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Wylewanie ludzi
„Takie zadanie, element naszej pracy” - mówią HR-owcy
- Mój pierwszy raz? Babka, kilka lat pracy. Chyba się nie
spodziewała, że ją zwolnimy, ale przyjęła to dosyć dobrze. Typ
nierozklejający się. A ja? Cieszyłem się, że mam to już za sobą.
Ale obawiałem się reakcji żony. Jest bardzo prospołeczna,
kiedyś zapowiedziała, że jeśli kogoś zwolnię, rozwiedzie się
ze mną. Tłumaczyłem, że taka praca, a ona na to z grubej
rury: „Esesmani w Oświęcimiu też tłumaczyli, że po prostu
wykonywali rozkazy”
W filmie „W chmurach” George
Clooney gra Ryana Binghama,
pełnego dystansu i luzu profesjonalistę, pracującego dla pewnej
firmy. Firma - jak mówi Ryan- „wypożycza mnie tchórzom, którzy
nie mają odwagi wylać własnych
pracowników”. Sam nie ma z tym
żadnych problemów. Zwalnianych osobiście nie zna, łzy, krzyki
czy błagania nie robią na nim najmniejszego wrażenia.
W prawdziwym świecie nie ma
jednak tak łatwo. Wylewanie pracowników to domena HR-owców,
ludzi od czarnej roboty. Zwalnianych często dobrze znają - wspólne piwo po pracy, plotki w aneksie
kuchennym, żarty przy ksero. Jeszcze rano jedząc kanapki gadałyśmy o dzieciach, po południu
oznajmiam dziewczynie, że firma
„kończy z nią współpracę” - bo tak
ładnie się to nazywa - mówi Karolina z działu HR w branży produkcyjnej.
Kosy, czarna śmierć, kapo...
HR-owcy stoją na pierwszej linii frontu - wysłuchują wyzwisk,
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szlochów, bywa że i gróźb. Choć
to nie oni decydują o tym, kto
„poleci”, nazywani są „kosami”,
„czarną śmiercią”, „kapo”. Jak się z
tym czują?
- Podczas zwolnień grupowych
zakończyłam współpracę z ponad setką zatrudnionych. Nie było
to łatwe doświadczenie. Jestem
bardzo empatyczna, wchodzę w
relacje z ludźmi z pracy. Już po
wszystkim znajomi powiedzieli
mi, że przez te dni wyglądałam jak
zombie - przyznaje Karolina.
Najtrudniej znieść łzy. Albo raczej
dzielne próby ich powstrzymania.
Karolina opowiada o starszym już
pracowniku, o którym wiedziała,
że wspólnie z żoną wychowuje
wnuki - ich matka wyjechała na
Zachód i nie zanosiło się na jej
szybki powrót. Ojciec w ogóle nie
interesował się rodziną. Dziadkowie utrzymywali siebie i dzieci z
jednej pensji, z lękiem myśleli o
opiece społecznej - „że przyjdą
i zabiorą nam dzieci do domu
dziecka”. - Ten pan sam mi o tym
opowiedział. A na drugi dzień

wzywam go na ostatnią rozmowę.
I widzę jak szklą mu się oczy, drga
żyła na szyi, a on robi wszystko
żeby się nie rozkleić. Serce mi się
ściskało, tym bardziej, że sama
mam dzieci w tym wieku, co jego
wnuki - nie kryje emocji Karolina.
Rozklejanie się to częsta reakcja.
Płaczą i kobiety, i mężczyźni, kompletnie nie panują nad emocjami.
Karolina: - Ale nie można podejść
i przytulić człowieka. Można mu
podać chusteczkę (pudełko zawsze stoi na biurku), zaproponować wodę, chwilę przerwy. Użalanie się jednak nie wchodzi w grę,
to by tylko przedłużało i utrudniało i tak trudny moment. Absolutnie nie można też stosować tanich
pocieszeń: „Dasz sobie radę, będzie dobrze”. To byłby brak szacunku, nieliczenie się z uczuciami
pracownika.
I wspomina pracownicę po pięćdziesiątce: „Boże, co wy robicie?
Zatrudniacie ludzi, dajecie im nadzieję, przedłużacie umowę, a teraz co? Tak po prostu mówicie mi
‘do widzenia’? Co z was za ludzie?
Jak tak można?”.

Zdarza się, że płacze i zwalniany,
i zwalniający menadżer. Karolina:
- To była wieloletnia pracownica,
przyjaźniła się z menadżerką. Dla
obu była to bardzo ciężka, bardzo
długa, pełna łez rozmowa.
Michał, dział HR w dużej firmie
IT: - Co roku kogoś zwalniam, zahartowałem się na szlochy i jęki.

Wręcz z politowaniem patrzę na
tych mażących się, smarkających
ludzi. Przecież, do ciężkiej cholery
są dorośli! Nikt im nie obiecywał
wygodnej posadki do końca życia.
Jak nie ta praca, to znajdzie się
inna. Sam też byłem zwalniany,
zmieniałem firmy i nie panikowałem. Dlatego szanuję tych, którzy
potrafią zachować zimną krew,

dystans i kulturę bycia: „Dziękuję
za współpracę, to było dla mnie
ciekawe doświadczenie.”
Tomasz, dział HR w jednym z
banków: - Płacz to normalna reakcja. Ale u nas nie ma pudełka
chusteczek na biurku. Zwalniany
pracownik ma się szybko ogarnąć,
dla nikogo z nas nie jest to prze-
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cież przyjemna sytuacja. I dodaje:
- Mam wrażenie, że dziś ludzie lepiej znoszą zwolnienia niż jeszcze
dziesięć lat temu. Nie ma bezrobocia, ginie idea pracy w jednym
miejscu przez całe życie. Zwolnieni potrafią szybko „się otrzepać” i
iść dalej.
„K...a, dziewczynko, co ty wiesz
o życiu?”
Nie wszyscy zresztą reagują łzami. Karolina: - Są tacy (zwłaszcza
młodzi), którzy przyznają: „Okey,
spodziewałem się tego, oswoiłem
z tą myślą. Poradzę sobie, jak nie
tu, to za granicą. No i jeszcze odprawę dostanę.” I dodaje: - Taka
postawa to jednak wciąż rzadkość. Zwykle ludziom puszczają
nerwy - jak nie łzy, to wściekłość.
Ktoś, kto się kompletnie nie spodziewał zwolnienia często traci
hamulce: „O, k...a! Ja pier...! K...a! A
wiedziałem żeby dziś do pracy nie
przychodzić!”
Starsi pracownicy, którzy młodszą od siebie Karolinę traktują jak
smarkulę, potrafią zimno wycedzić: „K...a, dziewczynko, co ty w
ogóle wiesz o życiu? Życzę ci, żeby
ciebie tak kiedyś potraktowano,
jak ta firma pier...a traktuje wieloletnich pracowników.”

Bywa i tak, że cała rozmowa
przebiega w pełnym napięcia
milczeniu ze strony zwalnianego,
a kończy ją efektowne wyjście z
takim trzaśnięciem drzwiami, że
ściany jeszcze kwadrans później
drżą. - U mnie pracownik cisnął
najpierw służbowym telefonem w
okno, potem wywrócił krzesło, na
koniec rzucił stekiem nienadających się do przytoczenia wyzwisk
i groźbą: „Jeszcze się policzymy.
Zejdzie ci ten parszywy uśmieszek
z ryja”, choć wcale się nie uśmiechałem - opowiada Michał. - Ale
szkolą nas na warsztatach, że w takich sytuacjach człowiek ma prawo do różnych emocji, i że to my
musimy zachować spokój. No to
zachowałem, choć nie było łatwo.
HR-owcy zgodnie zwracają uwagę na potrzebę bycia nie tylko
spokojnym, ale i ostrożnym. Wiadomo - dziś każdy każdego może
nagrać, a potem w różny sposób
wykorzystać nagranie. Część
zwolnionych pójdzie do sądu
pracy, część wrzuci materiał do
netu czy roześle znajomym. Albo
skopiuje dane, kontakty. - Dlatego
rozumiem politykę firmy, która już
kilka minut po zwolnieniu blokuje
dostęp do swoich baz danych -

mówi Karolina. - Pewnie źle to wygląda w oczach pracowników, ale
to niezbędny sposób na ochronę.
- Na warsztatach uczymy się jak
reagować na różne zachowania.
Najważniejsze w tej przykrej sytuacji to powiedzieć co jest do powiedzenia krótko i rzeczowo, jednocześnie zachowując empatię i
szacunek dla zwalnianego - mówi
Karolina.
I podkreśla: - HR-owiec nigdy
nie zwalnia sam. Towarzyszy
menadżerowi, stanowi pomost
między nim a pracownikiem.
Zwolnienia są bardzo obciążające dla wszystkich - nie tylko tych,
z którymi kończymy współpracę
i tych, którzy zdemotywowani
zostają na pokładzie, ale również
dla menadżerów. Widzę czasem
jak mimo szkoleń i scenek, które
odgrywaliśmy, menadżer choćwie
co powiedzieć, plącze się, brnie,
daje się ponieść emocjom. Wtedy
wkracza człowiek z HR-u: łagodzi
atmosferę, ociepla wypowiedzi
menadżera, jeśli ten zachowuje
się oschle, jest nieprzyjemny.
„Robię to dla ich dobra”
- Im mniej słów, tym lepiej - potwierdza Tomasz. - Nie otwierać

dyskusji, nie wchodzić w emocje.
To jak wyrwanie zęba: boli, więc
szybko trzeba się z tym uwinąć.
Jak się z tym czuje? - Na pewno
ciężkie jest to, że chwilowo krzywdzi się człowieka. Ale szczerze
mówiąc radzę sobie z tym całkiem
nieźle. Bo - jakkolwiek to zabrzmi
- wiem, że to, co robię jest w zdecydowanej większości dla dobra
tych ludzi. Jeśli szefostwo postanowiło ich zwolnić, widać nie
nadawali się do tej pracy. Niektórzy potem za to dziękują. „Sam nie
podjąłbym takiej decyzji” - przyznają. I zazwyczaj szybko znajdują
sobie coś nowego, ale nawet zupełnie innego niż dotychczas.
Pierwszy raz? - Babka, kilka lat pracy. Chyba się nie spodziewała, że
ją zwolnimy, ale przyjęła to dosyć
dobrze. Typ nierozklejący się. A
ja? Cieszyłem się, że mam to już
za sobą. Ale obawiałem się reakcji żony. Jest bardzo prospołeczna, kiedyś zapowiedziała, że jeśli
kogoś zwolnię, rozwiedzie się ze
mną. Tłumaczyłem, że taka praca,
a ona na to z grubej rury: „Esesmani w Oświęcimiu też tłumaczyli, że
po prostu wykonywali rozkazy”.
Michał: - Najtrudniejsze było dla

mnie zakończenie współpracy z
osobą, z którą kilka lat wcześniej
przeżyłem intensywny romans.
Podczas końcowej rozmowy ona
dzielnie starała się zachować luz,
ja czułem się w naprawdę fatalnie.
Nie mogłem się powstrzymać gdy potem na chwilę zostaliśmy
sami, objąłem ją i przytuliłem w
milczeniu. Po raz pierwszy (i ostatni) czułem się jak szmata.
Zwolnienia przez Internet? „To
byłby brak szacunku”
Zwolnienia, zwłaszcza grupowe,
mocno przeżywa Karolina. Menadżerowie prowadzący te rozmowy wymieniają się, HR-owiec
nie. Bywa, że dziennie zwalnia po
piętnaście osób. - To bolesny proces. Po wszystkim byłam tak wyczerpana psychicznie, że moim jedynym marzeniem było wejść pod
kołdrę i zniknąć. Spałam kilkanaście godzin. W takich chwilach
najważniejsze jest, by w domu
czekał ktoś, kto poda herbatę i powie: „Wiem, że przechodzisz ciężki
czas”. Ja niestety tego nie miałam.
- Wiem też, że to po prostu element mojej pracy, którą poza tym
bardzo lubię. Element najtrudniejszy, ale konieczny - kontynuuje. Zadanie do wykonania. Pewnie, że

