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W  imieniu korporedakcji i swoim wła-
snym chciałam zaprosić na kolejną 
dawkę korpoabsurdów dnia codzien-
nego. Będzie mocno, bo sporo szcze-

rych słów padnie o korpomężczyznach i korpokobie-
tach (z okazji niedawnych obchodów Dnia Kobiet i 
Dnia Mężczyzn). Będzie odważnie za sprawą naszego 
klienta Pink Shop. Będzie innowacyjnie - z racji kolej-
nej nowej rubryki „ Im się udało”. W sekcji „Uciekinier z 
korpo” mamy prawdziwy hit. Wyobraźcie sobie, że na 
swojej startupowej drodze spotkałam uciekiniera z tej 

samej firmy, z której i ja uciekłam. Czemu uciekł, czym 
się teraz zajmuje? Przeczytajcie koniecznie. 

Gorąco zachęcam też do pomocy korpoludkowi Piotr-
kowi (prywatnie mojemu bratu ciotecznemu), poznaj-
cie jego historię (str. 12), która może być udziałem 
każdego z nas! 

Co więcej? Więcej słońca kochani, więcej uśmiechu, 
więcej „zieleni”, więcej wiosny życzę nam wszystkim. 
Pora wybudzić się z zimowego snu i wykorzystać se-

zon wiosna-lato 2019 najlepiej jak się da. Realizujcie 
pasje, marzenia, pomysły na własne biznesy chowane 
do szuflad biurka przez całą zimę ( jak nie kilka zim). 

Piszcie do nas o tym wszystkim. Wiecie przecież, że tyl-
ko Korpo Voice tworzą prawdziwi korpodziennikarze. 
Bądźmy nimi wszyscy! Bez względu na firmę, branże, 
stanowisko czy miasto. Nie ważne czy jesteś  szefem 
wszystkich szefów z własnym gabinetem, recepcjo-
nistką, programistą czy człowiekiem „na słuchawce”. 
Jeśli masz lekkie pióro i coś do powiedzenia innym 

korpoludkom - nie krępuj się i napisz do nas. Jeśli cze-
kasz na jakiś znak! To, … to jest ten znak!
Dołącz do ekipy korpodziennikarzy obywatelskich i 
twórz z nami ten projekt! Miej wnukom co opowia-
dać na starość. Z tego miejsca pokłony bijemy przed 
działami marketingu, by w swoich media planach 
uwzględniały coraz częściej obecność w najbardziej 
rozchwytywanej gazecie w Polsce. Polecamy się rów-
nież online z naszą nową www.korpovoice.pl! Udane-
go dnia Wam życzę i smacznej porannej kawy. 

#Justyna Szawłowska

Szanowni korpoludzie,
WSTĘPNIAK

Z najnowszego raportu Komisji 
Europejskiej wynika, że wynagro-
dzenia kobiet nadal są średnio 
o 16 proc. niższe niż mężczyzn.  
W Polsce kobiety stanowią tyl-
ko 13 proc. członków zarządów 
i 6 proc. prezesów największych 
firm – wynika z analizy McKinsey, 
przeprowadzonej na początku 
2017 r. Najnowszy raport Hays 
Poland „Kobiety na rynku pracy 
2018” pokazuje z kolei, że nawet 
najbardziej kompetentne i do-
świadczone pracownice potrafią 
być pomijane w momencie przy-
znawania w firmie awansów, a 
kandydatki do pracy przegrywać 
z kandydatami o identycznych 
kwalifikacjach. Tylko 35 proc. Po-
lek i aż 74 proc. Polaków uważa, że 
płeć nie ma wpływu na wysokość 
wynagrodzenia oferowanego pra-
cownikom o podobnych kwalifi-
kacjach. 

Polska rzeczywistość
- Po urodzeniu drugiego dziecka 
miałam obiecany powrót do pracy 
na poprzednie stanowisko – opo-
wiada Aleksandra, która wraz z 
wieloma innymi dziewczynami, 
skomentowała mój facebooko-
wy post, w którym pytam korpo-
dziewczyny o ich doświadczenia 
z dyskryminacją w miejscu pra-
cy. - Niestety szef powiedział mi 
wprost, że zostawiają chłopaka, 
który był na zastępstwo, bo ja 
może zajdę zaraz w następną cią-
żę. Poza tym wolą mężczyzn, bo ci 
są bardziej dyspozycyjni.
Podobnie stało się w przypadku 

Neli. 
- Byłam jedną z lepszych pracow-
nic w biurze projektów, ale gdy za-
szłam w ciążę, po początkowej „ra-
dości” szefa (który „sam ma dzieci 
i wszystko rozumie”) nagle zamie-
szano mnie w nieuczciwy numer, 
który wykręcił inny pracownik – 
wspomina. - Nie przedłużono ze 
mną umowy. 
  Marta, z pytaniami o dzieci i stan 
cywilny, spotkała się już na etapie 
rekrutacji. 
- Na jednej z rozmów zostałam 
zapytana o dzieci: czy planuję je 
mieć, czy może już mam. Zgodnie 
z prawdą, powiedziałam, że mam i 
usłyszałam wtedy: „Wie pani, dzie-
ci chorują.  Już wiedziałam, że nie 
dostanę tej pracy – mówi.
Gdy jednym pracodawcom nie 
podoba się fakt kobiecych możli-
wości prokreacyjnych, innym nie 
pasują kobiety singielki. 
- W firmie, dla której pracowałam, 
doświadczałam dyskryminacji 
dlatego, że jestem bezdzietna i 
niezamężna – opowiada Gabriela. 
- Ciągle słyszałam od kierowniczki: 
„Ty nie masz dzieci, więc możesz 
usiąść nad tym po godzinach, bo 
co niby będziesz robić?”; „Nie do-
staniesz urlopu w lipcu i sierpniu, 
bo pierwszeństwo mają osoby, 
które mają rodzinę”; „Zdecydowa-
liśmy, że ty przyjdziesz w przerwie 
świątecznej, bo nie masz rodziny” 
i tak non stop. Warto dodać, że 
mężczyzn taka dyskryminacja nie 
dotyczyła.
Zarówno w UE, jak i w Polsce,  
prawo zabrania dyskryminacji ze 

względu na płeć. Niestety prze-
pisy swoje, a stereotypy swoje. 
Te drugie nadal często wygry-
wają. Polki opowiadają, że mają 
trudność w zdobyciu posady, 
zwłaszcza w branżach czy na sta-
nowiskach stereotypowo postrze-
ganych jako „męskie”. Są pomijane 
przy awansach; ich koledzy na 
tych samych stanowiskach zara-
biają więcej niż one, a dla wielu z 
nich pułap kierowniczy średniego 
szczebla to maksimum jakie mogą 
osiągnąć, bo potem walą głowami 
w szklany sufit. Co ciekawe, nawet 
jeśli okazuje się, że mogą mierzyć 
wyżej, wiele z nich na pytanie o 
oczekiwane zarobki, podaje kwo-
tę o 30 proc. niższą niż podaliby 
mężczyźni, ubiegający się o tę 
samą posadę. Dlaczego?

Dyskryminacyjna sterylizacja
Według ekspertów od HR ta nie-
wiara we własny sukces i własne 
możliwości kobiet, a także niesię-
ganie przez nie po więcej „niż wy-
pada”, wynika przede wszystkim 
z dominujących w przedsiębior-
stwach męskich stylów zarządza-
nia, z wymogu pełnej dyspozy-
cyjności w pracy, szczególnie na 
stanowiskach kierowniczych i 
zarządczych oraz w niedostoso-
waniu warunków pracy (np. ela-
styczność czasu pracy) do potrzeb 
kobiet, które oprócz roli zawodo-
wej pełnią także inne czasochłon-
ne i obciążające role społeczne. 
  Interesujące, że psychologowie 
pokazują, iż wspomniana tu wcze-
śniej awersja kobiet do negocjo-

wania własnych wynagrodzeń 
znika, gdy np. mają one negocjo-
wać wynagrodzenia dla osób trze-
cich lub gdy po prostu w ogłosze-
niu o pracę wyraźnie zaznaczono, 
że wynagrodzenie może podlegać 
negocjacji, albo też ujawniono, że 
przewidziano inne stawki dla ko-
biet, a inne dla mężczyzn na tym 
samym stanowisku (Mazei i in. 
2015, Hyde 2014). 
„Na swojej drodze zawodowej 
spotkałem wiele kobiet, które 
choć dzisiaj zajmują wysokie 
stanowiska, to na pewnym eta-
pie kariery spotkały się z dużymi 
trudnościami”  – czytamy w ra-
porcie „Kobiety na rynku pracy” 

opinię Macieja Świtka, Dyrektora 
Departamentu Sprzedaży Mul-
tiagencyjnej Open Life Tu Życie. 
„Moim zdaniem wynika to z kil-
ku czynników. Kluczowym jest 
na pewno dojrzałość środowiska 
pracy. Wiele firm rzeczywiście nie 
ułatwia kobietom awansu i rozwo-
ju – zdarza się, że pracodawcy pa-
trzą na kobiety przez pryzmat ich 
stereotypowych obowiązków i ról 
pełnionych poza pracą. Z drugiej 
strony rozwój zawodowy to też 
konsekwencja postawy i życio-
wych doświadczeń.   
  Brak wiary we własne kompe-
tencje i sprawczość w połączeniu 
z wysokim poczuciem odpowie-

dzialności może skutkować mniej-
szymi szansami na awans. Cytując 
Condoleezzę Rice – musimy wyjść 
poza ideę, że kobiety mogą być 
liderkami i zacząć budować ocze-
kiwanie, że powinny nimi być. 
Zmiana zaczyna się od podstaw”. 
Jednak według badaczki sytuacji 
zawodowej menedżerek wyż-
szego szczebla w Polsce, dr hab. 
Agnieszki Gromkowskiej-Melosik 
z Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, zmiana taka może 
nie być łatwa, bowiem dla wielu 
kobiet jest ona kwestią konfliktów 
tożsamościowych.
  Przy założeniu, że „rynek pracy 
funkcjonuje w ramach logiki roz-

Zarabiają mniej niż ich koledzy na tych samych stanowiskach. 
Są traktowane protekcjonalnie, uprzedmiotowiane, pomijane 
przy awansach. Wciąż muszą udowadniać swoją wartość, 
mierzyć się z podwójnymi standardami na rynku pracy. 

Być korpowoman  
i przetrwać
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woju społecznego wyznaczonej 
przez ideologię i struktury pa-
triarchatu (…) można powiedzieć, 
że wielka firma „jest mężczyzną”. 
Logicznie więc w takiej instytu-
cji sukces i karierę mogą uzyskać 
przede wszystkim takie osoby, 
które uosabiają jej „zasady”, czyli 
– upraszczając – jej męskość (i to 
nieodwołalnie w wymiarze tra-
dycyjnym)” .  Kobiety wchodząc 
do takiego męskiego świata, nie-
rzadko muszą stanąć przed dy-
lematem czy „wykastrować się” z 
kobiecości i zacząć zachowywać 
jak facet, czy też obniżyć własne 
aspiracje”.
„Część kobiet zdecydowanych na 
podjęcie rywalizacji z mężczyzna-
mi opartej na zasadach męskiej 
logiki i męskiej racjonalności nie 
ma żadnych problemów z zaak-
ceptowaniem i zaadaptowaniem 
męskiej tożsamości” – twierdzi 
badaczka. „Kończą tradycyjnie 
męskie kierunki studiów, podej-
mują tradycyjnie męskie zawody i 
decydują się na karierę w wielkich 
korporacjach. Logicznie „zwalcza-
ją w sobie” nieprzydatne trady-
cyjne cechy kobiece, a przyjmują 
z ochotą męską „korporacyjną 
tożsamość”, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami” . 
Niestety jedną z konsekwencji 

maskulinizacji karier kobiet jest 
zjawisko określane mianem syn-
dromu królowej pszczół. 

Kobieta kobiecie wilkiem
„Warto przyjrzeć się temu, jak 
kobiety, rekruterki - pogardliwie 
i wyniośle odnoszą się do kandy-
datek w czasie rozmów o pracę” – 
proponuje na Facebooku Maggie. 
„W sytuacji, gdy w czasie takich 
rozmów uczestniczy choćby je-
den mężczyzna np. bezpośred-
ni szef jakiegoś działu, to panie 
rekruterki potrafią już w ogóle 
odstawić show, żeby przestawić 
siebie samą, jako wspaniałą na 
tle kandydatki. Co więcej bardzo 
często szukają potwierdzenia u 
mężczyzny, tak manipulując sy-
tuacją rozmowy o pracę, żeby 
kandydatka wyszła na idiotkę. 
To przykre, że kobiety tak siebie 
wzajemnie traktują” – stwierdza 
internautka…
  Fenomen „królowej pszczół” ba-
dali Zbigniew Piskorz i Aleksandra 
Nowak z Wydziału Psychologii 
wrocławskiego SWPS. Według 
nich typową postawą ,,królowej 
pszczół” jest krytyczny stosunek 
do kobiet z niższych stanowisk, 
przejawiający się niską oceną ich 
ambicji i zaangażowania w pracę. 
Co ciekawe kobiety kierownicy 

nie dystansują się od kobiet z po-
dobnego szczebla kierowania. Te 
oceniają podobnie jak mężczyzn, 
czyli jako osoby zaangażowane, 
ambitne i kompetentne. Według 
badaczy kobiety z syndromem 
„królowej pszczół” akceptują po-
stawy i zachowania sprzyjające 
nierówności płci w miejscu pracy. 
Sprzeciwiają się polityce paryte-
tów, korzystnej dla rozwoju karie-
ry kobiet, próbują zwiększyć swo-
je możliwości w organizacjach 
zdominowanych przez mężczyzn, 
poprzez dystansowanie się od 
koleżanek i jak już wspomnieli-
śmy, oceniają kobiety jako mniej 
ambitne i mniej zaangażowane w 
swoją karierę, stawiając je w nie-
korzystnej sytuacji w porównaniu 
z mężczyznami. 
Z badań Piskorza i Nowak, wynika 
jednak, że dyskryminująca kobie-
ty postawa „królowych pszczół”  
jest przede wszystkim instrumen-
tem zdobycia akceptacji w śro-
dowisku pracy zdominowanym 
przez mężczyzn, co może ozna-
czać, że w środowisku, gdzie ko-
biety, nie musiały przybierać mę-
skiej tożsamości, do podobnych 
zachowań by nie dochodziło.

Na nierówności tracą wszyscy
Świat naukowy dysponuje dzie-

siątkami badań (m.in. Peterson 
Institute for International Econo-
mics czy McKinsey), dowodzą-
cych, że przedsiębiorstwa z co 
najmniej 30-proc. udziałem kobiet 
w organach zarządczych osiągają 
o 6 proc. lepsze wyniki finansowe, 
a organizacje, które dbają o róż-
norodność i równowagę, notują 
przychody nawet o 15 proc. więk-
sze od średniej rynkowej.
  Wieloletnie badania McKinsey 
pokazują, że firmom i organi-
zacjom potrzebni są w równym 
stopniu pracownicy obu płci. 
„Wystarczy spojrzeć chociażby 
na różniące kobiety i mężczyzn 
zachowania przywódcze – wska-
zują eksperci McKinsey. „Kobiety 
zwykle więcej uwagi przykładają 
do rozwoju pracowników, czę-
ściej określają swoje oczekiwania, 
chętniej nagradzają oraz częściej 
są postrzegane jako wzór do na-
śladowania. Style zarządzania 
częściej obecne u kobiet wzmac-
niają poczucie odpowiedzialności 
pracowników oraz przyczyniają 
się do tworzenia przyjaznego i 
nastawionego na współpracę 
środowiska pracy. Te czynniki z 
kolei wzmacniają motywację pra-
cowników i wspierają skuteczność 
działania organizacji” .
Jak zatem powinny budować śro-

dowisko pracy firmy i korporacje, 
żeby walczyć z dyskryminacją ze 
względu na płeć? Z raportu Hays 
Poland wynika, że nie wystar-
czy idea parytetów, choć od niej 
warto zacząć. Menedżerki, które 
na okoliczność raportu przepytał 
Hays, mówią:
Katarzyna Zawodna-Biloch, 
prezes biurowej spółki  
w Europie Śr-Wsch, Skanska:
„Kluczowe jest osiągnięcie masy 
krytycznej, czyli takiego etapu, 
w którym przynajmniej 30 proc. 
menedżerów stanowią kobiety. 
Według Harvard Business Review 
w firmach, w których osiągnięto 
masę krytyczną, produktywność 
jest o 15 proc. wyższa. Pracownicy 
są też bardziej usatysfakcjonowa-
ni, zmotywowani, zaangażowani 
i produktywni. Powinniśmy sty-
mulować ten proces, dostrzegając 
kobiety z potencjałem i zapewnia-
jąc im wsparcie na profesjonalnej 
drodze”.
Aleksandra Babicka,  
Head of HR, HL Tech:
„Podstawą jest wyeliminowanie 
wszelkiej dyskryminacji np. zwią-
zanej z wynagradzaniem. (…) 
Kolejny ważny krok to wykorzy-
stanie postępu technologicznego 
w eliminowaniu potencjalnych 
przeciwności. Mam tutaj na myśli 

możliwość pracy zdalnej, progra-
my wspierające pracę w chmurze, 
komunikację w zespołach wirtu-
alnych. (…) Jako trzeci element 
wskazałabym wszelkie rozwiąza-
nia, które wspierają rolę rodzica. 
Myślę tu o tworzeniu przedszkoli 
w kompleksach biurowych, a na-
wet proponowaniu opieki doraź-
nej dla dziecka w miejscu pracy 
rodzica. (…) Ważne jest także, by 
zachęcać zarówno kobiety, jak i 
mężczyzn do próbowania swoich 
sił w różnych obszarach, szczegól-
nie tych stereotypowo przypisa-
nych do jednej czy drugiej  płci”. 
  Kolejne korporacyjne szefowe 
dodają jeszcze, kierując swój 
przekaz nie tylko do firm, ale 
przede wszystkim bezpośrednio 
do kobiet: „stawiać na różno-
rodność, reagować na wszelkie 
przejawy dyskryminacji, takie 
chociażby, jak organizacja konfe-
rencji, na których panelistami są 
sami mężczyźni, nie rezygnować 
z własnych ambicji, w imię przy-
pisanych kobietom społecznie 
ról, nie bać się wyciągać ręki po 
więcej, mierzyć wyżej, nie czekać 
na sprzyjające warunki, nie pod-
dawać się, działać”.

#Redakcja
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1. W ciągu dnia człowiek ma 
około 70 tysięcy myśli.  Pamiętaj, 
że stajesz się tym, o czym myślisz 
przez większość czasu. Uważnie do-
bieraj zawartość swojego twardego 
dysku! T. Harv Eker poproszony o to, 
by podzielił się najlepszą radą, jakiej 
może udzielić ludziom, powiedział: 
„przede wszystkim przestań narze-
kać. Jeśli zmienisz tę jedną rzecz, 
twoje życie zacznie stopniowo, acz-
kolwiek konsekwentnie zmieniać 
się na lepsze”.  

