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WSTĘPNIAK

Pracownicy miesiąca, czytelnicy najdrożsi,

Z

dumą prezentujemy kolejne dzieło korpodziennikarzy obywatelskich.
Wiosna w pełni (choć pisząc wstępniak, na
tydzień przed dystrybucją nigdy nie mam
pewności, czy z tą wiosną nie przestrzelę), mam nadzieję, że humorki tym samym dopisują.
Święta ciut rozleniwiły, a planowana już za moment
majówka sprawia, że jakiś takiś marazm w pracy trwa,
prawda? Znamy to doskonale i przychodzimy z odsieczą i nowym wydaniem. Pamiętajcie, że czytać Korpo
Voice możecie na legalu nawet podczas godzin pra-

cy (nie musicie chować gazety pod biurkiem). Wszak
każda firma popiera robienie tzw. prasówek, bo ma to
znaczenie dla naszego samorozwoju.
Z Korpo Voice, prócz korpoabsurdów, dowiecie się
też innych ciekawych rzeczy. Niniejsze wydanie dedykujemy dzielnym grafikom z okazji ich święta. Przeczytajcie, proszę, ten artykuł uważnie, aby lepiej zrozumieć ich fach i aby niekoniecznie kolejnym razem
prosić o powiększenie loga lub dyskutować o kolorkach. Pamiętajcie, by 27 kwietnia, w Światowym Dniu
Grafika, Wasze briefy dla nich były idealne.

Cierpienia grafika
O cierpieniach grafika w świecie korporacyjnego ucisku,
czyli jak szary obywatel korporzeczywistości może ułatwić
egzystencję zwykłego człowieka w sferze wizualnej

– O, panie grafik, jaką żeś ładną
pan nam tu grafikę machnął, łał,
no łaaaał, biorę, od ręki, serio, serio, żadnej popraweczki nie trzeba, no no, kolorki w dechę, kreska
jak ulał, forma elegancka, wszystko superos, tak jak ostatnio, zresztą, tak jak zawsze, idealnie, pszepana, siada w punkt, brawo, brak,
dzięki, moje szanowanko, oby tak
dalej – powiedział nikt nigdy nikomu. Heh…
Smutne, acz prawdziwe, c’nie (?),
nasi szanowni graficy, nasze
najszanowniejsze
graficzki?
Normalne i prawdziwe, c’nie (?),
wszyscy szanowni, co siedzicie w
innym fachu niż grafika?
Stanowisko postrzegania świata wizualnego zmienia ogólną
perspektywę nie tylko w pracy
zawodowej, ale i w codziennym
żywocie. Ładne nie jest równe
ładnemu, a brzydkie – brzydkieREKLAMA

mu. Poczucie estetyki okazuje
się elementem nie tylko względnym na niwie społecznej, ale i na
płaszczyźnie logiki prowadzenia
erystycznych sporów w pracy
zawodowej. Zatem pojawia się
pytanie – czy warto?, Czy warto, moje szanowne menedżerki,
moi szanowni menedżerowie,
toczyć te ciągłe spory o szczegóły projektów graficznych, które
zamówiliście u specjalistów z tej
dziedziny?
Światowy dzień grafika, już
tuż-tuż. A my w Korpo Voice obchodzimy go już po raz drugi i po
raz drugi z właściwą nam wrażliwością na problemy korporacyjnego środowiska i wyczuleniem
na trudności życia codziennego
naszej grupy docelowej. Więc
na powyższe pytania postaram
się odpowiedzieć z pomocą
poniższych przykładów (skonstruowanych z pomocą naszych

szanownych konsultantów, grafików z warszawskich i krakowskich korporacji), które w z lekka
hiperbolizujący sposób obrazują
sprzężenia zawodowe wewnątrz
korporacyjnego rzemiosła.

KOLORKI
– A dlaczego to jest seledynowy,
przecie ja chciałem morski?
– A co to ma być? Ja nie chciałem jasnej zieleni tylko jasny brąz
przechodzący w zieleń…
//
– Idźka, to miał być brzoskwiniowy, a jest morelowy, ewidentnie,
no co ty wyprawiasz… No nie da
się tego przyjąć…
– Ale to jest brzoskwinia jeden na
jeden… Serio, coś ci nie pasuje?
Ale chcesz jaśniejszy czy ciemniejszy? Czy jaki tam chcesz bardziej?
– Nooooo… Bardziej brzoskwiniowy… Jak u mojej babci był
na wczesną wiosnę w sadzie, no
wiesz… no…
Kochani zleceniodawcy z korpo, nie róbcie tego! Po prostu
nie. Wielu kolegów i koleżanek
(głównie osobników płci żeńskiej) żaliło się, że nie potrafią
się porozumieć z grafikiem/graficzką, gdyż „ten/ta nie potrafi
dostosować swojego profilu estetycznego do wizji” programowego rzekomego „odbiorcy” (tj.
„odbiorcy modelowego”).
Kochane Misiaczki, macie z
pewnością niesamowite wyczucie co do kolorystyki, ale
uwierzcie – osoba doświadczona w grafice ma większe. Więc,
cholera jasna, nie róbcie tego,
nie odwalajcie maniany, nie stawiajcie się w roli ostatecznego
„mejwena” kolorków. Nie warto i
tyle. Nie znacie się aż tak bardzo.
Czasami warto po prostu stwier-

Z wydania dowiecie się też o historii uciekinierów z
korpo, którzy dziś dostarczają Wam świeże owoce do
biur (tak, tak, poznajcie twórców Dailyfruits). Powiemy
też o tym, dlaczego wybór przedszkola zlokalizowanego przy biurowcu to dobre rozwiązanie (odwiedziliśmy placówki Kids&Co), a na koniec na tapetę weźmiemy nieśmiertelne romanse w pracy i bardzo fajną
rodzinę patchworkową.
Bierzcie, czytajcie, podawajcie dalej, pamiętajcie
o wersji online oraz o naszym KORPO TV, którego
wszystkie odcinki oglądać możecie na korpovoice.pl.

Zaproście nas z kamerą do swojego biura, jeśli jest
coś, czym chcecie się pochwalić.
Nie zanudzam dłużej, poza tym pisanie tych wstępniaków to dla mnie spore wyzwanie. Najlepiej zatem
jak podziękuję wszystkim korpodziennikarzom za
unikalne artykuły do tego wydania, których nie mają
internety. Pokazujemy dzięki Wam, że prasa wraca do
łask, a przesyt powtarzanych i kopiowanych treści w
Internecie zaczyna nas mocno irytować. Smacznej
kawy i miłej lektury.
#JustynaSzawłowska

dzić „wiem, że nic nie wiem” i „elo
– iksde – XD” niż dowalać się do
każdej formy graficznego przekazu, serio. Po prostu weźcie na
wstrzymanie, kolor jest względny, a wy nie jesteście największymi teoretykami estetyki na
świcie.

CZCIONKA
– No, wszystko super, wszystko
fajnie. Bardzo nam się podoba,
ale ten... Dałoby się tytuł w comic sans? To taka fajna czcionka.
Wiesz, co nie? Taka najlepsza z
najlepszych… Heh… Wszyscy ją
lubią, mógłbyś coś w ten deseń?
Coś takiego cool i chillowego?
– No wiesz, komiks jest dość wieśniacki, więc proponuję coś, co nie
będzie odbiegało od „głównego
spektrum”…
– Ejjjjjjjjjjjj… Ale ja nie chcę żadnej awangardy, żadnych radykalnych ruchów, niż z tego! Wiesz…
Sprawdzone patenty, opłacalne
wzorki i właściwe formy, co się
klikają! Rozumiesz, c’nie? Wiadomka?
No serio, Misiaczki, nie warto.
Dobór fontów to nie karuzela
z maskotkami, to nie wybiórczy szajs z wysypiska śmieci.
Błagam… Gdy stereotypowy
„komiks” wydaje się wam najwyższą półką w sferze estetyki
czcionki, to może na serio dajcie
na wstrzymanie. Od lat dziewięćdziesiątych czas już mocno
poszedł naprzód, więc miejcie to
na uwadze kreując wasz wizualny świat czcionek projektowych.
Zatem, jeśli już macie w główce konkretny font, który ma
zdobić tekstualną przestrzeń
waszego projektu, to po postu
zaznaczcie go przed weryfikacją
propozycji grafika. To ma najwięcej sensu. Wówczas wykonawca
graficzny ma czas (i odpowiednie spektrum imaginistyczne) do
zmiany waszych konceptów w
docelowy projekt. Babranie się
w poprawki graficzne (z myślą
o proroczej wizji grafika) nie ma
po prostu żadnego sensu, chyba
że jesteście jakimiś masochista-

mi, którzy lubią przeciągać robotę w nieskończoność.

ROZMIARKI
–No nie! To to jest za duże ewidentnie!
– Ale że co?
–No tamto!
–Czyli co?
– No to to w środku!
– Czyli ten ludzik?
– Nie, nie!
– Czyli?
– Nie ten ludzik!
– Więc?
– Ten napis!!!
– Ale to twój napis…
– Zwiększ go!!!
– Ale wtedy proporcje się rozjadą…
– Ma być widoczny!1!!!!1!!!!!!
– OK! Ale wtedy całość trzeba pozmieniać.
– NIE! Całość niech zostanie jak
jest, nasze logo ma być olbrzymie!!! Nasze logo ma być ponad wszystko, ma być największe!!!111!!!JEDEN111!!!
– Serio?
– Bez żadnych komentarzy proszę!
Ma być tak, jak ja mówię!
– Cóż…
I tu dochodzimy do kolejnego
punktu, który można uznać tabu.
A jest to niewątpliwie jeden z

newralgicznych elementów zawodowej komunikacji międzyludzkiej – czyli ROZMIAR. Czy
ROZMIAR ma znaczenie – krzyczą nagłówki na plotkarskich
portalach. Otóż – zazwyczaj
– NIE! Ale gdy rozmiar jest postrzegany bez newralgicznego
pojęcia P E R S P E K T Y W Y – to,
cholera jasna, taaaak, i tyle!
Na litość boską! Skoro nie potraficie dostosować wymiarów
własnych sloganów do całościowych wymiarów grafiki, to
po prostu zawierzcie grafikowi
i będzie spokój. Serio, Kochani,
jeśli chcecie zrobić własne logo
bezwzględnie dominujące jeden na jeden na jakimś tam tle,
to po prostu zróbcie sobie to na
paincie lub innym trywialnym
programie dla dzieci, a nie angażujcie w to grafików.
Wiadomo, że prawdziwy przedsiębiorca z kompleksem małego
penisa, śmiesznego nazwiska,
mało poważnego imienia, kiepskiej nazwy z byłej kooperacji
i tak dalej, będzie domagał się
wyszczególnienia jego logo na
samiejszym wierzchu wierzchu
– jak najbardziej się tylko da.
Ale, nasza droga korporacyjna
wspólnoto, my nie chcemy być
januszami biznesu, my nie chcemy świadczyć swą brajankowo-

www.korpovoice.pl

ścią i dżesikowatością wobec naszych kontrahentów, więc może
po prostu pozwólmy działać
tym, co mają do tego predyspozycje. Prawda?