czasem przydałaby się HR-owcom
superwizja z psychologiem, ale
nie ma w firmie takich możliwości.
Może więc dobrym rozwiązaniem
byłby pomysł ze wspomnianego
już filmu „W chmurach” - zwalnianie przez Internet? Skoro można
zatrudniać przez scype`a, dlaczego by nie kończyć w ten sposób współpracy? - Nie, to nie jest
dobry pomysł - stanowczo mówi
Karolina. - To byłby zwykły unik..
Uważam, że trzeba to wziąć na
klatę i już. Usiąść twarzą w twarz
z człowiekiem, zrozumieć jego
odczucia, dać mu się wygadać, samemu powstrzymując się od komentarzy. Tego wymaga szacunek
dla pracownika.
Tomasz: - Tyle mamy wokół siebie
technologii, wirtualnej rzeczywistości, sztuczna inteligencja stoi u
bram. Zachowajmy choć odrobinę
człowieczeństwa, właśnie na takie
trudne sytuacje.
Michał: - Zwolnienie przez Internet byłoby łatwiejsze, myślę,
że dla obu stron. Po co się szarpać, skoro można tego uniknąć?
W końcu efekt będzie ten sam.
# Aleksandra Kozłowska
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Promocja ważna
do 10 października.
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Korporacjo,
pokaż klasę
Konkurencja nigdy nie śpi, więc
firmy powinny wykorzystać każdą sposobność na zapewnienie
sobie silnej pozycji. Mogą to robić
nieustannie, analizując rynek i szukając innowacyjnych pomysłów
w przestrzeni zewnętrznej, mogą
zatrudnić ekspertów od scoutingu
technologicznego, drogich audytorów, PR i reklamy albo... wykorzystać potencjał swoich pracowników.
Świadomość współczesnych korpoludków powoli się zmienia. Częściowo dzieje się to na fali krytyki
neoliberalizmu, częściowo za sprawą konkurencyjnych koncepcji,
takich jak np. „turkusowe firmy”
(Frederic Laloux „Pracować inaczej”), które promują zarządzanie
bez hierarchii, a częściowo także
dzięki postawom nowego pokole-

nia na rynku pracy, które hołduje
zasadzie „work-life balance”.
Obecnie korporacjom coraz trudniej zatrzymać u siebie dobrych
pracowników wyłącznie benefitami typu: prywatna opieka zdrowotna, karnet fitness czy stołówka
w miejscu pracy.
„Jeśli mam się zaharowywać całe
życie dla kogoś, równie dobrze
mogę to robić wyłącznie dla siebie
i swojego biznesu” – mówią korpoludzie i odchodzą, próbując szczęścia na niezależnej ścieżce.
Wiele dużych firm staje na głowie,
żeby zwiększyć lojalność pracowników i aby nawet po rozstaniu
mieć w nich żywą reklamę, generującą pochlebne opinie w środowisku biznesowym. Niestety nie
wszystkie korporacyjne działy HR

potrafią sobie poradzić z tym wyzwaniem. Bo jak utrzymać dobry
wizerunek, gdy staje się przed koniecznością grupowych zwolnień?
Jak utrzymać pracownika, który
po latach pracy czuje się znudzony lub jest na skraju wypalenia
zawodowego? Co zaproponować
najbardziej utalentowanym i jak
wyłonić ich spośród kilkutysięcznej grupy pracowników?
Clue sukcesu – doceniać to,
co się ma
Pracując przez wiele lat w jednej
korporacji medialnej Martyna wielokrotnie miewała ciekawe pomysły, które - jej zdaniem - byłyby korzystne dla firmy. Problem w tym,
że Martyny nikt nie słuchał. W końcu znalazła na rynku niszę, jaką jej
spółka z powodzeniem mogłaby
wypełnić, zyskując na tym rozgłos
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Masz świetny pomysł jak polepszyć funkcjonowanie firmy, dla
której pracujesz, ale wiesz, że nikogo to nie obchodzi? Zmień
pracę, nie marnuj talentu. Korporacje, które chcą zdobyć
przewagę konkurencyjną na rynku nie pozwalają sobie na
stratę takich pracowników jak ty.
i pieniądze.
- Dziś wypatrzenie takiej niszy graniczy z cudem – opowiada Martyna. - Kiedy więc nagle zaświtał mi
w głowie pomysł na jej zagospodarowanie, od razu chciałam pobiec
do szefa i mu o tym powiedzieć.
Przecież dla firmy mógłby to być
świetny interes. Coś mnie jednak
tknęło i zatrzymałam się. - Kurczę
- pomyślałam. - Właściwie po co?
Czy kogoś tu w ogóle obchodzi
jak wykorzystać mój potencjał? Zachowałam pomysł dla siebie. Również z obawy, że ktoś zwyczajnie
mi go ukradnie. Ja o nim powiem,
ale nie mnie przyjdzie go rozwijać
i za niego odpowiadać. Wisienkę
na torcie zgarnie ktoś inny. Musiałabym być frajerem, żeby do tego
dopuścić – opowiada.
W efekcie w Martynie pomysł rósł
i nabierał mocy. Jeszcze pracując
w spółce medialnej zaczęła planować, skąd pozyskać fundusze
na realizację swojej koncepcji,
zastanawiała się w jaki sposób
zoptymalizować koszty i... kiedy
odejść na swoje. Gdy była gotowa,
złożyła wypowiedzenie i ruszyła z
własnym biznesem. Ten okazał się
wielkim sukcesem. Jej firma mogła
już tylko obejść się smakiem.
Stało się tak, bo korpo nie umiała
wykorzystać talentu Martyny, nie
zadbała o to, by czuła się ona doceniona i mogła rozwijać skrzydła.
Nie zapewniła jej również na tyle
przyjaznego środowiska wymiany
informacji, w którym bez obaw
mówi się o swoich koncepcjach i
daje szansę na ich realizację.
Takie błędy dla wielu firm mogą
współcześnie decydować o ich
„być albo nie być”. Wiedzą o tym
od dawna takie potęgi jak Apple
czy Google, które przede wszystkim doceniają tych, których mają
na swoim pokładzie, w drugim
rzędzie stawiając na innowatorów
zewnętrznych (bardziej ryzykownych, bo mniej znanych i nierzadko
znacznie droższych).
Outplacementowy strzał
w kolano
- 7 lat wykrwawiałem się dla „swojej” firmy, by pewnego dnia usłyszeć: „good bye and good luck”
- opowiada Sebastian, manager
ds. sprzedaży, jednej z większych
placówek finansowych w Polsce.
- Byłem pracownikiem roku, kilka
lat z rzędu, non stop wyrabiałem
nadgodziny, nie miałem czasu na
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życie prywatne. Ostatnią rzeczą jakiej się spodziewałem było wypowiedzenie pracy. Ok, rozumiałem,
restrukturyzacja,
oszczędności,
etc., ale do dziś nie wiem, dlaczego przynosząc firmie zyski, nagle
wylądowałem na bruku. I co z tego,
że dostałem solidną odprawę? Wyrzucono mnie nie oferując żadnej
alternatywy, niczego nie wyjaśniając. Po prostu: „won” i już.
Mimo iż od dnia, gdy Sebastian
otrzymał wypowiedzenie, minęły dwa lata, on wciąż czuje się
rozżalony, a wszystko co dobre i
związane z byłą firmą, odeszło w
zapomnienie. Dziś Sebastian jest
przekonany, że ta zwyczajnie go
wykorzystała, wyżęła z energii, po
czym niczym śmiecia pozbyła się
go.
Podobnie rozżalonych pracowników korporacji jest wielu. Na byłych pracodawcach nie zostawiają
oni suchej nitki, a niepochlebna
opinia szybko się rozchodzi. Ci,
którzy szukają pracy, zaczynają
mieć wątpliwości czy wiązać swoje życie zawodowe z korporacją,
która nie szanuje swoich podwładnych. O ile więc mają alternatywę,
decydują się na tę bardziej pewną
firmę.
A przecież może być inaczej
- Świadomy pracodawca wie, że
talent to główny czynnik sukcesu
firmy – twierdzi Bartosz Kochanowski, twórca InsideStartup.pl.
- Pracodawca taki konsekwentnie
umożliwia rozwijanie potencjału
swoich pracowników np. poprzez
Programy Zarządzania Talentami.
Dają one wymierne korzyści, rozwijając naturalne umiejętności
przywódcze, wydobywając z ludzi
to, co najlepsze. Jednak nie wszystkie działania prowadzące do aktywizacji pracowników są skuteczne.
Niektóre firmy nie wiedzą nawet
jak właściwie się za to zabrać, jak
wyłonić firmowych geniuszy, dopasowanych do obszaru biznesu
zgodnego z zainteresowaniami firmy i jak to zrobić bez konieczności
wydawania kroci na „aktywizację”.
Kochanowski, który kilka lat temu
wymyślił pierwszą w Polsce firmę
typu „company builder” dla grupy
Manager+ „kup-czas.pl”, na bazie
zdobytych w trakcie jej działalności
doświadczeń postanowił stworzyć
narzędzie, które łączy cele firmy
z ambicjami i często ukrytym potencjałem pracownika. Jego Inside

Startup to nowy program rozwoju
talentów w organizacjach, skierowany do korporacji, chcących
wyznaczać trendy na rynku pracy
i pragnących zwiększyć świadomość potrzeb swoich pracowników.
- W insidestartup.pl tworzymy
wraz z działem HR danej firmy „wewnętrzny inkubator przedsiębiorczości” – opowiada Kochanowski.
- Miejsce, w którym pracownicy na
każdym stanowisku mogą rozpocząć realizację swojego pomysłu
związanego z rozwojem pracodawcy. Od fazy inspiracji, aż do
stworzenia np. realnego produktu
usprawniającego dany obszar biznesu czy otworzenia firmy, będącej
podwykonawcą korporacji, w której są udziałowcami.
Za sprawą Inside Startup zamiast
żałować, że nawet nie spróbowało
się wcielić pomysłu w życie, bądź
odejść z firmy, za zgodą obecnego
pracodawcy, pracownicy korporacji realizują swoje projekty, wyrosłe
na bazie doświadczeń z ich miejsc
pracy.
- W końcu to właśnie pracownicy
wiedzą najlepiej co w danej firmie działa, a co nie i w jakie nowe
obszary ta powinna wejść, aby
odnieść sukces i być postrzeganą
jako wyznaczająca trendy w branży – twierdzi twórca programu. Ludzie, którzy wchodzą w arkana
pracy nad produktem czy usługą
własnego pomysłu, zdobywaniem
klienta, promocją - dostają wiatru
w żagle. To działa na korzyść firmy,
w której są. Niejako ożywają, stają
się bardziej kreatywni, a wszystko
dlatego, że mogą się realizować, a
nie jedynie czuć trybikami w wielkiej machinie.
Być może zatem korporacje szukające sposobów na aktywizację
pracowników lub też te, które potrzebują efektywnego wsparcia dla
procesu outplacementu, powinny
skorzystać z oferty Inside Startup.
W końcu kapitał ludzki to podstawa, a dziś długofalowo wygrywają
jedynie ci, którzy zdają sobie z tego
sprawę i potrafią o ten kapitał właściwie zadbać.
#Celina Sommer
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Otwórz się na ocean,
a on otworzy ciebie
Porzuciła pracę w
korporacji, życie w
mieście, dom na
lądzie, by wraz z
mężem i synami
zamieszkać na
wodzie i wodnymi
szlakami zwiedzać
świat.
Wszystko zaczęło się od zakupu
trimaranu?
Anna Dawidowska: Moja historia
z oceanem zaczęła się 8 lat temu,
kiedy poznałam Bartka. Pracowałam wtedy w spółce na rynku
kapitałowym i z punktu widzenia
czysto zawodowego całkowicie się
w tej dziedzinie realizowałam. Czułam jednak, że potrzebuję czegoś
innego, że nie jest to moją pasją i
nie mam do tego serca. Wiedziałam też, że tradycyjny model życia
nie do końca mi pasuje. Kiedy więc
poznałam męża i przedstawił mi
swój pomysł na wspólne życie, od
razu poczułam, że jest to właśnie
to, czego szukałam do tej pory.
Na czym polegał ten pomysł?
Bartek żegluje od 20 lat i przez cały
ten czas marzył, aby w przyszłości
zamieszkać ze swoją rodziną na łodzi i tak właśnie żyć, podróżować,
poznawać świat, wychowywać
dzieci, być po prostu i naprawdę
razem. I to wszystko w komforcie swojego domu, bez potrzeby
pakowania rzeczy, przemieszczając się z miejsca na miejsce w zależności od tego czy sąsiedztwo
nam pasuje czy nie (śmiech). Całe
swoje życie zawodowe również
pokierował w ten sposób, aby moc
zrealizować swój cel. Przez wiele
lat bardzo intensywnie pracował
na dwóch etatach. Był niezwykle
zdeterminowany. Do nowego
domu wprowadziliśmy się we
wrześniu 2015 roku, kiedy Julian
miał 6 miesięcy, a Kuba 2 lata. Od
tamtej chwili na trimaranie Poly
przepłynęliśmy ponad 25 000 mil
morskich, zwiedzając Wyspy Kanaryjskie, Stany Zjednoczone. Karaiby, Bahamy.
Czytałam niektóre opinie pod
artykułami opisującymi waszą
decyzję. Część ludzi uważa, że to
szaleństwo, żyć na łodzi z małymi dziećmi...
Takie opinie pojawiają się przede
wszystkim dlatego, że większość