2. Jak pisał Terry Pratchett: 
„Normalność to tylko wąski krąg 
światła wokół ogniska, a najcie-

kawsze zaczyna się dopiero, gdy 
się odwrócisz”. To, co ludzie uznają 
za normalne, jest najczęściej wy-
padkową poprawności politycznej, 
mody, ich nawyków i wyobrażeń 
o świecie, tradycji, wychowania i 
pochodzenia. Dlatego dużo lepiej 
ustalić co naprawdę lubisz i jakie 
są twoje wartości, a potem zacząć 
działać zgodnie z tym, co dyktuje 
ci serce. Po prostu ustal, co sprawia 
ci radość, a potem rób tego więcej. 

3. Zmaganie się z zazdrością, nie-
nawiścią i niedostatkiem wymaga 
tyle samo wysiłku, co budowanie 
bogactwa, szczęścia i dobrych rela-

cji z innymi. Jedno i drugie jest rów-
nie czasochłonne i męczące, za to – 
jak zapewne się domyślasz – owoce 
tych dwóch postaw diametralnie 
się różnią. Pomyśl więc jak i po co 
wydatkujesz swoją energię.

4. Zastawiałeś się po co w 
drzwiach mamy zamki? Oczywi-
sta odpowiedź, która od razu ciśnie 
się na myśl, brzmi: „dla ochrony 
przed włamywaczami”. Wszyscy 
jednak zdajemy sobie sprawę z 
tego, że wykwalifikowany włamy-
wacz sforsuje każde zabezpiecze-
nie. Okazuje się, że zamki pełnią 
inną rolę. Według Dana Ariely’ego, 
psychologa behawioralnego z 
Duke University, w społeczeństwie 
jest 1 proc. ludzi skrajnie etycznych, 
którzy nie dopuszczą się kradzieży, 
choćby nie wiem co. Jest też 1 proc. 
ludzi, którzy ukradną niezależnie od 
okoliczności. Według tej koncepcji 
zamki powstały z myślą o tym, by 
nie kusić pozostałych 98 proc. ludz-
kości. Nie żyj w ciągłym strachu, ale 
zadbaj o swoje podstawowe po-
czucie bezpieczeństwa. 

5. Z tego co wiem, ludzie wylą-
dowali na księżycu, rozbili atom, 
połączyli planetę przy pomocy 
internetu i linii lotniczych, weszli 
na najwyższe góry, zajrzeli na dno 
oceanów, a profesor Religa potrafił 
przeszczepić człowiekowi serce. Ba! 
Ludzie wymyślili nawet wykałaczki i 
tiramisu! Miej to na uwadze, zanim 

powiesz, że czegoś nie da się zrobić. 

6. To, co ludzie nazywają praw-
dą, jest najczęściej po prostu ich 
punktem widzenia. Jeśli ktoś mówi 
„to oczywiste”, najczęściej oznacza 
to gigantyczną lukę w jego rozu-
mowaniu i fakt, że rzeczy wcale 
oczywiste nie są. Bądź dowolnie 
podejrzliwy wobec ludzi, którzy 
zdają się wiedzieć wszystko i nie 
mają żadnych wątpliwości. 

7. Często istnieje ogromna różni-
ca między tym, co ludzie deklarują, 
a co faktycznie robią. Pamiętaj, że 
ponad 70 proc. społeczeństwa ma 
duży kłopot z prezentowaniem 
postaw asertywnych. Oznacza to, 
że większość ludzi nie potrafi po 
prostu powiedzieć „nie”, gdy nie 
jest czymś zainteresowana. Zamiast 
tego będą twierdzić, że muszą prze-
myśleć sprawę, skonsultować się z 
żoną, zapytać wróżki, albo kota. Po-
tem najczęściej znikają i przestają 
się odzywać. Świadomość tego za-
oszczędzi ci wiele frustracji choćby 
w procesie sprzedaży.

8. Ludzie kłamią. Z różnych po-
wodów. Czasami ze wstydu, cza-
sami by kogoś ochronić, niekiedy 
by oszczędzić sobie kłopotliwej 
sytuacji, ukryć kompleksy, albo nie-
chlubną przeszłość. Według badań 
Biostatu z 2016 roku, Polacy kłamią 
od 2 do 200 razy dziennie, ale nie 
przykładałbym do tych wyników 

Myślokołczing 
PORADY COACHA

zbytniej wagi, gdyż ludzie kłamią 
nawet w anonimowych ankietach, 
chcąc wydać się lepszymi samym 
sobie. To dziwne, ale tak już jest.
9. Fikcja ma moc zmiany rzeczy-
wistości. Okazuje się, że najwięcej 
ludzi w kinie płacze na... bajkach dla 
dzieci. W filozofii nazywa się to pa-
radoksem fikcji. Najbardziej wzru-
szające są dla ludzi rzeczy, które nie 
istnieją, takie jak: muzyka, poezja 
czy literatura. Albo przygody misia 
Koali pragnącego prowadzić teatr. 
Niemniej jednak, niezależnie od 

statusu ontologicznego przedmio-
tu naszych wzruszeń, emocje, ja-
kie przeżywamy są jak najbardziej 
realne i mogą być silną inspiracją 
do zmiany rzeczywistości. Dlatego 
czym prędzej biegnij po książkę, 
albo po bilet na koncert! Zainspiruj 
się, żyj! 

#Piotr Cielecki 
Trener & Coach www.mowy-

-motywacyjne. piotrcielecki.pl 
kontakt@piotrcielecki.pl

Niekiedy w korporacyjnej rze-
czywistości miejsce na kalenda-
rzowym tronie anektuje sezon 
ogórkowy. W 17, 18, 19, wloką 
się niemiłosiernie, a biurowe dra-
maty przychodzą na świat pod 
znakiem wyczerpania zapasów 
darmowej kawy, studenckiego 
spóźnienia Pana Kanapki, czy 
krzywego spojrzenia sprzątaczki. 

Spadek natężenia jałowych obo-
wiązków, warto przekuć w karu-
zelę relaksu. Niech przy biurku 
wybuchnie istny gejzer atrakcji! 
Odświeżamy dawno zapomnia-
ne strony, śmiało głaszczemy 
zakurzone linki, a historia prze-
glądarki odkrywa pradawne, po-
nadczasowe zakątki internetu. 
Stado tańczących kotów, worek 
memów, czy slapstikowe, bole-
sne porażki nieznajomych nie-

szczęśników, pozwolą dotrwać 
do przerwy obiadowej. Jak zwy-
kle dobry planing nie jest zły. Le-
niwy, bezproduktywny czas musi 
zawierać zbilansowaną mieszan-
kę pozorowanych aktywności, 
okraszoną wypoczynkiem.
   Gdy coraz gorętsza aura otoczy 
ciasne, menadżerskie umysły, 
niezwłocznie lobbuj za ałtin-
giem.
Każde spotkanie biznesowe, tre-
ning, czy zmyślony miting, sma-
kują lepiej na łonie natury. Faka-
py pod chmurką pokazują swój 
lepszy profil, słońce radośnie 
ogrzeje wygładzone wiatrem 
oblicze znienawidzonego mana-
gera, a śpiew ptaków odegra klu-
czową rolę w twojej arcyważnej 
prezentacji. Sterane ciało chętnie 
zamieni budżetowe, biurowe sie-
dzisko na miękką, zieloną trawkę.  

W ostatnim przypadku zachowaj 
czujność! Źdźbła czasem skrywa-
ją śmierdzący sekret… Na takim 
tronie nie chcielibyśmy zasiąść za 
żadne skarby!

Pamiętaj, że wraz z kwitnieniem 
flory, zaraz po zamordowaniu 
Bogu ducha winnej Marzanny, 
nadchodzi czas wakacji i wypo-
czynku! Nie odpadnij w przedbie-
gach, dowiedz się w jaki sposób 
zarezerwować termin kosztem 
mniej lotnych współpracowni-
ków, aby nie obudzić się z ręką 
w przysłowiowym nocniku! Nad-
morskie klimaty tylko czekają na 
spragnionych wrażeń kuracjuszy, 
mimo że czasem po prostu nie 
ma fal. W górach na moc atrakcji 
trzeba zasłużyć forsownym 
marszem, ale uzyskane widoki 
pozostaną w korpoludkowym 

umyśle na wiele biurowych mie-
sięcy.    
  Wykonując siedzącą pracę, war-
to zmusić nieszczęsne ciało do 
rozsądnego wysiłku. W organi-
zacji wymarzonego wypoczyn-
ku pomoże zgromadzenie od-
powiednich funduszy. Wzorem 
korporacyjnych starszych nad 
monetą poszukaj oszczędności, 
stosując technikę kostkatingu, 
najczęściej stosowaną pod ko-
niec każdego kwartału. Sprawdź, 
co oferuje pracodawca, sławetne 
wczasy pod gruszą, pieniądze 
za ślub, narodziny potomka, czy 
wsparcie atrakcyjnym kredy-
tem. Odwiedź zawsze pomocny 
i otwarty dla zwiedzających dział 
HR!

 Gdy odnajdziesz excellowy plik 
z planowanymi urlopami, nie za-
pomnij, że to tylko sugestie. Liczy 
się to co w elektronicznym syste-
mie wewnętrznym. Lobby zakoń-
czy się dopiero wraz z uzyska-
nym Sajnofem! Wyślij wniosek 
w odpowiednim terminie, mając 
na uwadze, że w niektórych kor-
poracjach o gruszę ubiegamy się 
przed wypoczynkiem, a u innych 
dobrodziejów zaraz po powrocie 
do pracy. Niczego nie planuj „na 
gębę”, aby uniknąć sytuacji, w 

której naiwnie rezerwujesz hotel, 
a w tym czasie twój towarzysz 
broni dostaje pisemny accept 
terminu wakacyjnego. 

                                              
Korposłownik:

1. W (1...2...3)   –  Enigmatycz-
ny skrótowiec rozwija skrzydła 
do postaci angielskiego słówka 
week, okraszonego stosowną 
liczbą. Liczymy w ten sposób 
wszystkie tygodnie występujące 
w danym roku kalendarzowym. 
O dziwo ów skrót jest zgrabny, 
nie straszy ponglishowym rodo-
wodem i spełnia swoją rolę zna-
komicie! Korporacyjna rzeczy-
wistość byłaby o wiele bardziej 
przyjazna i zrozumiała dla laików, 
gdyby więcej haseł w niniejszym 
słowniku brało przykład z W 
(1...2...3) .

2. Planing – Od angielskiego sło-
wa planning, czyli planowanie. 
Brzydkie spolszczenie, które gu-
biąc jedno „n”, pozbawia szekspi-
rowski odpowiednik godności, 
zakrywając nagość ponglisho-
wym, dziurawym płaszczem. Ku 
przestrodze. Znaczenie omawia-
nego pojęcia jest stosunkowo ja-
sne – proces wyznaczania przyję-

tego sposobu postępowania. Ni 
mniej, ni więcej. Jak w życiu. 

3. Ałting  –  Od angielskiego 
słówka out – na zewnątrz. Do-
datkowo wzbogacone przez kor-
pojęzyk o cechy czasownika, co 
czyni Ałting rodzajem czynności, 
najczęściej używane w przypad-
ku zorganizowanych na łonie na-
tury spotkań, czy prezentacji. 

4. Kostkatting  – Z języka angiel-
skiego cost – koszty oaz cut, czyli 
cięcie. Ograniczenie wydatków, 
często poprzez radykalne wyco-
fanie się z nierentownych roz-
wiązań czy pomysłów. Niekiedy 
w prostej linii dotyczy zwolnienia 
kilku korpoludków. Gdy dostrze-
gamy symptomy owego zjawi-
ska, warto zachować szczególną 
ostrożność w relacjach z przeło-
żonymi. 
5. Sajnof   – Najstarsi mędrcy i 
badacze kultury nie są w stanie 
przybliżyć genezy omawianego 
zwrotu. Składa się z angielskiego 
sign, czyli znak/podpis, oraz of. 
Wiemy jedynie, że oznacza wy-
rażenie pisemnej zgody poprzez 
firmowanie danego dokumentu 
własnym podpisem. 
  

#Albert Kosieradzki

ABC korporacyjnego 
survivalu,
czyli jak przetrwać w gąszczu 
targetów, ASAP-ów i FYI

cz.18
Ten tekst napisał 

korpodziennikarz obywatelski 

Świat jest dziwnym i ciekawym 
miejscem, dlatego warto od czasu do 
czasu przyjrzeć się jego mechanizmom 
i paradoksom. Niektóre z nich mogą cię 
zainspirować, inne pomogą zaoszczędzić 
wielu nerwów i rozczarowań. Istnieje 
również ogromne prawdopodobieństwo, 
że znajomość ich zwiększy twój spokój, 
a nawet przyczyni się do wzmocnienia 
samodzielnego myślenia. Czytasz zatem 
na własną odpowiedzialność!
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Złoto dla zuchwałych 

Etat gwarantuje wiele udogodnień, np. płatny urlop, 

„chorobowe” czy dopłaty do szkoleń. Ponadto pracownika 

zatrudnionego na umowie o pracę chroni Kodeks pracy – 

umowy nie można zerwać bez wyraźnego powodu, a obydwie 

strony obowiązuje okres wypowiedzenia. Poza tym, 

przedsiębiorcy rzadko kiedy pracują „tylko” 40 godzin 

tygodniowo. Etat gwarantuje komfort i stałe zarobki.  

Samozatrudnienie znosi górną granicę tego, co możesz zarobić. 

Czy czeka
nas zmierzch 
etatów?
Jeszcze do niedawna hasło 
„współpraca b2b” mroziło krew 
w żyłach. Mimo że warunki 
na rynku pracy się zmieniły, 
to skojarzenie dalej jest żywe. 
Czy słusznie? Nie do końca. 
Okazuje się, że coraz więcej 
osób patrzy przychylnym 
okiem na własną działalność 
i współpracę z byłym 
pracodawcą. Dlaczego? 
Po prostu etat nie wszystkim
się opłaca.

Zacznijmy od początku. Forma współpracy b2b opłaca się 

pracodawcy – nie musi on odprowadzać składki zdrowotnej, 

chorobowej czy emerytalnej. To stąd brał się dotychczasowy 

nacisk wielu firm na tego typu kontrakty. Po wprowadzeniu 

tzw. Konstytucji Biznesu i ostatnich zmianach ZUS okazuje się, 

że założenie własnej działalności gospodarczej jest również 

opłacalne dla przedsiębiorcy. 

Różnica w zarobkach

Powiedzmy sobie wprost – etat ogranicza możliwość zarobku. 

Osoby samozatrudnione nie tylko mogą podłapywać 

dodatkowe zlecenia bez umowy o dzieło. Mogą przede 

wszystkim… optymalizować swoje finanse. Co to oznacza 

w praktyce? Przy zarobkach rzędu 5800 zł brutto na etacie 

płacisz wyższy ZUS niż przedsiębiorca. Kiedy prowadzisz 

działalność przysługują Ci ulgi w zakresie składek ZUS 

(tzw. ulga na start i mały ZUS). Niestety, jeśli chciałabyś z nich 

skorzystać i zamierzasz robić jako przedsiębiorca to samo, 

co robiłeś na etacie dokładnie dla tego samego pracodawcy, 

musiałbyś odczekać przynajmniej pełen rok, zanim założyłbyś 

firmę. Za to po roku, będzie miał możliwość skorzystania 

z ulg i z podatku liniowego. Dlaczego to takie atrakcyjne?      

Myślisz o przejściu na samozatrudnienie?
Sprawdź zalety pracy na własny rachunek!

Skontaktuj się z naszym doradcą – podpowie Ci najlepsze rozwiązania!
Zadzwoń: 22 439 07 33

Podatki

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy 

mają większą dowolność w kwestii opodatkowania. Do ich 

dyspozycji jest kilka metod rozliczenia się z fiskusem, 

a każda ma swoje wady i zalety. 

Wystarczy spojrzeć:

•  Skala podatkowa – czyli dwa progi podatkowe, które 

wynoszą odpowiednio 18% podatku dochodowego 

do kwoty 85 528 zł, i 32% powyżej tej kwoty,

•  Karta podatkowa – czyli PIT płacony z góry, 

w niskich ratach,

• Podatek liniowy – czyli 19% liniowego PIT. Gratka dla 

każdego, kto osiąga dochód powyżej 100 tys. zł rocznie – 

podatek nie posiada drugiego progu podatkowego,

• Ryczałt – przykładowe stawki to 3%, 5,5% czy 8,5%.

Oczywiście nie każdy może korzystać np. z ryczałtu. Jednak przy odrobinie planowania, można zaoszczędzić już na samych 

podatkach. W tej kwestii może Ci pomóc dobra księgowa, np. z biura rachunkowego Tax Care. Specjaliści podpowiedzą Ci 

również jak krok po kroku założyć firmę, jak zoptymalizować finanse oraz co możesz wpisać „w koszty”.

Koszty prowadzenia działalności

Podatek liniowy oraz skala podatkowa mają jeszcze jedną zaletę 

– część wydatków możemy wpisać w koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej. Co to znaczy? Jeżeli potrzebujesz do 

pracy np. laptopa, telefonu, czy auta (a kto w korpo ich nie 

potrzebuje?) możesz kupić je na firmę. To obniży Twój podatek 

dochodowy… a w niektórych przypadkach zapłacisz też 

mniejszy VAT. Warto zaznaczyć, że w zależności od charakteru 

Twojej działalności, rzeczy które możesz wpisać w koszty, mogą 

się bardzo różnić… szkolenia, oprogramowanie czy rower – opcji 

jest naprawdę wiele.

Więcej niż jeden szef, to… więcej niż jedna wypłata. Specjalista, który do tej pory pracował dla jednej firmy, dzięki 

samozatrudnieniu może brać dodatkowe zlecenia. To pewnie jeden z powodów, dla których co drugi właściciel firmy czerpie sporą 

satysfakcję z pracy (źródło: Tax Care, badanie Indeks Przedsiębiorczości, wrzesień 2018). Ilu etatowców mówi to samo? 

O połowę mniej. Powodem mogą być też elastyczne godziny pracy – w dodatku poza biurem. Czy taka przewaga 

samozatrudnienia oznacza zmierzch etatów? Niekoniecznie.

Wszystko zależy od Twoich priorytetów. Dochodzi również 

kwestia emerytury i opieki medycznej. Na szczęście 

z pierwszym poradzi sobie dobra optymalizacja finansów 

i plan oszczędzania, a drugie możesz sobie zapewnić we 

własnym zakresie. Możesz także skorzystać z usług biura 

rachunkowego Tax Care, które pomoże Ci założyć firmę, 

zapewni Ci obsługę księgową oraz pakiet usług medycznych 

dla przedsiębiorców. 

MAŁY
ZUS

PODATEK LINIOWY

RYCZAŁT

SKALA PODATKOWA
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To jak to było z tym „Mad Me-
nem”?
Tomasz Malak: Fascynował mnie 
świat reklamy, a serial jeszcze tę 
fascynację pogłębił. Myślałem, że 
założę swoją agencję i jak Doniemu 
Draperowi, zaraz trafi mi się duży 
klient, taki Lucky Strike na przykład, 
i będę płynął na fali. Cóż, można 
rzec, że rozczarowałem się rzeczy-
wistością (śmiech), jakoś zupełnie 
nie przystawała do tego, czego się 
po niej spodziewałem.
 