FORMAT I SAVOIR-VIVRE
– O panie, a kto to panu tak zgrafolił? – czy w ogóle ktoś odważył
się w ten sposób zapytać??? No
chyba nikt, a może powinien?
Kochani niegraficzni pracownicy
korpo, kochani zleceniodawcy,
REKLAMA
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jeśli chcecie pytać, to pytajcie!
Im wcześniej, tym lepiej. Niestety – jak wynika z naszej ankiety
wśród grafików – większość
nieporozumień na linii zleceniodawca-grafik wynika ze złej
komunikacji między tymi dwoma podmiotami. Więc jak głosi
błahy telewizyjny slogan – warto
rozmawiać!
Im więcej przesłanek skierujecie w pierwszym zleceniu, im
więcej uwag dodacie na samym

wstępie, tym ostateczny efekt
będzie bardziej „właściwy”. Wielu teoretyków-komparatystów
snuje swe teorie percepcji wokół
czynności porównawczych, a
upraszczając: wielcy filozofowie
twierdzą, iż nasze pojmowanie
świata konstytuuje się wokół
naszych zdolności dopasowywania pewnych cechy rzeczy do
innych cechy innych rzeczy. Tak
więc – jeśli mamy jakiś odnośnik
naszej wizji, to warto o nim poinformować w zleceniu pierwotnego projektu i tyle (TO ŻADEN
WSTYD, gdy czerpiemy inspiracje z jakiegoś źródła – to tylko
inspiracje).
A kończąc, warto jeszcze wspomnieć: nie bójmy się przyznać
przed grafikiem do niewiedzy!
Zlecenie, które ślemy do profesjonalisty w sztukach wizualnych, jest tylko „koncepcją”, to
grafik ma je przelać na ekran/
papier i to jemu powinniśmy
zawierzyć nasze idee, więc – kochani zleceniodawcy, kochane
korposzczurixy – nie lękajcie się,
zawierzcie swój projekt grafikowi, bo WARTO!
#DerekBarłowski

Piotr wciąż potrzebuje pomocy!
Prosimy o wsparcie Piotra Zdunka, u którego kilka lat temu zdiagnozowano tętnika mózgu. 50-letni
Piotr jest po operacji, w wyniku której nastąpił prawostronny niedowład i utrata mowy. Z 45-letniego wyjadacza targetów, w kilka dni stał się osobą uzależnioną od pomocy rodziny i bliskich.
Piotr tryska optymizmem na 200 proc., ale wciąż potrzebuje kosztownej rehabilitacji, która pomaga
mu w powrocie do samodzielności.
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 ciężko 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. swojego podatku.
KRS Fundacji AVALON – 0000270809
CEL: ZDUNEK 2073
MOŻNA TEŻ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ dla Piotra. Nr konta:62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Fundacja Avalon-Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnych, M. KAJKI 80/82, 04-620 Warszawa
Tytuł: Piotr Zdunek 2073
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UCIEKINIER Z KORPO

Codziennie zdrowo,
bo... owocowo
Uciekając z korpo, Jacek Kwiecień i
Bartosz Krudysz zaczynali od zera na
zupełnie nieprzyjaznym ich biznesowej
koncepcji rynku. Dziś, dzięki nim, 300
tys. pracowników polskich firm każdego
dnia ma dostęp do zdrowych warzywnoowocowych przekąsek. A ich firma
nieustannie się rozwija.
Gdy 8 lat temu porzucaliście krakowską firmę badawczą, w której wspólnie przepracowaliście
prawie trzy lata, rynek nie otrząsnął się jeszcze po gospodarczym kryzysie, a pracodawcy nie
szafowali benefitami dla swoich
pracowników.
Jacek Kwiecień: Zdecydowanie to
nie był rynek pracownika. Pracodawcy nie musieli walczyć o pracowników, nie byli więc skorzy do
ponoszenia dodatkowych kosztów
z nimi związanych. Tym bardziej
nasza propozycja, by zapewnili
swoim podwładnym codzienny
zestaw owoców, wielu z nich wydawała się fanaberią.
Bartosz Krudysz: Poza tym ludzie
nie mieli takiej świadomości na temat zdrowego odżywiania, jakiej
zaczynają nabierać obecnie. Musieliśmy więc stanąć na wysokości
zadania i wykreować potrzebę na
zdrowe produkty spożywcze w
miejscu pracy.
Patrząc na to, jak obecnie kręci
się wasz biznes, można chyba
powiedzieć, że odnieśliście na
tym polu prawdziwy sukces.
JK: Rzeczywiście, gdy zaczynaliśmy w 2011 r. nasza firma była
dwuosobową
działalnością.
Pierwszą dodatkową osobę w
Dailyfruits zatrudniliśmy dopiero
po roku. Do tego czasu wszystko
organizowaliśmy sami: zamówieREKLAMA

nia, dostawy, sprzedaż, marketing,
pozyskiwanie nowych klientów.
Sami rozwoziliśmy owoce do firm
dwoma samochodami dostawczymi. Zaczynaliśmy pracę o 4-5 rano,
a kończyliśmy późnym wieczorem.
Dziś mamy 120 pracowników,
nasze dostawy docierają do 1800
klientów w całej Polsce, mamy 53
samochody dostawcze, centra magazynowe w dziewięciu miastach
w kraju i miesięcznie dostarczamy
pracownikom 700 ton owoców i
warzyw. Sami zaś możemy zająć
się opracowywaniem dalszych
strategii rozwoju.
Skąd w ogóle przyszedł pomysł
na tego rodzaju biznes?
BK: Pracując w korpo odczuwaliśmy dyskomfort z powodu braku
dostępu do zdrowego jedzenia.
Poza tym wiedziałem, że np. w USA
są firmy, które zajmują się dostawami do korporacji tego rodzaju
zdrowych produktów. Podglądając
sytuację w innych krajach, wyszło
nam, że trend na zdrowe przekąski
powoli się rozwija, choć zupełnie
nie widać go jeszcze w Polsce. Ale
pomyśleliśmy, że może to nawet
dobrze, bo mamy szansę być w
czymś pionierami na rodzimym
rynku.
Jak w waszym wykonaniu wyglądało to karczowanie ścieżki
dla nowego trendu rynkowego?

BK: Ponieważ firmy nie były skore
do wykupywania u nas pakietów
abonamentowych, w ramach
których codziennie lub kilka razy
w tygodniu dostarczalibyśmy im
owoce dla pracowników, wymyślaliśmy rozmaite jednorazowe akcje np. Dzień Wiosny, Dzień Ziemi,
etc., w których mogli sobie przetestować świętowanie z naszą ofertą.
Przez pierwsze dwa lata w zasadzie
bazowaliśmy w dużej mierze na
takich akcjach właśnie. Nie powiem, żeby był z tego zysk, ale w
ten sposób, powoli firmy zaczęły
się do naszej oferty przekonywać.
Zobaczyły, że pracownicy chętnie
korzystają ze zdrowych przekąsek,
jeśli tylko da się im do tego okazję.
I w końcu zaskoczyło? Zrozumieli, że może się im to opłacać?
JK: Wraz z przeniesieniem firmy
z Krakowa do Warszawy, zaczęliśmy pozyskiwać więcej klientów.
Faktycznie, pracodawcy zaczęli
doceniać to, że oferując swoim
pracownikom dostęp do zdrowej
żywności, nie tylko robią coś dobrego dla nich, ale także i dla siebie. Bo ci z pracowników, którzy
stale jadali w pracy owoce i warzywa, byli zdrowsi, bardziej wydajni,
rzadziej przebywali na zwolnieniach lekarskich.
Dziś, gdy mamy rynek pracownika i coraz większą społeczną
świadomość prozdrowotną oraz
ekologiczną, wasza oferta musi
być rozchwytywana.
BK: Fakt, wciąż musimy zatrudniać
nowe osoby, by nadążać z realizacją zamówień. Na brak zainteresowania z pewnością już nie narzekamy. Niemniej naszym celem jest
uczynić z owoców tak samo niezbędny i oczywisty produkt w każdym biurze, jakim dziś jest kawa.
Mamy bowiem świadomość, że tylko wtedy gdy będziemy regularnie
dostarczać naszym organizmom
dobre, zdrowe przekąski, tylko
wówczas mamy szansę dobrze,
efektywnie funkcjonować i wyraź-

nie zmniejszać ryzyko zapadania
na choroby cywilizacyjne, takie jak
cukrzyca czy otyłość.
W urokliwych drewnianych
skrzynkach, w których klienci
znajdują sezonowe owoce i warzywa z Dailyfruits, co jakiś czas
pojawiają się też rozmaite materiały edukacyjne: ulotki, broszury na temat zdrowego stylu
odżywiania się.
JK: Staramy się poprzez tego typu
działania wspierać pracodawców
w ich pozytywnym wpływaniu na
pracownicze wybory żywieniowe.
Na pokładzie naszej firmy mamy
dietetyków, którzy dodatkowo organizują w firmach naszych klientów wykłady i konsultacje na temat
zdrowego odżywiania się.
BK: Tworząc Dailyfruits oprócz
oczywistych celów zarobkowych,
przyświecała nam także misja
zmieniania negatywnych przyzwyczajeń żywieniowych i zastępowania ich pozytywnymi. Tym bardziej
teraz, kiedy słyszy się często, jak
ogromy wpływ na jakość naszego
życia i na naszą kondycję ma właściwa dieta, wydaje się zasadnym
kontynuowanie i poszerzanie tego
typu prozdrowotnych działań.
Inny trend, który obecnie determinuje zakupowe wybory
Polaków to tzw. zero waste. Zastanawiam się, jak wam udaje
się rozwiązać problem bycia eko.
W skrzynkach, które trafiają do
firm, znajdują się przecież tylko
te najpiękniejsze, najbardziej
idealne,
wyselekcjonowane
owoce czy warzywa, a co robicie
z resztą?
BK: Oddajemy do ZOO. Każdego
tygodnia kilka ton owoców, które
nie spełniają naszych standardów
jakościowych, bo właśnie nie są
idealne, trafia do ogrodów zoologicznych w Warszawie, Krakowie i
we Wrocławiu.
JK: Te natomiast, które w ogóle
nie nadają się nawet na karmę dla
zwierząt, odbiera od nas firma zaj-

mująca się bioodpadami.
Słyszałam, że macie w swojej
ofercie również owoce i warzywa krojone. Myśleliście żeby oferować je w biodegradowalnych
opakowaniach?
JK: Właśnie testujemy tego typu
opakowania i mamy nadzieję niedługo je wprowadzić.
BK: Natomiast kubki z krojonymi
przekąskami już pojawiły w naszej
ofercie, podobnie jak soki, jogurty
czy bakalie.
JK: Zaczęliśmy też proponować
firmom specjalne lodówki na produkty Dailyfruits. Klienci bardzo
sobie chwalą takie rozwiązanie, bo
dzięki temu ich pracownicy mają
dłużej dostęp do świeżych i zdrowych przekąsek, dodatkowo podanych w atrakcyjnej formie.
Patrząc z perspektywy czasu na
firmę, którą stworzyliście, macie
jakieś refleksje na temat tego,
jakim cudem udało wam się
wspólnie przetrwać, zarówno
ciężki czas na początku rozwijania się biznesu, jaki i później,
gdy wszystko ruszyło z kopyta?
Wiele spółek takich prób nie wytrzymuje.
JK: Pomogło nam chyba to, że
mamy jednakową determinację,
choć różne cechy charakteru. Dzięki różnicom w charakterze często
patrzymy na wyzwania z dwóch
perspektyw, dzięki temu mamy
pełniejszy obraz. Nie konkurujemy
ze sobą, nie wchodzimy w swoje
kompetencje, raczej wspieramy się
w różnych kwestiach.

BK: Myślę, że dla odniesienia sukcesu w spółce ważne są: wspólna
wizja, wspólny cel, podobne nastawienie do ryzyka, a także determinacja i zaangażowanie. Sądzę, że
mimo wielu różnic między nami, te
które wymieniłem akurat nas łączą
i pozwalają kroczyć razem w wyznaczonym sobie kierunku.
JK: Trzeba też dodać, że wielkie
znaczenie mają tu również ludzie,
z którymi pracujemy. Wielu z tych,
którzy dziś w Dailyfruits pracuje
na stanowiskach kierowniczych,
zaczynało podobnie jak my, od
robienia w tej firmie dosłownie
wszystkiego. Ale przetrwali, zostali
z nami i z pewnością to, gdzie dziś
jesteśmy, zawdzięczamy właśnie
świetnemu, zaangażowanemu zespołowi, jaki stworzyliśmy.
Tym, którzy podobnie jak kiedyś wy, marzą, by wyrwać się z
korpo i rozpocząć przygodę „na
swoim”, co byście doradzili?
JK: Niech liczą się z tym, że przez
pierwsze dwa pierwsze lata może
być naprawdę ciężko.
BK: Ja na to patrzę z drugiej strony. Nie, no proszę cię, nie możesz
tak mówić. Może napiszmy, że jeśli
mają jakąś wizję i mocno w nią wierzą, to niech się nie poddają, niech
wytrwale dążą do celu. I niech nie
zrażają się tym, że nie wszystko od
razu idzie po ich myśli. Czasami na
sukces po prostu trzeba trochę poczekać.
JK: I się napracować (śmiech).
# Justyna Szawłowska

www.korpovoice.pl
www.korpovoice.pl
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Dopasuj konto bankowe do swoich potrzeb
Oferta kont bankowych jest bardzo szeroka. Duży wybór
to z jednej strony plus, ale z drugiej może przyprawić
o zawrót głowy. Rozwiązaniem są rachunki, których
funkcjonalności sami dopasujecie do Waszych potrzeb.
Dopasowany, równa się
oszczędny
Santander Bank Polska jest
jednym z pierwszych banków,
który zdecydował się dać swoim klientom pełną swobodę
w wyborze funkcjonalności
konta. Dlatego, jeżeli cenicie
indywidualne podejście oraz
wygodę, wybierając nowy rachunek powinniście zwrócić
uwagę na ofertę właśnie tego
banku.
Po pierwsze, oferowane przez
Santander Bank Polska Konto
Jakie Chcę wraz z płatniczą kartą Dopasowaną pozwoli Wam
samodzielnie wybierać usługi
i produkty, których będziecie
używać. Elastyczność i możliwość samodzielnego wyboru
zapewnia większe oszczędności. Płacicie tylko za to, z czego
faktycznie korzystacie.
Warto podkreślić, że bank nie
pobiera opłat za prowadzenie
Konta Jakie Chcę, podobnie
jak za przelewy internetowe, w