ludzi nie ma żadnego wyobrażenia o tym, na czym polega życie
„na wodzie”. Większość myśli, że
jesteśmy cały czas na środku morza, bez dostępu do lądu. W praktyce 90 procent czasu stoimy w
miejscu, zakotwiczeni przy jakiejś
wysepce, gdzie codziennie możemy poznawać lokalne smaki, ludzi,
spacerować, dzieci mogą się wybiegać, pojeździć na rowerkach. A
nawiązując do tego szaleństwa…
Jesteśmy szaleni, ale równolegle
mocno stąpamy po ziemi. Do życia
na łodzi bardzo skrupulatnie się
przygotowaliśmy. Czytaliśmy blogi
rodzin, które już tak żyją, tworzyliśmy listę rzeczy, które na łodzi
powinny się znaleźć. Przeszliśmy
kursy pierwszej pomocy, znamy
wszystkie procedury bezpieczeństwa, obowiązujące na wodzie i
nieustannie je sobie odświeżamy,
bezwzględnie ich przestrzegając.
A dostęp do lądowej pomocy
medycznej?
Praktycznie cały czas jesteśmy w
zasięgu pomocy medycznej, która
na Karaibach czy Bahamach jest
na całkiem niezłym poziomie. Ale
niedawno zdałam sobie sprawę,
że bliskość szpitala daje tylko pozorne poczucie bezpieczeństwa.
Bo kiedy dochodzi do jakiegoś wypadku, często ludzie nie potrafią
udzielić potrzebującemu podstawowej pomocy, a wiemy że często
te pierwsze minuty są kluczowe.
Poza tym my chcemy, żeby nasze
dzieci uczyły się świata poznając
go na co dzień, na żywo, nowe
miejsca, ludzi, kultury, języki. Lekcje biologii, fizyki, geografii mają
w praktyce. Dla mnie to zupełnie
inna jakość uczenia się, ponieważ
rozbudza ciekawość i zaspokaja ją
w sposób naturalny, praktycznie, a
nie teoretycznie. Natomiast samo
życie na łodzi równolegle uczy
odpowiedzialności, myślenia przyczynowo-skutkowego. Dzieciaki
uwielbiają kiedy przydziela im się
zadania, kiedy czują się odpowiedzialne np. mogąc prowadzić łódkę.
We wrześniu miną już dwa lata
waszej podróży. Nigdy nie żałowała pani podjętej decyzji o
wspólnym żeglowaniu z rodziną?
Nie żałuję, nigdy nie żałowałam,
wręcz przeciwnie. Z każdym kolejnym dniem wiem, że to co robimy
jest w 100 proc. nasze i dla nas. Nie
oznacza to, że nie było gorszych
chwil. Pierwszy rok był dla nas

bardzo trudny. Sporo czasu nam
zajęło, aby zapanować nad łodzią,
nauczyć się ją ogarniać, samodzielnie dokonywać niektórych napraw,
a było tego dużo. Niestety jakość
sprzętu jest coraz gorsza i większość
nowo zakupionych rzeczy po kolei
się psuła.
Pewnie wielu korpoludków wam
zazdrości, ale też umówmy się, nie
wszystkich stać na taki krok i myślę tu nie tylko o odwadze, ale też
o kwestiach finansowych.
To prawda, zakup, odpowiednie
wyposażenie i przygotowanie trimaranu do zamieszkania i podróży
wymagało dużych nakładów finansowych. Sporo kosztuje także jego
utrzymanie, drobne naprawy, choć
zdecydowaną większość robimy
sami. Po pierwsze, przez wiele lat
pracowaliśmy bardzo intensywnie,
wynajęliśmy nasze mieszkanie na
lądzie, pozbyliśmy się wielu rzeczy,
ostatecznie wzięliśmy kredyt bankowy i również z pomocą znajomych i
rodziny udało się kupić nasz nowy
dom. Mąż nadal ciężko pracuje, bo
dwa tygodnie w miesiącu lata jako
pilot, a kolejne dwa spędza z nami.
W tym czasie ja zostaję z dziećmi na
łodzi i zajmuję się prowadzeniem
naszej firmy SailOceans.
Słyszałam, że wasze rejsy skutecznie wyrywają ludzi z korporacyjnego świata.
Fakt, zdarzało się że ich uczestnicy
po powrocie z nich rezygnowali
z dotychczasowego trybu życia i
rozpoczynali nowy etap, wyznaczając sobie nowe cele i sposoby ich
realizacji. To właśnie magia oceanu
(śmiech).
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Na czym ona polega?
Trudno mi mówić za innych, ale
wiem, jak ocean wpłynął na mnie.
Kiedy odpływasz z lądu, tracisz
łączność z resztą świata. Nie docierają do ciebie te wszystkie
bodźce, jakimi każdego dnia z
różnych stron jesteśmy atakowani.
Nagle masz kontakt z samym sobą.
Sprawy, które absorbowały wcześniej, zaczynają blaknąć. Łapie się
dystans do wielu rzeczy, czuje, co
naprawdę jest ważne w życiu, a
nie to, co inni próbują nam wmawiać. Mózg przestawia się na inne
tryby, zaczyna generować rozwiązania, których wcześniej latami
nie można było dostrzec. Fizyczne
odcięcie od bodźców cywilizacyjnych skutkuje tym, że zaczynasz
też rozumieć, ile potrzeb jest nam
sztucznie wdrukowywanych. Ja np.
teraz, kiedy staję na lądzie, bo np.
odwiedzamy z chłopcami dziadków w Polsce, i idę do galerii handlowej, myślę: „Rety! Co za chaos.
Wszystko woła do mnie: „kup mnie,
kup mnie, potrzebujesz tego, tamtego”. Dziś priorytetem są dla nas
relacje z ludźmi, kontakt ze sobą, a

nie przedmioty czy informacje generowane przez media. Ocean wyzwala i otwiera - na siebie samych i
na to, co istotne i bliskie wokół nas.
Długo zamierzacie tak żyć, podróżując? Słyszałam, że to plan
przynajmniej dziesięcioletni?
Nie określamy tego konkretnie.
Kiedy finansowo uda się nam złapać większy oddech , a sądzimy,
że może to nastąpić za jakieś dwa
lata, chcemy ruszyć w podróż dookoła świata. Na pewno następny
rok zamierzamy przepłynąć przez
Atlantyk i spędzić lato w Europie
na Morzu Śródziemnym, a w kolejnym kroku ruszyć w kierunku Pacyfiku. Ile to potrwa i co przyniesie?
Trudno powiedzieć. Od jakiegoś
czasu, jakoś zupełnie naturalnie
cała ta idea życia poza systemem
stała się dla nas w pewnym sensie
misją. Odwiedza nas mnóstwo ludzi, z którymi dzielimy się naszymi
doświadczeniami,
pokazujemy
te wspaniałe miejsca. Bardzo aktywnie szykujemy się do wystartowania z kanałem wideoblogów
na YouTubie o naszej podróży i al-

ternatywnym stylu życia. Chcemy
dzielić się tym z innymi, pokazać,
że można żyć inaczej, choć niekoniecznie dokładnie tak, jak my.
Jest wiele innych sposobów na
życie, podróżowanie, „ucieczki od
korporacji” i spełnianie swoich marzeń.
No i też dzieci pewnie kiedyś
będą musiały pójść do szkoły.
Właśnie. Teraz też, gdy cumujemy
w jakimś miejscu staramy się, żeby
dzieci od czasu do czasu chodziły
do lokalnego przedszkola, by miały
kontakt z rówieśnikami. Wiemy, że
to jest również ważne. Jeśli chodzi
o dalszą edukację, na początku
planujemy zdalnie uczyć dzieci, by
połączyć nasz styl życia z potrzebami naszych dzieci. Docelowo
prawdopodobnie będziemy musieli zatrzymać się gdzieś na dłużej,
może na jakiś czas osiąść w jednym
miejscu. Ale to jeszcze nie teraz. Na
razie płyniemy dalej.
#Celina Sommer
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ZADAJ PYTANIE COACHOWI

Jak motywować
pracownika?
List od Mariusza:
Jestem menagerem kierującym sporym zespołem. Ostatnio w
naszym teamie pojawił się problem. Spadły wyniki i zauważam,
że moi pracownicy nie lubią przebywać w firmie. Raczej robią co
muszą i uciekają do swoich spraw. Nie czuję ich zaangażowania.
Próbowałem różnych metod, w tym motywacji w postaci premii
i bonusów, ale nic nie przynosi rezultatu. Proszę o jakieś rady, bo
wymyka mi się to spod kontroli. Jak zmotywować zespół?

Jak ma działać menedżer, kiedy
spotyka się z brakiem motywacji u pracowników?
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ bez odpowiedniej diagnozy ciężko jest
mówić o skutecznym szukaniu
rozwiązań. Kiedy zgłasza się do
nas firma z takim wyzwaniem,
najpierw inwestujemy w bardzo
dokładne rozpoznanie sytuacji.
Źle zdiagnozowana przyczyna
może skutkować bowiem nietrafionym programem naprawczym
i nierozwiązanym problemem
albo większą liczbą problemów.
Wyobraźmy sobie, że u Pana
Mariusza w firmie planowana
jest restrukturyzacja i pracownicy obawiają się zmian. Nikt nie
przeprowadził jednak z nimi poważnej rozmowy na temat nowej
wizji firmy i tego, co się będzie
działo. Ludzie boją się więc zwolnień oraz zmiany ich sytuacji na
gorszą, a co za tym idzie, skupiają
całą swoją energię na dbaniu o
swoje bezpieczeństwo, np. znalezienie nowej pracy. Bonus, wręczony przez menedżera w takich
okolicznościach, będzie działał
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na bardzo krótką chwilę albo w
ogóle. Odpowiedź więc brzmi przede wszystkim rozpoznajmy
sytuację i zastanówmy się, co motywuje, a co demotywuje naszych
ludzi. Dopiero potem planujmy,
jakie rozwiązania wdrożymy.
A kiedy już wiemy? Jakie mamy
możliwości motywacji pracowników?
Najprościej rzecz ujmując możemy opierać się na motywacji
zewnętrznej i wewnętrznej. Motywacja zewnętrzna występuje
wtedy, kiedy szukamy nagród
lub kar wpływających na motywację pracownika, np. stosujemy
motywację finansową w postaci
premii. Motywacja wewnętrzna
polega na odwoływaniu się do
wewnętrznych driverów pracownika m.in. jego wartości, potrzeb,
celów życiowych itp. Przy okazji
motywacji wewnętrznej najczęściej mówi się o motywacji pozafinansowej.
Która jest skuteczniejsza?
Odpowiem jak każdy trener biznesu: to zależy (śmiech). Każda z

nich spełnia swoje funkcje. Pracujemy m.in. dla pieniędzy, więc
one na pewno będą nas motywować, ale jak pokazują badania,
tylko do pewnego momentu. Kiedy zaspokoimy nasze podstawowe potrzeby, zaczynamy myśleć
o potrzebach wyższego rzędu i
ważne staje się dla nas nie tylko
to, czy zarabiamy kilkaset złotych
więcej, ale także to, że możemy
np. pracować zdalnie, albo dostać
ciekawszy projekt, który daje nam
szansę na wymarzony awans. Co
ciekawe przy nagrodach finansowych działa coś, co w psychologii
uzależnień nazywa się tolerancją.
Na początku te kilkaset złotych
może wywołać wzrost motywacji, jednak za kolejnym i kolejnym
razem, moc tej kwoty się zmniejsza i potrzeba większej sumy, by
wywołać ten sam efekt. Po prostu
przyzwyczajamy się do nagród.
A jaki rodzaj motywacji Ty polecasz?
Przede wszystkim dostosowany
do pracownika. Wyobraźmy sobie, że w wyniku awansu dostajemy własny gabinet. Super? No
właśnie, nie dla każdego. Jak będzie się bowiem czuć osoba, która uwielbia pracę w openspace i
czerpie energię z kontaktu z ludźmi? Dobry menager powinien w
miarę możliwości wiedzieć, co
danego pracownika motywuje
i dostosowywać motywator do
osoby. A w dzisiejszych czasach
wachlarz motywatorów jest naprawdę duży: jasne ścieżki kariery i awansu, szkolenia, coaching,
angażowanie pracowników w
ciekawe projekty, dbanie o dobrą