Skąd w ogóle pomysł na agencję 
reklamową? Wcześniej, w korpo, 
zajmowałeś się przecież sprze-
dażą?
Tak, pracując w Polskapresse 
(obecnie Polska Press Grupa - red.) 
zajmowałem się sprzedażą po-
wierzchni reklamowych, ale ponie-
waż firma funkcjonowała w branży 
mediów, moja praca polegała m.in. 
na pozyskiwaniu reklamodawców. 
Zatem już wtedy po raz pierwszy 
zacząłem oscylować wokół rekla-
my i na tyle mi się to spodobało, że 
kiedy odszedłem z korpo szukałem 
czegoś, co będzie bliżej samego 
procesu kreacji, niż sprzedawania 
gotowego produktu.   
  Zatrudniłem się wtedy - jeszcze 
jako handlowiec - w drukarni wiel-
koformatowej, która miała również 
własną agencję reklamową. Tam 
poznałem kolejne aspekty tego biz-
nesu, a potem pojawił się „Ma Men” 

i stwierdziłem: „to biznes dla mnie, 
będzie świetnie, to chcę robić”, i za-
łożyłem Foxmedia. 

Kiedy rzeczywistość nie sparo-
wała się z serialową fabułą, nie 
myślałeś o powrocie do korpo?
Szczerze? Korporacja ma swoje plu-
sy. Są niezłe zarobki, jak przynosisz 
zyski, jesteś doceniany, poznajesz 
mnóstwo ciekawych ludzi, wiele 
możesz się nauczyć. Do dziś wy-
korzystuję to, czego nauczyłem się 
podczas pracy w korpo. 

Ale?
Praca po 12 godzin dziennie, pro-
cedury, rozmywanie odpowiedzial-
ności, tłum ludzi, a znasz w sumie 
tylko tych z twojego piętra. No i 
wyścig szczurów, ten chyba naj-
bardziej mnie przeraził. Komplet-
nie się w nim nie odnajdywałem. 
Chyba wolę tworzyć z ludźmi więzi 
i relacje, niż ciągle kombinować jak 
wyautować przeciwnika. 

Co okazało się najtrudniejsze na 
początku prowadzenia własnej 
działalności?
Urealnienie się. W środowisku mó-
wiło się wtedy, że za dobrym han-
dlowcem klienci pójdą wszędzie. 
Wierzyłem w to. Okazało się, że 
nie do końca tak jest. A jednak po 
wynikach, które osiągałem jako 
korporacyjny handlowiec mogę 
chyba uznać, że nie było ze mną 

tak źle. Niemniej klienci nawet jak 
przychodzili, to z czasem umyka-
li. Jakoś to wszystko ciągnąłem, 
ale żeby to nazwać rozwojem czy 
otrzeć się w tym o sukces... Pojawiła 
się monotonia, a tę słabo toleruję. 
Dwa lata zajęło mi otrząsanie się z 
iluzji i osiągnięcie pewnej bizneso-
wej dojrzałości, która pozwoliłaby 
mi ruszyć dalej w oparciu o realia. 
Mimo że było trudno, nie podda-
łem się. Zbudowałem własne biuro 
projektowe, zatrudniłem grafików, 
podzieliłem obowiązki, a sam zają-
łem się tym, co umiałem najlepiej 
czyli pozyskiwaniem klientów. 

Mała agencja reklamowa na zle-
cenia od dużych rynkowych gra-
czy raczej nie ma co liczyć?
Może nie tyle, że nie ma, ale na 
pewno trudno jest się jej przebić 
wśród konkurencji. By pozyskać 
naprawdę lukratywne zlecenia od 
dużych firm, trzeba się nachodzić. 
My na początku przyjmowaliśmy 
każde, nawet najmniejsze zamó-
wienia. Nie grymasiliśmy, tylko 
krok po kroku, z roku na rok wyku-
waliśmy sobie renomę. Moim ce-
lem było zdobycie kompleksowych 
zleceń i lojalnych klientów.
  Z czasem uświadomiłem sobie 
również, że w zasadzie nie chcę, 
by Foxmedia stały się wielką agen-
cją reklamową, z rozbudowanym 
zespołem, procedurami, spiną i 
pędem jak w korpo. Że bardziej 
zależy mi na stałych, długofa-
lowych relacjach z klienta-
mi. Na relacjach, w ramach 
których będę mógł dobrze 
poznać klienta, będę miał 
czas wejść w jego buty, 
zrozumieć jego potrzeby, 
sposób myślenia i odpo-
wiednio dopasować do niego 
naszą ofertę. 

I udało się?
Trochę to czasu zajęło, ale tak. Po 
ośmiu latach pracy agencji w jej 
postaci dojrzałej, że tak to ujmę, 
nie mogę narzekać na brak zleceń 
i reklamodawców, którzy stale do 
nas wracają. Tworzymy komplek-

sowo projekty reklam i ich druk, 
np. opakowania, których pełno na 
półkach, uczestniczymy aktualnie 
w rebrandingu dużego centrum 
handlowego, nasze projekty oglą-
damy w prestiżowych magazy-
nach, wiele innych stworzonych 
przez nas reklam jest rozsianych po 
całej Polsce. Dziś, jadąc nad morze, 
niemal w każdym miejscu widzę 
efekty naszej pracy i to cieszy, daje 
satysfakcję  nam i co najważniejsze 
naszym klientom, który nam ufają. 
Zbudowałem portfolio z prestiżo-
wych firm. w których rozmawiam 
na co dzień z fajnymi ludźmi - za-
praszam na www.foxmedia.com.pl 
/ klienci.

Mówiąc o kompleksowości ofer-
ty Foxmedia, co masz na myśli?
Projektujemy katalogi, logotypy, 
tworzymy identyfikację wizualną, 
strony www i reklamy internetowe. 

Wykonujemy pełne systemy iden-
tyfikacji wizualnej (Corporate Iden-
tity) firm i instytucji, tworząc księgę 
standardów, zawierającą m.in. logo, 
kolorystykę, liternictwo oraz zasa-
dy zastosowania. W naszej ofercie 
znajdują się między innymi usługi 
z zakresu fotografii produktowej, 
projektowania graficznego oraz 
produkcji i montażu różnego ro-
dzaju reklam wielkoformatowych. 
Dajemy naszemu klientowi ”święty 
spokój – bezpieczeństwo” - u nas 
zaprojektuje, wydrukuje i dostanie 
na biurko wszystko, wystarczy je-
den telefon.

Jak wam się udaje wykonywać 
tak duże zlecenia nie rozbudo-
wując zespołu?
W oparciu o podwykonawców w 
całym kraju. Udało mi się pozyskać 
do współpracy naprawdę świetne 
firmy i świetnych ludzi, na których 
mogę liczyć od lat. Dzięki temu 
wewnętrzny team Foxmedia może 
pozostać kameralnym gronem. W 
prowadzenie agencji zaangażowa-
ły się moje córki, które dziś zajmują 
się obsługą klientów i jako szef i 
ojciec jestem z nich bardzo dumny. 
Mamy też dwóch świetnych grafi-
ków, kreatywnych i zdolnych, no i 

jestem ja, który odpowiadam za 
sprzedaż, druk i całą resztę. 

Robicie nadgodziny?
Rzadko się zdarza, że któ-

ryś z pracowników musi 
zostać w pracy dłużej. Ja, 

co innego. Pracuję jesz-
cze więcej godzin niż 
w kiedyś w korporacji, 
ale jednak to zupełnie 
inna jakość. Tu sam 

organizuję sobie czas 
i jest to zdecydowanie bar-

dziej efektywne, niż wcześniej. Co 
więcej, ta praca mnie nie męczy. 
Może dlatego, że sprawia mi frajdę, 
że tu wciąż dzieje się coś nowego, 
że jest twórczo, kreatywnie. Tak 
więc nawet jeśli klient zadzwoni do 
mnie późnym wieczorem, z proś-
bą: „Malak, ratuj”, to Malak nie ma 
problemu z wykrzesaniem z siebie 

energii i pośpieszeniem na ratunek. 
  Ostatnio na przykład jeden z 
klientów zadzwonił do mnie o 19 
mówiąc, że ktoś nawalił, a on ma 
rano konferencję, na którą musi na 
cito wydrukować jakieś materiały 
– broszury, prospekty. I Malak wy-
drukował, a rano jeszcze zawiózł je 
klientowi do hotelu, gdzie miał się 
odbyć event. A kiedy przypomnę 
sobie jak w korpo ściągali mnie 
z domu po godzinach, bo trzeba 
było na ASAP coś przygotować, to 
jechałem tam jak na skazanie. 

Zmieniła się perspektywa.
Zdecydowanie. Mając własną firmę 
wiesz, że pracujesz na swoje konto. 
W korporacji często twoja praca 
syci nie wiadomo ile dodatkowych 
pomiotów i w końcowym efekcie 
niekoniecznie musi się to w ogóle 
przekładać na twój osobisty sukces. 

Dziś już możesz sobie pozwolić 
na grymaszenie, na odrzucanie 
jakichś zleceń?
Nie sądzę, że będąc małą, rodzin-
ną firmą kiedykolwiek będziemy 
mogli sobie na to pozwolić. Poza 
tym nie widzę powodu, bo to nam 
zapewnia różnorodność. Jeśli ba-
zowalibyśmy wyłącznie na kilku 
stałych klientach, być może popa-
dlibyśmy w rutynę. Dlatego dobrze, 
że są i większe, i mniejsze zlecenia, 
bardziej i mniej wymagające pro-
jekty. To pozwala nam wciąż pozo-
stawać kreatywnymi i rozwijać się. 
Dzięki temu, że obsługujemy duże 
i małe firmy wiemy, że potrafimy 
sprostać każdym wymaganiom.

A gdyby jednak dziś scenariusz z 
„Mad Mena” się spełnił i zjawiłby 
się u was duży gracz z milionem 
dolarów?
Klient jest klientem, my agen-
cją reklamową, więc jeśli tylko są 
moce przerobowe, nie odrzucamy 
żadnych zleceń (śmiech). O szcze-
gółach tego spotkania - obiecuję - 
opowiem następnym razem.

# Justyna Szawłowska

Rzucając korpo i wchodząc na rynek 
reklamy, myślał, że niczym bohater 
serialu „Mad Men” podbije świat. 
Zderzenie z rzeczywistością było bolesne. 
Dziś mądrzejszy o doświadczenia wie, że 
spektakularne kontrakty nie spadają  
z nieba, ale jeśli czegoś bardzo chcesz...

Wrocławski 
Donie Draper

UCIEKINIER Z KORPO
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To, co kiedyś było przywilejem, 
dziś jest oczekiwanym standar-
dem. Korporacje kuszą możliwo-
ścią pracy w domu już na etapie 
rekrutacji. „Nasi specjaliści pracują 
w domu 4 dni w tygodniu” – tak 
głosiła reklama firmy na jednym z 
warszawskich przystanków. Rze-
czywiście, praca zdalna to wygodna 
opcja. Kiedy nie mamy zaplanowa-
nego ważnego spotkania w biurze, 
a czekamy na kuriera, musimy zro-
bić pranie czy posiedzieć z dziec-
kiem – nie musimy iść do biura. Mo-
żemy pracować w kapciach i dresie, 
siadamy wygodnie na kanapie albo 
przy stole w jadalni, logujemy się i 
działamy. 

Pamiętam, jak dostałem taką 
możliwość po raz pierwszy. Wte-
dy jeszcze bardzo się wahałem i nie 
czułem zbyt pewnie. Obawiałem 
się, że system nie zadziała, że In-
ternet w domu padnie albo laptop 
odmówi posłuszeństwa. Raz się 
zdarzyło –dosłownie dwie godziny 
przed końcem pracy pędziłem tak-
sówką do biura, żeby dokończyć 
kilka rzeczy i zdążyć przed dedlaj-
nem. Teraz chętnie pracuję z domu i 
staram się wybierać na ten moment 
dni, kiedy wiem, że niewiele będzie 
się działo, zwłaszcza w środku mie-
siąca. Dzięki temu, w grudniu będąc 
„w pracy” gruntownie sprzątnąłem 
kuchnię i umyłem okna, a wpadają-
ce wczesnym popołudniem maile 
oderwały mnie od sprzątania ła-
zienki. Co jakiś czas jedynie poru-
szałem myszką, żeby na firmowym 

komunikatorze utrzymać status 
„available”. Wszyscy myśleli, że ja tu 
dzielnie czelendżuję i ostro walczę 
na rzecz końcoworocznych wyni-
ków, tymczasem na moim wysiłku 
zyskało moje mieszkanie. 

Home office to też ratunek w 
sytuacjach kryzysowych – kiedy 
zaśpimy, spędzimy poprzedni wie-
czór w barze albo zatrujemy wege-
pierożkami, możemy zalogować się 
i oznajmić, że dzisiaj nie ma nas w 
biurze, inaczej nie damy rady pra-
cować. Tym samym ratujemy nasz 
skromny zasób dni urlopu na żąda-
nie i nie ryzykujemy utraty 20 proc. 
pensji z tytułu pobytu na L4.
Mimo wielu zalet pracy zdalnej, 
trzeba pamiętać o kilku rzeczach. 
Wymaga ona samodyscypliny – ła-
two popaść w słodkie lenistwo. Jeśli 
ktoś nie umie się skupić i reaguje na 
bodźce zewnętrzne, często będzie 
się odrywać od roboty. W domu 
zawsze znajdzie się coś, na czym 
można skupić uwagę – a to zetrzeć 
blat w kuchni, a to posłuchać kłótni 
sąsiadów pod oknem, pośmiać się 
ze straży miejskiej, która właśnie 
zakłada blokady. Bez czujnego 
oka timlidera jest więcej czasu na  
Facebook i telefony do przyjació-
łek. Z drugiej strony, home office 
to ukłon w stronę pracoholików. Po 
10 godzinach spędzonych w biurze 
można dojechać do domu, zjeść 
kolację, pocałować żonę i usiąść 
jeszcze do komputera, niby na 
chwilę, żeby tylko coś dokończyć – i 
siedzieć tak do północy.

  Niestety, przechodząc pod skrzy-
dła kolejnych menedżerów zauwa-
żyłem, że home office w oczach 
niektórych szefów oznacza stałą 
dyspozycyjność i gotowość do wy-
konywania zadań, również poza 
standardowymi godzinami pracy. 
Zwykle jeśli pracujemy w godzi-
nach 8-16, to zdalnie działamy rów-
nież w tym samym czasie. Toksycz-
ny szef będzie oczekiwał, że skoro 
mamy dostęp do zasobów firmo-
wych z komputera prywatnego, to 
możemy w piątkowy wieczór mię-
dzy jednym drinkiem a drugim na 
chwilę się zalogować i coś spraw-
dzić. Taryfy ulgowej nie ma. Spotka-
łem się już z absurdalnymi sytuacja-
mi telefonu od menedżerki o 21.30, 
czy mogę coś poprawić, „bo jej się 
właśnie przypomniało”.  To kobieta, 
która nie ma chyba prywatnego 
życia – w korpo codziennie do 20, 
wraca do domu i jeszcze się loguje. 
Bywa i tak, że wysyła maile w nocy 
z niedzieli na poniedziałek. I chyba 
oczekuje, że pracownicy będą dzia-
łać według tego samego schematu. 
Wychodząc z pracy po skończonej 
zmianie mogą usłyszeć czasem: „a 
nie mógłbyś się zalogować z domu i 
jeszcze raz to wysłać?”. I co z tego, że 
ja to zrobię o 22 – skoro dzisiaj i tak 
w Londynie tego już nikt nie odczy-
ta. Równie dobrze mogę zrobić to 
rano w pierwszej kolejności, zanim 
Wielka Brytania przyjdzie do pracy.           
„Przecież masz dostęp zdalnie” 
– tak, ale mam też swoje życie pry-
watne i plany na wieczór. Babka 
chyba w ogóle nie lubiła, kiedy ktoś 
pracował zdalnie w standardowych 
godzinach. Od razu była wiado-
mość na czacie – a nie dasz jednak 
rady przyjechać dzisiaj? A może 
chociaż na pół dnia? Bo ona akurat 
dzisiaj chciała porozmawiać o tym 
i owym. Dobrze, to się zdzwońmy. 
Nie, bo ona wolałaby osobiście. I 

w takich sytuacjach człowiek ża-
łuje, że w ogóle ktoś wymyślił coś 
takiego jak home office. Muszę też 
wspomnieć, że niektórzy oczekują, 
że odbierze się telefon i zaloguje na 
chwilę również na L4 czy urlopie – 
i to są patologie, z którymi trzeba 
walczyć. A niestety, praca zdalna 
powoduje, że rosną one w siłę. 

Muszę też wspomnieć o kilku 
absurdach związanych z samą 
dostępnością do zdalnych syste-
mów. Bo w niektórych firmach to 
jest wciąż nie standard, a nagroda 
– np. za dobre wyniki, wykazanie 
inicjatywy czy podlizanie się szefo-
wi. Logowanie z domu wygląda w 
większości firm, jak na konto inter-
netowe w banku – wystarczy login 
i hasło, czasem token – i można 
śmigać. Ale pracowałem w firmie, 
gdzie w domu można pracować 
wyłącznie z firmowych laptopów. 
Z tym, że nie dostawało się ich na 
stałe – musiały być zdeponowane 

w firmie, a pracownik jeśli chciał po-
pracować w domu, to miał obowią-
zek przyjechać po nie rano i wtedy 
ewentualnie wrócić i się zalogować. 
Kosmiczna bzdura. Brało się z regu-
ły laptop w poniedziałek i trzymało 
do piątku – ale przed weekendem 
trzeba było odwieźć go do firmy, bo 
a nuż w kolejny poniedziałek z rana 
ktoś inny się po niego zgłosi.     

Zazwyczaj mało kto chciał praco-
wać z domu, skoro wymagało to 
tyle wysiłku. Inna sprawa to fakt, że 
zamiar pracy na home office trzeba 
było zgłosić z jak największym wy-
przedzeniem – co to za luksus w sy-
tuacjach kryzysowych? Coraz bar-
dziej powszechną bzdurą jest też 
to, że skoro pracownicy mają zdalny 
dostęp, to trzeba ograniczyć liczbę 
biurek w korpo. Jakaś nie do końca 
mądra głowa wysnuła bowiem teo-
rię, że przeciętnie w pracy brakuje 
około 10 proc. kadry – z tytułu L4, 
planowanych urlopów i właśnie 

pracy zdalnej. Zatem na 1000 pra-
cowników w biurze zapewnia się 
900 miejsc. Nikt nie bierze pod 
uwagę, że są krytyczne dni w mie-
siącu, kiedy każdy stara się przyjść 
do biura – bo spotkania, rozliczenia, 
zamknięcia kwartału i wygodniej 
pracuje się, mając do dyspozycji np. 
dwa, a nawet trzy monitory. I wtedy 
obowiązuje wyścig – kto pierwszy 
przy biurku. Nie ma miejsca? To 
przecież możesz zalogować się w 
domu. A że na niewielkim laptopie 
ciężko porównywać dane z trzech 
Exceli, to twój problem. Business as 
usual, masz się wyrobić do dedlajnu 
i tyle. 

Kiedy ktoś na rekrutacji kusi was 
opcją pracy zdalnej, dobrze się 
zastanówcie. Czy obiecywany ela-
styczny czas pracy i home office idą 
ze sobą w parze? Bo może być tak, 
że praca dopadnie was w każdym 
możliwym momencie.

#emes

Praca zdalna to standard w większości 
korporacji utożsamiany często z ideą 
work-life balance. Ale benefit szybko 
może zamienić się w niewolnictwo. 
Wystarczy tylko toksyczny szef.

Home office – benefit 
czy kaganiec?

