wzajemnie jak partnerów.
Sens istnienia ZZ nie polega
na walce z kimś, ale o kogoś.
Związkom nie zależy na tym, by
walczyć z pracodawcą, ale by poprawiać warunki pracy pracowników. Związki to ludzie, ludzie,
którzy pracują w danym przedsiębiorstwie, w danej firmie.
Chcą podejmować rozmowy z
danym pracodawcą, bo chcą nadal mieć pracę. Nikomu nie chodzi więc o to, by dołożyć firmie.
Pracownikom przecież tak samo
jak i jej właścicielowi zależy na
tym, by ta odnosiła sukcesy, miała zyski. Ale mają prawo, by te zyski nie pojawiały się ich kosztem,
kosztem ich zdrowia, ich życia
prywatnego, etc. Mają też prawo, żeby mieć udział w zyskach,
do których przecież swoją pracą
się przyczyniają. Co więcej ZZ
mogą pomagać w rozwoju firmy,
w jej lepszym funkcjonowaniu,
w ograniczeniu rotacji pracowników, w tworzeniu systemu
motywacyjnego, kultury organizacyjnej. Przy dobrej współpracy
ZZ i pracodawcy, nie ma potrzeby żadnej walki, jest kooperacja.
Póki w firmie nie dzieje się
bardzo źle, Polacy raczej chyba nie myślą o zrzeszaniu się
w ZZ?
Nie myślą, a to błąd, bo ZZ są
pewną formą ubezpieczenia,
jakie fundują sobie pracownicy.
To ubezpieczenie działa zanim
coś złego się wydarzy. Często
dlatego, że ktoś jest w związku
to „złe” go omija. A gdy dojdzie
do jakichś nieprawidłowości, ZZ
pomaga uporać się z zaistnia-

łą sytuacją. Gdy związek już w
danym zakładzie istnieje, może
interweniować na bieżąco, nie
pozwalając np. na łamanie kolejnych praw, powstawanie
kolejnych ognisk zapalnych na
linii pracownicy – pracodawca.
Poza tym może też skutecznie
działać nawet w jednostkowych
przypadkach, gdzie jednostka
jako taka nie ma szans, by jej
głos został usłyszany. Wystarczy sobie wyobrazić, że w tysiąc
osobowym przedsiębiorstwie,
ktoś występuje do pracodawcy
z wnioskiem o podwyżkę. Jaką
ma na nią szansę? Ale gdy o tą
wystąpi dla niego związek, za
którym stoi 70 proc. kadry firmy,
to jakościowo jest to jednak inny
partner do negocjacji. Poza tym
według przepisów pracodawca
ma obowiązek rozmawiać z ZZ,
który jest reprezentatywny, a z
pracownikiem już nie.
Tylko że w Polsce rzadko który związek ma taką liczebność
jak VW?
To fakt. W kraju mamy blisko
8000 związków, ale ich siła jest
znikoma, bo są zbytnio rozproszone. W jednym miejscu pracy
potrafi być kilka związków, które
niekiedy jeszcze nawzajem ze
sobą konkurują, co tylko osłabia
ich pozycję, skuteczność i wiarygodność. Dlatego ja zawsze
będę rekomendować przystępowanie do ZZ takich jak „Solidarność”, które są duże, mają za
sobą doświadczenie związkowe,
bogate zaplecze ekspertów oraz
narzędzi, którymi mogą wspierać
pracowników przynależących do
„S” w swoim miejscu pracy.
To od czego zacząć, jeśli chcemy założyć ZZ?
Od rozejrzenia się w około czy są
jeszcze inne osoby zainteresowane stworzeniem takiego narzędzia w danym miejscu pracy.
Do tego bowiem, by zarejestro-