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

atmosferę w zespole, elastyczne
godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, regularny feedback.
Mógłbym wymieniać naprawdę
bardzo długo.
A jaki rodzaj motywacji zdecydowanie odradzasz?
Prócz nieetycznych sposobów takich jak np. mobbing czy manipulacja, odradzam także bazowanie
tylko na motywacji finansowej.
Bliskie jest mi podejście Daniela
Pinka, który mówi, że w dzisiejszych czasach w zarządzaniu
przyszła pora na tzw. Motywację
3.0.
Co to znaczy?
Nasza motywacja przeszła ewolucję. W czasach pierwotnych
motywowała nas głównie chęć
przeżycia i bezpieczeństwa. Potem pojawiła się Motywacja 2.0,
kiedy powstawały pierwsze fabryki i huty. Firmy zaczęły wtedy
stosować metodę kija i marchewki. Zauważono bowiem, że pracownik np. składający forda na
linii produkcyjnej, wkręca śrubę
o wiele szybciej, kiedy dostaje
wynagrodzenie w zależności od
liczby wkręconych śrub. Metoda motywacji 2.0 funkcjonuje
w wielu miejscach do dzisiaj, to
np. system prowizyjny. Obecnie
rzadko wymaga się jednak od nas
zadań algorytmicznych, takich
jak wkręcanie śruby na czas. Dziś
coraz więcej osób wykonuje zadania wymagające kreatywności.
Mamy do osiągnięcia cel, a drogę
do niego musimy odnaleźć sami;
np. mamy sprzedać auto, ale
klient za każdym razem jest inny,

lub wymyśleć reklamę szamponu, ale nie dostaniemy procedury
stworzenia reklamy idealnej. Co
natomiast wykazały badania? Że
dawanie nagrody wg zasad Motywacji 2.0, przy czynnościach
wymagających
kreatywności,
zmniejsza naszą twórczość.
Na co więc zamienić motywację
finansową, żeby było skutecznie?
Pink twierdzi, że należy inwestować w rozwój pracownika, jego
autonomię i obsadzanie go w
zadaniach, które są spójne z jego
systemem wartości, misją itp. W
motywacji 3.0 nie chodzi oczywiście o to, byśmy pracowali jedynie dla idei, pieniądze są ważne chodzi natomiast o to, byśmy nie
bazowali tylko na finansach.
Dlaczego nie wszyscy korzystają z takich metod?
Cześć menagerów nie wierzy w
taki rodzaj motywacji, ale też
wielu z nich po prostu tego nie
potrafi. Pamiętajmy, że część kadry zarządzającej nie kończyła
studiów z zarządzania zasobami
ludzkimi. To często wykwalifikowani specjaliści, którzy zostali
awansowani na stanowisko menedżera za świetne wyniki. Taki

menedżer, bez odpowiedniego
przygotowania, sam często traci
motywację, bo nie widzi efektów
swoich działań.
Co motywacja pozafinansowa
daje pracownikowi, a co pracodawcy?
Pracownik przede wszystkim ma
poczucie, że przy okazji pracy
realizuje coś więcej niż tylko cele
finansowe - realizuje siebie, rozwija swoje kompetencje, wzmacnia poczucie własnej wartości.
Można górnolotnie stwierdzić,
że staje się lepszym człowiekiem,
bo robi to, co ma dla niego sens,
a firma mu to umożliwia i wspiera
go w tym. Pracodawca natomiast
zyskuje bardziej zaangażowanego pracownika, co przekłada się
m.in. na mniejszą absencję i rotację. Motywacja pozafinansowa
zwiększa też kreatywność, skuteczność oraz w wyniku rozwoju
pracowników prowadzi do większej samodzielności. To zaś skutkuje tym, że szef może skupić się
np. na myśleniu strategicznym, a
nie ciągłym kontrolowaniu pracy
swoich ludzi.
#Marta Wujek
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Zanim kupisz mieszkanie
Często mówi się o pokoleniu Millenialsów,
że cechuje je zwiększona mobilność, a co
za tym idzie, nieprzywiązywanie wagi do
własności. Prawda jest jednak taka, że
młodzi ludzie zamiast wynajmu preferują
zakup mieszkania i chcą mieć własne M.
Aby ułatwić poruszanie się na rynku nieruchomości, przygotowałem
pierwszy z cyklu tekstów dla Korpo
Voice z subiektywnymi poradami
rynkowymi. Nie znajdziecie tu nudnych porad prawnych, ale praktyczne kwestie, które choć wydają
się oczywiste, to jednak umykają w
trakcie poszukiwań lokum.
Zobacz, na co cię stać
Największą zmorą pośredników
nieruchomości jest sytuacja, kiedy
klient, który poszukuje mieszkania
zarzeka się, że spotkał się już ze
specem od kredytów i zna swoją
zdolność kredytową. Po czym, już
po wybraniu upragnionego M,
nagle okazuje się, że jednak powinien poszukać czegoś tańszego,
bo rzekomy doradca okazał się
kalkulatorem kredytowym w Internecie. Wyobraźcie sobie minę
REKLAMA

pośrednika, który przez kilka miesięcy poszukuje ciekawych ofert
dla klienta i kiedy jest już krok od
transakcji, pojawia się tego rodzaju niespodzianka. Pomyślcie też o
sobie, jako o kliencie, który napalony na kompaktowe dwa pokoje
z garażem na modnym osiedlu,
nagle zdaje sobie sprawę, że jego
mieszkaniowe marzenia nijak się
mają do możliwości kredytowych.
Warto jednak spotkać się z pośrednikiem kredytowym, który po krótkim wywiadzie da nam odpowiedź,
czy obecnie stać nas na kawalerkę
na przedmieściach, czy wypasiony apartament w centrum miasta.
Obecnie większość deweloperów i
agencji nieruchomości albo współpracuje z pośrednikami kredytowymi, albo ma odpowiednie osoby w
swoich strukturach. Jest to wygodne – wszystko możemy załatwić w

jednym miejscu.
Nowe mieszkania
Skoro wiemy, na co możemy
sobie pozwolić, warto rozpocząć
poszukiwanie przedmiotu naszego
zakupu. Kupując mieszkanie od
dewelopera musimy zdawać sobie
sprawę, że o ile rynek jest nasycony
mieszkaniami to znalezienie mieszkania, które będzie można szybko
kupić i równie szybko się do niego
wprowadzić nie będzie wcale takie
łatwe. Nie zrażajmy się więc, że
termin oddania budynku przypada
na końcówkę 2018 r. Takie są
realia wielu inwestycji. Kupno
mieszkania od dewelopera ma
szereg zalet,takich jak: nowoczesne rozkłady, liczne udogodnienia
(place zabaw dla dzieci, siłownie), wysokiej jakości materiały i
technologie zastosowane podczas
budowy. Deweloperzy projektując
mieszkania zwracają coraz większą
uwagę na funkcjonalny układ przestrzeni mieszkalnej. Jeszcze dekadę temu 3 pokoje musiały mieć
ponad 70 m kw. Dziś nowoczesne
projekty pozwalają na budowę
kompaktowych mieszkań do 60 m
kw., co znacznie obniża całościową
cenę mieszkania.

Lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja
Co w ogóle oznacza dobra lokalizacja? Lokalizacja to pojęcie względne. Oprócz centralnych rejonów
miasta, które bezdyskusyjnie
można nazwać dobrą lokalizacją,
każdy inny punkt na mapie może
mieć dla każdego z nas zupełnie
inne znaczenie. Jeśli masz w ręku
Korpo Voice, to z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę przyjąć,
że pracujesz w jednym z zagłębi
biurowych. Z reguły obszary biurowców są skoncentrowane w
kilku punktach miasta. Nawet jeśli
zmienisz pracę, można domniemywać, że będziesz związany z którąś
z tych lokalizacji lub z centrum
miasta. Dlatego musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, z których
rejonów miasta komunikacja do
tych punktów jest najlepsza, zajmuje najmniej czasu, umożliwia
dotarcie różnymi środkami transportu. Lokalizacja to także dostęp
do lokalnej infrastruktury – placówek oświatowych, handlowych,
rekreacyjnych. Częstym błędem
popełnianym przez osoby poszukujące mieszkań jest zwracanie
uwagi wyłącznie na cenę. Niższa
cena nie musi wcale oznaczać gorszego standardu, niemal pewne, że
będzie jednoznaczna z gorszą lokalizacja, np. na obrzeżach miasta.

Wybiegnij kilka lat naprzód
Masz 29 lat, pierwszą pracę, całe
życie przed tobą. Pora już skończyć
z wynajmem, pojawia się pomysł
o zakupie mieszkania. W sumie,
myślisz sobie, wystarczy mi mała
kawalerka, na większe mieszkanie przyjdzie jeszcze czas. I tu się
zatrzymajmy. Po pierwsze – koszt
wybudowania małego mieszkania dla dewelopera jest z reguły
wyższy niż większych metrażem
mieszkań i dlatego paradoksalnie za m kw. kawalerki zapłacisz
więcej niż w przypadku innych
mieszkań. Po drugie – powiększając bardzo nieznacznie budżet na
zakup mieszkania możesz znaleźć
większe M, być może w innej inwestycji, które będzie miało zarówno
salon, jak i sypialnię. Dlaczego o
tym piszę? Otóż dlatego, że wiele
osób kupując mieszkanie nie wybiega w przyszłość. Po paru latach

zakładamy rodzinę, pojawiają się
dzieci i o wiele łatwiej jest egzystować w mieszkaniu, które składa się
z dwóch pokoi (nawet jeśli całość
jest nieznacznie większa od kawalerki) niż w jednopokojowym. Często zdarza się, że po kilku latach
jesteśmy zmuszeni do poszukiwania kolejnego mieszkania, lepiej
odpowiadającego potrzebom życiowym. I wtedy pojawia się żal, że
mało kogo obchodzą nasze inwestycje w remont i aranżację mieszkania (przy rynku pierwotnym to
lekko 1000 zł za m kw.), a nasza
perełka nie sprzedaje się w tempie,
które pozwala na swobodną przeprowadzkę do kolejnego lokalu.
#Marcin Jańczuk
Metrohouse
mjanczuk@metrohouse.pl
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Czy pracodawca może zobowiązać do pracy
w dzień ustawowo wolny?
Dzień ustawowo wolny od pracy obok wypłaty oraz urlopu to jeden z przywilejów
pracy etatowej. Dni ustawowo wolne powinny być dla pracownika czasem odpoczynku
od obowiązków służbowych. Są jednak wyjątki od tej zasady. Niekiedy pracownik także
w dzień ustawowo wolny musi wykonywać swoje obowiązki.
Praca świadczona z uwagi na system organizacji:
• praca w ruchu ciągłym,
• praca zmianowa,
• praca świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.
Praca świadczona z uwagi na rodzaj pracy:
• w transporcie i w komunikacji,
• przy niezbędnych remontach,
• w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych
służbach ratowniczych,
• przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
• w rolnictwie i hodowli,
• przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni te są u niego dniami
pracy,
Praca świadczona z uwagi na szczególne potrzeby
pracodawcy:
• w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej
w celu ochrony życia lub zdrowia, ludzkiego, ochrony
mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
Praca świadczona z uwagi na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności
w:
• gastronomii,
• zakładach hotelarskich,