REKLAMA



www.korpovoice.pl 9

Dr Emilia Martin, ekspert Labo-
ratorium Medycznego Diagno-
styka:  Niestety tak jest. Możemy 
mówić o tym, że coś jest dla nas 
ważne ale ciężko nam niektóre na-
wyki wdrożyć w praktyce.  A nawet 
jeśli wdrożymy, to zapominamy o 
prawdziwym celu, który powinien 
nam przyświecać. Osoby zapraco-
wane, dla których ważna jest kariera 
zawodowa czy awans, stawiają sobie 
za cel diety i aktywności fizycznej na 
ogół ładną sylwetkę, dobre samopo-
czucie i satysfakcję. A te efekty, choć 
wiadomo, że cenne, to są przecież 
właśnie „skutkiem ubocznym” dba-
nia o własne zdrowie. Bo to zdrowie 
powinno być na pierwszym miejscu.

Redakcja Korpo Voice: Pani dok-
tor, nasi czytelnicy to osoby czę-
sto przepracowane, działające 
pod presją czasu, żyjące niekiedy 
w stresie. Co grozi korpoludkowi 
pracującemu w takich warun-
kach, jeśli nie zadba należycie o 
swoje zdrowie? 
Pracownicy korporacji, ludzie pra-
cujący intensywnie, w stresie, to 
grupa narażona przede wszystkim 
na choroby cywilizacyjne, które są 
problemem globalnym. Występo-
wanie schorzeń cywilizacyjnych jest 
powszechne, związane głównie z 
nieprawidłowym odżywianiem i sie-
dzącym trybem życia, stosowaniem 
używek, ale również z zanieczysz-
czeniem środowiska i przewlekłym 

stresem. Zaliczamy do nich m.in. 
nadwagę i otyłość, nadciśnienie tęt-
nicze, miażdżycę i jej powikłania czy 
cukrzycę. 
  Ludzie na ogół boją się nowotwo-
rów, śmierci w wypadku drogowym, 
a tymczasem według najnowsze-
go raportu Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowe-
go Zakładu Higieny głównym zagro-
żeniem życia Polaków są choroby 
układu krążenia, które odpowiadają 
za ponad 43% przedwczesnych 
zgonów. Wśród problemów zdro-
wotnych najczęściej powodujących 
niesprawność w Polsce na czwartym 
miejscu (po bólach krzyża, upad-
kach i bólach głowy) jest cukrzyca.  
Wymienione jednostki chorobowe 
rozwijają się stopniowo, zwykle bez-
objawowo…

Wróg zazwyczaj atakuje nas 
niespodziewanie. Co zatem ma 
zrobić korpoludek, aby uniknąć 
choroby?
Musi przede wszystkim wiedzieć, 
że jego codzienne nawyki takie jak 
niewłaściwa dieta, niska aktywność 
fizyczna  mają znaczący wpływ 
na rozwój chorób, a zmieniając je, 
może zapobiec wielu schorzeniom. 
Czujność wzbudzić może wzrost 
masy ciała oraz obwód w pasie. 
Obiektywną manifestacją problemu 
są natomiast niekorzystne zmiany 

wartości laboratoryjnych parame-
trów biochemicznych. Reasumując 
pracownik korporacji, biorąc pod 
uwagę jego styl życia i warunki w 
których pracuje, powinien regular-
nie badać się….Wówczas wcześnie 
wychwycone zmiany mogą być sko-
rygowane właśnie modyfikacjami 
stylu życia i diety.

Jakie konkretnie badania Pani 
doktor rekomenduje? 
Proponuję pakiet badań oferowany 
w ramach Kampanii profilaktycznej 
sieci DIAGNOSTYKA. Wyniki tych 
badań pomogą ocenić natężenie 
patologicznych procesów metabo-
licznych toczących się w organizmie. 
Warto oznaczyć profil lipidowy (li-
pidogram), którego poszczególne 
parametry informują o zagrożeniu 
chorobami sercowo-naczyniowymi. 
Zaburzenia metabolizmu węglo-
wodanów, mogące prowadzić do 
rozwoju pełnoobjawowej cukrzy-
cy z wszystkimi jej powikłaniami 
uwidocznić mogą wyniki oznaczeń 
glukozy, hemoglobiny glikowanej 
oraz wskaźnika insulinooporności 
(HOMA-IR).     
  Warto też poznać kondycję wątro-
by, która w wyniku niekorzystnych 
przemian metabolicznych może 
ulegać stłuszczeniu, w konsekwen-
cji którego rozwinąć się może mar-
skość, a nawet rak tego narządu. Ob-

raz ogólnego stanu zdrowia danej 
osoby dopełniają wyniki morfologii 
krwi. Wyniki badań można potem 
skonsultować u specjalistów serwisu 
uPacjenta.pl.

Czy badania te przeznaczone są 
zatem tylko dla osób martwią-
cych się swoją wagą? Nie! Chociaż 
wyniki badań w pakiecie mogą 
stanowić ostatni sygnał alarmowy, 
stymulujący do wizyty u lekarza i 
rozpoczęcia leczenia – czy to za po-
mocą zmiany diety i stylu życia, czy 
to za pomocą farmakoterapii, to 

mogą być też stosowane w ramach 
profilaktyki. Sprawność procesów 
metabolicznych zmienia się z wie-
kiem - nie bez powodu choroby 
układu krążenia czy cukrzyca najczę-
ściej dotykają ludzi po 50. roku życia.  
Rozpoczynając regularne monitoro-
wanie stanu zdrowia poprzez ocenę 
zaproponowanych parametrów 
już w młodości mamy możliwość 
wcześniejszego wychwycenia nie-
korzystnych zmian i zapobieżenia 
rozwojowi ich groźnych następstw. 
Zachęcam pracowników korporacji 
do podjęcia tego wyzwania. 

„Szlachetne zdrowie, nikt się dowie 
jako smakujesz, aż się zepsujesz”… 
Większość z nas, w tym pracownicy 
korporacji, z pewnością znają ten 
fragment fraszki Kochanowskiego, być 
może nawet temat zdrowia jest dla nich 
ważny,  ale tylko w teorii…

Zdrowotne
korpochallenge 

REKLAMA

Dr n. med. Emilia Martin 
ekspert Laboratorium 
Medycznego Diagnostyka
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Niejednokrotnie prawidłowa inter-
pretacja tych przepisów dla kogoś, 
kto nie zajmuje się na co dzień 
kwestiami prawnymi, jest skompli-
kowana i może prowadzić do kon-
fliktów pomiędzy spadkobiercami - 
zwłaszcza, gdy w grę wchodzi duży 
majątek.

W procedurze spadkowej należy 
odróżnić postępowanie o stwier-
dzenie nabycia spadku oraz o dział 
spadku. Pierwsze prowadzi do 
ustalenia kto i w jakiej wysokości 
dziedziczy po zmarłym. Drugie na-
tomiast ma na celu podział spadku, 
głównie majątku, który pozostawił 
po sobie zmarły, pomiędzy osoby 
uznane za jego spadkobierców. 

Polskie prawo przewiduje dwa 
sposoby dziedziczenia majątku po 
zmarłym: testament oraz dziedzi-
czenie ustawowe. Testament to nic 
innego jak wyrażona, zazwyczaj w 
formie pisemnej, wola zmarłego co 
do rozporządzenia swoim mająt-
kiem.  Innymi słowy, to zmarły usta-
la kto i co ma po nim dziedziczyć. 
W drugim przypadku krąg spadko-
bierców ustalony jest przez przepi-
sy Kodeksu cywilnego. Na przykład 
po matce dziedziczyć będzie co do 

zasady, zgodnie z ustawą, jej małżo-
nek oraz jej dzieci. 
  Gdy mamy już ustalone kto i w 
jakiej części dziedziczy po zmar-
łym, należy ten spadek podzielić, 
zgodnie z wysokością udziałów 
posiadanych przez spadkobierców. 
Dział spadku bywa niejednokrotnie 
procesem długotrwałym i skom-
plikowanym, chociażby z uwagi na 
trudność w ustaleniu co wchodzi w 
skład takiego spadku i jaka jest jego 
wartość. To właśnie na tym etapie 
najczęściej dochodzi do konfliktów 
pomiędzy spadkobiercami. Wtedy 
też koniecznym staje się wszczęcie 
postępowania sądowego, w trak-
cie, którego sąd ustala co wchodzi 
w skład takiego spadku oraz w jaki 
sposób należy go podzielić.

Tematyka związana z wpływem 
treści testamentu oraz dokonanych 
za życia spadkodawcy darowizn 
na dziedziczenie ustawowe jest 
bardzo rozbudowana i mało przy-
stępna dla osób nieposiadających 
wiedzy prawniczej. Dlatego też 
każdą sprawę spadkową, w której 
w grę wchodzi darowizna bądź 
testament należy rozpatrywać in-
dywidualnie. Możliwe jest jednak 
wskazanie kilku ogólnych zasad i 

reguł z tym związanych, które war-
to znać przed sporządzaniem przez 
spadkodawcę testamentu bądź do-
konaniem darowizny. 
  W praktyce zawodowej często 
spotykam się z myśleniem, że jeżeli 
przyszły spadkobierca, posiadający 
przykładowo córkę i syna, daruje 
nieruchomość o wartości 400 000 zł , 
bądź zapisze ją w testamencie tylko 
synowi, to córka (de facto przyszły 
spadkobierca ustawowy) nie bę-
dzie miała żadnych praw do nieru-
chomości ani roszczeń związanych 
z takim zachowaniem rodzica. Nic 
bardziej błędnego. W przypadku 
pominięcia w testamencie drugie-
go dziecka, będzie mu przysługi-
wało roszczenie o zachowek. Co do 
zasady zachowek przysługuje dzie-
ciom, małżonkowi oraz rodzicom 
spadkodawcy, którzy byliby powo-
łani do spadku zgodnie z Kodek-
sem Cywilnym (dziedziczenie usta-
wowe). Należny zachowek ustalany 
jest w wysokości 2/3 udziału spad-
kowego (w przypadku trwałej nie-
zdolności do pracy i dla małoletnie-
go) bądź w wysokości 1/2 udziału 
spadkowego (w pozostałych przy-
padkach), który by takiej osobie 
przysługiwał, gdyby dziedziczyła 
na podstawie ustawy. W przedsta-
wionej sytuacji, przy założeniu, że 
jedynym składnikiem spadku jest 
w/w nieruchomość, drugie dziecko 
będzie miało względem swojego 
brata roszczenie o zachowek w wy-
sokości 1/4 wartości spadku (400 
000 zł), a więc w kwocie 100 000 zł.

Nieco bardziej skomplikowanym 
tematem jest darowizna, uczynio-
na za życia na rzecz jednego dziec-
ka. Posługując się w dalszym ciągu 
powyższym przykładem, możemy 
sobie wyobrazić sytuację, że po 
przekazaniu w/w nieruchomości 
synowi, dochodzi do śmierci rodzi-
ca a w wyniku tego dziedziczenia 
także dzieci, zgodnie z ustawą – 
każde z dzieci po 1/2 udziału. W 
związku z darowizną nieruchomo-
ści dokonaną za życia, rodzic nie 
pozostawia po sobie jednak żadne-
go spadku. Co wtedy? Pomimo iż 
faktycznie nie ma żadnego spadku, 
którym dzieci mogłyby się podzie-
lić, to istnieje możliwość żądania za-
chowku na zasadach określonych 
powyżej. Darowiznę dokonaną na 
rzecz syna dolicza się bowiem do 
spadku przy obliczaniu zachowku. 
  Zasadą jednak jest, że przy obli-
czaniu zachowku nie dolicza się 
do spadku drobnych darowizn, 
zwyczajowo w danych stosunkach 
przyjętych, ani dokonanych przed 
więcej niż dziesięciu laty, licząc 
wstecz od otwarcia spadku (zazwy-
czaj dzień śmierci spadkodawcy) 
darowizn na rzecz osób niebędą-
cych spadkobiercami albo upraw-
nionymi do zachowku (zgodnie z 
regułą wskazaną powyżej). 
Modyfikując powyższy przykład, 
nieco inaczej rzecz wygląda w przy-
padku, gdy po rodzicu pozostał 
spadek w postaci np. nieruchomo-
ści o wartości 400 000 zł, samocho-
du o wartości 50 000 zł, a syn za ży-
cia otrzymał mieszkanie o wartości 
200 000 zł. W takiej sytuacji istnieje 
możliwość zaliczenia dokonanej 
przez rodzica darowizny nierucho-
mości na tzw. schedę spadkową, 
chyba że została ona uczyniona ze 
zwolnieniem z zaliczania. Scheda 

Prawo spadkowe stanowi m. in. zbiór 
zasad postępowania, które obowiązują 
na wypadek śmierci osoby fizycznej 
(spadkodawcy). 

Testament i darowizna
a skutki w prawie spadkowym dla  
spadkobierców ustawowych

PORADY PRAWNE
spadkowa to, ogólnie 
rzecz ujmując, majątek 
odziedziczony po spad-
kodawcy, w którego 
skład wchodzą zarówno 
rzeczy uzyskane po jego 
śmierci, jak i te uzyskane 
w drodze darowizny za 
jego życia. Co do zasa-
dy zaliczenie na schedę 
spadkową przeprowa-
dza się w ten sposób, że 
wartość darowizn doli-
cza się do spadku, który 
ulega podziałowi mię-
dzy spadkobierców, po 
czym oblicza się schedę 
spadkową każdego z tych spadko-
bierców (zgodnie z jego udziałami), 
a następnie każdemu z nich zalicza 
się na poczet jego schedy wartość 
otrzymanych darowizn. 
  Przekładając to na w/w zmodyfiko-
wany przykład, schedą spadkową 
będzie spadek o wartości 650 000 
zł, w skład którego wejdą opisane 
wyżej nieruchomości oraz samo-
chód. Udział w schedzie każdego 
z dzieci będzie wynosił po 325 000 
zł (scheda 650 000 zł * 1/2 udziału). 
Ponieważ syn otrzymał już daro-
wiznę w wartości 200 000 zł, to z 
pozostałego do podziału majątku 
spadkowego może otrzymać tylko 
125 000 zł. Siostra natomiast otrzy-
ma spadek o wartości 325 000 zł. 
Gdyby natomiast darowizna została 
udzielona ze zwolnieniem z zalicza-
nia na schedę spadkową, każde z 
dzieci otrzymałoby spadek o warto-
ści 225 000 zł (scheda 450 000 zł * 
1/2 udziału).

Należy jednak mieć na uwadze, że 
to czy darowizna została zwolniona 
z zaliczenia na schedę spadkową 
nie ma żadnego znaczenia przy 

ustaleniu ewentualnego zachowku 
oraz osób zobowiązanych do jego 
zapłaty. Omawiane zwolnienie jest 
brane pod uwagę tylko i wyłącznie 
przy podziale majątku spadkowe-
go.
  Reasumując powyższe, przekaza-
nie jednemu dziecku nieruchomo-
ści w testamencie bądź darowizną 
udzieloną za życia, może powodo-
wać szereg roszczeń ze strony dru-
giego dziecka.  Jeżeli jednak inten-
cją rodzica jest przekazanie domu 
tylko synowi, z wyłączeniem córki, 
to najlepszym rozwiązaniem jest 
dokonanie tego w formie umowy 
dożywocia. Umowa ta nie powo-
duje roszczeń na gruncie prawa 
spadkowego. Mocą tej umowy syn 
w zamian za przeniesienie własno-
ści nieruchomości na jego rzecz zo-
bowiązuje się zapewnić rodzicowi 
dożywotnie utrzymanie.

#Katarzyna Buratowska, 
partner w kancelarii Hunek i 

Wspólnicy, ekspert serwisu 
benefitprawny.pl.

Katarzyna Buratowska 

Od trzech tygodni można korzystać już z nowego 
obiektu w uzdrowiskowej Szczawnicy – Hotelu 
Szczawnica Park Resort & Spa. Podczas oficjalnego 
otwarcia, 9 marca, goście zwiedzający obiekt, mogli 
obejrzeć miejsca, które na co dzień są poza ich 
zasięgiem.

Głównym punktem otwarcia była uroczysta gala, którą 
swą obecnością zaszczycili licznie przybyli goście z 
kraju i zagranicy. Zaprezentowano kilkuminutowy 
film, opowiadający  historię powstania hotelu, 
opierający się na wspomnieniach współwłaścicielki 
Renaty Goreckiej.  W filmie pokazano nie tylko zdjęcia i 
nagrania dokumentujące budowę, ale także wypowiedzi 
partnerów, którzy brali udział w powstaniu obiektu. 
Wszystkie te zabiegi posłużyły do zilustrowania drogi, 
którą trzeba było pokonać i przeciwności, z którymi trzeba 
było się zmierzyć, by w sercu Szczawnicy stanął hotel 
mogący konkurować z najlepszymi resortami nie tylko 
Szwajcarii, skąd czerpano inspiracje, ale i całego świata.
Galę uświetnił występ jazz-soulowej wokalistki i 
pianistki Karen Edwards, zdobywczyni nagrody 
Grammy, a unikalne menu oparte na lokalnych 
smakach i produktach przybliżyło gościom możliwości 
hotelowej kuchni. 
Hotel Szczawnica Park Resort & Spa ****, to położony 
w Pieninach kompleks 110 pokoi i apartamentów, 

zaprojektowanych tak, aby łączyć nowoczesny 
design, komfort i wyjątkowy charakter regionu.  Hotel 
swą ofertę kieruje zarówno do rodzin z dziećmi, 
szukających odpoczynku i możliwości spędzenia 
czasu, korzystając z licznych atrakcji regionu, jak 
i klientów biznesowych, oczekujących najwyższej 
jakości obsługi i bogatego zaplecza konferencyjnego. 

Nowy biznesowo-lifestylowy  hotel pojawił się 
w Warszawie i biznesowej dzielnicy Mokotów. 
Wysublimowany design, tętniące życiem 
lobby, farmerski koncept kulinarny i dbałość o 
doświadczenia gości to cechy charakterystyczne 
obiektu zlokalizowanego w pobliżu warszawskiego 
lotniska. 

Niedawno otwarty hotel w sercu warszawskiego Mordoru 
przy ul. Postępu 4 to szósty obiekt austriackiej grupy 
Vienna House. Siedmiokondygnacyjny budynek wyróżnia 
się swoim industrialnym charakterem. Betonowe i stalowe 
elementy tworzące łączą się z ocieplającą wnętrza bujną 
zielenią oraz dużymi oknami od podłogi do sufitu. Lampy, 
wiszące żyrandole, sofy, krzesła to prawdziwe perełki. W 
Vienna House Mokotow Warsaw wszystkie elementy są 
przemyślane.

Dbałość o dobre samopoczucie gości
Hotel zlokalizowany jest dziesięć minut jazdy 
samochodem od lotniska. Jego oferta została 
przygotowana z myślą o komforcie i potrzebach osób, 
które doceniają nowoczesne rozwiązania technologiczne, 
dbają o zdrowie i środowisko. Wystarczy użyć aplikacji 
w smartfonie aby zameldować się czy zamówić kolacje 
czy śniadanie do pokoju. Do dyspozycji przeznaczono 50 
miejsc parkingowych oraz 164 pokoi z dwoma dużymi 
łóżkami, Smart TV,  designerskimi ekspresami do kawy,  
a nawet wanną w łazience. W ofercie znajdują się także 

pokoje przeznaczone dla alergików oraz sala fitness z 
widokiem na miasto 24/7. 