tym ekspresowe, a także wypłaty w bankomatach i wpłaty
gotówki we wpłatomatach
Santander Bank Polska. Jeśli
miesięcznie wykonacie 5 transakcji kartą Dopasowaną, to nie
zapłacicie także za korzystanie
z niej. Tu jednak również macie
swobodny wybór. Osoby rzadko korzystające z transakcji bezgotówkowych powinny rozważyć stałą opłatę w wysokości
3 zł miesięcznie, bez konieczności spełniania dodatkowych
warunków.
Ty decydujesz jak bankujesz
Jeżeli jesteście przywiązani do
gotówki możecie również zdecydować, czy chcecie bez opłat
wypłacać pieniądze w bankomatach innych banków za
pomocą BLIKA, czy wolicie ponosić jedną miesięczną opłatę
za wypłaty kartą Dopasowaną
we wszystkich bankomatach
w Polsce bez ograniczeń. Wystarczy, że uruchomicie na

koncie odpowiedni pakiet.
W przypadku wyjazdu za
granicę lub planowanych zakupów w zagranicznych sklepach powinniście rozważyć
korzystanie z pakietu wielowalutowego. W ramach pakietu
Santander Bank Polska nie pobiera opłat za wypłatę gotówki
z zagranicznych bankomatów,
niezależnie od waluty transakcji. Dodatkowo możecie
powiązać kartę Dopasowaną
z rachunkami w euro, dolarach
lub funtach. Dzięki temu płatności zagraniczne w tych walutach zostaną zrealizowane
bez kosztów przewalutowania, jeśli na koncie, w którym
dokonywana jest transakcja,
będą zapewnione środki. Uruchomienie pakietu wielowalutowego możliwe jest w bankowości internetowej i mobilnej,
przez infolinię lub w dowolnej
placówce Santander Bank Polska. Co istotne, usługę możecie w dowolnym momencie

włączyć i wyłączyć w Koncie
Jakie Chcę.
Apka rządzi
Nowoczesnego bankowania
nie sposób sobie wyobrazić
bez rozwiązań mobilnych. Nie
inaczej jest w przypadku Konta Jakie Chcę, do którego swobodny dostęp możecie mieć
za pośrednictwem aplikacji
Santander mobile. Wystarczy,
że ściągniecie ją na smartfona
i zalogujecie się do swojego
rachunku. Pamiętajcie tylko,
aby oprogramowanie pobrać
ze zweryfikowanego źródła,
np. bezpośrednio z App Store
lub Google Play.
Z poziomu Santander mobile możecie m.in. sprawdzać
stan środków, zarządzać płatnościami, wziąć kredyt lub
zamówić kartę kredytową,
a także kupić ubezpieczenie
turystyczne lub OC i AC czy
wymienić waluty. Ponadto,
aplikacja pozwoli Wam w wybranych miastach nabyć bilet
komunikacji miejskiej, opłacić miejsce parkingowe, zamówić taksówkę czy szybko
opłacić rachunki dzięki funkcji skanowania kodów QR na
fakturach.

Za pomocą smartfona jako
użytkownicy Konta Jakie Chcę
będziecie mieli również dostęp do szerokiej oferty bezgotówkowych form płatności,
w tym BLIKA, płatności zbliżeniowych telefonem oraz innowacyjnych rozwiązań takich,
jak Apple Pay czy Google Pay.
Dzięki nim wypłacicie gotówkę z bankomatu bez konieczności używania karty lub zapłacicie telefonem za zakupy
w sklepie stacjonarnym oraz
online. Jeżeli będziecie chcieli
zrobić przelew do znajomego,
wystarczy, że podacie numer
jego telefonu zamiast numeru
rachunku, a pieniądze w kilka
minut znajdą się na jego koncie. Osoby aktywnie uprawiające sport mogą z kolei skorzystać z innowacyjnych płatności
przy pomocą inteligentnych
zegarków i rozwiązań Garmin
Pay i FitBit Pay.
Co istotne bankowanie za pomocą Santander mobile jest
bezpieczne. Bank szyfruje połączenia, wymaga logowania
za pomocą unikalnego Numeru Identyfikacji Klienta i hasła,
a także potwierdzenia przez
narzędzia autoryzacji dla niektórych operacji.

Dzięki dużej liczbie funkcji,
a zarazem prostocie obsługi,
aplikacja Santander mobile
cieszy się dużym uznaniem
użytkowników. Na swoim koncie ma m.in. pierwsze miejsce
w głosowaniu internautów na
najlepszą aplikację mobilną
podczas Mobile Trend Awards
2018 oraz dwukrotne zwycięstwo w rankingach serwisu
Bankier.pl.
Jak założyć konto dopasowane do naszych potrzeb?
Podobnie jak sam rachunek,
Konto Jakie Chcę jest niezwykle wygodne także do założenia. Wniosek o jego otwarcie
możecie złożyć przez internet,
telefonicznie poprzez infolinię oraz w oddziale. Co ciekawe, całą procedurę możecie
również szybko przejść dzięki
Doradcy online lub wysyłając
przelew internetowy z konta
w innym banku. Warto również
podkreślić, że Konto Jakie Chcę
zostało wyróżnione w tym
roku nagrodą Złoty Bankier
i tytułem najlepszego na polskim rynku konta osobistego.
Dodatkowe informacje na temat Konta Jakie Chcę można
znaleźć na stronie santander.pl.

Otwórz Konto Jakie Chcę
i odkładaj na marzenia
Włącz Automatyczne oszczędzanie
w promocji na

2,7%
(zmienne, w skali roku)

Złoty Bank,
nagroda główna wg badania
dla Bankier.pl i „Pulsu Biznesu”
Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji dostępne są w placówkach banku oraz na santander.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za
połączenie zgodna z taryfą danego operatora. W ramach promocji „Konto systematyczne z bonusem 2” promocyjne oprocentowanie podwyższone (zmienne) 2,70% w skali roku
przysługuje dla salda do 20 000 zł na Koncie systematycznym ze spełnionym warunkiem Automatycznego oszczędzania na kwotę min. 20 zł zrealizowanym z Konta Jakie Chcę lub
Konta VIP. Promocja trwa do 29 czerwca 2019 r. Organizatorem ww. promocji jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Konto Jakie Chcę, Konto systematyczne i Konto
VIP są rachunkami płatniczymi. Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie www.santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Stan na 15.03.2019 r.
Lista zgodnych urządzeń i oprogramowania wymaganego do używania portfeli cyfrowych oraz karty mobilnej znajduje się na www.santander.pl/ms/plac-mobilnie. Usługa Apple Pay
dostarczana jest przez Apple Inc.Usługa Google Pay dostarczana jest przez Google Inc. Usługa Garmin Pay dostarczana jest przez firmę Garmin. Cyfrowy portfel Fitbit Pay to usługa
świadczona przez Fitbit International Limited
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Zaskakujący
zwrot akcji

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Angielski skrót „WTF?” nie ma po
polsku dobrego odpowiednika. „Ale
jak to?” czy „co, u licha?” nie do końca
oddają znaczeniową głębię i dosadność
szorstkiego „what the fuck?”. Jednak
sytuacje, w których ten zwrot ciśnie się
na usta, zdarzają się w kraju nad Wisłą
notorycznie, a w korporacjach zwłaszcza.
Jak to ogarnąć?
Pewien menedżer – nazwijmy
go dla porządku Janem – został
zaproszony do wspierania pewnej zacnej inicjatywy, nazwijmy
ją dla porządku Projektem X.
Przygotowania do startu projektu trwały rok. Jan udzielał się na
projektowych telco, wychodził z
wartościowymi inicjatywami, demonstrował zaangażowanie, brał
na siebie commitment i oferował
support, zaproponował nawet,
że może zostać jedną z „twarzy”
Projektu X, gdy już ruszy komunikacja do pracowników.
Projekt wystartował, a w
firmowym intranecie zdjęcie
uśmiechniętego Jana witało
pracowników w poniedziałkowy
poranek, zachęcając do czytania
o korzyściach, jakie z Projektu X
płyną dla wszystkich. Minęły dwa
dni. Jan zajrzał do intranetu i ze

zdumieniem odkrył tam swoje
własne zdjęcie, w dodatku (o
zgrozo!) pod artykułem o jakimś
Projekcie X. Zaczął czytać, o co w
tym projekcie chodzi. Z każdym
kolejnym zdaniem narastało w
nim oburzenie. Niewiele myśląc,
napisał mail w wyjątkowo ostrym
tonie do menadżera Projektu X, z
kopią do: członka zarządu, działu
komunikacji, działu HR oraz menadżera compliance. Wyraził w
nim swoje oburzenie tym, że nikt
go o Projekcie X nie informował,
że pierwsze słyszy, że nie ma z
tym nic wspólnego i że z jakiej
racji jego wizerunek i nazwisko
zostały w tak niecny sposób wykorzystane do nie-wiadomo-jakich celów.
W innej firmie pewien dyrektor – nazwijmy go dla porządku Krzysiem – miał pod sobą

sześciu menedżerów. Pewnego
dnia uznał, że przydałoby im się
szkolenie z przywództwa, najlepiej jednodniowe. Żeby było
taniej, zorganizowano je w salce
konferencyjnej w biurze. Żeby
było skuteczniej, zaproszono do
niego znaną firmę szkoleniową.
Godzinę po rozpoczęciu szkolenia Krzyś polecił asystentce, żeby
wezwała natychmiast wszystkich
jego menedżerów. Miał z nimi do
omówienia bardzo ważną i pilną
sprawę. Nie chciał słyszeć wymówek, że są na jakimś szkoleniu,
mają przyjść i koniec. A więc
przyszli. Siedzieli u niego bite
pięć godzin. A prowadzący szkolenie cierpliwie czekał w pustej
salce konferencyjnej.
Następnego dnia ktoś życzliwy
doniósł Krzysiowi, że jakaś firma
szkoleniowa nie dość, że cały
dzień zajmowała bezprawnie
salkę konferencyjną, to jeszcze
przez większość czasu na szkoleniu nikogo nie było. Krzyś uznał
taką praktykę za skandaliczną i
niedopuszczalną. Niewiele myśląc, napisał do firmy szkoleniowej pismo z żądaniem nieodpłatnego powtórzenia szkolenia,
gdyż nieobecność „znacznej części” uczestników niezbicie świadczy o fatalnej pracy firmy szkoleniowej, skoro nawet prostego
jednodniowego szkolenia nie potrafią skutecznie zorganizować.
W jeszcze innej firmie pewien
pracownik – nazwijmy go dla porządku Zbyszkiem – zapałał do
swojego szefa wielką przyjaźnią.
Proponował szefowi wspólne

ABC korporacyjnego
survivalu,
cz.19
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI
Jako jednostka, samotny komandos, osiągnąłeś już pewien status.
Kilka medali, naszywek na korporacyjnym mundurze, pięknie koresponduje z rosnącym stażem w
firmie. Niejeden siwy włos zdobyty
przy wyjątkowo wymagających
projektach tylko dodaje uroku i
stale rosnącej powagi. Kto wie, być
może za kilka miesięcy sam będziesz w stanie, Drogi korpoludku,
udzielać porad młokosom? Aby tak
się stało trzymaj gardę, bo stawka
stale rośnie, a złowrogie, biurowe
licho nigdy nie śpi!
W każdym szanującym się korpo od
czasu do czasu dochodzi do zmiany
warty na kierowniczym stanowisku.
Sytuacja, w której możemy co nieco zyskać, ale też wszystko stracić.

Pytanie jak wiele poświęciliśmy, by
zdobyć przychylność dotychczasowego Pana na włościach. Ile mostów spaliliśmy? Czy ów prezes cieszył się ogólnym szacunkiem? Jak
bardzo nasza osoba jest kojarzona
z byłym królem? Po zbilansowaniu
zalet i wad poprzedniego mentora
podejmujemy jedno z dwóch działań. Jeśli podsumowanie wypada
blado, odcinamy się zupełnie od
nieszczęśnika, a gdy ów władca
wzbudzał powszechny szacunek
lub pozostaje w firmie na innym
stanowisku, wtedy podkreślamy
dobre z nim relacje. Warto nauczyć
się jednej, dwóch sympatycznych
anegdot. Najlepiej prawdziwych,
choć podkreślenie kolorów w tej
opowieści znacząco zwiększy grono zainteresowanych słuchaczy.