• zakładach świadczących usługi dla ludności,
• jednostkach gospodarki komunalnej,
• zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach
służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan
zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych
świadczeń zdrowotnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
• zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.
Poza powyższymi przypadkami pracownik nie ma obowiązku świadczyć pracy w dzień ustawowo wolny.
Uprawnienia pracownika świadczącego pracę w
niedzielę
Pracownikowi wykonującemu obowiązki służbowe w
niedzielę, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny
dzień wolny od pracy za pracę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej
niedzieli. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia
wolnego od pracy we wskazanym terminie, w zamian
za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień
wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a
w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od
pracy w tym terminie -dodatek do wynagrodzenia
wynoszący 100% do wynagrodzenia za każdą godzinę
pracy w niedzielę.
Przykład: w niedzielę doszło do awarii systemów informatycznych w firmie, za które odpowiedzialny jest

Kowalski. Pracodawca może zobowiązać pracownika
do świadczenia pracy w celu jej usunięcia. Zakładając, że Kowalski pracuje w typowym systemie pracy
tj. pon. – pt. w godz. 8.00-16.00, wtedy pracownikowi
przysługiwać będzie odbiór dnia wolnego od pracy w
tygodniu poprzedzającym albo w kolejnym tygodniu.
Nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego spowoduje
przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy i będzie
traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych.
Nadgodziny będą również przysługiwać pracownikowi, gdy przepracuje w danym dniu więcej niż 8h, wtedy
za każdą godzinę przysługuje mu dodatek za godziny
nadliczbowe w wysokości 100% za każdą godzinę pracy.
Uprawnienia pracownika świadczącego pracę w
święto
Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę pracodawca
obowiązany jest zapewnić inny dzień wolny do końca
okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości
udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie
- dodatek do wynagrodzenia wynoszący 100% do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Gdy święto przypada w niedzielę, wtedy stosuje się powyższe zasady
dotyczące pracy w niedzielę.
Mniejszości religijne
Mając na uwadze fakt, że w Mordorze jest co raz więcej pracowników różnych wyznań religijnych, warto
podkreślić, że osoby należące do Kościołów i innych
związków wyznaniowych, których święta religijne są

Test na korporacyjnego wirusa
W każdym z poniższych trzech pytań wybierz odpowiedź, która najlepiej opisuje twoją sytuację:
1. Gdy twoją pracę wstrzymuje problem, to:
A. bierzesz się za jego rozwiązanie
B. szukasz osoby, której o tym powiesz
2. Gdy dostajesz bezsensowne zadanie, to:
A. prosisz zlecającego, by wyjaśnił dlaczego i w jakim
celu to ma być zrobione
B. bierzesz się do roboty o nic nie pytając
3. Gdy widzisz, że coś złego dzieje się w firmie, tracicie na tym pieniądze, energię ludzi i reputację, to:
A. alarmujesz osoby odpowiedzialne za firmę
B. udajesz, że tego nie widzisz. Interpretacja wyników.

Policz ile razy wystąpiło „A” w Twoich odpowiedziach.

Jeden lub dwa razy odpowiedzia- łaś/eś „A”:
Wykryto u ciebie ślad wirusa korporacyjnego. Mogłaś/
eś się zarazić nawet w małej firmie, do której szef przeniósł korporacyjne obyczaje. Bądź czujna/y. Wyjdziesz
z tego.

cię znienawidzą i wyrzucą, albo powierzą ci sporą odpowiedzialność. Tak czy inaczej, zapomnij o świętym
spokoju i bezpiecznym rozwoju kariery. Dotyczy to w
tym samym stopniu firm należących do ekscentrycznych rodzimych przedsiębiorców, co globalnych korporacji. Łączy ich to, że nie szanują korpoludków, choć
produkują ich na pęczki. Nowoczesny biznes potrzebuje pracowników, którzy nie są niewolnikami, a są autonomicznymi partnerami. Jednak widzę, że jest spora
luka między tym czego biznes „chce”, a tym czego „potrzebuje”. Zatem jeśli jesteś wolna od korporacyjnego
wirusa to rób swoje i nie patrz wstecz!

Ani razu nie odpowiedziałaś/eś „A”:
Stwierdzono u ciebie syndrom korpoludka. Nie martw
się. To nie jest choroba śmiertelna, aczkolwiek przypadki wyleczenia są nieliczne. Jeśli pracujesz w korporacji,
to trzymaj jej się jak matki. Jeśli żadna korporacja cię
nie chce, to szukaj szczęścia w wojsku, policji lub w dużych partiach politycznych.

Bernard Fruga, ekspert zarządzania zmianą, katalizator
rozwoju w firmach i organizacjach, którym towarzyszy
w przejściu od spontanicznej działalności pasjonatów
do uporządkowanych i profesjonalnych przedsięwzięć.
Autor książki i modelu ISRIKUZ Pogodne przywództwo.
Wideobloger znany z pigułek inspiracji pod nazwą
1-minutowy Fruga

Trzy razy odpowiedziałeś „A”
Jesteś wolna/y od wirusa korporacyjnego. Jeśli pracujesz w korporacji to jesteś dla niej nadzieją na przetrwanie, albo... pierwszą na liście do zwolnienia.

Podsumowanie. Postawa życiowa rozwiązywania
problemów, kwestionowania poleceń oraz wytykania
błędów jest przepisem na ciekawe życie zawodowe.
Zwykle wiąże się z tym duża zmienność. Bowiem albo

#www.fruga.net.

dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną
prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas
niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Zwolnienie
może być udzielone pod warunkiem, że zostanie odpracowane.
Dni ustawowo wolne od pracy:
• niedziele,
• 1 stycznia - Nowy Rok,
• 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
• pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
• drugi dzień Wielkiej Nocy,
• 1 maja - Święto Państwowe,
• 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
• pierwszy dzień Zielonych Świątek,
• Boże Ciało,
• 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
• 1 listopada - Wszystkich Świętych,
• 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
• 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
• 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Ważne: sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
#Michał Czpak
prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz,
www.prawnikbiz.pl
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ABC korporacyjnego
survivalu,

MATERIAŁ PROMOCYJNY

czyli jak przetrwać w gąszczu cz.4
targetów, ASAP-ów i FYI

Za oknem zmieniają się pory roku, głowa boli cię od unikania
pracy i lawirowania pomiędzy Targetami a Forcastami na
przyszły rok. Powoli, choć z wielkim trudem, uwiłeś sobie
ciepłe gniazdko wśród mroźnej, korporacyjnej rzeczywistości.
a team nie będzie mógł tak łatwo
zbesztać „dymkowego” towarzysza.
Podczas takiego wyjścia możesz
też zainicjować plotkowanie, które
dostarczy wielu interesujących informacji na przyszłość.
Korposłownik:

Teamowie wiedzą kim jesteś, być
może zostałeś już Bekapem któregoś z nich, a twoje narzędzia biurowe są spersonalizowane i lepsze
niż u początkujących pracowników.
Rzadziej od innych Masz Kola,
gdyż udało ci się zaprezentować
jako osoba posiadająca dodatkowe obowiązki, które wyrywają cię
z machiny codziennych, wyrobniczych zadań. Czy już możesz odetchnąć? Niestety nie, w pewnym
sensie jesteś w gorszej sytuacji niż
na początku, bo masz już określoną
pozycję, którą nieopatrznie możesz
stracić!
Na comiesięcznym SKEPIE zacznij
sugerować swojemu teamowi, że
potrzebujesz wyzwań, jesteś już
doświadczonym pracownikiem i
pragniesz rozwijać swoje umiejętności, stawiać Nekstepy na stopniach firmowej kariery. Jednocześnie podkreśl jak wiele trudnych
obowiązków spoczywa na barkach
przełożonego. Zaproponuj, że możesz część swojego biurowego czasu, który spędzasz na zadaniach dla
świeżaków przeznaczyć dla roboty
administracyjnej, żeby odciążyć
nadmiernie zasypanego taskami
teama. Nieważne, że tak naprawdę
masz wrażenie, iż przełożony się
nie wysila. Tym lepiej dla ciebie, bo
przejęcie wydumanych obowiązków będzie mniej pracochłonne, a
na pewno zyskasz też kilka korpopunktów mile łechtając próżność
managera. Poza tym, dla teama
przyjęcie dodatkowego pomocnika ugruntowuje jego pozycję jako
zapracowanego przedstawiciela

władzy, który jednocześnie inspiruje podwładnych.
Szkolenia w godzinach pracy. Nie
przegap żadnego! To prawdziwe
błogosławieństwo, dzięki któremu
możesz odetchnąć. Zgłaszaj się na
każdą dostępną możliwość wzięcia
udziału w podobnym wydarzeniu.
Czasem firma zatrudnia zewnętrznych Kołczów, oferując pogłębienie umiejętności interpersonalnych
czy wzmocnienie ambicji. Zupełnie nieistotne jest czy wierzysz w
skuteczność takich szkoleń, ważne
żebyś pokazał przełożonym, że
zmierzasz w określonym kierunku,
stajesz się coraz wartościowszy, a z
bardziej przyziemnych korzyści: nie
musisz w tym czasie pracować. To
prawdziwe błogosławieństwo. Wypatruj więc każdej okazji, by zgłosić
się na szkolenie z dowolnej dziedziny, pod warunkiem, że odbywa się
ono w godzinach pracy i uniemożliwi ci wykonywanie podstawowych
obowiązków. Na co dzień możesz
komentować, że bardzo dobre są
podobne inicjatywy i jak wydatnie
poprawiają twoje Skilsy.
Przyszedł czas, aby nieco poznać
otoczenie. Wyjdź z biura, opuść budynek i zbadaj okolicę. Interesują
cię wszelkie punkty relaksacyjne,
ławki, kawiarnie, strefa dla palących
– szczególnie istotna jeśli należysz
do grupy palaczy. Przy tej ostatniej
czynności warto się zatrzymać. Czasem pracodawca patrzy krzywo na
ciągłe, krótkie przerwy spowodowane wyjściem na dymka. Dlatego,
wykorzystaj swój spryt i pal razem
z przełożonym! Pogłębisz relację,

Forcast - Forecast. Przewidywanie.
W korporacji oraz szeroko pojętym
biznesie oznacza estymowane wyniki sprzedaży lub występowania
określonego czynnika, np. spodziewana liczba telefonów od klienta, w
danym terminie
Bekap – Backup. Kopia zapasowa.
W wersji ponglishowej oznacza
osobę zastępującą kogoś o danych
kompetencjach
dodatkowych.
Zwykle zastępujemy kogoś o szczebel wyżej
Mieć kola – Oznacza, że mamy
umówiony ważny telefon z klientem w danym terminie lub w przypadku pracownika szeregowego,
dotyczy sytuacji, w której właśnie
„wpadł” telefon, który należy odebrać. Często stosowane jako wybieg, by wymigać się od dodatkowych obowiązków
SKEP – Rozwinięcie tego skrótu pozostaje dla mnie tajemnicą. Pierwszy człon to skill, a reszta tonie w
morzu korporacyjnego bezsensu.
Całość oznacza cykliczne, zwykle
comiesięczne spotkania indywidualne z bezpośrednim przełożonym.
Dokonywana jest wtedy ocena
pracownika i pojawiają się nowe
cele, do których ów nieszczęśnik
będzie dążył w przyszłości
Nekstepy – Next steps. Ponglishowa wariacja na temat następnych
kroków. Zwykle dotyczy dłuższych
procedur, które trzeba rozbić na poszczególne segmenty
Kołcz – Coach. Trener, psycholog,
osoba wprowadzająca nowych pracowników, jak i generująca szkolenia mające na celu pobudzenie
rozwoju korpoludków. Potencjalne
źródło wytchnienia
Skilsy - Po prostu skills, czyli umiejętności. Ponglishowe subtelności
bywają proste jak konstrukcja cepa
# Albert Kosieradzki