wać ZZ potrzebne jest minimum
10 członków. Następnie zorganizować spotkanie założycielskie.
Nie muszą w nim uczestniczyć
wszyscy zdeklarowani członkowie, ale powinni być na nim
liderzy, którzy omówią cele, założenia, plan rozwoju i działań
związku. Dobrze na takie spotkanie umówić kogoś z reprezentacji krajowej lub regionalnej
ZZ, który wprowadzi w temat,
opowie jakie dokumenty należy
zebrać w celu rejestracji związku,
przez jakie procedury przejść, a
na koniec pomoże jeszcze zarejestrować daną organizację.
Warto dodać, że w Polsce założenie ZZ nic nie kosztuje. Lepiej
nie wychylać się z informacją o
założeniu związku dopóki nie
zostanie on realnie zarejestrowany, a może to potrwać do dwóch
tygodni.
Dlaczego radzi pani ukrywanie
się pracownikom ze swoją inicjatywą?
Bo niestety z naszego doświadczenia wynika, że gdy niektórzy
pracodawcy dowiadują się, że
dani pracownicy solidaryzują się,
zaczynają podejmować działania, które mają im to uniemożliwić. Znamy przypadki dyskryminacji takich pracowników, próby
wyrzucenia ich z pracy, itp.
Założyliśmy ZZ i co dalej?
To zależy od ludzi. Podkreślam
raz jeszcze, związek to ludzie i od
ich potrzeb, zaangażowania, inicjatywy, zależy zakres zmian, jakie mogą zostać przeprowadzone w firmie. Związki Zawodowe
mają naprawdę wiele uprawnień
i wiele mogą osiągnąć, wszystko
zależy od nich samych. Czasem
słyszę od ludzi: „Nie przystąpię
do związku, bo już się na jednym
zawiodłem” albo „U nas to niby
mamy związki, ale jakby ich nie
było”, no ale czyja to wina? Na
kim się ten człowiek zawiódł,

na związku czy na ludziach? Co
zrobił, żeby wymienić władze
związku, jeśli te okazały się nieskuteczne? Związek to my, jak
nie będziemy mówić głośno o
swoich potrzebach, jak nie będziemy dbać (również w kręgach
związkowych) o ich respektowanie, to to nie będzie działać.
Założywszy ZZ, trzeba cały czas
zabiegać o to, żeby jego uzwiązkowienie rosło (cel to 100 proc.).
Trzeba dbać o przygotowanie
merytoryczne
związkowców
(szkolenia z prawa pracy, negocjacji i rozwoju itd.). Nie można
osiadać na laurach, trzeba się
rozwijać i kształcić. Rozmawiać z
pracownikami! Pytać wszystkich
dookoła o potrzeby i próbować
wspólnie je zaspokajać. Zwiazek
musi być aktywny cały czas.
Ubolewa pani, że Polacy nie
potrafią tak stać za sobą murem nawzajem jak np. Skandynawowie, w społecznościach
których uzwiązkowienie jest
na poziomie 70 proc.?
Z ubolewania wiele nie będzie,
więc nie ubolewam tylko próbuję działać, zmieniać świadomość
ludzi, pokazywać im zasadność
członkostwa w ZZ. Teoretycznie
ja jako 28-latka, bez dzieci, bez
wielkich zobowiązań, też mogłabym powiedzieć, że nie potrzebuję ZZ, że mam to gdzieś,
więc wyjeżdżam tam, gdzie ludziom żyje i pracuje się lepiej.
Ale nie wyjeżdżam, bo wierzę w
ideę ZZ i wiem, że wiele rzeczy,
które na rynku pracy i warunków pracowniczych zmieniło
się na przestrzeni lat na lepsze,
zawdzięczam moim poprzednikom, którzy mieli odwagę o to
walczyć. Chciałabym kontynuować to, co zaczęły robić związki
z całego świata wiele lat temu,
bo nadal jest mnóstwo do zrobienia.
# Klaudia Nowak
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ABC korporacyjnego
survivalu,
cz.16
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI
Święta, święta i po świętach! A ty,
szanowny korpoludku, wracasz do
biurowej rzeczywistości. Bogatszy
o miłe, rodzinne wspomnienia,
wnosisz do miejsca pracy dodatkowe kilogramy uwidocznione
w okolicach pasa, naładowane
baterie oraz nowe nadzieje i ambicje! Korporacja witacię zdecydowanym, szorstkim uściskiem,
mocno poklepując po plecach,
oczekując w tym roku jeszcze więcej za mniej. Pamiętaj, że nowy
rok, to nowe możliwości uniknięcia przepracowania! Powracają
cztery urlopy na żądanie, kolejne
okazje podzielenia się posoką z
bliźnim (płytki nawet 12 razy) oraz
standardowa pula dni przeznaczonych na wytchnienie. Korzystaj ze
źródełka wypoczynku rozważnie
i z umiarem, by już w styczniu nie
pożegnać wszystkich czterech wymuszeń absencji, co w dalszych
REKLAMA

miesiącach może mieć poważne
konsekwencje dla twojego zdrowia psychicznego.
W tygodniu obowiązującym tuż
po świętach, warto się przyłożyć,
pokazać z dobrej strony. Wielu
pracowników nie dotrze do firmy,
zmarnują urlopy, nagle podupadną na zdrowiu, inni co prawda
doczłapią do pracy, ale jedynie
ciałem, nie duchem. Gdy w podobnych okolicznościach wykażesz się
profesjonalizmem, zyskasz kilka
ważnych punktów w oczach nadzorców. Najlepsze, że aby wypaść
pozytywnie, ze względu na poświąteczną atmosferę, nie musisz
się specjalnie wysilać. Wystarczy
przychodzić punktualnie, wykonywać (wyjątkowo) wszystkie swoje
obowiązki, a pierwszy tydzień w
nowym roku będzie dla ciebie i
pracodawcy spektakularnym grin