Farmerski koncept kulinarny
Restauracja Greenhouse jest „zielona” nie tylko z nazwy. 
Menu bazuje na świeżych produktach od lokalnych 
producentów – zarówno jeżeli chodzi o roślinne, jak i 
mięsne specjały. W karcie znajdziemy zarówno tatar z 
buraków i wołowiny, sałatkę z cytrynowego jarmużu 
i oryginalny sznycel wiedeński, talerz grillowanych, 
sezonowych warzyw i wyśmienite steki. Każdego dnia 
szef kuchni proponuje inny zestaw bazujący na zbożach i 
świeżych warzywach.

Wszystko to mogła podziwiać i smakować także nasza 
redakcja podczas otwarcia.  Miejsce bardzo nam się 
spodobało i je polecamy:  
www.viennahouse.com/mokotow-warsaw. 

Nowy czterogwiazdkowy 
hotel otwarty w Pieninach

Vienna House Mokotow 
Warsaw powitał 
pierwszych gości

NOWE HOTELE
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Rety, u was w siedzibie jak nie 
w korpo. A gdzie atmosfera 
pośpiechu, nerwowości? Gdzie 
garnitury, garsonki i cała reszta 
korporacyjnego emploi?
Anna Romańska: Każdy ubiera 
się tak, jak chce, w co chce i w 
czym się dobrze czuje. U nas liczą 
się realne wartości, a nie fasado-
wość. A co do ciszy i spokoju, to 
dziś po prostu piątek, więc gros 
naszych pracowników pracuje 
zdalnie. Na co dzień nasze biuro-
we przestrzenie bardziej tętnią 
życiem, ale zdecydowanie ner-
wowość czy pośpiech w nich nie 
dominują.

Macie tu jeden wielki open spa-
ce. Nawet szef nie ma swojej 
„kanciapy”, w której mógłby 
skryć się przed pracownikami. 
Anna Romańska: Swoje pokoje 
mają u nas jedynie dział prawny 
i księgowość, ze względu na cha-
rakter ich pracy, zaś reszta z nas 
pracuje w przestrzeni wspólnej. 
Ale tu nikt przed nikim nie musi 
uciekać czy się kryć. Dbamy o to, 
żeby każdy czuł się tu dobrze, 
swobodnie, był częścią zespołu. 
Szef nie jest personą, którą widuje 
się jedynie w wyjątkowych oko-
licznościach, zamknięty w swojej 
złotej twierdzy, bez kontaktu z 
zespołem. Jest jednym z nas, każ-
dy, w każdej chwili może do niego 
podejść, porozmawiać. 
  Wszyscy jesteśmy ze sobą „na ty”, 
nie tworzymy sztucznych barier, 
wręcz przeciwnie - staramy się 
tworzyć dobrą atmosferę i dbać 
o komfort ludzi, którzy u nas pra-
cują. Ogromnie ważna jest dla 
nas realizacja w praktyce wartości 
firmy – pracy zespołowej, chęci 
ciągłego rozwoju, odpowiedzial-
ności, dostarczania partnerom 
i klientom wartościowych roz-
wiązań. Żeby wartości nie były 
jedynie slajdem w prezentacji, 
powinny być one stosowane we-
wnątrz organizacji, a pracownicy 
w te wartości powinni wierzyć i 
się z nimi utożsamiać – wtedy ich 
satysfakcja z pracy rośnie.
To ważne, w końcu w pracy spę-
dzamy dużą część naszego życia.
Anna Romańska: Dokładnie, 
dlatego naszym zdaniem warto 
zatroszczyć się o to, by było to 
miejsce, do którego przychodzi 
się z przyjemnością. W dużej mie-
rze to zadanie działu HR, ale pra-

cownicy też muszą się starać, mu-
szą czuć, że to jest ważne i chcieć 
to pielęgnować. Ważny jest dla 
nas etos pracy i to, by obowiązki 
wykonywać w niezwykłej atmos-
ferze, którą współtworzymy. Dla-
tego też rekrutując nowych ludzi, 
zwracamy uwagę czy dana osoba 
ma zarówno odpowiednie kom-
petencje, potrzebne na danym 
stanowisku, jak i to, czy wpisze się 
w wartości i kulturę organizacyjną 
naszej firmy.

Trudne zadanie, zważywszy na 
fakt, że mamy obecnie w Polsce 
rynek pracownika i o kandyda-
tów, zwłaszcza wykwalifikowa-
nych, łatwo nie jest. A co jeśli 
pojawia się ktoś kompetentny, 
ale czujecie, że jednak może nie 
pasować do waszej firmy?
Maja Kopacz: Możemy spróbo-
wać dać sobie nawzajem szansę. 
Z doświadczenia jednak wiemy, 
że ci, którym nie pasują nasze 
wartości i którzy nie potrafią się 
dostosować do innych czy grać 
zespołowo, do jednej bramki, 
zwykle po jakimś czasie odcho-
dzą. Na szczęście takie przypadki 
są u nas sporadyczne. Większość 
z ludzi, którzy do nas dołączają, 
szybko się z nami nie rozstaje. 
Zresztą sama jestem tego najlep-
szym przykładem. 
Anna Romańska: Rzeczywiście 
Maja jest z tego pokolenia, z któ-
rym ponoć współczesne korpo-
racje mają największy problem. 
Bo roszczeniowi, bo domagają 
się work-life balance, bo stawiają 
warunki. My nie obrażamy się na 
rzeczywistość, tylko przyjmujemy 
ją do wiadomości i staramy do 
niej dostosować. Jeśli mamy po-
kolenie, które prezentuje takie, a 
takie cechy, ma takie, a takie po-
trzeby, po prostu zastanawiamy 
się, jak w takiej sytuacji budować 
kulturę organizacyjną firmy, by 
nam się razem dobrze pracowało. 
Zmienia się rzeczywistość, więc i 
my musimy. Musimy, ale i chcemy, 
bo zmiany rozwijają. 

To chyba teraz powinnam zapy-
tać Maję, jak z jej punktu widze-
nia to wygląda.
Maja Kopacz: Faktycznie, przy-
chodząc do Aasy na rozmowę w 
sprawie pracy, byłam chyba taką 
osobą, która niektórym rekrute-
rom jawi się jako „współczesny 

koszmar” (śmiech). Studiowałam, 
miałam  sporo nauki, więc zale-
żało mi, by mieć pracę w określo-
nych godzinach od 9 do 17.
Tymczasem, wszędzie podczas in-
terview, pytano mnie o mój stosu-
nek do zostawania po godzinach. 
Od razu mówiłam, że ja się na to 
nie piszę i... było po rozmowie. Do 
Aasa też przyszłam, startując na 
stanowisko recepcjonistki i jasno 
poinformowałam, że szukam pra-
cy „od – do” i że właściwie to ja tyl-
ko tak na dwa, góra trzy miesiące. 
Nikt się tym nie obruszył, przyjęto 
mnie. W efekcie jestem tu już trzy 
lata, niezwykle szybko rozwinę-
łam się w strukturach firmy i jak 
na razie nie planuję zmiany firmy. 
Czuję się tu świetnie i doceniam, 
że mogę wstawać rano i cieszyć 
się z tego, że idę do pracy. 

W jaki sposób jako dział HR 
dbacie o to, żeby pracownicy 
Aasa czuli się tu komfortowo?
Anna Romańska: Przede wszyst-
kim pytamy ich, czego potrzebują, 
by pracowało im się dobrze i sta-
ramy się w miarę naszych możli-
wości odpowiadać na te potrzeby. 
Maja Kopacz: Robimy to zarówno 
w rozmowach indywidualnych, 
odbywanych cyklicznie - raz w 
roku, jak i za pomocą corocznej 
ankiety satysfakcji. Poza tym nie-
ustannie coś wymyślamy. Takie 
małe przyjemności, które „robią 
nastrój”.
Anna Romańska: Czasami aż mu-
szę gonić Maję w jej kreatywności, 
bo wciąż ma mnóstwo pomysłów: 
jak zintegrować zespół, jak zwięk-
szyć zaangażowanie, co mogłoby 
być dla ludzi fajnym bonusem. 
To oczywiście jest super, tyle że 
doba za krótka, by wszystko zre-
alizować. A Maja wydaje się wyko-
rzystywać każdą okazję do tego, 
by celebrować dzień, by sprawić 
czymś ludziom radość, wywołać 
uśmiech na ich twarzach. I ta po-
zytywna energia jest zaraźliwa, 
udziela się innym, dlatego ludzie 
chętnie biorą udział w inicjaty-
wach, z którymi ona do nich wy-
chodzi.

Właśnie, bonusy! Dziś chyba 
trzeba stawać na głowie, żeby 
wymyślić coś, co zostanie przez 
pracownika za taki uznane. Co 
kiedyś było bonusem, wielu 
obecnie uważa za standard.

Anna Romańska: Z jednej stro-
ny tak. Zapewne dzieje się tak w 
dużych korporacjach, ale z drugiej 
strony, jest mnóstwo firm, gdzie 
ludzie o każdy dodatkowy ukłon 
od pracodawcy, muszą walczyć la-
tami. Popatrz, pracujemy w pięk-
nym, nowoczesnym biurowcu w 
centrum stolicy. Wokół nas inne 
luksusowe biura. Wydaje nam się, 
że wszystkie je zapełniają dobrze 
wynagradzani korpoludzie, z bo-
gatym pakietem pracowniczych 
dodatków.    
  Tymczasem ostatnio rozmawia-
łam z pewną dziewczyną z firmy 
mającej swoją siedzibę w sąsied-
nim budynku i opowiadała mi, że 
po 13 latach przepracowanych w 
tej firmie, dopiero teraz udało się 
pracownikom wywalczyć u pra-
codawcy karty MultiSport. Myślę 
więc, że naprawdę nie wszędzie 
jest tak różowo, jak to się nieraz 
przedstawia.

Na co więc mogą liczyć pracow-
nicy Aasa z waszej strony?
Anna Romańska: Na to, że będą 
mieć realny wpływ na rozwiąza-
nia, jakie będą implementowane 
w firmie. Na niekorporacyjne po-
dejście do nich, na przykład na 
dostępność menedżmentu i ka-
dry zarządzającej, spotkania face 
to face działu HR z pracownikami, 
audyty nastrojów pracowniczych, 
HR development w firmie, szko-
lenia wewnętrzne prowadzone 
również przez pracowników dla 
innych pracowników. To jest at-
mosfera realnej współpracy, bar-
dzo kreatywna i inspirująca, po-
kazująca, że zdanie pracowników 
naprawdę się liczy i że nie są to 
puste słowa. 
  Musisz wyjść wcześniej z pra-
cy, bo masz coś do załatwienia, 
wolisz danego dnia pracować 
zdalnie? Proszę bardzo. Nikt nie 
będzie ci robił z tego powodu 
problemów, o ile nie zaburzy to 
realizacji twojego zadania czy 

pracy reszty zespołu. Nie masz da-
nego dnia z kim zostawić dziecka? 
Spokojnie, możesz z nim przyjść 
do pracy. Wiesz, że zostaniesz w 
pracy dłużej i nikt nie będzie mógł 
wyjść z twoim psem? Ok, chętnie 
poznamy twojego pupila - w lu-
tym zorganizowaliśmy Aasa Dog 
Day, podczas którego każdy mógł 
przyprowadzić swojego czworo-
noga. 
Maja Kopacz: Każdy z działów raz 
na trzy miesiące dostaje budżet 
na swoje „bonusowe” wydatki. 
Jak je wykorzysta, to jego spra-
wa, choć sugerujemy, że najlepiej 
by było przeznaczać to na jakieś 
wspólne, integrujące inicjatywy 
np. teatr, kino, koncert, impreza. 
Na życzenie części pracowników 
zakupiliśmy do biura duży stół do 
ping-ponga i playstation, więc ci, 
którzy chcą zrobić sobie aktywną 
przerwę w pracy, mogą z niego 
korzystać. 
  Angażujemy pracowników w ak-
cje społeczne. Raz w roku mamy 
imprezę wyjazdową, team buil-
dingową, na której spotykamy się 
z pracownikami Aasa z naszych 
zagranicznych filii z Estonii, ze 
Szwecji i z Finlandii. Oglądamy 
razem mecze, organizujemy 
wspólnie imprezy jak Diversity 
Day, projekty work-shadowingu, 
szkolenia oparte o kompetencje 
i umiejętności naszych własnych 
pracowników. Ale też wspólnie 
świętujemy. 
  Ostatnia nasza wigilia trwała od 
16 do 4 – ludzie świetnie się ba-
wili, nikogo nikt nie przymuszał, 
żeby przyszedł, nikt nie myślał 
„muszę iść i odhaczyć swoją obec-
ność”, ludzie przyszli, bo chcieli 
wspólnie ze sobą pobyć. I nie 
ukrywam, że sporo w tym wszyst-
kim naszej pracy, żeby wszystkim 
się chciało, żeby się angażowali, 
nie bali się zadawać pytań, otwie-
rali się na innych, ale warto, bo to 
przecież przekłada się na nasze 
poczucie satysfakcji z życia. 

Anna Romańska: My zresztą też 
czerpiemy z tego energię, kiedy 
widzimy, że ludzie są zadowole-
ni. Firma jest trochę jak rodzina. 
To zespół naczyń połączonych, 
trzeba dbać o poszczególne jej 
elementy, bo gdy jedno naczynie 
szwankuje, odbija się to na resz-
cie. Jako dział HR dostajemy od 
pracowników Aasa bardzo pozy-
tywny feedback, więc myślę, że 
dobrze wykonujemy swoją pracę.

Czuje się u was skandynawskie 
wpływy. Już sam fakt, że na 
stanowiskach menedżerskich 
zasiada tyle samo kobiet co 
mężczyzn, wiele o tym mówi. I w 
ogóle jak na instytucję finanso-
wą prezentujecie się niezwykle 
oryginalnie.
Anna Romańska: Rzeczywiście, 
Skandynawia ma na nas ogromny 
wpływ. Dwa oddziały Aasa pracu-
ją w Finlandii i Szwecji, a siedziba 
jest w Estonii, codzienne kontakty 
z nimi pozwoliły nam na wypraco-
wanie i ukształtowanie relacji pra-
cownik-pracodawca. Ich akcep-
tacja dla ludzkiej różnorodności 
pozwala właściwie ustawić priory-
tety. I nie chodzi tu już tylko o tak 
oczywiste kwestie jak rasa, naro-
dowość czy płeć, ale też np. o to, 
że jedni z nas są introwertykami, a 
inni ekstrawertykami i potrzebują 
innych warunków do pracy.   
  Skandynawowie dają nam w tym 
względzie dobre wzorce, dlatego 
chętnie z nich korzystamy. 
Maja Kopacz: A ja cieszę się, że 
postrzegasz nas jako oryginal-
nych, bo też i wiele robimy, żeby 
przełamać stereotyp, że instytucja 
finansowa musi być napuszona, 
sztywna, a jej pracownicy wbici w 
uniform, z krawatem zaciśniętym 
ciasno pod grdyką. Według nas 
powinni być przede wszystkim 
kompetentni i otwarci na siebie 
nawzajem, na klientów, reszta to 
sprawy drugorzędne. 

 #Justyna Szawłowska

Są blisko pracowników, myślą o ich potrzebach, dbają o komfort 
pracy, słuchają i słyszą. O tym, jak zmienia się dziś podejście 
do zarządzania zasobami ludzkimi w korpo rozmawiamy z 
ekspertkami od miękkiego HR Aasa Polska – Anną Romańską, 
Dyrektor Personalną i Mają Kopacz, CSR & Corporate 
Communication Specialist.

HR na miękko

Od prawej: Dyrektor Personalna 
HR Aasa Polska Anna Romańska, 
Justyna Szawłowska, redaktor 
naczelna Korpo Voice i Maja 
Kopacz, CSR & Corporate 
Communication Specialist. 



12 WARSZAWA   |   KRAKÓW   |   GDAŃSK   |   WROCŁAW

REKLAMA

Trzeciego dnia obudził się już inny. Okazało się, że w 
głowie ma tykającą bombę. Piotr jest po operacji 
tętniaka mózgu, w wyniku której nastąpił pra-
wostronny niedowład i utrata mowy. Piotr ma 50 lat. 
Jego życie − nie muszę Wam mówić − jak się zmieniło.
To może dotknąć każdego z nas. W każdym momen-
cie. Ilu z Was profilaktycznie robi rezonans głowy? No 
właśnie..., tak myślałam. On też nie robił. Z 45-letniego 
wyjadacza targetów w kilka dni stał się osobą uzależ-
nioną od pomocy rodziny i bliskich. Daje radę. Opty-
mizm na 200 proc., ale potrzebna mu Wasza pomoc. 

Tak więc korpoludy do roboty! Pokażcie, że umiemy 
i potrafimy sobie pomagać. Korporacje uczą różnych 
rzeczy: i dobrych, i złych. Każdy z nas wie, jak jest cięż-
ko z dedlajnami, asapami itd. To pomyślcie, jak ciężko 
musi być teraz Piotrowi.
Co trzeba zrobić?

W SWOIM PICIE WPISAĆ TYLKO PONIŻSZE DANE w 
rubryce informującej na co przekazujesz 1 proc. swo-
jego podatku.
KRS Fundacji AVALON – 0000270809 
CEL:  ZDUNEK 2073
 
Dziękuję ślicznie w imieniu swoim i rodziny,
Justyna Szawłowska − siostra Piotra, Redaktor Na-
czelna „Korpo Voice”, uciekinierka z korpo przy Doma-
niewskiej.

Przedstawiam Piotra.
Piotr, to jeden z nas – korpoludek, a prywatnie mój brat 
cioteczny. Handlowiec w dużej firmie w stolicy. Wyjadacz 
targetów jakich mało. Pewnego dnia rozbolała go głowa.  
A że akurat był po aktywnym weekendzie, stwierdził, że to 
raczej objawy poprzedniego wieczoru. Kolejnego dnia głowa 
bolała go dalej, a Piotr dostał od lekarza pierwszego kontaktu 
silniejsze proszki.

Cześć korpoludy!

1%
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LIDERKA PO PRZEJŚCIACH
Ten tekst napisał 

korpodziennikarz obywatelski 

Ania się wahała co wybrać, ponie-
waż była osobą bardzo żywiołową, 
nie potrafiła ani chwili usiedzieć na 
miejscu, żyła w ciągłym biegu, lubi-
ła zmiany. Wydawało jej się, że pra-
ca w biurze to zupełnie nie dla niej, 
że może tam być nudno, bo w kółko 
robi się te same rzeczy. Ale z dugiej 
strony coś ją pchało do tego biura, 
intuicja podpowiadała jej, że może 
warto spróbować. No i Ania tak już 
ponad 11 lat jest w tej samej firmie. 