Zmiana warty to czas, w którym
musisz niestety popracować. Bez
nerwów, pomoże ci prosty trick.
Przygotuj kilka dokumentów,
na których od dawna pracujesz i
wspomnij, że właśnie dokonałeś
fajn tuningu i usprawniłeś ich
funkcjonalność. Wyślij mail do
wszystkich w zespole, załącz screen
i kilka słów wyjaśnienia. Zaprezentujesz się jako osoba aktywna i
kompetentna, której leży na sercu
wygoda współpracowników. Jeśli
zaś chodzi o same poprawki, to wystarczy dodatkowa kolumna z datą,
oczywistym statusem, flagą lub
nawet dodanie prostej legendy lub
spisu treści. W ostateczności nawet
modyfikacja czcionki, pogrubień
i struktury spełni swoje zadanie!

wyjścia na piwo, zaKorpodziennikarz Obywatelski Zdzisław Puzon
praszał na grilla, namawiał na wyprawę na
ryby. Szef początkowo
nieufnie podchodził
do tych propozycji,
ale z czasem udało się
przełamać lody i od
czasu do czasu zgadzał się na propozycje
Zbyszka. Okazało się,
że obaj mają wspólne
sportowe pasje oraz
dzieci w podobnym
wieku. Zbyszek zwierzał się szefowi z osobistych problemów,
z czasem szef zaczął
też zwierzać mu się ze
swoich. Zbyszek stał
się najbardziej zaufanym współpracownikiem swojego szefa,
a wszystkim ludziom
w firmie przy każdej
okazji powtarzał, że
ma najlepszego szefa
na świecie.
Pewnego
dnia
Zbyszek dostał bardzo atrakcyjną ofertę
pracy od konkurencji.
Przyjął ją bez wahania,
ponieważ oznaczała
dla niego wzrost zafirmie informacji, że jego szef jest
robków o ponad połowę. Następtyranem, że niszczy psychicznie
nego dnia przyszedł do pracy pracowników, kłamie, manipulubardzo oburzony na swojego szeje, że generalnie lepiej go unikać,
fa. Ostentacyjnie wręczył mu wybo nie da się z nim normalnie
powiedzenie i aż do ostatniego współpracować.
dnia swojej pracy nie odezwał się
A teraz konkluzja. Nieznane są
do niego ani słowem. Był obrażościeżki korporacyjnego losu. Jak
ny. Nie omieszkał też rozgłosić w
mawiał pewien Partner Zarzą-

Wykorzystaj współdzielone pliki,
by zmiany zostały natychmiast dostrzeżone.
Nowy władca w pierwszych
dniach zinwestyguje firmę oraz
pracowników pod względem ich
przydatności do zespołu. Weźmie
pod lupę wszelki fakapy, sukcesy,
pochyli się nad jakimś losowym,
marginalnym problemem, który
natychmiast, „osobiście” rozwiąże rękami swoich najbliższych
podwładnych. Chwalić się będzie
owym sukcesikiem aż do końca
swojej kadencji.
Następstwem
wspomnianego śledztwa jest przegrupowanie
risorsów. Królują masowe zwolnienia lub wzmożona rekrutacja.
Co kto lubi, są różne typy możnych.
Panuje nepotyzm lub chociaż faworyzowanie kumpli. Zachowaj
ostrożność, aby nie trafić na śmietnik historii pod postacią karmy dla
ścigających się szczurów. Oczy z
tyłu głowy vto pożądana mutacja
dla każdego szanującego się korpoludka.
Zmiana przełożonego może też
skłonić do refleksji. Ile lat oddałeś firmie? Jak długo zajmujesz to
samo stanowisko? Czy masz jeszcze

motywację do pracy, a może już
dawno dotarłeś do glass silingu?
Nie zawsze warto walczyć z całych
sił. Gdy zmagania bez wyraźnego
sukcesu trwają zbyt długo, nie wahaj się, zamień jedną korpomatkę
na inną. A tam, korzystając z niniejszego poradnika, zacznij cały cykl
od nowa. Powodzenia!

Korposłownik:
Fajn Tjuning - Jeśli silne stężenie
ponglishu stanowi zagrożenie dla
zdrowia, to omawiane hasło niebawem zbierze krwawe żniwo wśród
nieszczęsnych czytelników. Od
angielskich słów fine - w porządku
oraz tuning - strojenie. W korporacji używamy tego językowego
potworka do określenia drobnych
poprawek koniecznych do wprowadzenia, aby dany dokument, czy
projekt przybrały ostateczną formę.
Zinwestygować - Światowy dzień
ponglishu trwa w najlepsze! Istny
benefis! Od angielskiego zwrotu
to investigate - badać/wyjaśniać/
zgłębiać. Jakkolwiek ubrane w szaty po flejowatym, starszym bracie,

dzający w bardzo dużej i znanej
firmie: expect the unexpected,
czyli: spodziewaj się niespodziewanego. Życie w korpo pełne
jest zaskakujących zwrotów akcji.
Może dlatego niektórzy twierdzą,
że takie życie jest nieustanną
przygodą.
#Zdzisław Puzon

znaczenie jest łatwe i zrozumiałe.
Przyjrzeć się danej kwestii lub zbadać okoliczności fakapu. Niestety
najczęściej korzystamy w biurze z
tej drugiej opcji.
Risorsy - Od angielskiego słowa
- resources, czyli zasoby. Zgrabnie brzmiący wyraz o wyraźnie
ponglishowym rodowodzie. Lubi
długie spacery po biurowych korytarzach oraz określa posiadane
surowce. Sprzęt biurowy, a także
zasoby ludzkie. Kolejny przykład
odczłowieczenia pracowników korporacji, tym razem poprzez zrównanie ich z zapasem przycisków do
papieru.
Glas siling - Z angielskiego glass szkło oraz ceiling - sufit. Maksymalny poziom wtajemniczenia jaki możemy osiągnąć w danej korporacji.
To zjawisko nie dotyczy posiadaczy
tak zwanych pleców. Podobnych
szczęściarzy szklany sufit nie obowiązuje. Dla wszystkich pozostałych zwykle znajduje się znaczniej
poniżej oczekiwanej wysokości.
#Albert Kosieradzki
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KORPOPARKING

Toyota Hilux Selection 50

- nowoczesny pickup do weekendowej zabawy

Od wielu lat pickupy nie kojarzą się
już tylko z autami typowo roboczymi,
ale również ze sposobem na aktywne
spędzanie wolnego czasu.

Duża przestrzeń bagażowa, z
roku na rok coraz wygodniejsze
wnętrza i wysokie zdolności terenowe zachęcają do zjechania
nimi z utwardzonych szlaków i
wykorzystywania w codziennym
użytkowaniu, także podczas
dojazdów i powrotów z korpo.
Sprawdziliśmy jak w tym temacie radzi sobie aktualnie oferowana w salonach Toyota Hilux w
limitowanej wersji Selection 50.
Legenda niezawodności
Hilux znany jest na całym świecie ze swej niezawodności. Znajdziecie go w każdym rejonie
świata, nawet najbardziej nieprzychylnym nowoczesnej motoryzacji. Legenda zobowiązuje,
stąd solidna ramowa konstrukREKLAMA

cja, dołączany napęd 4x4 i niezawodny silnik diesla. Kombinacja
tych cech pozwala na wożenie
ciężkich worków z betonem w
tygodniu, a w weekend na załadowanie crossowych motocykli
i dowiezienie ich na każdy tor,
nawet mocno nieutwardzoną
drogą.
Dla szukających adrenaliny
Pickup Toyoty to nie tylko samochód do transportu ciężkich
towarów, to także świetne auto
do zabawy w terenie. Gdy napęd
na tylne koła nie wystarczy, dołączacie napęd na przód i niemal
każdy teren Wam nie straszny. Jeśli jednak nadal to nie wystarczy
(a oznacza to prawdopodobnie
że poniosła Was fantazja), włą-

czacie reduktor plus blokadę tylnego mechanizmu różnicowego.
Wówczas mogą ograniczyć Was
jedynie szosowe opony, ale rynek bogaty jest o opony typu AT
i MT w każdym niemal rozmiarze.
Wygląd zewnętrzny
Pickupy pod kątem wyglądu
albo się nienawidzi albo wręcz
uwielbia. Wraz z rozwojem technologii i dostosowywaniem ich
wyglądu do aktualnych trendów,
mają one coraz większą rzeszę
wielbicieli. Testowana wersja Selection 50 w standardzie posiada dopasowaną kolorystycznie
zabudowę części załadunkowej,
zwiększając tym samym całoroczną funkcjonalność auta. Od
wizualnej strony efekt wow robi
dedykowana okleina nadwozia, aluminiowa osłona silnika z
logo „Selection” oraz czarne felgi
aluminiowe. Wisienką na torcie
są dodatkowe reflektory LED
umieszczone przed grillem oraz
na zabudowie części załadunkowej. Całość sprawia atrakcyjne i
przemyślane wrażenie.
Wnętrze
Czasy gdy wnętrza pickupów
były surowe i pozbawione
wszelkich wygód dawno minęły. Testowany model posiada
wnętrze niczym nieodbiegające
komfortem od współczesnych
aut osobowych klasy średniej
lub też coraz popularniejszych
SUV’ów. Na pokładzie są m.in.

skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, nawigacja satelitarna
czy komplet systemów wspierających bezpieczną podróż
Toyota Safety Sense, znanych
szerzej z osobowych aut Toyoty.
Także tylna kanapa jest w pełni
dostosowana do zamontowania
dziecięcych fotelików dzięki wyposażeniu jej w komplet uchwytów ISOFIX, będąc kolejnym
ukłonem do wykorzystywania
Hiluxa do codziennej jazdy.
Silnik i napęd 4x4
Testowany Hilux ubrany był w
szosowe, zimowe opony, a mimo
to na leśnych drogach i przy wiosennych roztopach radził sobie
doskonale. Owszem, były sytuacje w których przy jeździe na
samym „tyle” samochód zaczynał grzęznąć, ale wówczas wystarczyło dołączenie napędu na
przód i auto wracało do pewnej i

stabilnej jazdy. Przy załączonym
napędzie 4x4 dojedziecie pickupem Toyoty praktycznie wszędzie, i nie jest to deklaracja na
wyrost. Turbodoładowany silnik
diesla o pojemności 2,4 o mocy
150 KM, połączony z automatyczną skrzynią biegów, doskonale radzi sobie z niemałą masą
samochodu, zarówno podczas
jazdy szosowej jak i w terenie.
Nie spodziewajcie się jednak
wyścigowego prowadzenia się
auta. To mimo atrakcyjnej otoczki nadal pickup z resorami przy
tylnej osi. Miło zaskakuje średnie
spalanie na poziomie 8-8,5 l/100
km, także podczas jazdy poza
utartymi szlakami.
Idealne auto dla korpoludka?
Poprzednie generacje Hiluxa
służyły głównie do ciężkiej, „fizycznej” pracy. Obecna generacja to zupełnie inna bajka. Jeśli

pracując w korpo po godzinie
16 z przyjemnością wyskakujecie z garnituru i „włączacie” niepokorną naturę to duża szansa
że Hilux już parkuje w Waszym
garażu. Z mojej perspektywy
jest to, obok stricte terenowego
Land Cruisera, najbardziej uniwersalne auto w ofercie Toyoty.
Dojedziecie nim codziennie do
biura w centrum miasta, a wracając do domu ominiecie korek
polnymi drogami mając przy
tym wielką frajdę. W weekend
zaś zapakujecie na pakę rowery,
grilla, kosiarkę i dziecięcy wózek
aby aktywnie spędzić chwile na
działce. Czy potrzeba czegoś
więcej dla człowieka spędzającego 8 godzin przy biurku ? Nie
sądzę !
#Marcin Ołtarzewski
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Rodzina z odzysku
− Ty, Soszyńska, to takim towarem z odzysku jesteś.
− A Ty, Hillar, to niby co?
− Plan jest na to taki, żeby się razem zmarszczyć.
− Trzy randki tygodniowo?! Łatwo nie będzie.
O budowaniu długoterminowych relacji w patchworkowych
czasach opowiadają Korpo Voice Magdalena Soszyńska,
tancerka i Krzysztof Hillar, nauczyciel wystąpień biznesowych,
którzy razem stworzyli „rodzinę z odzysku”.
Oboje macie za sobą nieudane
małżeństwa. Sparzyliście się na
długoterminowych
relacjach.
Mimo to znów zaryzykowaliście.
Wiecie o czym myślę?
Krzysztof Hillar: Jak długo ze sobą
wytrzymają? Bo przecież „jak raz
się im nie udało...” albo „jak już raz
się rozstali, to dlaczego tym razem
miałoby być inaczej”.
No właśnie. Rozstania stały się
modne. Nie jest fajnie to „good
bye”. Po co się męczyć, zawodzić,
rozczarowywać?
KH: Przy okazji rozstania z moją
byłą żoną też myślałem: „Nigdy więcej”. A potem poznałem Soszyńską.
Dziewczyna w trakcie rozwodu,
poturbowana jak ja, w pewnym
momencie mówi mi: „Ale ja szukam
męża, ja chcę mieć rodzinę, być z
kimś tak naprawdę i z tym kimś się
zmarszczyć”. I uświadomiłem sobie, że w zasadzie to ja też tak bym
chciał. Mimo że poturbowani i po
przejściach, to wciąż jednak gdzieś
głęboko była w nas ta potrzeba i
wiara, że „razem na zawsze” może
się udać.
Magdalena Soszyńska: Oboje
wchodziliśmy w ten związek z bagażem doświadczeń. Teoretycznie
powinniśmy być pełni obaw, ale ja
nie byłam, ja czułam, że to jest gość,
z którym chcę spędzić resztę życia.
KH: Na początku każdego związku jest: „Tiu, tiu, tiu”. „Kocham cię,
Motylku”, „Nie, ty się rozłącz”, „Nie,
nie najpierw ty”, „Dobrego dnia, Misiaczku”,„Buziaczki, kochanie”. Chwi-