Inwestygacja,
czyli jak inwestować!
Szukasz
dodatkowego
zarobku? Nie wiesz
jak połączyć etat w
korpo z dodatkowym
zajęciem? Kasa się
nie zgadza? Zacznij
inwestować!
Jak podaje GUS, w lipcu bieżącego
roku, przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto było wyższe o 4,9 proc.
w stosunku do roku poprzedniego i
wynosiło 4501,52 zł. Jeżeli nie znajdujesz się w tej grupie albo mimo tego, że
twoje zarobki przekładają się na średnią, a chciałbyś zarobić więcej - mam
dla ciebie rozwiązanie.
Nie ważne ile masz lat, jakie jest twoje wykształcenie, zawód czy hobby.
Możesz zwiększyć zasoby swojego
portfela, handlując z domu na rynkach
kapitałowych. Co to znaczy?
Rynki kapitałowe to segment, na
którym zawierane są transakcje na instrumentach finansowych, takich jak
indeksy giełdowe czy waluty. Jest to
największy rynek tego typu na świecie.
Jego obroty wyliczane są w bilionach
dolarów amerykańskich.
Jak można na tym zarobić?
Najłatwiejszym sposobem na zarobek
w tej dziedzinie jest świadomy handel.
Sprzedawanie i kupowanie może odbywać się przez całą dobę i pozwala na
zyskanie dodatkowego kapitału. Okazja pojawia się regularnie, dzięki wzrostom i spadkom rynków finansowych.
Na początku możesz potraktować
to jako zarobek dodatkowy, jednak z
czasem przy nabytej praktyce i wiedzy,
możesz zostać swoim własnym szefem i pracować w dowolnym miejscu i
o dowolnej porze. Czy nie brzmi to jak
obietnica raju w zestawieniu z korporacyjną pracą na etat?
Najważniejszym punktem tego zadania jest nauczenie się wszystkiego od

podstaw. W internecie można znaleźć
dużo informacji na temat: jak inwestować na giełdzie, co zrobić, aby nie
stracić pieniędzy i jak uniknąć ryzyka.
Oczywiście można wszystkiego krok
po kroku uczyć się samemu, jednak po
co, jeżeli można spotkać się z kimś, kto
przekaże wiedzę w pigułce i ostrzeże
przed zagrożeniami?
Jedną z firm, na którą natknęłam się
szukając informacji o rynkach walutowych, była Fraktal Trader. Dlaczego się
nią zainteresowałam? Ponieważ jest to
firma z ponad 10-letnim doświadczeniem, którym chętnie dzieli się z innymi. Zarabiać może każdy, oni jednak
podpowiedzą jak zrobić to skutecznie.
Nie skupiają się na ogólnikach, a właśnie na tym najbardziej interesującym
temacie: jak skutecznie inwestować.
Gdzie można ich znaleźć?
Firma chętnie udostępnia swoją wiedzę na szkoleniach, które organizowane są w różnych miastach w Polsce.
Koszt szkolenia nie jest wysoki w stosunku do przekazywanej wiedzy oraz
późniejszych zarobków. Za 397 zł traderzy przekazują wiedzę zdobywaną
latami. Uświadamiają nam, jak ważne
jest inwestowanie z głową i analiza
swoich ruchów. Pomagają zdobyć doświadczenie i służą radą. Wyprzedane
szkolenia świadczą o tym, że ludzie
chcą pozyskiwać taką wiedzę, chcą
zarabiać, chcą czuć się niezależni i nie
chcą być niewolnikami korporacji. No
dobrze, ale jak to jest z tymi zyskami?
Ile można zarobić?
A to już zależy tylko i wyłącznie od
ciebie. Wiadomym jest nie od dziś, że
aby coś dostać, najpierw musimy coś
w tę inwestycję włożyć. Na Facebooku
jest wiele funpage’y zajmujących się
tematyką giełdową . Jednym z nich
jest zamknięta grupa Fraktal Trader
(dla kursantów), na której codziennie
zamieszczane są analizy handlowe,
a ludzie wymieniają się doświadczeniem i osiągnięciami finansowymi.
Niekiedy są to są to nawet tysiące złotych tygodniowo. Na przykład wpłata

depozytu w wysokości 5000 zł daje
zysk tygodniowy (sic!) 961 zł, czyli prawie 20 proc. rachunku. Nie znaczy to,
że każdy wkład tego typu gwarantuje
takie zyski. Wszystko zależy od umiejętnego inwestowania i pomnażania
swoich pieniędzy.
Jeżeli nie dysponujesz takim odłożonym kapitałem, to witaj w klubie. Dla
mnie 5000 zł to bardzo dużo i na ten
moment nie mam takich pieniędzy,
żeby je zainwestować- chociaż zysk
bardzo mi się podobał.
Zaczęłam szukać dalej i zauważyłam,
że można zarządzać również małymi
kwotami i również zarabiać. W końcu
nie od razu Rzym zbudowano. Niektóre transakcje mogą być z aż 50-procentowym zyskiem. Przykładowo 300
zł depozytu daje 150 zł. Na początek
tyle mi wystarczy. I powiem szczerze:
przekonuje mnie to, bo nieważne ile
zainwestujesz, jeżeli zrobisz to z głową
możesz tylko zyskać.
Jeżeli marzą ci się dalekie podróże,
więcej czasu z rodziną, mniej pracy
i zajęcie, które może stać się twoim
hobby (bo umówmy się, kto nie lubi
zarabiać) to jest to propozycja dla
ciebie. A gdyby tak wyjechać w Bieszczady? A co tam Bieszczady! Wyjedź
na Malediwy, Kostarykę i kup sobie
najnowsze BMW oraz pracuj z każdego miejsca na ziemi. Nie brzmi fajnie?
No dobrze, skoro już ustaliliśmy, że należy ci się od życia więcej, ale ciągle boisz się ryzyka, chciałabym cię uspokoić.
Traderzy przekażą ci tajniki wiedzy o
tym jak zarządzać: po pierwsze swoim
portfelem, a po drugie ryzykiem, które
jednak wiąże się z tym zajęciem.
Dla czytelników KorpoVoice zniżka
na szkolenie 50 proc. po rejestracji na
stronie www.fraktaltrader.eu z kodem
rabatowym 30031.
W przyszłym numerze relacja z mojego pierwszego szkolenia i kilka wskazówek jak można zacząć zarabiać bez
wychodzenia z domu.
# Magdalena Kazubska
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PRZYJAZNE
OKO SAURONA
Świat jest teatrem, aktorami ludzie, napisał Szekspir w jednym
ze swoich dzieł. To nie tylko chwytliwa maksyma, ale i pewne
spojrzenie na świat. Jako że mistrz dramatu nie pracował w
ołpen spejsie i nie klepał eksela, to możliwość odniesienia
cytatu do realiów korpo świadczy o ponadczasowości
Wchodzę pewnym krokiem do biura, mam na sobie oko Saurona. Tak
nazwałem jedną z moich fantazyjnych koszul. Tę kupiłem w lumpeksie, kilkanaście złotych a mnóstwo
radości z niezwykłego wzoru, w
którym można dostrzec serię oczu
lub po prostu romby wypełnione
kropkami. Strój budzi zainteresowanie pracowników, widzę jak spoglądają znad laptopów i podwójnych ekranów. To nie jest błękitna
koszula, która unifikuje polityków
z całego świata, ani troszeczkę bardziej od niej urozmaicająca przestrzeń krata. „Ale koszula!” - słyszę,
kiedy już docieram do swojego
biurka. O to chodziło! O reakcję.
Wkładając o poranku oko Saurona
zamierzałem urozmaicić czas spędzony w pracy, skupić uwagę na
czymś wyjątkowym, a także znaleźć
się w jej centrum uwagi. To nie próżność przemawia przez tego Pana,
powiedziałby Abraham Maslow,
to potrzeba uznania. W samo sedno, potrzebuję aprobaty swoich
wyborów, nie tylko życiowych, ale
i tych codziennych, niby nieistotnych, lecz tak bardzo kształtujących
rzeczywistość tu i teraz. Koszula
stała się katalizatorem interakcji w
zespole. Światła przez chwilę były
zwrócone na mnie, ale każdym
komentarzem, każdy z odbiorców
przywoływał reflektor w swoją
stronę. Monodram przekształcił
się w krótką formę improwizacji,
w której żywiołowa wymiana zdań
była niczym innym jak realizacją
potrzeby wyrażenia siebie, uznania
uczestnictwa w teatrze, wpłynięcia
na dalsze losy rozmowy. Co więcej,
jej dynamika sprawiła, że z protagonisty szybko stałem się widzem.
Odnosząc się do relacji nawiązywanych w korporacjach jako teatru,
nie sugeruję sztuczności czy wchodzenia w role i odgrywania ich bez
względu na okoliczności, ani nie
postrzegam części pracowników
wyłącznie jako widzów przedstawienia organizowanego przez
ekstrawertyczne gwiazdy biura. Tu
każdy jest aktorem, dynamicznie
zmieniając role, reagując na otoczenie i wpływając na nie własnymi zachowaniami. To w większym
stopniu teatr improwizacji, niż klasyczna sztuka ze ściśle określonym
scenariuszem i obsadą. Każde znalezienie się w nowym środowisku

wyzwala pewną dawkę stresu i
niepewności co do tego, jak w nim
funkcjonować. Jak nie wiesz jak się
zachowywać, zachowuj się przyzwoicie i bądź czujny. Już wstępny
rekonesans zazwyczaj pozwala na
zorientowanie się w kodzie kulturowym, sposobie zachowania,
żartach czy stroju, na które można
sobie pozwolić w biurze. Dla pracownika, który dopiero co wszedł
na deski nowego teatru istotny
jest każdy gest kolegów i koleżanek, ponieważ pozwala zarysować
ramy postępowania. Koszula, która
kolorytem lub krojem odstaje od
szeroko pojętego stylu klasycznego
może być bombą, której wybuch
przynosi szereg skutków: skupienie uwagi, refleksję nad własnym
stylem, nad stylem „ogółu”, nad
tym, co jest w dobrym smaku, nad
odwagą/pochopnością/słusznością zachowania. To przyczynek dla
żartów, poruszenia, umacniania
kontaktów. Wreszcie, to sposób
wyrażenia siebie, i/lub swojego stosunku do stanu zastanego.
Koniec o koszuli, mam ją na sobie,
raz zauważona zaczyna żyć własnym życiem, korpożycie toczy się
dalej. „Kto idzie na kawę?”, zagajam
rutynowo o poranku. Powierzchownie, wzywam do wspólnego
udania się do kuchni celem zrobienia i wypicia kawy. Tak naprawdę,
pragnę towarzystwa, w którym
odwlekę moment poważnego zajęcia się obowiązkami. Jest to oczywiste dla odbiorców komunikatu