Przypadek?
Można krytykować osoby z dużym 
stażem w jakiejś firmie, że osiadły 
na laurach, że zamiast szukać moż-
liwości rozwoju, grzeją swoje ciepłe 
posadki. Ale to przecież nie do koń-
ca jest tak, że jak ktoś nie zmienia 
firmy, to się nie rozwija. Osobiście 
miałam szczęście, że średnio co 
dwa lata zmieniałam obowiązki i 
dosłownie każdego dnia zdobywa-
łam jakąś nową umiejętność. A to 

nauczyłam się kolorów w html’u, 
a to podszlifowałam umięjętność 
pisania maili tak, żeby wywierały 
wpływ na działania innych (kiedy 
faktycznie byłam już tak bardzo 
wkurzona, że ktoś nie robi tego, 
co należy do jego obowiązków). 
Musiałam też kiedyś przez dwa 
tygodnie codziennie prowadzić 
regularne spotkania dotyczące pro-
gresu w testach nowej aplikacji. Na 
początku złościłam się, że robię to 
za moją menedżerkę, ale później 
podziękowałam jej, bo dzięki temu 
już nie stresuję się na żadnych cal-
lach, nawet takich, które sama mam 
prowadzić, a przygotowywanie 
prezentacji w Power Poincie opa-
nowałam w tym czasie do perfekcji. 
Wiele razy się nad tym zastanawia-
łam, czy nie aplikować do konku-
rencji, gdzie na starcie prawdopo-
dobnie dostałabym kilka stówek 
czy tysiąc więcej. Ale czy potrzeba 
mi więcej, żeby zamiast obecnego 
względnego spokoju żyły sobie 
wypruwać, udowadniać szefostwu 
na co mnie stać i jakim pracowni-
kiem jestem? Tu gdzie pracuję od 
prawie 12 lat mam już wyrobioną 
swoją markę i choć nie zawsze było 
kolorowo (przez mój niewyparzony 
język), to jednak ciągle tu jestem.  
Mówi się, że dwie z trzech rzeczy 
(pieniądze, ludzie, ciekawe zadania) 

wystarczą, żeby praca była dla nas 
atrakcyjna. Są takie firmy, które sły-
ną z dobrej atmosfery. I chwalą się 
tym, że mają spory odsetek powra-
cających osób, mimo że nie oferują 
wyższych zarobków niż konkuren-
cja. Może faktycznie nie samym 
chlebem żyje człowiek i wcale to 
nie kasa jest najważniejsza. 
Ostatnio zrezygnowano u nas z 
corocznych spotkań wszystkich 
pracowników w wielkiej sali kino-
wej, połączonej transmisją na żywo 
z innym miastem. Rozumiem, bo 
to są ogromne koszty. Gadżety dla 
kilku tysięcy osób, wynagrodzenie 
dla gościa specjalnego, wynajęcie 
ekipy technicznej oraz sali kinowej 
na kilka dni prób. Zamiast tego po 
raz pierwszy zdecydowano się wy-
różnić pracowników z dłuższym 
stażem i specjalnie dla nich zorgani-
zować swego radzaju party urodzi-
nowe z tortem, szampanem i wspo-
minaniem pierwszych lat w firmie. 
Wygląda na to, że strategia firmy, 
żeby stać się centrum eksperckim 
w końcu faktycznie znalazła urze-
czywistnienie w działaniach na 
rzecz konkretnych pracowników. 
Wreszcie zaczęto doceniać osoby z 
długim stażem za ich lojalność.   
A czy wy jesteście zapraszani na 
tzw. Town Hall meetingi, czyli spo-
tkania w firmie lub poza jej siedzi-

bą np. w restauracji, mające na 
celu przedstawienie strategii firmy 
przez szefa wszystkich szefów oraz 
zmniejszenie dystansu ze zwykły-
mi pracownikami? Takie spotkanie 
może nobilitować zwłaszcza, jeśli 
jest nagrodą, a ludzie na nie na-
prawdę są wybierani, a nie łapani 
w przelocie. Może też mega streso-
wać, no bo o czym można rozma-
wiać z jakby nie było lekko oderwa-
nym od rzeczywistości dyrektorem, 
CFO, VPem. Inna forma docenienia 
pracowników to Away Day, czyli 
wyjazd weekendowy połączony z 

grami integracyjnymi, szkoleniami 
menedżerskimi i wielką balangą 
na koniec. Albo drogi zegarek bę-
dący symbolicznym upominkiem z 
okazji dziesięciu lat spędzonych w 
firmie. Wszystko to dla wybranych, 
żeby poczuli się wyjątkowi, doce-
nieni, mający dostęp do ekskluzyw-
nych rzeczy. I bardzo dobrze. „Bo jak 
nie my, to kto...” Poczucie eksperc-
twa, czyli kolokwialne znanie się 
na robocie, jest naprawdę w cenie 
dzisiaj. Zatem od teraz – dinozaury 
wszystkich korporacji, łączmy się!

#Ania z Krakowa

Była sobie Ania, która 11 lat temu 
miała zacząć pracować na lotnisku jako 
stewardessa portu, do obsługi VIP-ów i 
innych gości w Business Lounge. I kiedy 
już miała podpisaną umowę o pracę i 
wyrobioną kartę wjazdową na służbowy 
parking, nagle zadzwonili z innej firmy 
z propozycją tzw. normalnej pracy, 
w normalnych godzinach, z wolnymi 
weekendami, w biurze. 

Krótka historia 
korpozaura
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Wada wzroku to najczęstszy po-
wód, dla którego odwiedzamy 
okulistę. Znane od stuleci okulary 
korekcyjne to dla wielu pacjentów 
zmora, znacząco ograniczająca 
aktywność sportową oraz wybór 
niektórych zawodów. Soczewki 
kontaktowe, spopularyzowane 
w ostatnich dziesięcioleciach, to 
kompromis między swobodą funk-
cjonowania i niewielką ingerencją 
w strukturę oka. Wielu spośród 
okulistów na takiej rekomendacji 
poprzestaje, pomimo że odsetek 
powikłań i trwałych uszkodzeń po 
soczewkach wciąż wzrasta. 
Laserowa korekcja wad wzroku jest 
alternatywą, która pozwala trwale 
pozbyć się soczewek i okularów. 

Wzbudza wiele kontrowersji, ale 
nie ulega wątpliwości, że zmie-
niła i wciąż zmienia życie wielu 
pacjentów. W ankiecie satysfakcji 
prowadzonej wśród pacjentów po 
laserowej korekcji wzroku w Cen-
trum Medycznym MAVIT w War-
szawie, na pytanie: „Czy ponownie 
poddałbyś się operacji?”, aż 98,3% 
odpowiada: „TAK”. Skąd więc obawy 
i lęki?

PO KOREKCJI ZMIENIA SIĘ 
KSZTAŁT I GRUBOŚĆ ROGÓWKI 
Jest to prawda. Za pomocą wiązki 
lasera zmieniamy kształt przed-
niej powierzchni rogówki. Każda 
dioptria wady wzroku to kolejnych 
kilka do kilkunastu mikrometrów 

usuniętej tkanki. Po zabiegu ro-
gówka jest cieńsza w miejscu 
przeprowadzonej korekcji. Zmiana 
grubości jest zależna od rodzaju  
i wielkości operowanej wady. 

DLACZEGO NIE KAŻDĄ WADĘ 
MOŻNA ZOPEROWAĆ?
Często podawany przy informa-
cjach o laserowej korekcji wzroku 
zakres operowanych wad to nie 
wszystko. Do zakwalifikowania 
wady wzroku do zabiegu potrzeb-
na jest lekarska, zdroworozsądko-
wa ocena wielu cech budowy oka 
pacjenta i zakresu ostrości widze-
nia. Nie operuje się oczu z poważ-
nymi chorobami siatkówki, zaćmą, 
jaskrą, zapalnymi i infekcyjnymi 
schorzeniami oraz z głębokim nie-
dowidzeniem. Pacjent powinien 
mieć 21 lat i stabilną wadę wzroku. 
Ze względów medycznych może 
nie kwalifikować się nawet ponad 
30% pacjentów.

CZY MOGĘ WYBRAĆ METODĘ 
OPERACJI?
I tak, i nie. Wybór metody lasero-
wej korekcji odbywa się po oce-

nie możliwości przeprowadzenia 
określonego typu zabiegu – na 
podstawie analizy wyników szcze-
gółowych badań. Muszą być speł-
nione kryteria dotyczące grubości 
rogówki, budowy anatomicznej 
oka i oczodołu, możliwości współ-
pracy ze strony pacjenta podczas 
zabiegu. Często rodzaj i wielkość 
wady wzroku determinuje wybór 
metody (w korekcji nadwzroczno-
ści stosujemy zabiegi FemtoLASIK, 
a w korekcji krótkowzroczności 
najczęściej ReLEx® Smile i EBK) 
Ostatecznie to jednak pacjent,  
w porozumieniu z lekarzem, doko-
nuje wyboru optymalnego zabie-
gu. 

KOREKCJA JEST PRZEWIDYWAL-
NA, REZULTATY SĄ TRWAŁE
Skuteczność zabiegów laserowej 
korekcji oceniana jest na 98%. Klu-
czowa w polepszaniu wyników jest 
wieloletnia obserwacja pacjentów, 
analiza przeprowadzonych zabie-
gów i ich rezultatów. Na ich podsta-
wie specjalista tworzy nomogramy, 
coś w rodzaju poprawek , które 
mają duże znaczenie w planowa-
niu wyników korekcji. Rezultaty 
zabiegu są trwałe – zawdzięczamy 
to specjalnym właściwościom ro-
gówki. Tkanka usunięta przez laser 
podczas zabiegu nie podlega rege-
neracji i efekt korekcji utrzymuje się 

do końca życia.
PO OPERACJI NIE MOŻNA UPRA-
WIAĆ SPORTÓW KONTAKTO-
WYCH ANI DŹWIGAĆ
Mit. Ograniczenia po zabiegach 
laserowej korekcji wady wzroku do-
tyczą nielicznych, głównie pacjen-
tów krótkowzrocznych, u których 
stwierdzono zwyrodnienia obwo-
dowe siatkówki. Z powodu zmian 
w siatkówce nie powinni dźwigać 
ciężarów i uprawiać sportów kon-
taktowych. 

OPERACJA JEST BEZBOLESNA
Tak, podczas zabiegu nie odczuwa 
się bólu, ponieważ stosuje się znie-
czulenie miejscowe.

ZABIEG JEST KOSZTOWNY
Tak, ale koszt laserowej korekcji jest 
jednorazowy. Wieloletnie noszenie 
okularów i soczewek kontaktowych 
generuje znacznie wyższe koszty. 
Patrząc w perspektywie np. 20 lat 
– systematyczny zakup soczewek 
kontaktowych, okularów, akceso-
riów i korekcji do uprawiania sportu 
znacznie przewyższy jednorazową 
cenę laserowej korekcji wzroku. 

CZY MOŻNA MIEĆ JESZCZE INNE, 
KOLEJNE OPERACJE OCZU PO 
LASEROWEJ KOREKCJI 
Zabieg laserowej korekcji wady 
wzroku nie wyklucza możliwo-

ści wykonania innych zabiegów 
w przyszłości (zaćmy, jaskry).
 
A CO Z POWIKŁANIAMI?
Dokładna diagnostyka pozwala 
wyeliminować pacjentów, u któ-
rych istnieje poważne ryzyko roz-
woju powikłań w czasie operacji  
i w okresie pooperacyjnym. Więk-
szość objawów ubocznych (su-
chość i zamglone widzenie), ob-
serwowane we wczesnym okresie 
pooperacyjnym, całkowicie ustę-
puje po okresie rekonwalescencji. 

ZABIEGI LASEROWEJ KOREKCJI 
SĄ UZNANĄ I BEZPIECZNĄ ME-
TODĄ KOREKCJI WAD WZROKU.

Temat korekcji wad wzroku nie przestaje 
być aktualny. Przede wszystkim dlatego, 
że wady wzroku to rosnący problem. Jak 
wynika z prognoz Brien Holden Vision 
Institute do 2050 r. krótkowidzami będzie 
4,7 mld ludzi na świecie (czyli blisko 
połowa populacji). 

Okulary, soczewki czy 
laserowa korekcja?

REKLAMA

Lek. Joanna Wojtyła
Specjalista chorób oczu, Szpital 
Specjalistyczny Centrum 
Medycznego MAVIT  Ekspert  
z ponad 13-letnim doświadczeniem 
w dziedzinie laserowej korekcji 
wzroku
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Justyna Szawłowska: Mówią o 
tobie: „Urodzony przedsiębior-
ca, ale nie menedżer”. Co to zna-
czy?
Radosław Jarmuła: Myślę, że 
chodzi o to, że nie lubię zarządzać 
ludźmi. Wyznaję inną filozofię – 
wierzę, że każdy jest rozumną, 
odpowiedzialną jednostką i nie 
trzeba go prowadzić za rękę, żeby 
dobrze wykonał powierzone mu 
zadanie. Wychodzę z założenia, że 
każdy wie, co ma robić, jest zaan-
gażowany w swoją pracę, zależy 
mu na wyniku i należy mu zaufać. 

To chyba jednak kokieteria. 
Jako przedsiębiorca masz w 
swoim portfelu kilka spółek z 
rozmaitych branż m.in. ubez-
pieczeniowej czy IT, właśnie 
wprowadzasz do Polski amery-
kańskiego giganta branży fit-
ness. I chcesz mi powiedzieć, że 
doszedłeś do tego nie zarządza-
jąc ludźmi, tylko powierzając im 
zadania, które oni zawsze z peł-
nym zaangażowaniem wypeł-
niali. Amerykanie powiedzieliby 
– are you kidding me?!
No dobrze, było w tym odrobinę 
kokieterii. Nie zarządzam ludź-
mi, bo tłumaczenie każdemu co 
ma robić, strasznie mnie irytuje. 
Prawdą jest jednak to, że nie był-
bym w miejscu, w którym jestem 
teraz, gdyby nie ludzie, z którymi 
mogę pracować –nie ogarnąłbym 
tego wszystkiego sam. Niektórzy 
mówią, że mam umiejętność do-
bierania sobie właściwych ludzi. Ja 
nazywam to  szczęściem do spoty-
kania ich na swojej drodze.

Jeden z twoich współpracowni-
ków mawiał, że ludzie po prostu 
cię lubią i dlatego pracują tak, 
by mieć możliwość bycia w two-
im towarzystwie jak najdłużej.
Jeśli jest choć cień prawdy w tym, 
co mówił, to ja się bardzo z tego 
cieszę. Praca z ludźmi i dawanie 
im pozytywnych emocji jest tym, 
co mnie najbardziej w życiu kręci. 
Także zawodowo. Tym, co prze-
konuje mnie do wejścia w nowy 
biznes,  jest jakość produktu i per-
spektywa najlepszej obsługi klien-
ta. Jeśli nie mam przekonania, że 
dam ludziom coś wartościowego, 

po prostu w to nie wchodzę. 

Przykład?
2011 rok, spotkanie ze znajomym, 
który podsuwa pomysł: „Radek, 
jest do odkupienia upadająca 
spółka dystrybuująca implanty 
stomatologiczne”. W tamtym mo-
mencie od 14 lat siedziałem w 
branży ubezpieczeniowej. Prote-
tyka dentystyczna? Kompletnie 
się na tym nie znam. Kolega prze-
konuje: „Firma jest od 20 lat na 
rynku, każdy stomatolog korzysta 
z ich implantów”. Co więc poszło 
nie tak? Okazało się, że produkt 
był dobry, ale zabrakło pomysłu 
na jego sprzedaż. I to mi dało kopa 
do działania - zainwestowałem w 
Alpha Bio, która była wówczas na 
skraju bankructwa. Dziś lekarze 
uważają nas za firmę implanto-
logiczną z dobrym produktem i 
najlepszym serwisem obsługi. W 
przypadku Orangetheory Fitness 
– postanowiłem sprowadzić je do 
Polski, kiedy tylko zetknąłem się z 
tą marką, bo zapragnąłem dać Po-
lakom fitnessowe doświadczenie, 
jakiego jeszcze nie zaznali. 

Brzmi jak naprawdę fajny slo-
gan reklamowy – dobry wujek, 
który przywozi rodakom pre-
zenty z Ameryki. A tak serio?
Gdy mieszkałem z moją partnerką 
na Malcie, przyjechała do nas w 
odwiedziny jej kuzynka, mieszka-
jąca na co dzień w USA. Zaczęliśmy 
dyskutować o sporcie – ja opowia-
dałem o moim nurkowaniu, ona o 
fitnessowym treningu, od którego 
jest pozytywnie uzależniona. Jesz-
cze tego samego wieczoru napisa-
łem do Amerykanów z propozycją 
współpracy. Później okazało się, 
że nie ja pierwszy interesowałem 
się Orangetheory Fitness. Nad 
sprowadzeniem marki do Polski 
myślał nawet mój znajomy. Zasta-
nawiał się, robił analizy i na tym się 
skończyło. A mnie intuicja pod-
powiedziała, że to świetna bizne-
sowa szansa i po prostu zacząłem 
działać.

Nie przeliczyłeś w ogóle tej in-
westycji? Ostatecznie podpisa-
łeś umowę franczyzową na 8 lat, 
zobowiązując się do otwarcia 30 

klubów w całej Polsce. Trudno 
mi uwierzyć, że to była decyzja 
totalnie spontaniczna.
Oczywiście, że to wszystko prze-
liczyłem – żeby podpisać umowę 
franczyzową, musieliśmy przed-
stawić Amerykanom dokładny 
biznesplan. To my musieliśmy ich 
przekonać, że jesteśmy poważnym 
partnerem biznesowym. Chodzi 
mi bardziej o to, jak podejmuję 
decyzje w biznesie. Najważniej-
sza jest dla mnie jakość produktu 
i moja intuicja. Jeśli czuję, że pro-
dukt jest dobry i sam chciałbym z 
niego skorzystać, to po prostu w 
to idę.

A zdarzyło ci się kiedyś, że twoja 
biznesowa intuicja cię zawio-
dła?
Nigdy.

Serio? Żadnych porażek w biz-
nesie, strat, błędnych decyzji? 
Come on!
Oczywiście, że zdarzają się porażki 
i stracone pieniądze, ale nigdy nie 
pomyliłem się co do biznesu jako 
do całości. Nigdy nie zainwesto-
wałem w coś, co finalnie okazało 
się niewypałem. Czasem zdarzają 
się pojedyncze błędne decyzje, 
które generują na przykład chwi-
lowe straty finansowe, jednak i w 
tych momentach intuicja mnie nie 
zawodzi.

Jak to?
Straciłem na przykład kiedyś 700 
tys. złotych, płacąc za towar, któ-
ry nigdy do mnie nie dotarł. Za-
nim wpłaciłem pieniądze, miałem 
mocne przeczucie, że zostanę 
oszukany. Coś mi w tym konkret-
nym człowieku nie pasowało. 
Intuicja mnie nie zawiodła, tylko 
akurat wtedy jej nie posłuchałem. 
Od tamtej pory staram się już nie 
popełniać tego błędu.

Jesteś prezesem TUF Group, 
która obejmuje kilka spółek z 
całkiem  różnych branż – ubez-
pieczeniowej, IT, healthcare, 
real estate, teraz fitness. Co 
trzeba mieć, żeby być w stanie 
zarządzać tak różnorodnymi 
biznesami? 
Mieć szczęście do ludzi, naprawdę. 

To nie jest tak, że ja sam osobiście 
zarządzam każdą z tych spółek. 
Jestem w pewnym sensie wspól-
nikiem od rozwiązywania proble-
mów. Gdy coś gdzieś się dzieje, 
jest telefon: „Radek, jest problem”. 
I często faktycznie jest tak, że tam, 
gdzie inni rozkładają ręce i paniku-
ją, mnie udaje się zachować spo-
kój, przyjrzeć się sytuacji i znaleźć 
dobre rozwiązanie. Tę umiejętność 
ćwiczyłem od dziecka, grając w 
szachy – ta gra polega na rozwią-
zywaniu problemów przy czają-
cych się dookoła potencjalnych 
zagrożeniach. Najważniejsze to 
nie wpadać w panikę.