lę to trwa, jest cudownie, różowo, a
potem przychodzi proza życia. Pojawiają się drobne niedogodności,
w sumie pierdoły. Jakaś walająca się
po podłodze skarpetka, niedokręcona pasta do zębów. Najpierw to
prześmiewamy. Lekceważymy. Takie pierdoły nas przecież nie bolą.
Ale czas mija i w pewnym momencie zauważamy, że raptem te pierdoły, stają się dla nas serio ważne.
Pojawia się złość. Pierwsze kłótnie.
Ale nawet wtedy często przechodzimy jakoś nad tym do porządku
dziennego. W końcu to przecież
„pierdoły”, „wszyscy się kłócą”, „nie
ma tragedii”. Niestety jeśli i to zlekceważymy, zaczyna się etap trzeci.
Odrzucenie i generalizacja. Złość
eskaluje. Padają duże słowa: „bo
ty zawsze...”, „bo ty nigdy...”. Ta faza
może trochę trwać. Ale w końcu
bańka pęka. I wtedy przechodzimy
do fazy czwartej. Wszelkie sztormy
i burze cichną. Na zewnątrz para
jawi się jako przykład idealnego
związku, tymczasem wewnątrz jest
obojętność. Każde z nich żyje swoim życiem. I najczęściej któreś z nich
mówi „dość”.
W punkt. Macie receptę na przełamanie takiego schematu?
KH: Kiedy wchodziłem w związek z
Soszyńską, dużo się nad tym zastanawiałem. Myślałem o tym, jak po
raz drugi nie popełnić tych samych
błędów. Doszedłem do wniosku, że
clue tego wszystkiego, to nigdy nie
dopuścić, by nasz związek wszedł
w fazę trzecią. A żeby do tego nie

doszło, to trzeba gadać, komunikować się, dlatego z rodziny z odzysku
stworzyliśmy rodzinę w kontakcie.
To bycie ze sobą w kontakcie jest
kluczowe.
MS: Przyjęliśmy zasadę, że wieczorami, nie idziemy spać bez przegadanych spraw, więc trzymamy się
tego bez wyjątku. Codziennie. Nawet jak coś jest naprawdę nie tak,
Hillar nie odpuszcza, potrafi wiercić
mi dziurę w brzuchu, aż się dowierci. Dotąd dopytuje, co tam mnie
gryzie pod skórą, póki się nie przebije i nie wyciągnie tego ze mnie.
Na dany moment to jest bardzo,
bardzo irytujące, ale z perspektywy
czasu po fakcie zawsze jestem mu
naprawdę wdzięczna.
Zauważyłam, że w wielu związkach, w pewnym momencie
nagle ci kochający się dotąd ludzie, zaczynają traktować się z
nieufnością. Wydaje im się, że
wszystko, co robi czy mówi druga
strona, robi celowo, po to żeby
zranić. Przyjaźń zamienia się we
wrogość.
KH: Taka sytuacja powstaje, gdy zaczynamy nadawać własne znaczenia temu, co robią inni. Pamiętam
jak na początku naszego związku
Soszyńska powiedziała” „Hillar, ja
chcę mieć trzy randki tygodniowo”.
„Co?!” - pomyślałem sobie. - „Ten
związek nie ma szans! Że niby jak
ona to sobie wyobraża?! Trzy razy
w tygodniu mam wymyślać super
atrakcje, mewy zamawiać?! Kto ma
do tego głowę i siły?!”. Ale potem

KORPORADY
ANETY

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Droga Aneto!
Ten list to nie prośba o korporadę.
Chciałbym Ci się po prostu, po ludzku (kor)pożalić.
Jako że jestem w naszym teamie
najdłużej, posiadam największą
wiedzę. Nierzadko bywa tak, że z
moich kompetencji korzysta mój,
delikatnie rzecz ujmując, średnio
inteligentny team leader. W zasadzie to nie ma tygodnia, żebym nie

wyręczał go z jego obowiązków,
podpowiadał mu, co ma robić,
„kombinował” za niego. Na marginesie, nasz przełożony jest w moim
teamie najmłodszy stażem i pojawił
się u nas w dość tajemniczych okolicznościach…
Wciąż rozmyślam nad tym, czy to
aby nie błąd w Matriksie? Na piętrze
krążą plotki, że jego dobry znajomy,
wysoko postawiony menedżer, na

spotkaniu przy piwie dostrzegł w
nim niebywały talent przywódczy i
awansował go na stanowisko team
leadera. Nie da się zaprzeczyć, że
nasz przełożony wykazuje się niezwykłym talentem przywódczym.
Zwłaszcza kiedy z prędkością świa-

postanowiłem dopytać: „A co właściwie znaczy dla ciebie randka”. I
Soszyńska powiedziała: „No, wiesz,
to jest czas tylko we dwoje, wspólny
wieczór, wspólne robienie sałatki,
herbata czy wino, czas tylko dla siebie, nawet godzina bez telefonów i
innych spraw, które zawsze mamy
na głowie”.
MS: Hillarowi nie mieściło się w
głowie, że tak można postrzegać
randkę. Mężczyznom wydaje się, że
kobiety są strasznie skomplikowane, że mają mnóstwo nierealnych
oczekiwań. A tu się okazuje, że
wystarczy pogłaskać, docenić, powiedzieć dobre słowo, że nie chodzi
o fajerwerki. Chodzi o uwagę i o to,
żeby dopytać co jest dla nas ważne,
czego potrzebujemy i kiedy czujemy się szczęśliwe i kochane.
KH: Okazało się, że mogę zapomnieć o tym, że jak kupię Soszyńskiej wypasione auto, to zyskam jej
dozgonne oddanie. Na Soszyńską
to nie działa. Za to jak zapomnę o
kwiatku, o głupim, kurde, kwiatku,
to jest tragedia. I teraz myślę sobie
raczej: „Hillar, jak mogłeś zapomnieć o tym kwiatku, przecież to
nie jest taka wielka rzecz”. Dla Soszki
kwiatek jest mega ważny, mnie na
niej cholernie zależy i dlatego chcę
o tym pamiętać, a nie przekonywać
ją, do przyjęcia mojego stosunku
do kwiatków.
Z tego, co mówicie, istotą jest
uważność na drugiego człowieka?
MS: Uważność i słuchanie tak, żeby
go usłyszeć. Zrozumieć jego potrzeby, obawy, a nie zakładać coś z
góry, nie forsować na siłę własnego
wyobrażenia na jakiś temat. Jeśli
trzeba, dopytać. Drążyć, tak jak to
robi Hillar i nie dawać za wygraną,
nie poddawać się.
No dobrze, ale takim drążeniem,
zwłaszcza gdy druga strona akurat nie ma ochoty gadać, można
jeszcze bardziej skomplikować
sytuację.
KH: I w takich chwilach jestem w
stanie poczekać, aż opadną emocje
i do głosu znów dojdzie rozsądek.

tła akceptuje i odrzuca wnioski
urlopowe. Może zrobił z tego jakieś dodatkowe szkolenie online?
Naprawdę jest w tym świetny. Jak
to mawia moja menedżerka - excelent! No i w zasadzie na tym kończą
się jego umiejętności. Jakby tego
było mało, ostatnio znowu awansował!
Myślę, że teraz może zarabiać
nawet 10 tysięcy miesięcznie (na
rękę)! Pytam, za co? Za efektywne zarządzanie urlopami? Droga
Aneto, powiedz mi, jak to jest, że w
mojej firmie osobie kompetentnej,
tj. odpowiadającej za realną pracę,
trudniej jest zdobyć awans, niż osobie niekompetentnej? Przecież to

Pozwalam Soszyńskiej się wykrzyczeć, wyzłościć, ale potem i tak siadamy, i gadamy.
I nie eskaluje w tobie złość kiedy
ona tak krzyczy?
KH: Jeśli nie patrzysz na czyjeś
krzyki z egocentrycznego punktu
widzenia, nie bierzesz ich do siebie,
tylko patrząc, widzisz kogoś, kto jest
w emocjach i z jakiegoś powodu
mu źle, to nie rodzi się w tobie agresja, tylko raczej chęć pomocy.
A może nie potrzebuje pomocy,
tylko krzyczy, bo jest zwyczajnie
na ciebie wściekła, gdyż coś przeskrobałeś?
KH: I tak się zdarza. I wówczas się
kajam, a jak trzeba to staję pod
oknem i śpiewam serenady. Nie ma
lekko.
To wycie pod oknem też z czasem
może zbrzydnąć.
MS: Na szczęście Hillar ma bogaty
repertuar. Poza tym jak nie może
wejść drzwiami, atakuje okno. I ta
jego determinacja na mnie działa.
Nawet jak wydaje się, że zabiłam
wszystkie otwory gwoździami, tak
że wykałaczki nie wścibisz, to w
końcu on znajduje sposób, żeby ta
twierdza zaczęła się kruszyć.
KH: Zwykle kiedy widzę, że jest coś
nie halo i pytam: „Soszyńska, co się
dzieje?”. Pierwsze, co słyszę to: „Nie
wiem”. Mógłbym to tak zostawić
i odejść. Ale zależy mi na Soszyńskiej, bo to wspaniała kobieta jest

absurd. Dlaczego głupota mojego
team leadera jest wyceniana wyżej
niż moje kompetencje?
Z wyrazami szacunku i korpożalu,
Karol z warszawskiego Mordoru,
lat 34.
....................................................
Drogi Karolu!
Nie pytaj, co korporacja może
zrobić dla Ciebie… ale co Ty
możesz zrobić, żeby korporacji
wydawało się, że jesteś osobą
kompetentną i ważną. Karolu,
tkwisz w błędnym paradygma-

i planujemy razem się zmarszczyć,
więc nie odchodzę, tylko drążę. Z
czasem Soszyńska uchyla lufcik i
możemy się skontaktować, wspólnie poszukać rozwiązania.
Dlaczego tego, o czym mówicie
nie udało się wam osiągnąć w poprzednich związkach?
KH: Dobre pytanie. Myślę, że nie
wiedzieliśmy tego wszystkiego, co
wiemy teraz. Że pewnych działań
zaniechaliśmy, z innymi się zapędziliśmy. Zbyt daleko pozwoliliśmy
sobie oddalić się od fazy: „tiu, tiu,
tiu” i okazało się, że nie ma już do
czego wracać.
MS: Poza tym dziś w tym pędzie,
w jakim żyjemy zbyt wielu z nas,
zbyt łatwo sobie odpuszcza. Zatracamy też chyba priorytety. Gubimy
się, tracąc z oczu to, co naprawdę
ważne. Potrafimy zaciekle walczyć
o cele zawodowe, awans w pracy,
o klientów, ale już nie o rodzinę, o
relacje z najbliższymi. A potem budzimy się kiedy już nie ma czego
zbierać.
KH: Dlatego dziś lubię myśleć o
słowie „miłość” nie jak o rzeczowniku, tylko jak o czasowniku. Według
mnie miłość to przede wszystkim
działanie. To ciągła praca. Jak sobie
odpuszczasz, jak zawalasz, to zupełnie jak w pracy, wyniki lecą w dół,
klienci odchodzą, wypadasz z gry.
#Izabela Marczak

cie. Czas na KORPOOŚWIECENIE!
Uświadom sobie, że w strukturach korporacyjnych nie chodzi
o to, czy dobrze pracujesz, ale
o to czy robisz dobre wrażenie,
że pracujesz dobrze. A teraz z
tej perspektywy przyjrzyjmy się
Twojemu team leaderowi. Czyż
nie jest on dobry w tym, co robi?
W robieniu dobrego wrażenia?
Niech ta korpoprawda Cię wyzwoli, Karolu i Was wszystkich,
drodzy Korporacjusze! Korpobudźcie się!
Aneta
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Z automatu nie trać czasu
- Wszystkim nie dogodzisz – słyszałam od kolegów z HR w
mojej korpo, gdy zastanawiałam się nad poprawą komfortu
pracy naszych pracowników. - Jedni chcą zupki, inni chcą
chrupki. Dasz palec, sięgną po rękę. Nie ma co się głowić. Jest
dobrze jak jest. Tyle, że mnie to nie przekonało.
W tej firmie byłam nowa, ale miałam za sobą lata pracy w innej
korporacji. Znałam typowe bolączki pracowników dużych firm i
z podobnymi spotkałam się i tutaj. Niby drobiazgi, ale utrudniają
życie i nie pozwalają spędzanego
w pracy czasu wykorzystać maksymalnie efektywnie. - Kurczę,
znów się spóźniłam na Pana Kanapkę – wzdycha w biegu Mariola. - Nie zdążyłam zjeść śniadania,
w brzuchu mi burczy, a zaraz mam
spotkanie z klientem. Wyskoczyć
do sklepu też już chyba nie zdążę.
Ech, no nic, musi starczyć kawa.
Tyle że kawy tego dnia również
nie było. Podobnie zresztą, jak poprzedniego, bo firmowy ekspres
odmówił współpracy. Mariola uraczyła się herbatą. Przeżyła, ale czy
w takim stanie była równie efektywna w negocjacjach z klientami? Tego już pewnie nie sprawdzę.
Fakt faktem, problem z dostępem
REKLAMA

do spożywki w tej korpo kuleje –
zauważyłam. Pan Kanapka przychodzi dwa razy dziennie. Pojawia
się na kwadrans, po czym znika.
Nie każdy ma szansę załapać się
na jego wizyty, nie każdy też ma
czas, by w czasie pracy wyjść do
restauracji na lunch. Większość
pracowników „stołuje się” w pobliskim małym sklepie za rogiem.
Asortyment tam średni, ceny z kosmosu, a droga z biura do sklepu
i z powrotem zajmuje im średnio
20 minut. Bo kolejka, bo pada i
trzeba wrócić po parasol, bo winda nie działa itd. 100 pracowników, wychodzących z pracy na 20
minut przy średniej stawce godzinowej 22 zł, to dla firmy 733,33 zł
w plecy w skali dnia, a przy prawie
700 naszych pracownikach w skali
roku, robią się już poważne straty.
Że też nikt o tym wcześniej nie
pomyślał.