– bywa, że wszyscy członkowie zespołu wstają od biurek, a w kuchni
nikt nie staje przed automatem.
Najbardziej znamienny jest poniedziałek, w którym obowiązkowa
jest wymiana wrażeń z weekendu.
Jako że z przyjaciółmi i rodziną nie
widuję się na co dzień, to koledzy
i koleżanki z biura są najwdzięczniejszymi słuchaczami i komentatorami bieżących wydarzeń z życia,
spostrzeżeń i frustracji. Tak jak z koszulą, każdy komunikat to iskierka,
która tworzy łańcuch reakcji, mniej
lub bardziej konstruktywnych rozmów, o równie zróżnicowanym
poziomie humoru, entuzjazmu czy
rozemocjonowania. Bo korporacja to przede wszystkim ludzie! To
znów ten teatr. Spędzamy razem
większość z ośmiu godzin z pięciu
dni w tygodniu: chce się rozmawiać
mimo woli, to z kolei prowadzi do
nawiązywania wspaniałych kontaktów, które nawet jeśli nie wychodzą
poza biurowe ściany, to mogą być
bardzo głębokie. To służy oswojeniu tego diabła zwanego pracą.
Te dwa, zdawałoby się, trywialne
zjawiska z biurowego życia pokazują, jak niby nic nie znaczące
sytuacje wpływają na zacieśnianie
więzi i budowanie przyjaznej przestrzeni. Chciałoby się rzec: korpo
jest teatrem, aktorami...ludzie. Nie
korpoludki, nie korposzczury. Bo
przede wszystkim jesteśmy ludźmi.
Kurtyna w dół.
# Mat Bum
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Zapach nowych książek
Kiedy nasza rodzina wraca z wakacji, opalona,
ze zdartymi kolanami, z bąblami po komarach i
z piachem we włosach, to wiemy, że jeszcze kilka
dni, jeszcze tylko kilka krótkich dni trzeba wytrzymać i wreszcie dzieci pójdą sobie do placówek. Day One. Carte Blanche. New Start. Czyste,
z obciętymi paznokciami, z włosami uczesanymi
na bok, pomaszerują w stronę drzwi, a my odetchniemy z ulgą. Ale zanim dowieziemy projekt
„szkoła” do fazy realizacji, musimy poświęcić
trochę czasu i środków na fazę przygotowaw-

czą. Pamiętaj, że dzieci do szkoły chcą iść nie ze
starym, dziecinnym plecakiem, ale z zupełnie nowym tornistrem, w nowych świecących butach
i z workiem na kapcie z wizerunkiem bohatera
bajki, którego nie znały przed wakacjami! Jeśli
jesteś rodzicem, to doskonale znasz ten temat. A
jeśli nie jesteś, to musisz wiedzieć, że nawet jeśli
wszystkie zaskórniaki zainwestowałeś w drinki z
palemką na plaży albo rozdałeś dzieciom znajomych, żeby sobie pograły w cymbergaja, to dopiero teraz zaczyna się szaleństwo zakupów. I na
pewno nie są to zakupy na letnich wyprzedażach
w galerii handlowej, ani tym bardziej nie chodzi
o wyprzedaż rocznika w salonie samochodowym.
Rodzic na przełomie sierpnia i września staje się
lżejszy o gruby plik banknotów ze względu na mityczny powrót dziecka do szkoły. Bo przecież ze
wszystkich długich spodni dziecko zdążyło wyrosnąć od wiosny. Teraz ich nogawki nie sięgają nawet do kostek. Rękawy w bluzach sięgają ledwie
do łokci, a tiszerty kończą się nad pępkiem. Ale
ubrania to tylko pierwsza pozycja na długiej liście
zakupów. Co dalej? Książki, zeszyty, kolorowe papiery, bibuły, krepiny, flamastry, mazaki, kredki
takie, kredki śmakie, ołówki, gumki, temperówki. Ten excel nie ma końca. I nie myśl sobie, że
pojedziesz do sklepu z wydrukowaną listą, dasz
sprzedawcy i on ci przyniesie wszystko zapakowane w jedno pudełko. Nie, nie, nie. Na zakupy
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musisz zabrać ze sobą Głównego Interesariusza,
czyli dziecko. I to ono ma Głos Decydujący w procesie wyboru produktów. To ono zdecyduje, czy
piórnik ma być w kucyki pony, w Barbie czy też
może cały w brokacie. Twoja rola w tym procesie
ogranicza się do bycia Financial Partnerem. Decyzyjność na poziomie zero. Zapamiętaj to sobie.
Jedyne o czym możesz decydować to wybór Dostawcy. Pamiętaj, że wybór musi być szeroki, ceny
niskie, a dostępność produktów natychmiastowa,
bo rok szkolny tuż-tuż. Korpomama zazwyczaj
robi zakupy w sieci, bo wiadomo, zarobki w korpo nie powalają na kolana. Słyszałam ostatnio, że
pracownicy Mordoru nie noszą ze sobą pasków
z pensją, bo gdyby ulegli wypadkowi, to od razu
pomyślano by, że to było samobójstwo. Zatem
żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, odwiedźcie sklepy internetowe. Papiernik, księgarnię, a na koniec www.sferis.pl – znajdziecie tam
rzeczy do szkoły, o których nawet nie śniliście w

czasach, kiedy sami byliście uczniami. Nowinki
techniczne, gadżety, fajne plecaki, bidony – aż
samemu chciałoby się wrócić do szkolnej ławy!
KorpoSyn wybrał plecak Lassig z potworem i bidon z szopem. Z takimi gadżetami pierwszy dzień
szkoły nie będzie taki straszny!
#Magda Seko

KORPOTATA

Odpocząć po wakacjach
Wakacje, wakacje i po wakacjach... Większości z
nas w końcu udało się wybłagać szefa o dwa tygodnie urlopu i spędzić go wspólnie z rodziną,
najczęściej wyjeżdżając w jakieś fajne miejsce.
Bawiliśmy się więc z dziećmi od rana do nocy,
pływaliśmy w basenie, odwiedzaliśmy niezwykle
interesujące place zabaw, budowaliśmy zamki
lub inne niezwykłe budowle z piasku, zbieraliśmy
muszelki, kamyki i inne możliwe do zbierania
rzeczy. Nie można również zapomnieć o najprzyjemniejszej czynności, której z pasją oddaliśmy
się podczas wakacji, czyli wydawaniu ciężko zarobionych w korporacjach pieniędzy na super zaopatrzonych straganach z chińskimi zabawkami.
Jak wiadomo, wg naszych pociech wszystko jest
tam piękne i zawsze znajdzie się coś, co one mieć
muszą, bo inaczej umrą. Aha, oczywiście obiecują, że będą się tym czymś bawić do końca świata
i o jeden dzień dłużej. Pomijamy fakt, że jak już
jakaś cudowna zabawka znajdzie się w rękach
naszych ukochanych dzieci, to zaraz znajduje się
kolejna, jeszcze ciekawsza, która posłuży dłużej
niż poprzednia, czyli jakieś trzydzieści minut. Ale
cóż, wakacje rządzą się innymi prawami i przymykamy na to oko.
Po urlopie musicie jeszcze dotrzeć do domu, co
łatwe nie jest, bo podczas kilkugodzinnej podróży co pięć minut słyszycie pytanie „czy jeszcze
daleko” na zmianę z deklaracją, że „wszystkim się
bardzo nudzi”. Do tego dochodzą jeszcze propozycje nie do odrzucenia w rodzaju: „a tak w ogóle, to może byśmy się zatrzymali na siku albo na
jakiś plac zabaw”, choć znajdujecie się 10
tysięcy metrów nad ziemią.
Kiedy jednak wreszcie wrócicie, kiedy po
tygodniu upierzecie wszystkie rzeczy (poza
tymi, które nadają się już tylko do śmietnika, bo nie był w stanie pomóc im nawet proszek
reklamowany przez p. Chajzera), kiedy w końcu
dzieci znów zaczną jeść coś innego niż słodycze,
a dziadkowie choć trochę stęsknią się za wnukami i zechcą spędzić z nimi kilka dni, wtedy właśnie nadchodzi czas na wakacje dla was.
Tak, tylko we dwoje, jak Pan Bóg przykazał!
Dobrze jest spędzić trochę czasu wspólnie, bo
taki urlop cementuje rodzinę , ale jednak 14 dni
po 24 godziny z dziećmi, to wyzwanie. Zapewne
odpoczęliście psychicznie, bo dzieciaki nie dały
wam szansy na myślenie o pracy, ale nie oszukujmy się, relaksem nazwać tego nie można.

Póki jeszcze pogoda dopisuje, a w firmie wszystko powoli wraca do działania po okresie wakacyjnym, podarujcie sobie odrobinę luksusu i odpocznijcie. Pomyślcie jak pięknie jest w górach
o tej porze roku lub jak cudowne mają pokoje
w hotelu blisko waszego miejsca zamieszkania.
Spakujcie kilka najpotrzebniejszych rzeczy, podrzućcie dzieci do babci, mówiąc, że to tylko na
chwilkę, po czym wyłączcie telefony i ucieknijcie
na kilka dni. Da wam to solidny zastrzyk prawdziwego relaksu, a co istotniejsze, pozwoli spędzić
trochę czasu jedynie we dwójkę, co jest naprawdę ważne.
Oprócz tego, że tworzycie rodzinę, to musicie
również pamiętać o sobie, aby nie zmienić się
jedynie w tatę i mamę, bo czasu na relacje mąż
- żona lub po prostu mężczyzna-kobieta, już nie
wystarczyło. O wszystko trzeba dbać, o związek
również, bo sam fakt posiadania dzieci nie kończy tematu relacji damsko-męskich. Od wszystkiego trzeba odpocząć, od dzieci czasem też. Zatem czas na weekend, no chyba, że macie szanse
na dłużej!
#Korpotata
www.korpotata.com
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Z pamiętnika
recepcjonistki
czyli kilka słów pomiędzy
„dzień dobry” a „do widzenia”
Nadszedł czas, żeby pokazać korpo z innej strony. Będzie
to perspektywa ludzi, których widzicie codziennie, ale
niespecjalne zwracacie uwagę na ich obecność.
Korpo. Korporacja. Skojarzenie
zawsze to samo: wyścig szczurów. Wysokie szklane budynki,
oślepiające w słońcu blaskiem
swej zajebistości. Deadline, życie
na ASAP-ie. Szybka przerwa na
fajkę i powrót do biura, żeby słuchać trucia szefa i oglądać fałszywe uśmiechy koleżanki z boksu
obok, a w myślach obmyślać jakby jej tu dosypać do kawy środek
na przeczyszczenie tak, żeby nikt
nie zauważył.
Przemykacie obok, przypominając sobie o nas, dopiero kiedy
zapomnicie karty wstępu i ze
słodkim uśmiechem musicie spytać „Czy mogłaby pani otworzyć?
Gdzieś mi się karta zawieruszyła”.
I pani otwiera brameczkę, a wy
biegniecie dopić kawę (oczywiście uprzednio sprawdzając, czy
nie pływa w niej nie do końca
rozpuszczona tabletka na przeczyszczenie).
Odkąd pamiętam, słyszałam opinię, że korpo odmóżdża. Nie doświadczyłam tego, dopóki nie
zasiadłam za wysokim blatem w
szklanym budynku. Pamiętam jak
dziś pierwszy dzień pracy. Gdyby
nie to, że miałam świeżo nałożony żel, z pewnością zaczęłabym
obgryzać paznokcie z wrażenia.
REKLAMA

Wielki świat, stolica, garnitury i
świeżo wykrochmalone koszule.
Punktualnie o 7 rano zjawiłam
się przed rozsuwanymi drzwiami.
Idąc za przykładem panny Steel,
stanęłam na środku chodnika i
zadarłam głowę do góry, podziwiając alpinistów na sznurach.
No może nie do końca chodziło o
taki widok, ale jaki kraj, taki Grey
Enterprises.
Kierownik ochrony obiektu powitał mnie w progu i pokazał szybko
obiekt. Z labiryntu miejsc parkingowych na różnych poziomach,
zapamiętałam tylko gdzie jest
szatnia. Szybko się przebrałam i
pobiegłam do swojej recepcję w
podskokach, gotowa do działania
i z głową pełną romantycznych
scenariuszy, gdy w drzwiach pojawi się on. Mój własny Grey. Padnie na kolana, z miejsca prosząc
mnie, abym spędziła z nim całe
życie i odjedziemy w siną dal,
jego nowiuśkim, lśniącym kabrioletem (młodość matką naiwności i głupoty- jakby powiedziała
moja babcia).
Po godzinie wpisałam dwie pozycje do raportu. Po trzech godzinach miałam ich aż pięć. Po
sześciu godzinach zasypiałam
na siedząco, drgając na odgłos
rozsuwanych się drzwi. Po ośmiu

godzinach miałam ochotę wsadzić sobie długopis w oko. A po
dziesięciu zaczęłam obmyślać
wymówkę, dzięki której uda mi
się wyrwać wcześniej. Po dwunastu godzinach nastąpił przełom. Zadzwonił dowódca, że czas
najwyższy zablokować drzwi i
zasalutować do kamery na pożegnanie. Wybiegłam szybciej niż
przyszłam, odnotowując w pamięci, aby dokupić pakiet internetu i zrobić napad na bibliotekę.
Następnego dnia byłam już przygotowana na wszystko. Ale nie na
16-godzinny dyżur. Pominę jak
wyglądał ów dzień w praktyce.
Powiem tylko, że serwis sprzątający nie miał nic do roboty na koniec dnia, bo nawet w klamkach

można było się przejrzeć. Gdy
wróciłam do domu padłam spać
w tym w czym przyjechałam, a
ostatnią myślą, zanim zapadłam
w sen było „o ja pier...”.
Pobudka o 5 rano. Drzemka w
autobusie. Szybkie zakupy. Trzy
godziny nudy. Przerwa.
Cztery godziny nudy. Przerwa.
Pięć godzin nudy. Koniec pracy.
Błyskawiczne przebranie się.
Biegiem na przystanek. Drzemka
podczas powrotu. Siusiu, paciorek i pcia. I tak codziennie.
Wtedy poznałam na czym polega
prawdziwa miłość do weekendu.
Na świadomości, że o piątej rano
nie będę wstawać z pragnieniem
popełnienia morderstwa z zimną
krwią. Mam wrażenie, że wstawania tak rano bardziej nienawidzi
tylko kierowca autobusu, który
wiózł mnie rano do pracy. Jakby
nie patrzeć, pół autobusu śpi,
podczas gdy on pije właśnie piątą kawę, żeby nas wszystkich nie
wysłać ekspresową windą do nieba. Podejrzewam, że nawet gdyby autobus walnął w słup, tylko
nieliczni uchyliliby oko, żeby zbadać sytuację. Reszta przekręciłaby się na drugi bok, otarłaby ślinę
z kącika ust i dalej by spała. Od
kiedy zaczęłam „karierę” recepcjonistki, codziennie tym samym
autobusem jeździ ze mną pewna
blondynka. Kobitka na oko 40 lat,
blond włosy, natapirowane tak,
że wygląda na pół metra wyższą.