łikiem.
Nowy rok to wyższe targety, większa rotacja, krótsze szkolenia,
nim świeżak zostanie rzucony na
głęboką wodę – radykalny krasz
plan zwykle wprowadzany jest
od stycznia. Cięcia wszelkiego
rodzaju, ubrane w przesadne pochwały i dyplomy, potrafią nieźle
namieszać. Szef zapowiada stand
up sugerując miłą niespodziankę?
Czeka was redukcja. Zatrudnienia,
pomocy naukowych, sprzętu, czy
biurowej przestrzeni. - Jesteście,
drodzy pracownicy, tak wspaniali,
że nie potrzebujecie wsparcia kolejnym etatem, a dzięki zmniejszeniu biurek i ulokowaniu stanowisk
w samym kącie biura, skrócono
drogę do pojedynczej, koedukacyjnej toalety. Badania amerykańskich naukowców dowiodły, że
szary, rwący się papier pozytywnie

wpływa na skrócenie czasu zmarnowanego w kabinie.
Dress code. Dla niektórych czynnik motywujący do rewizji domowej szafy, pozwalający zadbać o
wygląd. Dla innych zło konieczne,
źródło frustracji, częstego prasowania, czy niechcianych wydatków. Bywa restrykcyjny, a czasem
odnosi się jedynie do zdrowego
rozsądku pracowników. Niezależnie od panujących w biurze zasad,
nawet gdy cierpisz, nosząc niewygodny garnitur czy kombinezon,
pamiętaj, że w końcu nadejdzie tak
zwany sneakers day. Ubierz się
wtedy po swojemu, jak na co dzień
i pielęgnuj to wspomnienie aż do
następnego poluzowania smyczy.
Na deser, których to zjedliśmy multum podczas minionych świąt, zostawiam poradę zdrowotną. Jako
że w korporacji głównie siedzimy
za biurkiem, polecam wzmożenie
wysiłku fizycznego, szczególnie w
zimowym okresie – kiedyś trzeba
wykuć wakacyjną sylwetkę! Rozejrzyj się po skrzynce mailowej,
zwróć szczególną uwagę na wiadomości z dopiskiem PFA, mogą
wśród nich znajdować się zaproszenia do Biznes ligi. Piłka nożna,
siatkówka, curling… znajdziesz

coś dla siebie, a twoje serce ci podziękuje.

Korposłownik:
Grin łik – Od angielskich słów
green – zielony oraz week – tydzień. Oznacza ni mniej ni więcej, jak tydzień sukcesów. Zwykle
chodzi o końcowy wynik, a nie
codzienne osiągnięcia. Niekiedy
Władza lubi rozbijać zielone kolorki na poszczególne dni, a nawet
godziny. Kwesta zaangażowania
oficera politycznego.
Krasz plan – Ponglishowy zlepek
angielskich słów crash – kruszyć
oraz plan, którego znaczenia domyśla się nawet przeciętny prezes
korporacji. Pojęcie dotyczy planu
oszczędnościowego, wprowadzanego w korporacji, zwykle zaraz
po ogłoszeniu planowanych podwyżek. Redukcja zatrudnienia,
mniej sprzętu biurowego, zwrot
telefonu służbowego, samochodu, cięcia mogą dotyczyć każdego aspektu korpoegzystencji, z
obcięciem premii włącznie.
Sneakers day – W dosłownym
tłumaczeniu dzień trampek.
Szczególny czas, w którym odwie-