Biurowe rewolucje
- Daję słowo, tego nie da się kontrolować – denerwuje się nasz
Office Manager, który po raz enty
odkrywa, że 200 sztuk długopisów,
które niedawno zamówił, ulotniło
się jak kamfora. - Każdy przychodzi,
bierze, bo potrzebuje, a potem nie
ma i ja nie wiem, czy raptem ktoś
wziął 10, a inny wcale, a protokołować to jakoś muszę. Podobnie jest
zresztą z innymi materiałami biurowymi. Papier do drukarek, gumki,
spinacze. Wszystko znika, a ja nawet nie wiem, kiedy i gdzie.
To kolejny problem, który warto
by jakoś rozwiązać. Tylko jak? Wpisywać każdy długopis i spinacz w
dziennik? Żądać od ludzi podpisywania się pod ilością pobranych
kartek? Przy tej liczbie pracowników, trzeba by do tego zatrudnić
kogoś na cały etat, aby to wszystko
ogarniał.

Strefa relaksu
- I znów wszystkie salki konferencyjne zajęte, nawet nie ma gdzie
usiąść i napić się w spokoju kawy
– skarży się Jola. - Przydałoby się tu
jakieś miejsce, inne niż ta kuchenna kanciapa, gdzie człowiek mógłby odsapnąć od space roomu.
Rzeczywiście takiego miejsca w
firmie brakuje. Mini kafejka? Kilka
foteli, jakaś kanapa, regał z czasopismami, parę stolików. Na to nie
trzeba by nawet wiele przestrzeni,
można by to przytulnie urządzić.
Pracownicy nie jedliby wtedy
przy biurkach, mogliby na chwilę odetchnąć od pracy, wcale jej
nie opuszczając. Mogliby złapać
dystans, zrelaksować się. Fajny
pomysł, gorzej z realizacją. Zaraz
usłyszę: „koszta, koszta!”. Czy naprawdę nie da się tego zrobić prosto i tanio?

Drobne potrzeby
Wykorzystując nasz korporacyjny
intranet, postanawiam przeprowadzić ankietę wśród pracowników,
by dowiedzieć się, czego im jeszcze w firmie brakuje, co chcieliby
poprawić. Uff, sporo tego, ale też
wiele potrzeb się powtarza. Kobiety chciałyby dedykowanych
im środków higienicznych w łazienkach, wygląda też na to, że
liczba specyfików na ból głowy w

firmowej apteczce jest mocno niedostateczna. Znów pojawił się też
problem z długopisami, „czy Pan
Kanapka nie mógłby się na stałe
wprowadzić?”, „może jakiś firmowy
kiosk z podstawową spożywką?”,
„kawa jest obrzydliwa, a ekspres
wiecznie zepsuty, zróbcie z tym
coś wreszcie”.
- Wszystkim nie dogodzisz – znów
słyszę od moich kolegów z działu
HR.
- A może vending, byłby rozwiązaniem? – nie poddaję się, ale i tu na
aplauz nie mam co liczyć.
- Vending to tylko puszki i batony
– kwitują. – Już to przerabialiśmy.
Automaty non stop się psuły, były
w nich same niezdrowe przekąski,
kawa tylko rozpuszczalna. Do bani.
Kiedy już miałam się poddać, z ratunkiem przychodzi mi człowiek z
działu sprzedaży, któremu przy kawie zwierzam się z pracowniczych
problemów.
- A wiesz, że znam kogoś, kto chyba
mógłby ci pomóc? – mówi i wręcza
mi wizytówkę dyrektora ds. vendingu, z firmy Movinn. Czyli jednak
automaty.

Wszystko z automatu
Gdy opowiadam Przemysławowi
Topolewskiemu z jakimi problemami się borykam, uśmiecha się od
ucha do ucha.

- Zapewnijcie nam dostęp do
gniazdka i o resztę się nie martwcie – mówi.
- Jak to? - pytam, mając obawy, że
nie do końca się rozumiemy, bo to
przecież nie może być aż tak proste.
- Mówię całkowicie poważnie –
odpowiada. - Potrzebujemy tylko
miejsc z dostępem do gniazdek,
do których moglibyśmy podłączyć
nasze automaty. Spersonalizujemy
je pod wasze potrzeby. Zaprojektujemy wam strefę relaksu, będziecie
mieć automat z asortymentem
biurowym i ze środkami higienicznymi, kolejny z daniami do mikrofali, z przekąskami i zdrową żywnością.
- I prawdziwą kawę z ekspresu, który się nie psuje?
- Mamy nowoczesne automaty,
serwisujemy je codziennie, a kawa
w nich jest pierwszej klasy, świeżo
mielona, wielokrotnie nagradzana
Bencini.
- A zdrowe przekąski?
- Cokolwiek sobie zażyczycie. Do
naszych automatów dostarczamy
codziennie świeże kanapki w wielu
smakach, a także pyszne ciastka,
soki, sałatki, etc. Jesteśmy elastyczni.
Dogadujcie więc wszystko ze swoim szefostwem i działamy. Ciąg dalszy nastąpi…

www.korpovoice.pl
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Pierwszy w Polsce hotel
marki Four Points
by Sheraton już otwarty
Na początku kwietnia pierwszych gości
przyjął hotel Four Points by Sheraton
Warsaw Mokotów. To pierwszy hotel tej
marki w Polsce. Zlokalizowany jest w
sercu biznesowej części Warszawy, przy
ul. Suwak 7b, w pobliżu wielu biurowców
Mokotowa.
Hotel swoją ofertę kieruje
głównie do gości biznesowych,
którzy szukają dobrego standardu, komfortowego pobytu
i niezobowiązującej atmosfery.
W swojej stylistyce stawia na
ponadczasowy, klasyczny design, połączony z nowoczesnymi dodatkami i rozwiązaniami.
Wnętrza zostały zaprojektowane
w stylu modern vintage i nawiązują do osiągnięć czołowych

REKLAMA

projektantów dawnej Warszawy.
190 stylowo urządzonych pokoi
zostało wyposażonych m.in. w
wygodne łóżka Four Points by
Sheraton Comfort Bed, 55-calowe telewizory z modułem Chromecast i aplikacjami typu Netflix
i Youtube, szybki i bezpłatny dostęp do Internetu oraz nowoczesne udogodnienia typu mobile
key i mobile check in.
W hotelu zaprojektowano pięć

nowoczesnych sal konferencyjnych, które mogą pomieścić do
250 osób. Wszystkie mają dostęp
do światła dziennego i są wyposażone w wysokiej jakości sprzęt
audiowizualny. Wyróżnikiem i
atutem hotelu jest Restauracja &
Bar Suwak 7, która oferuje szeroki
wybór lokalnych piw kraftowych.
To także świetna propozycja na
spędzenie miłego wieczoru ze
znajomymi w niezobowiązującej,
luźnej atmosferze czy też możliwość przyjemnego przerywnika
w czasie pracy – w ofercie przewidziano przystępne cenowo zestawy lunchowe.
Hotel położony jest w niewielkiej odległości od lotniska Warszawa Okęcie i głównych dróg
wyjazdowych z miasta. Dogodna
komunikacja łączy go również z
oddalonym o kilka kilometrów

centrum miasta i zaledwie kilka
minut drogi do pobliskiej Galerii
Mokotów.
Four Points by Sheraton to
marka wchodząca w skład grupy Marriott International. Dzięki
temu goście mają możliwość korzystania ze wszystkich programów i benefitów oferowanych
przez sieć, w tym programów
lojalnościowych. To także zobowiązanie ze strony hotelu do za-

pewnienia jakości i standardów
sieci Marriott. Podstawową zasadą, którą kieruje się marka Four
Points, jest zapewnienie niezobowiązującego komfortu z udogodnieniami, które sprawią że
wszyscy goście poczują się tam
świetnie. Na gości hotelu zawsze
będzie czekać to, co najważniejsze w podróży: wygodne łóżko,
świeża, pachnąca kawa, bezpłatny Internet i przyjazny personel,

dzięki któremu będą mogli cieszyć się relaksującym pobytem.
Tylko teraz, z okazji otwarcia, hotel przygotował dla pierwszych
gości atrakcyjne oferty pobytowe, z których warto skorzystać,
aby samemu przekonać się i doświadczyć, czym jest marka Four
Points.
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Korpo love story: niebezpieczne związki

Dlaczego firmy tak bardzo obawiają
się związków między pracownikami?
Czy w bezdusznej machinie korporacji
brakuje miejsca na ludzkie uczucia? Otóż
nie. Przyczyna jest znacznie bardziej
trywialna: chodzi o atmosferę.
Według profesorów Dillarda i
Wittemana, romanse w pracy zdarzają się bez względu na kulturę
organizacyjną i poziom zaangażowania pracowników. Odsetek
wchodzących w takie związki
rośnie wraz z wielkością organizacji – w małych firmach często jest
równy zero, w średnich to zwykle
kilka procent, w dużych – nawet
kilkanaście. Wśród nich kobiety
to najczęściej osoby młodsze, o
krótszym stażu i zajmujące niższe
stanowiska. U mężczyzn takiej zależności nie ma, w związki w pracy
najczęściej angażują się panowie
z wykształceniem wyższym. W
amerykańskich firmach około 40
procent badanych przyznaje, że
co najmniej raz umawiali się na
randkę z kolegą lub koleżanką
z firmy. Kolejne 20 procent nie
miało takiego doświadczenia, ale
uważa, że byłby to dobry pomysł.

Okiem pracodawcy
Przyczyny angażowania się w
związki w pracy można podzielić na trzy kategorie. Pierwszą z
nich jest autentyczna miłość lub
wzajemna fascynacja. Porażeni
nagłym i niespodziewanym uczuciem, zakochani często postrzegają wspólną pracę jako potencjalną
przeszkodę (ach! jakie to romantyczne, gdy miłość napotyka przeszkody!), dlatego zwykle nie obnoszą się zbytnio ze swoją relacją
lub wręcz trzymają ją w tajemnicy
przed innymi osobami w firmie.
Zdarza się, że sprawa wychodzi
na jaw dopiero w momencie,
gdy… biorą ślub i ona informuje
dział kadr o zmianie nazwiska.
Tego typu relacje są stosunkowo
nieszkodliwe dla organizacji, o ile
tylko para spotyka się poza godzinami pracy, a ich bliska znajomość
nie powoduje konfliktu interesów.
Drugą z przyczyn jest chęć
przeżywania przygód i ekscytacji. Może to być sposób na odreagowanie stresu w pracy, albo
na poradzenie sobie z trudnymi
przeżyciami osobistymi – np. kryzysem w związku, chorobą lub
śmiercią członka rodziny. Odkąd
pojawiły się technologie takie jak
Tinder, osoby poszukujące przygód odnajdują się szybko i bez
większego problemu. Dla pracowników korporacji spędzających
większość życia w biurze może
to być spore ułatwienie: zamiast
poszukiwać ekscytujących, przy-

godnych znajomości w nocnych
klubach czy na spotkaniach speed
dating, wystarczy przyjść do biura
i uruchomić aplikację w telefonie,
aby zobaczyć kto na tym samym
piętrze biurowca ma dziś ochotę
na odrobinę szaleństwa w trakcie
przerwy na lunch. W dużych miastach oferta mieszkań lub zacisznych pokoi wynajmowanych na
godziny jest całkiem spora i nieustannie się powiększa, a ich cena
bywa równa cenie… dobrego lunchu dla dwojga. Firmowe polityki
i zakazy mogą jedynie wzmagać
ekscytację, zakazany owoc zawsze
smakuje lepiej. Z punktu widzenia pracodawcy to również dość
niegroźna grupa, o ile tylko w ramach szukania wrażeń nie zrobią
czegoś, co wywoła powszechną
sensację i źle wpłynie na wizerunek firmy.
Trzeciej z przyczyn pracodawcy
boją się najbardziej. Jest to chęć
wpłynięcia na swoją karierę poprzez intymne relacje z szefami,
kluczowymi klientami czy wysoko
postawionymi decydentami. Skąd
te obawy? Wyobraźmy sobie dyrektora działu, który skończywszy
czterdziestkę chciał udowodnić
sobie, że wciąż jest młody, męski
i pełen sił witalnych. W dodatku
czuł się samotny, bo od kilku lat
był weekendowym mężem i ojcem – żona z dziećmi mieszkała w
innym mieście, oddalonym o kilka
godzin drogi.
Na portalu ogłoszeniowym poznał 20-letnią studentkę, „poszukującą silnego i dojrzałego
mężczyzny, sponsoring niewykluczony”. Wynajął jej mieszkanie i opłacił studia, w zamian
za „spotkania prywatnie, pełna
dyskrecja, preferowany układ na
wyłączność”. Okazało się, że jego
wybranka, poza figurą modelki,
wyjątkową sprawnością fizyczną
oraz „odwagą do eksperymentowania” cechowała się wysokim
poziomem inteligencji, atencją
do detali i zdolnościami organizacyjnymi. Pewnego dnia pomyślał:
a gdyby tak zatrudnić ją u nas w
firmie? Tak się złożyło, że prezes
akurat szukał asystentki…