Nawet jak jesteś kilkanaście me-
trów pod wodą?
I tu cię zaskoczę, bo akurat tam 
zdarzyło mi się spanikować! Je-
stem kilka metrów pod wodą i 
nagle wydaje mi się, że zaczyna mi 
brakować powietrza. Zaczynam 
oddychać coraz szybciej, wpadam 
w hiperwentylację, a przy okazji w 
panikę i robię najgorszą rzecz, jaką 
można w tej sytuacji zrobić – chcę 
od razu się wynurzać. I choć nur-
kowałem już w wielu miejscach 
świata, to do tej pory zdarza się 
tak, że jak jestem 20 metrów pod 
wodą, to nagle nachodzi mnie 
myśl, że jeśli teraz coś pójdzie nie 
tak, to będzie kiepsko. 

No to przyznaj się – w biznesie 
też zdarza ci się czasem spani-
kować?
Jak coś pójdzie nie tak podczas 
nurkowania, to walczysz o życie. 
A jak coś się nie uda w biznesie, to 
po prostu stracisz pieniądze. Jed-
nak to są tylko pieniądze. Ludzkie 
życie, w każdej sytuacji, jest naj-
cenniejsze. 

Radosław Jarmuła - przedsiębiorca 
i inwestor związany m.in. z branżą 
ubezpieczeń, IT, healthcare, real 
estate i fitness. Swoją karierę za-
wodową rozpoczął w 1997 roku, 
zakładając Towarzystwo Usług Fi-

nansowych Jarmuła Radosław (dziś 
TUF Consulting Polska Sp. z o.o. s.k.). 
Od 2010 roku rozbudowuje swoją 
działalność inwestorską jako Prezes 
Zarządu TUF Group obejmującej 
przedsiębiorstwa z różnorodnych 
branż. Od 2011 roku pełni funkcję 
Dyrektora Klasy A luksemburskiego 
funduszu inwestycyjnego Robust 
Lincoln Fund S.A. W 2018 roku zde-
cydował się dołączyć do projektu 
Orangetheory Fitness i wprowadzić 
tę markę na polski rynek.

 #Justyna Szawłowska

Inwestor i przedsiębiorca dostrzegający biznesowe szanse 
tam, gdzie inni ich nie widzą albo boją się zaryzykować. W 
jego życiu zawodowym ciągle procentują umiejętności, które 
nabył, grając w szachy jako dziecko. „Refleks szachisty” to 
jednak zdecydowanie nie o nim. Kiedy w jego firmie zakończyła 
się rutynowa kontrola skarbowa, inspektorki zapytały go ze 
zdumieniem: „Jak pan to wszystko tak sprawnie ogarnia”?!

Najważniejsze to nie 
wpadać w panikę

REKLAMA
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IM SIĘ UDAŁO Radosław Jarmuła, 
właściciel 
Orangetheory 
Fitness Polska
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10 marca był Dzień mężczy-
zny  - idealny moment, aby od-
dać cześć i chwałę bohaterom 
w spodniach naszych panów. 
Mówiąc dumnie, jak Wisłocka w 
„Sztuce kochania”, będzie dziś o 
penisie!                                    
  Szok? No może przez chwilę. W 
końcu co ma penis do asapów i 
korporacji. Pomijając romanse, 
które  nierzadko rozpoczynają się 
w biurowych przestrzeniach, jest 
jeszcze jeden powód, dla którego 
o tym piszę - stres. Nie ma lepszego 
sposobu na rozładowanie emocji 
niż orgazm. W jednej ze scen „Wilka 

z Wall Street” główny bohater do-
stał radę, aby masturbować się trzy 
razy dziennie: rano, po siłowni i po 
lunchu. Zdawać by się mogło, że 
za jego radą poszedł twórca Tengi. 
Jajko z niespodzianką dla panów, 
stało się bardzo popularne właśnie 
w japońskich korporacjach.
Życie w Japonii jest ciężkie, jeżeli 
chodzi o sprawy rodzinne. Pano-
wie często chodzą do pracy odda-
lonej wiele kilometrów od domu. 
W tygodniu śpią w popularnych 
tam hotelach-kapsułach, by mieć 
bliżej do firmy. A przecież męż-
czyźni ci, tak jak każdy, mają swoje 

potrzeby seksualne. Szybko więc 
przyjął się tam mały masturbator, 
pozwalający na chwilę przyjem-
ności po pracy. To małe narzędzie 
uciech nie ma nic wspólnego z 
wyglądem waginalnym, wygląda 
raczej jak elegancki płyn do kąpieli. 
Sam założyciel firmy Koichi Matsu-
moto mówi o swoich projektach: 
„Masturbatory, które projektuję, 
mają być wzorcem elegancji i ła-
miące tabu”.

Można powiedzieć, że to ferrari 
wśród tego typu urządzeń. Ten-
ga ma bardzo szeroką ofertę i 
różne kształty i wkłady. 
  Jestem zachwycona! Wyglądają 
ładnie, są małe i mnie jako kobie-
cie nie przychodzą na myśl przykre 
skojarzenia z innymi tego typu 
zabawkami dla panów - nie czuję 
się zagrożona, wręcz mam ochotę 
przyłączyć się do zabawy ;).
Jeżeli miałabym wybierać jakiś do 
swojej sypialni, myślę, że zaprosi-
łabym ten nagrodzony prestiżo-
wą nagrodą Red Dot Award  (taki 
Oscar dizajnu) za pierwszy trój-
wymiarowy masturbator Tenga 
3D. Jego przestrzenna faktura, po 

wywinięciu na drugą stronę, two-
rzy wewnętrzną trójwymiarową 
strukturę, stymulującą penis pod-
czas masażu. Dostępnych jest kilka 
różnych faktur, każda dostarcza-
jąca innych, unikalnych doznań. 
No i co najważniejsze w tego typu 
zabawach - jest higieniczny i wielo-
krotnego użytku.
  Myślę, że jeżeli powiewa u was w 
sypialni nudą albo stres sprawił, że 
nie macie ochoty na seks, to ekspe-
rymenty są wskazane i warto spró-
bować czegoś nowego. Wiadomo, 
że nic tak nie zabija namiętności 
jak rutyna, dlatego warto próbo-
wać nowych rzeczy i bawić się 
sobą, seksem, sprawiać sobie przy-
jemność i odkrywać nowe obszary 
naszych ciał.
Wyzwolenie seksualne nastąpiło 
wiele lat temu, jednak w dalszym 
ciągu przeciętny seks Polaków,  
według badań prof. Zbigniewa 
Izdebskiego, trwa 13 minut. Czy 
tyle wystarczy na spełnienie? Pa-
nowie pewnie nie mają większych 
problemów z tym sportem, znam 
też kilka kobiet sprinterek, jednak 
zdecydowanej większości z nas 
potrzeba więcej czasu. Dlatego tak 
ważna jest gra wstępna i trening. 
Jak we wszystkim,  trening czyni 
mistrza i właśnie zarówno paniom, 
jak i panom w takim wypadku po-
trzeba czasem narzędzia, które po-

może wejść na wyżyny spełnienia i 
obopólnej rozkoszy. 

Drogie kobiety! Tak, to też do 
was! Nie bójmy się eksperymen-
tów, poznawajmy ciało naszego 
partnera i sprawdzajmy jak dzia-
łają na niego różne bodźce.  
  Z badań przeprowadzonych przez 
zespół Grahama Gilesa, pracujący 
dla Cancer Council Australia wy-
nika, iż u mężczyzn, którzy mieli 
co najmniej pięć wytrysków w 
tygodniu, znacznie spadło zagro-
żenie zachorowaniem na choroby 
prostaty. Wynika z tego wprost, że 
orgazmy wydłużają życie, dlacze-
go więc nie pobawić się przy tym?
Przy okazji tego tekstu rozma-
wiałam z moimi przyjaciółkami 
o męskich masturbatorach i żad-
na, podkreślam żadna z nich, po 
pierwsze nie wiedziała, że coś 
takiego istnieje, a po drugie jak 

już w końcu otwierały szufladkę z 
męską przyjemnością, przed ich 
oczami stawała dmuchana lalka z 
otworem tu i tam. Myślę, że war-
to zainteresować się nowościami 
w świecie erotycznym, że warto 
wprowadzać do łóżka nowości i 
mieć na względzie, że nie ma w 
masturbacji nic złego. 
  Nie zawsze przecież mamy part-
nera, albo nie zawsze możemy 
się z nim/ nią spotkać, przecież są 
związki na odległość. Jest też całe 
grono singli z wyboru, którzy rów-
nież mają swoje potrzeby. 

Drodzy panowie, ten tekst po-
wstał z myślą o was i waszych 
potrzebach. 10 marca co prawda 
już był, ale każdy dzień jest ide-
alny do pielęgnowania miłości - 
tej do siebie również! 

#Kelly MadShow 

Słowo klucz na dziś - masturbacja. 
Temat owiany ciągle tabu i poruszany 
po kryjomu z przyjaciółmi przy winie. 
Dzisiejszy tekst nie będzie poświęcony 
paniom, bowiem „Seks w mniejszym 
mieście” to nie tylko felietony o miłości 
i miejsce na moje zwierzenia; to też 
rubryka, w której chciałabym poruszać 
kwestie seksu i samospełnienia się- 
również męskiego.

Poznajmy się lepiej

REKLAMA

SEX W MNIEJSZYM MIEŚCIE
Ten tekst napisał 

korpodziennikarz obywatelski 
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Dzisiejsza sytuacja mężczyzn coraz 
bardziej zaczyna przypominać sy-
tuację czarnoskórych Amerykanów 
w latach sześćdziesiątych – stają się 
pracownikami „gorszej kategorii”. 
Dla kobiet w wielu korporacjach 
tworzone są specjalne programy 
rozwojowe, w których doświadczo-
ne i wysoko postawione mentorki 
wspierają uczestniczki w wejściu 
na ścieżkę szybkiej kariery. Popu-
larność zyskuje tzw. parytet na naj-
wyższych stanowiskach: mając 
do wyboru dwoje kandydatów na 
członka zarządu o identycznym do-
świadczeniu i kompetencjach, rada 
nadzorcza wybiera kobietę, kierując 
się „polityką równych szans”. Męż-
czyźni takich przywilejów nie mają. 
Czy to jest sprawiedliwe?
Kobieta w korpo, która skraca 
dystans wobec kolegów z pracy, 
zachowuje się wobec nich prowo-
kująco, a następnie wykorzystuje 

osobisty urok i wdzięk do tego, by 
zaangażować przedstawicieli płci 
przeciwnej do swojego projektu 
lub uzyskać od nich input – zwykle 
jest uważana za osobę zaradną, ła-
two budującą relacje, może nawet 
posiadającą cechy przywódcze. 
Mężczyzna próbujący postępować 
w analogiczny sposób wobec ko-
leżanek – nie dość, że niczego tym 
nie osiągnie, to jeszcze narazi się na 
zarzuty o molestowanie.
Gdy facet przestaje performować 
i nie dowozi kej-pi-ajów, dostaje sta-
nowcze ostrzeżenie i jasny komuni-
kat: ma się wziąć w garść i to zaraz. 
Gdy to samo dzieje się z kobietą, 
znacznie częściej jest przestrzeń na 
rozmowę o tym, czy ma jakieś pro-
blemy, czy można jej w czymś po-
móc, jakiego potrzebuje wsparcia. 
Mężczyznę nie wypada o to pytać 
– mężczyzna ma sobie poradzić, bo 
tak nakazuje ugruntowany od tysię-

cy lat stereotyp. I znów mamy taryfę 
ulgową tylko dla jednej płci.
Kolejny przykład to helpdesk IT 
– dźwiganie wielkiej ilości sprzę-
tu, praca pod ogromną presją w 
przypadku awarii systemu, ciągły 
kontakt z niezadowolonymi i sfru-
strowanymi pracownikami, którym 
coś nie działa. Czy w helpdesku 
często pracują kobiety? Oczywi-
ście nie. Wszędzie tam, gdzie w 
grę wchodzi silny stres, wysiłek lub 
ciężkie warunki pracy, mężczyźni są 
„preferowani”. Tymczasem w radach 
nadzorczych największych korpora-
cji obecnie zasiada więcej kobiet niż 
mężczyzn. Określenie „ktoś od czar-
nej roboty” wzięło się dawno temu 
od dyskryminowanych, czarnoskó-
rych Amerykanów. Dziś bardziej 
by pasowało określenie: „ktoś od 
roboty dla facetów”. I nie chodzi tu 
wcale o podkreślenie, że mężczyzna 
wykonujący taką pracę jest męski i 

Felieton tylko dla mężczyzn wspaniały.
Po pracy wcale nie jest lepiej. Męż-
czyźni niby wciąż dostają taką samą 
kartę MultiSport jak ich koleżanki, 
ale coraz więcej fitness-klubów po-
siada szyld: „tylko dla kobiet”. Przed-
stawiciele „płci brzydkiej” mogą co 
najwyżej popatrzeć przez szybę, jak 
w przestronnej i sterylnie czystej sal-
ce zadowolone panie ćwiczą na no-
wiutkich sprzętach, w towarzystwie 
młodych i zaangażowanych trene-
rów personalnych. Dla mężczyzn 
często pozostaje bardziej „tradycyj-
na” (czytaj: ciasna, brudna i przesiąk-
nięta potem) osiedlowa siłownia.
A gdyby tak uciec z korpo? Proszę 
bardzo: dziesiątki kobiecych inku-
batorów biznesu, spotkań networ-
kingowych dla kobiet oraz klubów 
przedsiębiorczyń. Setki dofinanso-
wanych kursów doskonalących dla 
przyszłych instruktorek jogi i fitnes-
su, dietetyczek, projektantek ogro-
dów. Wysyp ofert pracy dla przed-
szkolanek i nauczycielek klas 1-3, 
wcześniejsze doświadczenie nie jest 
wymagane. Internetowe fora z pora-
dami dla pań, które postanowiły nie 
pracować, tylko pozostać w domu i 
zajmować się dziećmi. To wszystko 
są rzeczy niedostępne dla mężczyzn. 
Facet uciekający z korpo może li-
czyć tylko na siebie. A jeśli mu się nie 
powiedzie, szybko otrzyma łatkę „ży-
ciowego nieudacznika”.

Wiecie, co jest w tym wszystkim 
najgorsze? Otóż najgorsze jest to, 
że „prawdziwy mężczyzna nie na-
rzeka”. Kobietom narzekać wolno, 
w końcu to przejaw ich wrażliwo-
ści. Facet powinien zacisnąć zęby i 
znosić wszystko w milczeniu, bo to 
przecież takie męskie. I to jest błęd-
ne koło. Wmawia nam się, że kobie-
ty mają gorzej, dlatego należy im się 

więcej przywilejów. A gdy czujemy 
się dyskryminowani, nie wypada 
nam o tym mówić.
10 marca obchodziliśmy Międzyna-
rodowy Dzień Mężczyzny. Panowie! 
Nie dajmy się. Powstańmy wreszcie 
z kolan. Połóżmy kres gorszemu 
traktowaniu. Mężczyźni wszystkich 
korpo – łączcie się!

#Zdzisław Puzon

Mężczyźni w korpo mają przechlapane. Mniej im wolno. 
Więcej się od nich wymaga. Rzadziej się ich wspiera. 
Surowiej karze. Powierza najbardziej niewdzięczne 
zadania. Na dodatek ciągle muszą wysłuchiwać o 
„wyrównywaniu szans kobiet” w firmach, podczas gdy sami 
są dyskryminowani. Czy będzie już tylko gorzej?

Korpodziewczyny i korpomatki!
Korpożony i korposąsiadki!

Jest Was tak wiele, a każda inna -
Dokładnie taka, jak być powinna!
Wszystkim życzymy siły, odwagi,

by Was nie wstrzymał nigdy sufit szklany.
Miejcie marzenia, sięgajcie gwiazd.

Jeśli nie teraz - kiedy przyjdzie na nie czas?
Dzielcie się radością, dzielcie się szczęściem 

- 
Będziecie go miały w życiu jeszcze więcej!
Jesteście wspaniałe! Zawsze wierzcie w to,

gdziekolwiek skierujecie jeszcze własny krok.
Każda z Was jest jedyna i niepowtarzalna.

I choć z humorkami, to jednak idealna.
I nie tylko dzisiaj! Nie tylko od święta!

Niech każda z Was to sobie dobrze 
zapamięta.

Kochane kobiety z wszystkich korporacji,
Któraś się sprzeciwi? Może nie mam racji…?

Po co właściwie w korpo są faceci?
Przecież te chłopy to jak duże dzieci...

A jednak mają w sobie coś takiego,
że się przydają wciąż do czegoś.
Dzięki wam wielkie więc kochani,

że wytrzymujecie codziennie z nami.
Z wami czas w pracy jakoś szybciej leci,

za to też dzięki wam faceci.
Dzięki za żarty, co rozładują 

paskudną ciszę przed biurową burzą,
Za odkręcanie nam słoików

w porze obiadu przy stoliku.
Za dobre słowa, gdy coś nas złości,

że problem zdaje się z wami prostszy.
Dzięki za plotki w przerwach na kawę,

że jest z kim tańczyć na każdej zabawie.
(Mama mówiła: pamiętaj to, co dobre.

O żadnych wadach zatem tu nie wspomnę).
Gdy w grzędach siedzą w większości baby-

w sumie pożytek z Was niemały...
Więc dziękujemy, nie tylko od święta.
 Życzymy szczęścia prosto z serca !

REKLAMA

Ten tekst napisał 
korpodziennikarz obywatelski 
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Lekko nie jest. Budzik na 
szóstą rano, szybka toale-
ta, ubranie przygotowane 
wczoraj, torba sportowa 
pod drzwiami. Wychodzę 
wcześniej, by jeszcze przed 
treningiem wywalczyć dobre 
miejsce w kolejce. Supermar-
ket zamknięty, kolejka na ki-
lometr. Przeklinam w duchu, 
zaciskam zęby. “Synu, to dla 
ciebie”, powtarzam sobie.

- Słucham? - Odzywa się jakaś 
kobieta przede mną. 
- Nic, nic. - Odpowiadam. 
I stoję. Bo tak trzeba. Dla dziec-
ka. Kilka minut później otwiera-
ją, ruszam do stosownych koszy 
z rzeczami, niespiesznie, acz 
zdecydowanie. Jakieś persony 
mijają mnie  jak w zwolnionym 
tempie. Owładnięci żądzą wy-
korzystania okazji, napędzani 
wizją pęczniejącej skarbonki. 
Czy zdążę, zachowując reszt-
ki godności? Docieram tuż za 
peletonem. Akurat na czas, by 
zdobyć po ostatnim egzempla-
rzu dwóch przedmiotów z listy 

niezbędnych dla niemowlaka. 
Gdyby nie instruktarz żony, nie 
wiedziałbym, że takowe dobra 
w ogóle istnieją. 