szamy służbowe mundurki do szafy i sięgamy po szmaty noszone
na co dzień. W niektórych kręgach
nazywany casual friday. Przynajmniej nie musimy tego dnia pamiętać o zapinaniu marynarki na
właściwy guzik.
Biznes liga – Superprofesjonalna,
bezkompromisowa liga dowolnej,
wspieranej przez korpo, drużynowej dyscypliny. Dla skąpiących
na multisport, firma udostępnia
poszczególne sekcje. Igrzysk, nie
chleba! Narzędzie manipulacji i
pacyfikacji.
PFA – Z ang. Please find attachment, czyli „proszę znaleźć/zajrzeć do załącznika”. W zaproszeniach często znajduje się mapka
i paczka zdjęć korpoczempionów.
W korespondencji poważnej
umieszczamy duże pliki pełne tabelek i wykresów. Im więcej tym
lepiej, jesteśmy w końcu profesjonalistami.
#Albert Kosieradzki
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Horoskop
WODNIK (20 I-18 II)
Nie pozwól zazdrośnikom
przeszkodzić ci w realizacji
ambitnych planów i postanowień
noworocznych. Rzucić palenie,
schudnąć dziesięć kilo, jeść kaszę
jaglaną trzy razy w tygodniu, poderwać dziewczynę co roznosi pocztę – wszystko to może się udać. Byk
siedzący w sąsiednim boksie rozpraszał cię będzie wonią kebabu, Lew z
Wagą na papierosku omówią wszystkie sprawy, w których chciałbyś, a nie
możesz uczestniczyć, kasza jaglana
zdrożeje dwukrotnie, a ty niezłomnie
pozostaniesz przy swoim, nawet gdy
dziewczyna od poczty wyśmieje cię
na oczach wszystkich.
RYBY (19 II-20 III)
Saturn w Koziorożcu i
Sekstyl do Neptuna dodadzą ci w styczniu animuszu. Dawno
już nie czułeś się tak pewny siebie i
swoich umiejętności. Wiesz, że nadszedł czas, by otrzymać zasłużoną
podwyżkę. Swoje racje i argumenty
wyłożysz Szefowej, nie płaszcząc się
bynajmniej i nie skamląc jak ten Baran lub Panna, co nie wiedzą co to
umiar i godność osobista. Spojrzysz

Szefowej prosto w oczy i powiesz:
Podwyżka albo żegnam. Szefowa pomoże ci się pakować ostatniego dnia
miesiąca.
BARAN (21 III-20 IV)
Mars w tym miesiącu wkracza do twojego znaku, co
wpłynie pozytywnie na wszystkie
aspekty życia. Nie tylko będziesz piąć
się na szczeblach kariery, także w
życiu osobistym pojawi się to i owo.
Skradniesz niejedno serce, rozpoczniesz i zakończysz intratny projekt,
zjesz coś dobrego, wygrasz w remika,
słowem to będzie miesiąc twojego
życia. Nie zdziwiłabym się, gdyby szef
wszystkich szefów wezwał cię do gabinetu i zaproponował nowe stanowisko. Możliwe, że nawet na innym
piętrze i w budynku z windą.
BYK (21 IV-21 V)
Dobry czas na nowe wyzwania zawodowe. Osiągnąłeś już wszystko, co możliwe na
obecnym stanowisku. Nauczyłeś się
robić zwierzątka ze spinaczy biurowych, origami z żółtych karteczek,
czytać mejle kolegi a nawet wynosić
papier toaletowy w torbie na lap-

topa. Będę z tobą szczera: to szczyt
twoich możliwości tutaj, więcej nie
osiągniesz, wyżej nie polecisz. Jednym słowem marnujesz się człowieku. Pora poszukać nowego zajęcia.
Zwłaszcza, że kończy się twoja umowa terminowa, a szef coś przebąkiwał, że jego szwagier szuka posady.
BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Krowa, która dużo ryczy,
mało mleka daje. Zamiast
rozpowiadać na prawo i lewo, jaki z
ciebie ogier sprzedaży, chwalić się
transakcjami, które nie doszły do
skutku, popisywać się znajomościami nawiązanymi na bankietach, na
których wcale cię nie było, lepiej weź
się człowieku za robotę, bo trzeba
plan zrealizować. Jak tak dalej pójdzie, znów ci nie starczy na bilet miesięczny i będziesz drałował do pracy
na piechotę.
RAK (21 VI-22 VII)
Zostaniesz wysłana w tym
miesiącu na szkolenie, które wyrwie cię z życia biurowego na co
najmniej dwa tygodnie. Na tym szkoleniu nie nauczysz się absolutnie nic,
za to najesz się do syta darmowych
ciastek. Możliwe też, że poznasz miłość swojego życia, oczywiście jeśli
pozwolisz porwać się temu uczuciu i
uwierzysz, że związek nie pokrzyżuje
twoich planów zawodowych