Domek z kart
Odkąd wdrożył w życie swoją decyzję, ich związek wszedł na nowy
poziom. On miał wiedzę i lata doświadczenia w korpootoczeniu,
ona miała dostęp do tajemnic

prezesa i większości poufnych
dokumentów. W firmie wrzało od
plotek, ale wiedzieli, że nie muszą
się nimi przejmować. Byli trochę
jak Claire i Frank Underwood: razem mogli osiągnąć wszystko. On
był dla niej mentorem: dzięki niemu w wieku 20 lat znała już więcej
tajników korporacyjnych rozgrywek, niż niejeden stary wyjadacz.
Łącząc tę wiedzę z urokiem osobistym, w pracy zawsze stawiała
na swoim. Szybko awansowała na
specjalistę, później na menadżera. Stażyści w firmie zastanawiali
się, jakim cudem ich rówieśniczka mogła tak szybko zdobyć
tak wysokie stanowisko? Plotka
głosiła, że podobno osiągnęła to
„przez łóżko”. Źle to świadczyło o
perspektywach rozwoju w firmie.
Wielu studentów po odbyciu stażu rezygnowało z tego powodu ze
starania się tutaj o pracę.
Gdy skończyła studia i kupiła
własne mieszkanie, postanowiła
zakończyć ten układ. Nie był jej
już do niczego potrzebny. On bardzo to przeżył. Zbiegło się to w
czasie z jego problemami w pracy, zaliczył kilka spektakularnych
wpadek i w efekcie został przesunięty na niższe stanowisko.
Kilka lat później ona była najmłodszym w firmie dyrektorem działu,
a on – dobiegającym pięćdziesiątki, skromnym szefem zespołu. W
wyniku reorganizacji jego zespół
wcielono do obszaru, którym ona
zarządzała. Krótko mówiąc, został
jej podwładnym. Historia zatoczyła koło: teraz to on był zależny od
niej. Ale nikt jeszcze nie spodziewał się nadciągającej katastrofy.

Karma sprawiedliwa?
Zaczęło się od plotek. Stali bywalcy palarni oraz miłośnicy pogawędek przy ekspresie do kawy
prześcigali się w prognozach.
Dominował pogląd, że „teraz to
ona da mu popalić”. Co ciekawe,
większość jej w tym kibicowała. W
kinach puszczano właśnie „Sponsoring” Małgorzaty Szumowskiej,
więc tym bardziej panowie sponsorujący ubogie studentki nie
mieli dobrego PR-u, większość
ludzi postrzegała te młode kobiety wyłącznie jako ofiary systemu.
Poza tym od tysiącleci wiadomo,
że nic nie stanowi równie dobrej
rozrywki dla mas, jak czyjś spektakularny upadek, najlepiej z wysoka. Patrzcie, mówili, taki był ważniak, wykorzystywał dziewczynę,
a teraz musi przed nią stawać na
baczność, bo inaczej nie dostanie
premii. Normalnie komedia, tylko
kupić popcorn i czekać na rozwój
wydarzeń.
Jemu nie było do śmiechu. Słyszał,
co ludzie mówią „na korytarzu”.
Wiedział, że w razie czego nikt

nie stanie po jego stronie. Bał się.
W takim stanie łatwo o błąd. W
krótkim czasie podjął kilka złych
decyzji, nie doszacował ryzyk ryzyka, przeliczył się w planowaniu.
Na koniec półrocza nie dowiózł
targetów. „Zrób coś z tym, bo inaczej wiesz, że będę musiała cię
zwolnić. Jak by to wyglądało?” –
usłyszał od niej.
Kiedy trzy miesiące później
wręczała mu wypowiedzenie,
jej też nie było do śmiechu. Nie
przyłożyła ręki do jego porażki,
ale wiedziała, że większość ludzi
będzie ją o to obwiniać. Tak też się
stało. W firmie przylgnęła do niej
łatka „zołzy” czy wręcz „modliszki”,
która wykorzystuje facetów, żeby
potem wyrzucić ich na bruk. Ludzie przestali jej ufać, potem zaczęli jej unikać.

Firma liczy straty
Podsumujmy: na początku był nepotyzm. Potem zła atmosfera pracy i spadek wzajemnego zaufania
w gronie managementu, gdy ona
była asystentką prezesa. Zniechęcenie uzdolnionych absolwentów
do podjęcia zatrudnienia. Atmosfera sensacji i nagonki, gdy on
został jej podwładnym. Ryzyko
postawienia zarzutów o mobbing,
gdy został zwolniony z pracy. Problemy we współpracy między menadżerami, gdy ludzie zaczęli się
od niej odsuwać. Co więcej, wieści
o tym co dzieje się w firmie mogły
wyjść na zewnątrz i źle wpłynąć
na wizerunek pracodawcy. Żadna
z tych rzeczy nie wydarzyłaby się,
gdyby nie ta jedna, ryzykowna
relacja.
Właśnie dlatego korporacje tak
bardzo obawiają się związków

między osobami, które blisko ze
sobą współpracują. Gdy w grę
wchodzi mieszanie relacji intymnych z relacją przełożony-podwładny, gdy jedna z osób należy
do top managementu lub gdy ma
dostęp do firmowych tajemnic,
zaczyna się jazda bez trzymanki.
Jedno jest pewne: potencjalne
straty dla firmy mogą być dotkliwe i są trudne do oszacowania.
Dlatego wiele korporacji stosuje

restrykcyjne polityki, nakazujące
np. zgłaszać do działu HR wszelkie przypadki związków między
osobami, które łączy podległość
służbowa, gdy jedna z osób ma
dostęp do tajemnic firmy lub gdy
należy do top managementu.
A swoją drogą, korpożycie i bez
tego obfituje w niespodziewane
zwroty akcji. Można by o tym napisać osobny felieton.
#Zdzisław Puzon

Wiersz codzienny
Jak Ci mój drogi tam w nowej firmie?
Nowych systemów uczysz się pilnie?
Z samego rana przerzucasz maile?
Walcz tam dziś dzielnie!
Jak Ci mój drogi tam w księgowości?
Nikt się nie czepia, nikt się nie złości?
Nikt nie zawraca głowy bez przerwy
Szargając nerwy?
Jak Ci mój drogi tam na kolejce,
Stukasz w klawisze aż bolą ręce?
Nikt Ci nie mruczy czemu tak mało
Klepnąć się dało?
Jak Ci mój drogi dziś na tabelkach?
Grzebiesz od wczoraj w siedmiu excelkach,
No a programy wraz z fakturami
Śnią się nocami?
Jak Ci mój drogi tam z księgowością?
Do faktur pałasz czystą miłością?
Przez pracy trud, kiedyś z mozołem
Będziesz Seniorem.
Ememte
Dwie uwagi do powyższego wierszyka: po pierwsze, gdy ze wsparcia klienta
przechodzisz tam, gdzie klient już nie sięga, praca nagle wydaje się lżejsza.
Po drugie, poniższe sytuacje niekoniecznie miały miejsce, a opierają się na
wszystkim tym, co w korpo jest piękne i mniej piękne lub stereotypowe.

www.korpovoice.pl
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PORADY COACHA

Prosta bajka
coachingowa

W przewidywalnym świecie mieszkali
przewidywalni ludzie, robiący
przewidywalne rzeczy. Przewidywalni
kierowcy wieźli przewidywalnych
pracowników do ich przewidywalnych
prac.
Przewidywalni prezesi motywowali
przewidywalnych menadżerów do
działania z przewidywalnymi zespołami. Przewidywalni policjanci wypisywali mandaty za przewidywalne
wykroczenia, a przewidywalna młodzież chodziła na przewidywalne
imprezy w przewidywalnym celu.
Z przewidywalnych powodów przewidywalni kochankowie wymykali
się do przewidywalnych kochanek,
a w przewidywalnych związkach
przewidywalni mężowie kłócili się
z przewidywalnymi żonami o przewidywalne sprawy. Przewidywalne
psy goniły przewidywalne koty, zaś
przewidywalne staruszki krzyczały
na przewidywalne dzieciaki. Gdy
REKLAMA

zapadał zmrok, przewidywalne
nietoperze krążyły nad osiedlami,
a przewidywalni złodzieje okradali samochody przewidywalnych
kierowców. Przewidywalni taksówkarze ruszali z postojów, przewidywalni sprzedawcy na stacjach
benzynowych sprzedawali hot dogi
przewidywalnym strażnikom miejskim, przewidywalni piloci podrywali z pasów startowych samoloty,
podczas gdy setki metrów niżej
przewidywalni pacjenci meldowali
się na dyżurach u przewidywalnych
lekarzy.
Kilka minut przed świtem przewidywalni bezdomni budzili się
ze snu, przewidywalni śmieciarze
wjeżdżali na osiedla, przewidywalni

piekarze wyjmowali z pieców chleb,
przewidywalni studenci wracali do
domów, a przewidywalni pisarze
wślizgiwali się do łóżek swoich przewidywalnych muz.
I wszystko to było tak wściekle przewidywalne, że Bóg się znudził i poszedł obejrzeć coś innego.
Dlatego zrób dzisiaj coś niezwykłego. Wiesz co się wtedy stanie? Ja też
nie i to jest najciekawsza część tego
eksperymentu! I najważniejsze – nie
przejmuj się tym co pomyślą ludzie.
Pamiętaj, że innych jest wielu i każdy mówi co innego, a to oznacza, że
niekoniecznie zawsze powinieneś
zwracać uwagę na ich opinię.

cię tylko opakowanie.
• Jeśli osiągniesz sukces zawodowy, powiedzą, że zaniedbujesz
rodzinę. Kiedy skupisz się na najbliższych, stwierdzą, że jesteś naiwny i
zapominasz o sobie.
• Jeśli masz bogatego męża, pewnie poleciałaś na pieniądze. Jeśli nie
masz męża, pewnie żaden cię nie
chciał.
• Jeśli popierasz jakąś partię, wkurzysz wszystkich, którzy popierają
inne. Jeśli nie obchodzi cię polityka,
wkurzysz wszystkich, którzy się nią
interesują.
utknąłeś w poprzedniej epoce.

• Kiedy będziesz za często pytał
ludzi o zdanie, powiedzą, że brak ci
pewności i zależysz od cudzej opinii.
Kiedy nie będziesz na nią zważał,
powiedzą, że jesteś arogancki i masz
przerośnięte ego.

• Jeśli masz dużo pieniędzy, na
pewno zarobiłeś je nieuczciwie,
albo przez znajomości i tylko one się
dla ciebie liczą. Jeśli nie zgromadzisz
majątku, będziesz nieudacznikiem.

• Kiedy przyznasz, że w życiu miałaś wielu mężczyzn, stwierdzą, że
się nie szanujesz. Gdy powiesz, że
od liceum jesteś z tym jedynym,
okrzykną cię staroświecką nudziarą.

• Jeśli zalejesz media społecznościowe powodzią selfie, powiedzą,
że jesteś próżna. Jeśli skasujesz swoje profile na wszystkich portalach,
otrzymasz łatkę odludka i dziwaczki.

• Kiedy zaniedbasz ciało i będziesz
ubierać się w byle co, powiedzą, że
jesteś nieapetyczny. Kiedy zaczniesz
trenować i podążać za modą, stwierdzą, że jesteś narcyzem i interesuje

• Jeśli nie dbasz o swój wygląd, jesteś ignorantką. Jeśli dbasz, pewnie
jesteś głupia.
• Jeśli w twoim menu są mięso,
gluten i czekolada, umrzesz tragiczną śmiercią. Jeśli jesz już tylko trawę,
popijaną wodą, jesteś pretensjonalnym arogantem.