Z wyraźną ulgą, ignorując za-
zdrosne spojrzenia mniej spryt-
nych, wolniejszych klientów, 
dostarczam łupy na linię kas. 
Oto są, moje obiekty pożąda-
nia, skarby, cząstki nowej rze-
czywistości… Podgrzewacz do 
butelek oraz mata niemowlęca! 
W korzystnych cenach i z dobry-
mi opiniami internautów, a ci, 
jak wiemy, nie zwykli się mylić. 
Szczęśliwy, że wykonałem zada-
nie i to w czasie pozwalającym 
na wizytę w siłowni, pozwalam 
sobie na zakup przykasowego 
batonika w ramach nagrody. Po 
namyśle, gdy przychodzi moja 
kolej rozstać się z częścią pie-
niędzy, dobieram napój energe-
tyczny. No co, zrobiłem swoje, 
tacie też się coś należy, czyż nie? 
Z głupim uśmiechem opusz-
czam sklep w sam środek zaska-
kującej refleksji. Wiadomość o 
rychłym zostaniu ojcem, często 
niespodziewana, potężna, nie 
zawsze atakuje frontalnie. W 
moim przypadku zmiana prio-

rytetów zakupowo - życiowych 
przypomina raczej słynny peł-
zający zamach stanu. Nigdy nie 
przypuszczałem, że z radością 
buszować będę wśród niegdyś 
złowrogich produktów około-
dziecięcych. Dlaczego złowro-
gich? Bo ograniczających słynną 
męską wolność, której to utraty 
tak się bałem. 

Tymczasem zmiana jest płynna 
i niepokojąco bezbolesna. Gdy 
po treningu, lekko spóźniony 
dotarłem wreszcie do biura, za-
miast pochwalić się korpoziom-
kom, ile to właśnie wziąłem na 
klatę, albo jakie nowe ćwiczenie 
podpatrzyłem, z uśmiechem 
otwieram sportową torbę, pre-
zentując kramik przyszłego ro-
dzica, wzbogacony o dwa świe-
że przedmioty, po czym z dumą 
oznajmiam:
- Zobaczcie co udało mi się ku-
pić!
Głupkowate uśmieszki i rasowa, 
biurowa szydera spływają po 
mnie jak po kaczce. 
Bo tak trzeba. Dla dziecka!        

 #KORPOTATA

W wytartej dresowej bluzie, 
rozciągniętych legginsach i nie-
modnych kapciach. Z niedawno 
wyrośniętym oseskiem na jed-
nym ręku, wrzucając drugą ręką 
paluszki rybne do piekarnika na 
ekspresową kolację.  W głowie 
– marzenia o kilkudniowym 
SPA w luksusowym kurorcie na 
wyspie tylko dla bezdzietnych 
dorosłych... I bezlitosny powrót 
do rzeczywistości.

Kobieta z korporacji zachodzi w 
ciążę, rodzi dziecko, idzie na urlop 
macierzyński, potem rodzicielski. 
Taka kolejność niezmienna i natura 
rzeczy. Jeszcze będąc w ciąży, nie 
daje już rady harować, ginekolog 
straszy komplikacjami, więc musi 
wziąć zwolnienie do końca. Potem 
urlop macierzyński, potem rodzi-
cielski, a w końcu okazuje się, że 
trzeba wziąć jeszcze urlop niezre-
alizowany z prawie dwóch lat. I tak 
z roku robi się 14-15 miesięcy. 
Niektórzy życzliwi zazdroszczą tak 

długiego płatnego odpoczynku. 
To jednak nie do końca tak, cza-
sem przy dziecku też trzeba się 
napracować, a przy dwójce małych 
– jeszcze bardziej. I chciałaby taka 
matka wrócić już do tej pracy, a nie 
może, bo musi ten urlop wziąć, a 
potem kolejny. Choć nie musi, to 
bierze, bo dzieciaki właśnie zaczy-
nają maraton jesiennych przezię-
bień. Wtedy to już niezła harówka 
jest, a urlopem bywa wizyta w ap-
tece,  bez dzieciaków sprzedanych 
babci…
Problem zaczyna się średnio po 
dwóch, trzech miesiącach od po-
wrotu do pracy. Męczące dojazdy i 
nieustannie niedający pospać ząb-
kujący osesek potrafią nieźle dać w 
kość. Czytaliście artykuł w gazecie 
Korpo Voice o korpozombie? Choć 
nie dotyczył on świeżo upieczo-
nych korpomatek, to śmiem oznaj-
mić, że to właśnie one dość często 
miewają poczucie, iż niedługo 
przeistoczą się w tę straszną istotę.  
No bo jeśli kolejny raz rano masz 
poczucie, że nie zwlekasz się z łóż-
ka, tylko z-martwych-wstajesz?  
A miało być tak pięknie. Wyczekane 
macierzyństwo i szczęśliwa mama, 
z radością celebrująca powrót do 
swojego korpo. 

Przyznaję, tak do 5. miesiąca życia 
młodej, kiedy dopiero zaczynała 
trenować obroty, miewałam myśli 
nawet o założeniu własnego biz-
nesu. Było to całkiem przyjemne i 
trwało niespełna miesiąc, do mo-
mentu kiedy dziecię nie ruszyło 
z kopyta. Wówczas skończyła się 
laba, a ja wzbogaciłam się o dru-
gą parę oczu z tyłu głowy. Potem 
przeziębienie za przeziębieniem, 
które młody w ekspresowym tem-
pie przekazywał siostrze wraca-
jąc w stanie podgorączkowym z 
przedszkola. Człowiek naprawdę 
chciałby wyrwać się, zrelaksować 
w ciepłym stabilnym klimacie, bez 
polskich wichrów i burz, które w 
mgnieniu oka zamieniają dzieci w 
„monster gluta”.
Ale zaraz, chwilkę, stop! Nie mam 
co narzekać, przecież wkrótce obo-
wiązkowo wyrwę się z roboty na 
maj-uff-kę. Z luksusowego kurortu 
i wyspy bez dzieciaków raczej nici, 
ale łono natury też bywa fajne. Bę-
dziemy jeździć rowerami na piknik 
na łąkę do pobliskiego lasku. Żeby 
tylko maluchy zdrowe były. Trzy-
majcie kciuki.

 #KORPOMATKA

Zarządzanie doświadczeniami klienta jest kluczowym elementem strategii bizne-
sowej każdej organizacji. Wyzwaniem jest budowanie lojalności klienta. Jednym 
z najskuteczniejszych narzędzi jest mapa podróży klienta. Zapraszamy Państwa 
do świata podróży drogą klienta, do podążania jego śladem. Podczas warsztatów, 
które odbędą się 10 kwietnia w Warszawie, wspólnie stworzymy narzędzie, które 
zmieni funkcjonowanie Państwa działu .

Mapa podróży to podstawowe narzędzie diagnozy doświadczeń klientów w kontakcie z naszą firmą. Jej 
wytyczenie wymaga zaangażowania całej organizacji, zwłaszcza, jeżeli chcemy zrobić to na poziomie szczegó-
łowym. Choć diagnoza podróży klienta może być zadaniem niełatwym i czasochłonnym, dzięki niej jesteśmy 
w stanie wskazać najmniejsze interakcje oraz wyłapać momenty bólu klienta. Warto włożyć ten wysiłek, by móc 
dokładnie wytypować miejsca, w których:

• Klientowi jest trudniej i może zrezygnować
• Klient waha się i nie wie, jaką decyzję podjąć
• Klient potrzebuje wsparcia i zachęty z naszej strony

Zdiagnozowanie, a następnie zaprojektowanie doświadczeń tak, by tworzyły spójną, pełną pozytywnych 
emocji podróż, pozwoli na poprawę relacji klienta z firmą. Dzięki temu chętniej ponownie dokona zakupów, 
wyda u nas więcej pieniędzy, a na dodatek poleci nas swoim znajomym. Zadowolony klient to wygrana dla 
obu stron. Prelegentami podczas naszej konferencji warsztatowej będą:  

• Łukasz Wiktor – Dyrektor  Departamentu  Produktów i Procesów Bankowości Detalicznej w mBank S.A
•  Oskar Kopczyński - Menedżer kierujący Wydziałem Rozwoju i Utrzymania Systemów Wnioskowych, Departa-

ment Produktów i Procesów Bankowości Detalicznej, mBank S.A;  
• Marta Szala - Customer Experience Leader, Allegro
• Marta Łukawska-Daruk - Partner, Customer Matters; Aleksandra Jagiełło-Bono - Partner,  Customer Matters

Specjalna cena dla czytelników gazety będzie naliczona po wpisaniu w polu uwagi w formularzu www 
hasła: Korpo Voice.
To szkolenie możemy zaproponować również w formule szkolenia zamkniętego,  
wyłącznie dla pracowników Twojej firmy.  

KORPOTATA KORPOMAMA

Synu

CUSTOMER JOURNEY 
MAPPING

Korpomatka  
marzy 
o urlopie
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Anetka  – Idealna pracownica korporacji 
(postać fikcyjna , śledź jej kanał na You Tube) 

Marta Wujek

Od lat związana z branżą mediów (m.in. marketing manager 
Polska Press Grupa, dyrektor marketingu Metrohouse, członek 
i założyciel stowarzyszenia Lepszy Służewiec oraz Polskiej Izby 

Nieruchomości. Przede wszystkim jednak były korpoludek, który 
z niechęci bycia trybikiem w korporacji, postanowił uruchomić 

swój biznes. To ta dziewczyna, która w 2015 roku, idąc do pracy 
ulicą Domaniewską, wpadła na pomysł bezpłatnej gazety dla 

pracowników korporacji.

Jeśli masz lekkie pióro, nie boisz się nazywać otaczającej nas korporzeczywistości po imieniu 
lub masz dla nas ciekawy temat/ rozmówcę -  pisz na redakcja@korpvoice.pl

Jeśli jesteś marketerem który właśnie robi media plan fajnej kampanii która powinna poszerzyć zasięg o 60 000 młodych, 
pięknych i bogatych korpoludków napisz na reklama@korpovoice.pl

Kontakt:
redakcja@korpovoice.pl, reklama@korpovoice.pl

tel. 692 284 881

Zapraszamy na ploty i dobrą kawę do siedziby 
redakcji gazety  w każdy czwartek.

Przestrzeń coworkingowa Hub Hub 
Postępu 14 Warszawa

Informacje z gazety „Korpo Voice” są analizowane 
przez Press-Service Monitoring Mediów. 

Wydanie on-line dostępne na 
www.korpovoice.pl  

oraz przez aplikację mobilną

WODNIK (20 I-18 II)
Układ gwiazd jednoznacz-
nie wskazuje, że Wodnik 

kupi sobie w tym miesiącu nową lo-
dówkę i większy telewizor. Pojedzie 
tam, gdzie taniej, ale i tak nie wyjdzie 
na swoje, bo Sprzedawca Roku, by wy-
robić target, sprzeda mu podstępem 
ubezpieczenie na rzeczone sprzęty. 
Potem powie, że to pomyłka. Wodnik 
może to odkręcić, składając reklama-
cję u ubezpieczyciela, który rozpatrzy 
ją negatywnie.
 

RYBY (19 II-20 III)
 Ryby  w kwietniu daleko nie 
popłyną. I dobrze im tak, bo  

w marcu i tak sobie aż zanadto pohu-
lały. W dodatku plotki o ich rzekomych 
podbojach erotycznych okażą się 
mocno przesadzone. Wyjdzie na jaw, 
że Ryby same je o sobie rozsiewają, 
bo w sobotnie wieczory, z braku zajęć 
nie mają co ze sobą zrobić. Owszem, 
w zeszłym miesiącu działo się to i owo 
, ale co konkretnie, tego nie wie nawet 
główna księgowa.  I tyle w temacie. 
Pora, drogie Ryby, wziąć się do uczci-
wej roboty.

BARAN (21 III-20 IV)
Baran znów w tym miesią-
cu poprosi o podwyżkę. I 

otrzyma, ale normy. By je wyrobić, 

zacznie wychodzić z pracy o godzinie 
dwudziestej. A w domu na Barana 
czeka tylko pranie. Jego koledzy robią 
kariery i chwalą się osiągnięciami na 
fejsbuku, a Baran tylko psychozabawę 
rozwiązał „Jakim jesteś instrumen-
tem”. Wyszło, że jest puzonem.

BYK (21 IV-21 V)
 Gwiazdy przepowiada-
ją, że Byk w tym miesiącu 

kupi sobie nową koszulę, żeby ładnie 
wyglądać na wideokonferencjach, 
uczesze się, umyje zęby, krawat zało-
ży. Od pasa w dół nic nie widać, zatem 
wskoczy w te same co zwykle sprane 
kalesony i klapki Kubota. Szef to samo 
robi, gdy opowiada o wynikach firmy, 
wychylając się przez okno.  Lansuje 
się po mieście wypożyczanym autem 
i pokazuje się w knajpach, w których 
zamawia tylko wodę. Byk od dwuna-
stu lat łudzi się, ze to praca tymcza-
sowa. Dlatego Szef doskonale zdaje 
sobie sprawę, że nie warto z nim pod-
pisywać prawdziwej umowy.
 

BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Najpierw pracowałeś przy 
Domaniewskiej. Taka tam 

robota na słuchawkach, umowa zle-
cenie za pensję minimalną. Ale gdy 
podawałeś adres pracodawcy, każdy 
mówił wow i ci zazdrościł. Potem firma 
przeniosła cię na Annopol, to taki Mor-
dor dla ubogich. Wstawałeś o czwartej 

rano, żeby tam dojechać, latem nawet 
było widno, z pociągu przesiadałeś 
się do metra, następnie z tramwaju 
do tramwaju, by z pętli popracować 
nad formą drałując pół kilometra. A 
teraz wylądowałeś w Piasecznie. Bu-
sik cię dowozi z Wilanowskiej. Nawet 
nie musisz kasować biletu. Jednym 
słowem: Po szczeblach kariery pniesz 
się kolego.

RAK (21 VI-22 VII)
Dzień w dzień ta sama kle-
paninka w Excelu nadwy-

ręży w tym miesiącu wątłe zdrowie 
Raka. Trudno mu będzie cokolwiek 
zrozumieć z raportów, które zaczną 
go bombardować ze wszystkich stron. 
Nawet księgowy płakał, gdy je czelen-
dżował. Rak inaczej sobie wyobrażał 
swoje przyszłe życie, gdy studiował 
Historię Późnego Renesansu, i w pod-
stawówce , kiedy go pani pochwaliła 
przed klasą, że tak ładnie napisał wier-
szyk. A teraz wklepuje i raportuje, ana-
lizuje i czelendżuje i patrzy jak jego 
młodość w openspejsie więdnie. Rak 
w tym miesiącu znów nie awansuje. 
Życie.

LEW (23 VII-22 VIII)
Ciężka praca Lwa jak zwykle 
przyniesie wymierne efek-

ty. Lew to koło zębate korporacyjnej 
machiny, to Dawid i Goliat w jednej 
osobie. Zawsze wygrywa, choćby 

sam sobie miał jajca odgryźć i nigdy 
nie wątpi w korpopropagandę. Za 
nic ma takie wartości jak honor, sza-
cunek, uczciwość i współpraca. Lew 
zna wszystkie procedury, bo sam je 
wymyśla i tak opracowuje systemy 
ewaluacyjne, by nikt nie był w stanie 
na nich zyskać. Mówią, o nim, że jest 
korpodupkiem i jest dumny z tego. 
Uczy się od najlepszych, bo jest samo-
ukiem.

PANNA (23 VIII-22 IX)
Panna w tym miesiącu za-
szaleje. Kupi nowe ołówki 

do biura i wszystkie dokładnie na-
ostrzy. Tak się tym podjara, że nawet 
zdejmie stanik. Nie zrobi to na nikim 
wrażenia, bo nikt tego nie zauważy. 
Ale przecież nie o to chodzi, co kto o 
kim mówi, ale o realizację wewnętrz-
nego potencjału. Panna w tym mie-
siącu odkryje sens życia, ustali nowe 
priorytety, przezwycięży ogranicze-
nia i zacznie cieszyć się życiem rado-
śnie i spontanicznie jak dziecko. A to 
wszystko w ciasnym i dusznym open-
spejsie, pozbawionym prawdziwego 
okna. Warto było odbyć obowiązkowy 
cykl szkoleń zaproponowany przez 
miękki HR.

WAGA (23 IX-23 X)
Koniunkcja Merkurego z 
Uranem wprowadzi chaos 

w sferze szeroko pojętej komunikacji. 

Najpierw Waga nie dogada się przeło-
żonym w sprawie tego, komu wysłać 
szczegóły oferty. Otrzyma je osoba 
wykluczona z obiegu, sprzeda konku-
rencji i nagłośni sprawę tam, gdzie nie 
trzeba. Nie dość, że kontrahent się wy-
cofa, to jeszcze ucierpi na tym szeroko 
rozumiany PR. Waga nie straci posady, 
bo sypia z CEO, czego nie omieszka 
wykorzystać zakochana w CEO Panna, 
rozpowiadając o Wadze kosmate plot-
ki. Sprzeda je kurierowi, Panu Kanapce 
i serwisantowi ekspresu do kawy, a ci 
już rozniosą je po wszystkich korpo.  

SKORPION (24 X-21 XI)
W kwietniu Szefowa wro-
bi Skorpiona w dwa nowe 

projekty, z których jeden utknie w 
martwym punkcie, a drugi okaże się 
niewypałem. Za dużo pracy, za mało 
ludzi w zespole. Szef wpada raz na 
tydzień w kurtce puchowej i pyta, czy 
nie jest im za ciepło.  W trosce o ich 
zdrowie wyłącza ogrzewanie. Dobrze, 
że chociaż Multisporta korpo zafun-
dowało Skorpionowi. Zawsze po pra-
cy Skorpion idzie na basen, bo tam za 
darmo może skorzystać z prysznica. I 
pociesza się, że wypłatę i tak wciąż 
ma wyższą w porównaniu z kolejnym 
miesiącem.

STRZELEC (22 XI-21 XII)
Strzelec nie otrzymał w tym 
miesiącu premii, zresztą w 

poprzednim również. Musi teraz spiąć 
poślady, bo jedzie na programie po-
prawczym. Program poprawczy przej-
dzie w naprawczy, a z naprawczego 
już nie ma powrotu. Strzelec robi teraz 
lewe nadgodziny, by poprawić KPI, 
spożywa tyko w nocy i sika na zapas. 
Naprawdę stara się chłopina, ale nie 
wiadomo, czy to przyniesie zamie-
rzone efekty. Sekstyl Merkurego do 
Saturna zwiastuje zwolnienia w Mar-
sie. Krążą na ten temat plotki już od 
dwóch miesięcy. Biedny Strzelec. Na-
wet gwiazdy się o niego nie troszczą.

KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
W tym miesiącu Koziorożec 
po raz kolejny awansuje. 

Nawet jeśli w jego firmie struktura 
jest płaska, wymyślą dla niego nowe 
stanowisko. Już lata świetlne minęły 
, odkąd Koziorożec każdy dzień roz-
poczynał od kawki, papieroska i uża-
lania się nad swoim losem. Teraz pije 
zieloną herbatę, je pulpę zbożową i 
awokado. Stać go na to. I nie drałuje 
wypożyczoną hulajnogą, bo se kupił 
własną. W tygodniu jedzie na pudeł-
kach,  w weekendy na kaszy jaglanej. 
A gdy wrzucił na fejsa swoje zdjęcie 
z Ibiszem, ludzie pytali, czy to jego 
dziadek.

#Wróżka z Domaniewskiej

Horoskop

Ten tekst napisał 
korpodziennikarz obywatelski 

REKLAMA
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