Wsiada cztery przystanki dalej i
siada obok mnie. Nie znam nawet
jej imienia, ale gdy widzę ją w
mieście, to się z nią witam. To zaskakujące, jak wspólne wstawanie
o piątej rano potrafi zbliżyć ludzi.
A tak by the way, jeśli to pani czyta, dziękuję! Gdyby mnie pani nie
budziła na przystanku, na którym
razem wysiadamy (ostatnim, tak
przy okazji), chyba połowę dni w
pracy bym opuściła, bo kierowca
nieświadomy mojej obecności,
pojechałby w drogę powrotną ze
mną, trwającą w błogiej nieświadomości na ostatnim fotelu.

nia. W korporecepcji siedzę ładnych parę lat i niejeden obiekt
odwiedziłam. Wszędzie było tak
samo. Takie same zasady. Taka
sama nuda. A Greya wciąż brak na
horyzoncie. Redaktor poprosiła
mnie, abym napisała kilka słów
(przypominam, 8000 znaków!) jak
korporacja wygląda z perspektywy recepcji, co można by zmienić,
a co zostawić. Takich rzeczy jest
wiele, ale nie zmieściłabym się
w limicie. Dlatego te rozważania
zostawię na następny tekst. Może
przeczyta go mój szef i w końcu
dostanę upragnioną podwyżkę?

Tak wygląda praca recepcjonistki
obiektu. W każdym z nich oczywiście wytyczne odrobinę się
różnią, ale główny zamysł jest
wszędzie taki sam: „siedź na tyłku
12 godzin, ładnie się uśmiechaj
i staraj się nikogo nie zabić, a to
wszystko za najniższą krajową”.
Ok. Może moja praca nie wymaga
ode mnie zbyt wiele ruchu, może
nie noszę worków z piaskiem
na budowie (notabene przez 8
godzin i za dwukrotnie wyższą
stawkę, god damn it!), może nie
zależy ode mnie życie innych, ale
- wierzcie lub nie - ta praca naprawdę potrafi dać w kość.

Obserwowanie jak, drodzy korpoludkowie, chodzicie niczym
zombie -owszem- było zabawne.
Przez pierwsze dwa tygodnie.
Potem naszła mnie refleksja, dlaczego traktujecie recepcję jak
powietrze. Trzy czwarte pracowników mojego obiektu nie potrafi
powiedzieć „dzień dobry”, „do widzenia”, ani „dziękuję” za otwarcie
bramki, której tak naprawdę nie
mam obowiązku wam, jako posiadaczom kart dostępu, otwierać. Robię to tylko z dobroci serca. Już nawet „pocałuj mnie w ...”
byłoby jakimś podziękowaniem.
Doceńcie to. Najbardziej bawią
mnie korpoludki, które sama
jeszcze wpuszczałam na górę
na rozmowę o prace i szkolenia.
Wtedy przystawali i zagadywali
jak wygląda tu praca, a po podpisaniu umowy i otrzymaniu karty
nagle stracili zdolność mówienia.
Serio, ludzie? W umowie macie
zaznaczone „ po 12537646823:
zobowiązuję się do traktowania
ochrony obiektu jako podgatunku ludzi” ? Trochę kultury z rana
nie zaszkodzi. Uśmiechu zresztą
też. Spróbujcie. Następnego dnia
po przeczytaniu tego artykułu
uśmiechnijcie się do zmęczonej
kobiety siedzącej na recepcji. Od
razu poprawi się humor wam i jej.
Może tą kobietą będę ja? i.

Pobudka niekiedy o 4 nad ranem, aby zdążyć na autobus,
nie należy do moich ulubionych
zajęć. Dźwięk ciągle piszczących
bramek, kiedy kolejna osoba nieświadoma znajdującego się na
nich znaku „STOP”, próbuje się
przez nie przedostać do wyjścia.
Siedzenie tylu godzin i wpatrywanie się w przestrzeń za najniższą krajową. Łzy szczęścia, gdy po
prawie dwóch latach i kilku miesiącach batalii, dostajesz w końcu
umowę o pracę. Na miesiąc. Tak
to wygląda...
Uffff. Zbliżam się powoli do magicznej granicy „max 8000 znaków” (kto nie wierzy niech policzy, za mnie robi to program).
Nie pozostaje mi nic innego, jak
przesłać kilka słów podsumowa-
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Horoskop
WODNIK (20 I-18 II)
Przyjdziesz do pracy ledwo
żywy po nieprzespanej nocy.
Postanowisz ożywić się kawą i energetykami. Przedawkujesz i będziesz nadmiernie pobudzony, co objawiać się będzie
nietypowym zachowaniem. Będziesz
skakał po biurkach, rozkręcisz wszystkie
długopisy w firmie oraz postanowisz
usiąść na kolanach każdemu z pracowników. Ten incydent będzie miał wpływ na
twoją ocenę roczną.

RYBY (19 II-20 III)
Dostaniesz awans na leadera
teamu i będziesz mógł sam
zbudować nowy zespół. W wyborze
kierować się będziesz głównie atrakcyjnością fizyczną kandydatów, nie zaś ich
kompetencjami. W efekcie twój nowy
team nigdy nie wyrobi należnego targetu, za to zdobędziesz popularność w
całej firmie, dzięki czemu jeszcze bardziej
umocnisz swoją pozycję.
BARAN (21 III-20 IV)
Po powrocie z urlopu wkroczysz do firmy uśmiechnięty i
wypoczęty. Na miejscu okaże się, że podczas twojej nieobecności w biurze został
przeprowadzony gruntowny remont i zapomniano o zaaranżowaniu miejsca dla
ciebie. Szef postanowi zorganizować ci
na szybko kącik w swoim gabinecie. Od
teraz już codziennie przełożony będzie
patrzył ci na ręce i zaglądał kątem oka w
monitor.
BYK (21 IV-21 V)
Poczujesz się wyczerpany pracą w korpo. Postawisz wszystko na jedną kartę i otworzysz własny
biznes. Postanowisz zostać Panem Kanapką! Nadal mnóstwo czasu będziesz
spędzał w korporacjach, ale tym razem
praca będzie sprawiła ci przyjemność. W
dodatku opatentujesz nieziemski przepis
na kanapkę z kurczakiem i w mig zmieciesz konkurencję z rynku.
BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
W tym miesiącu będziesz
pracować po godzinach oraz
w weekendy. Złośliwy kolega z teamu
będzie rozpowiadał wszystkim współpracownikom, że jesteś korposzczurem.
Zgłosisz się do działu prawnego z proś-

bą o pomoc w przygotowaniu pozwu
o zniesławienie. Prawnik przygotuje pozew, a następnie wystawi fakturę za swoje honorarium. Uznasz, że kolega jednak
tak bardzo cię nie obraził i możecie pogodzić się przy kuflu piwa.
RAK (21 VI-22 VII)
Podczas
cotygodniowego
brejnstormu zostanie ci przydzielone zadanie zrekrutowania nowej
osoby sprzątającej wasze biuro. Spytasz
przełożonego dlaczego właśnie tobie
została przydzielona ta dyspozycja.
Dowiesz się, że jesteś idealną osobą do
przeprowadzania rekrutacji ze względu
na twoje dotychczasowe doświadczenie
zawodowe – pięć lat studiów, siedem
lat pracy na stanowisku menedżerskim
oraz znajomość trzech języków obcych.
Jesteś cenionym pracownikiem.
LEW (23 VII-22 VIII)
Dostaniesz awans i staniesz się
pupilkiem szefa, co odbije się
na twoich dotychczasowych dobrych relacjach z kolegami z biura. Współpracownicy zaczną cię obgadywać za plecami i
będą ci robić złośliwe dowcipy. Któregoś
dnia koleżanka z marketingu zakradnie
się pod twoje biurko i zwiąże ci sznurówkami obydwa buty. Runiesz jak długi
wybijając sobie przedni ząb. Nie ma tego
złego, co by na dobre nie wyszło. Dostaniesz dwa miesiące płatnego zwolnienia
oraz wysokie odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy.
PANNA (23 VIII-22 IX)
Twoja firma wprowadzi nowy
zwyczaj – rozdawania prezentów urodzinowych swoim pracownikom.
Akurat zbliżają się twoje urodziny, także
po cichu będziesz liczyć na to, że otrzymasz prezent pieniężny. W dniu urodzin
podejdzie do ciebie szef i entuzjastycznie
wręczy ci obraz ze swoim własnym portretem i dedykacją „Dla pracownika nr 62
od najlepszego, wyjątkowego i szczodrego szefa”. Prędko pospieszysz do działu
kadr i wymażesz w rubryce z datą urodzenia swój wiek, tak aby na przyszłość
firma nie robiła ci już żadnych prezentów.

laniem w tarczę czyli w wydrukowaną
głowę kolegi oraz zawiesicie jego zdjęcie
w toalecie nad muszlą klozetową. Nielubiany chłopak wróci z urlopu niespodziewanie tydzień wcześniej i poskarży
się prezesowi firmy na ciebie. Trafisz na
dywanik, gdzie gęsto będziesz musiał się
tłumaczyć przed prezesem i firmowym
psychologiem ze swoich relacji interpersonalnych.
SKORPION (24 X-21 XI)
W twojej korpo zepsuje się mikrofalówka i zmuszeni będziecie do jedzenia zimnych obiadów. Wystosujecie do działu księgowości wniosek
o zakup nowej mikrofalówki. Niestety
otrzymacie odpowiedź, że firmy teraz
nie stać na taki wydatek i sugestię, abyście zrobili zrzutkę pracowniczą na zakup
nowego sprzętu. Będziecie oburzeni, ale
mimo to postanowicie kupić wspólną
prywatną mikrofalówkę i pobierać od
działu księgowości opłaty za korzystanie
z niej.
STRZELEC (22 XI-21 XII)
Szefowa przydzieli ci projekt
do skończenia ASAP. Ostatnio
praca ci nie w głowie, bo całymi dniami
wodzisz wzrokiem za śliczną szatynką z
działu kadr. Skup się na pracy, bo szefowa bacznie cię obserwuje. Nie umknęły
jej również twoje spojrzenia kierowane
w stronę kadrowej. Pamiętaj, że twoja
szefowa to koszmarna plotkara i jeśli nie
wywiążesz się na czas z projektu, kobieta
pierwsza poinformuje szatynkę o twoim
zauroczeniu.
.
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Popełnisz ogromny fakap zapominając o uzupełnieniu comiesięcznego timesheet’u, przez co wasz
CFO uzna, że w ogóle nie pracowałeś w
tym miesiącu i nie wypłaci ci wynagrodzenia. Wściekły postanowisz powbijać
gwoździe w opony samochodu dyrektora finansowego, ale zostaniesz przez niego przyłapany na tym incydencie. Poza
brakiem pensji będziesz musiał jeszcze
zmierzyć się z wydatkiem jakim będzie
zakup nowych opon.
#Wróżbitka Maciejka

WAGA (23 IX-23 X)
Współpracownik, którego bardzo nie lubisz uda się na urlop,
a ty w tym czasie wydrukujesz kilka zdjęć
z wizerunkiem kolegi i porozwieszasz po
biurze. Urządzicie sobie zawody ze strze-
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