LEW (23 VII-22 VIII)
Zrobisz sobie w tym miesiącu paznokcie w tak wulgarnym kolorze, że nie będzie ani jednej
osoby w firmie, która nie zwróci na
nie uwagi. Obgadywać się będą
wszyscy: od pań sprzątających po
CEO. Nawet kurier z przesyłką i Pan
Kanapka nie omieszkają wymienić
paru uwag za twoimi plecami. Dzięki
temu Dyrektor Kreatywny wreszcie
zwróci uwagę na twoje projekty,
otrzymasz zasłużony awans, obejmując stanowisko, które od dawna ci
się należy, a o którym nawet nie marzyłaś malując paznokcie bezbarwną
odżywką..
PANNA (23 VIII-22 IX)
Panna jak to Panna, zawsze
ma pod górkę, bo jest zbyt
skrupulatna. Zawsze osiem razy
przeczyta mail, zanim dokądś wyśle,
przejrzy wszystkie papiery, policzy z
góry i dołu, poprawi błędy, sprawdzi
coś w Excelu, a potem się dziwi, że nie
wyrabia normy. W czasach gdy liczy
się ilość, a nie jakość, nie zwraca się
uwagi na takie dyrdymały jak gramatyka i ortografia, uczciwa księgowość
czy porządek w papierach. Czy ktokolwiek jeszcze jakieś papiery czyta?
To już dawno wyszło z mody. Panno,
na litość boską, ogarnij się wreszcie,
bo twój indywidualny wynik znów
się odbije na wyniku grupy.

WAGA (23 IX-23 X)
Zaćmienie słońca w Koziorożcu pozbawi cię złudzeń odnośnie szansy na otrzymanie
premii za poprzedni rok. Nikt jej nie
otrzyma. Przyjdzie dyrektor ds. Obfitości i z przykrością poinformuje, że
nie wypalił plan trzyletni, zatem nie
pozostaje nam nic innego jak zaciskanie pasa. Aby jednak nie zakończyć
spotkania w ponurych nastrojach, z
radością poinformuje, że prezesowi
udało się kupić w promocyjnej cenie
najnowszego mercedesa.
SKORPION (24 X-21 XI)
Skorpion w tym miesiącu
jak zwykle zamiast zając
się robotą, będzie węszył, jątrzył
i rozsiewał plotki. Jeszcze przed
świętami dowiedział się o romansie
programisty z chłopakiem od Xero.
Wszystkim to sprzedał jeszcze przed
sylwestrem. Nie pozwolił żyć chłopakom, łajza jedna. A teraz zauważył
nową torebkę u młodszej Accountki.
Jeśli to nie jest podróba z Chin, ktoś
otrzymał świąteczną premię. A czy
oby na pewno na nią zasłużył? Wieść
wtajemniczonych głosi, że maczała
w tym rękę pewna osoba, podobno
spokrewniona z kimś, kto chodził do
szkoły z tym, kto sypia z tamtym, co
to wiadomo, że ma chody u wiadomo kogo. Skorpion nie może się do-

czekać, kiedy to wszystkim rozgada
.
STRZELEC (22 XI-21 XII)
Niestety wszystkie znaki
na niebie i ziemi wskazują,
że pora ustąpić miejsca młodszym i
jędrniejszym albo starszym i bardziej
doświadczonym, innymi słowy ktoś
z rodziny dyrektora szuka pracy. Ale
głowa do góry, nie ma tego złego,
co by na dobre nie wyszło, wreszcie
będziesz miał czas na realizację pasji.
Nauczysz się szydełkować, biegać
za autobusem, a może i książkę kucharską napiszesz, o czym marzyłeś
o dawna. Proponujemy tytuł: ” 1001
potraw z konserwy, kaszy i czerstwego chleba”
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
TKoziorożca czeka w tym
miesiącu awans i podwyżka, samodzielne stanowisko, służbowy samochód, najnowszy ajfon i
gabinet z widokiem na warszawskie
wieżowce. Koziorożec od miesięcy
to zapowiadał. Wszystkim znakom
zodiaku, które się z niego śmiały będzie teraz łyso, odszczekają wszystko
co powiedziały, zawstydzą się każdej
wątpliwości i zgodnie przyznają, że
Koziorożec to jest ktoś, kto się nigdy
nie myli i kogo zawsze należy słuchać.
#Wróżka z Domaniewskiej
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i założyciel stowarzyszenia Lepszy Służewiec oraz Polskiej Izby
Nieruchomości. Przede wszystkim jednak były korpoludek, który
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ulicą Domaniewską, wpadła na pomysł bezpłatnej gazety dla
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MultiSport Senior
Zadbaj o zdrowie całej
rodziny!

Masz kartę MultiSport lub
MultiActive?
Sprawdź możliwość zamówienia
karty MultiSport Senior u swojego
pracodawcy i wspieraj najbliższych
w aktywności!

Karta jest przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia.
Sprawdź szczegóły na www.kartamultisport.pl/senior