• Jeśli będziesz otwarcie opowiadał o swojej rodzinie, powiedzą,
• Jeśli jesteś dobry dla swojej ko- że wszystko masz na sprzedaż. Jeśli
biety i szanujesz jej zdanie, jesteś nie dopuścisz ludzi do prywatnego
pantoflem. Jeśli idziesz jak przeci- życia, zaczną podejrzewać, że coś
nak i zawsze podejmujesz decyzje ukrywasz i konsekwentnie budujesz
samodzielnie, jesteś szowinistą i maskę.

Pamiętaj, że cokolwiek zrobisz, ludzie zawsze coś o tobie pomyślą.
Najczęściej po prostu zmierzą cię
swoją miarą i ocenią przez pryzmat
własnych doświadczeń i przekonań. Pamiętaj też, że jesteś jedyną
osobą, która naprawdę wie, czego
pragniesz. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości zadawaj sobie
zawsze jedno pytanie: „Czy to, co
robię w tej chwili przybliża mnie do
realizacji moich marzeń, czy od nich
oddala”. A potem rób więcej tego
pierwszego.
#Piotr Cielecki
Trener & Coach www.mowy-motywacyjne. piotrcielecki.pl
kontakt@piotrcielecki.pl
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Zabiegi lunchowe -

efektywny sposób na przerwę
w pracy i zadbanie o urodę
Notoryczny brak czasu, stres, długie
godziny spędzane w biurze - powodują,
że trudno jest znaleźć chwilę na relaks
i zadbanie o siebie. Ciągle spieszymy
się i staramy się skutecznie godzić życie
zawodowe i prywatne, a w efekcie coraz
trudniej wygospodarować nam czas
na wizytę u fryzjera czy kosmetyczki.
A przecież chcemy wyglądać pięknie i
młodo, czuć się zadbani i odprężeni!
Jak to zrobić? Okazuje się, że jest na
to praktyczny sposób. Zamiast zjeść
sałatkę w pracy, czy robić kolejny,
dłuższy przerywnik na kawę – możemy w przerwie obiadowej skorzystać z zabiegów lunchowych. Jest to
forma zabiegów kosmetycznych lub
medycyny estetycznej, która cieszy
się coraz większą popularnością
przede wszystkim wśród zabieganych i zapracowanych osób. Szybkie, nieinwazyjne zabiegi, przynoszą
widoczne efekty, a co ważne zaraz

po ich wykonaniu można powrócić
do codziennych obowiązków. Zabiegi lunchowe na twarz i ciało to
w Polsce wciąż nowy trend, ale zyskujący aprobatę i rosnące zainteresowanie klientów gabinetów i klinik
medycyny estetycznej.

Wystarczy 30 minut
Charakterystyczną cechą wszystkich
zabiegów lunchowych jest to, że są
one wykonywane szybko i bezinwazyjnie, a po przeprowadzeniu pro-

cedury pod okiem doświadczonego
specjalisty z dziedziny kosmetologii
czy medycyny estetycznej, wracamy do pracy z myślą, że udało nam
się wygospodarować wartościową
chwilę dla siebie samych. W przeciągu pół godziny można zrelaksować
się, odstresować, a do tego pozbyć
się zmarszczek czy niechcianego
cellulitu. Czy to nie brzmi zachęcająco?
Klinika Młodości Blanki Pawłowskiej
mieszcząca się na warszawskim Mokotowie, chcąc sprostać oczekiwaniom klientów, dołączyła także do
swojej oferty różne zabiegi lunchowe. Wykonywane w krótkim czasie,
służą nie tylko poprawie wyglądu,
ale również samopoczucia. Możliwości i rodzajów zabiegów, jakie
oferuje klinika jest sporo, jednak
dwa z nich zasługują na szczególną
uwagę.

Lifting bez skalpela
Nowoczesną technologią, która robi
furorę w medycynie estetycznej jest

WARSAW
CHARITY CUP
Gracie w tenisa lub squasha?
Może lubicie brać udział w akcjach charytatywnych? A co jeżeli powiemy Wam, że możecie
połączyć wszystkie te elementy?
26 maja w warszawskim klubie
Okęcie Tennis Club odbędzie się
trzecia edycja Warsaw Charity Cup.
W ramach wydarzenia rozegrane
zostaną amatorskie turnieje tenisowe oraz squashowe. Rywalizacji
przyświecać będzie jeden cel –

pomoc dzieciom, które dorastają
w warunkach trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.
Celem turnieju, wspieranego
m.in. przez Krzysztofa Piątka, Bartosza Kurka, Andrzeja Wronę czy
Agnieszkę Radwańską jest zbiórka pieniędzy na kontynuację,
uruchomionego we wrześniu
2017 roku, programu „Mamo! Idę
na boisko”. W ramach programu,
dzieci z warszawskich rodzin, któ-

re znajdują się w trudnej sytuacji
finansowej lub rodzinnej, mają
możliwość uczęszczać na bezpłatne zajęcia sportowe przez
cały rok szkolny. Podobnie jak w
poprzednich edycjach, podczas
turnieju zorganizowana zostanie
strefa wypoczynkowa, strefa cateringowa Barilla oraz strefa zabaw
i atrakcji dla dzieci. Organizatorzy,
oprócz wręczenia statuetki „Złotego Darczyńcy Warsaw Charity
Cup”, uwzględnili także w programie licytację i losowanie nagród
przekazanych przez m.in gwiazdy
świata sportu. Atrakcje przygotowują również wspierający Sponsorzy i Partnerzy m.in. Lexus Warszawa-Wola z akcją „STOP SMOG
GO HYBRID” czy Taste Truck ze
stacją live cooking przygotowany
przez firmę Electrolux. Jak zapewniają organizatorzy, to pierwsze
takie wydarzenie na stołecznej
arenie, które łączy w sobie rywalizację na korcie z ideą niesienia
pomocy poprzez sport.
Brzmi ciekawie? Już dziś zgłoś
się do turnieju poprzez stronę
www.warsawcharitycup.pl
lub
odwiedź Okęcie Tennis Club 26
maja. Spędź miło niedzielny dzień
i jednocześnie pomagaj innym.

zabieg Hifu - całkowicie bezinwazyjny lifting twarzy i ciała. Technologia
HIFU wykorzystuje w medycynie
estetycznej ultradźwięki, które powodują ruch komórek tkanek, a ich
kontrolowane poparzenia stymulują skracanie się włókien kolagenu i
regenerację tkanek. Następuje naturalny proces odbudowy skóry, dzięki
czemu staje się ona wyraźnie ujędrniona i gładka. Redukcja zmarszczek, poprawa owalu twarzy i szyi,
podniesienie brwi, lifting i elastyczność skóry – to efekty jakich można
spodziewać się już po jednorazowym zabiegu. Hifu to zabieg szybki,
bezinwazyjny, skuteczny zarówno
na twarz jak i ciało, a jego kluczową
zaletą jest całkowity brak rekonwalescencji. Po przerwie w pracy
na lunch, można wrócić do swoich
obowiązków bez zamartwiania się o
swój wygląd, ale zapominając „jedynie” o kilku zmarszczkach.

Cztery technologie
w jednym
Zabieg z wykorzystaniem sprzętu
MedShape to połączenie czterech
najnowszych technologii, które stosowane razem dają spektakularne
efekty. Wykorzystując niecałą godzinę swojego czasu w przerwie lunchowej, można zredukować cellulit,
ujędrnić biust, a nawet zmniejszyć
obwód ciała o kilka centymetrów!

Laser biostymulujący IR wpływa na
przyspieszenie metabolizmu komórkowego, RF fale radiowe odbudowują włókna kolagenowe, masaż
podciśnieniowy vacuum przyczynia
się do redukcji tłuszczu i spalania
cellulitu, natomiast masaż mechaniczny przyspiesza procesy metabolizmu komórkowego.
Można skutecznie poprawić wygląd
swojej sylwetki, korzystając z zabiegu MedShape. Zabieg ten poradzi
sobie z obwisłą, oporną na treningi
skórą, wymodeluje sylwetkę, przyspieszy metabolizm, ujędrni skórę
oraz zredukuje tkankę tłuszczową.
Bez względu na kondycję oraz rodzaj skóry, zabiegi MedShape można dopasować indywidualnych do
potrzeb, a efekty będą widoczne po
pierwszym zabiegu.
Zabiegi lunchowe to dobry pretekst,

aby zatroszczyć się o swoją urodę i
wykonać krok do zadbanego wyglądu. Jeśli chcesz wykorzystać swoją
przerwę w pracy na krótki odpoczynek, a przy okazji zrobić coś dobrego dla siebie i swojego ciała? - Zapraszamy do Kliniki Młodości Blanki
Pawłowskiej przy ul. Cybernetyki
4A/U3 w Warszawie.
Serdecznie zapraszamy
Klinika Młodości Blanki Pawłowskiej
Tel: 530 787 432
www.klinikamlodosci.com
Umawiając się na pierwszy zabieg
lunchowy Hifu lub MedShape w
Klinice Młodości Blanki Pawłowskiej na hasło „Korpo Voice” do
końca maja br. otrzymasz 15%
rabatu od ceny zabiegu.

Zgłoś swój biznes do
rankingu 50 Najbardziej
Kreatywnych w Biznesie!
Ruszyły zgłoszenia do 9. edycji
rankingu „50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie”. Jest to
coroczne zestawienie przedstawicieli firm i startupów, których
działania charakteryzuje innowacja oraz kreatywność – nie
tylko jeśli chodzi o produkt bądź
usługę, ale również sposób ich
promocji. Ranking organizowany jest przez serwis Brief.pl,
a partnerami są między innymi
PKN ORLEN, Millennium Leasing,
Lotte Wedel, EY Polska, Oknoplast, Bolt.
Zgłoszenia przyjmowane są do
końca maja na stronie kreatywni.
brief.pl. Ich weryfikacją i oceną
zajmie się kapituła składająca się z
doświadczonych managerów, specjalistów od reklamy oraz komunikacji. W jej skład wchodzą m.in.
Anna Ziobroń (PKN ORLEN), Maciej
Herman (Lotte Wedel), Aleks Kartsel (Bolt), Krzysztof Witkowski (EY
Polska), Marcin Balicki (Millennium
Leasing) jak również zwycięzcy poprzednich edycji rankingu.
Laureatami poprzednich edycji byli
między innymi Michał Sadowski
(Brand24), Michał Borkowski (Bra-

inly), Barbara Sołtysińska (indaHash), Stefan Batory (Itaxi, Booksy) i
wielu innych. - Zostanie laureatem
„Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie” rozszerzyło też
bardzo mocno moją sieć kontaktów – Michał Sadowski, Brand24.
Poznałem masę bardzo inspirujących ludzi, którzy mają podobne

wyzwania, podobne problemy. Ludzi, z którymi mogę wymieniać się
bezcenną wiedzą na temat prowadzenia biznesu, która jest bardzo
trudno dostępna.
Wyniki zostaną ogłoszone 13
czerwca podczas Gali Finałowej,
która odbędzie się w Warszawie.
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Horoskop
WODNIK (20 I-18 II)
W maju powieją w kierunku
Wodnika pomyślne wiatry,
a to za sprawą nowego kontrahenta,
który podpisze z firmą Wodnika lukratywny kontrakt. Kluczowy ten klient w
osobie wyjątkowo urokliwej brunetki
trafi pod opiekę Wodnika właśnie. A że
Wodnik nie w ciemię bity, no i nie oszukujmy się, wcale nie brzydki, szybko
nawiąże sieć interesujących go biznesowych relacji. Otrzyma tym samym
dowody uznania nie tylko ze strony
przełożonego i kolegów z działu, ale i
sama mamusia go pochwali zaopatrując w świeże słoiki.
RYBY (19 II-20 III)
Maj okaże się miesiącem
przełomowym w życiu Ryb,
a to za sprawą wyjątkowo korzystnej
koniunkcji Marsa z uroczą Wenus. Dwie
koleżanki z działu zajdą nieoczekiwanie w ciążę, jedna nie wiadomo z kim
ku uciesze całego działu. Trzecia koleżanka złamie nogę - biedactwo - podczas uprawiania sportów aerobowych.
Kolega z boksu naprzeciwko nie ma w
sobie żyłki fightera, poza tym nie lubi
go zastępca kierownika, po tym jak
kolega nie chciał mu pożyczyć kalkulatora. W tej sytuacji tylko Ryby mają
szanse w konkursie na Konsultanta
Miesiąca i to one wygrają voucher na
lunch w korporacyjnej kantynie.
BARAN (21 III-20 IV)
Baran w maju otrzyma awans
na Starszego Konsultanta.

Oprócz niewątpliwego prestiżu wiązać
się to będzie z wyższą podstawą, jak
również targetem nie do zrealizowania. W wyniku czego Baran pozbawiony szansy na premię zarabiać będzie
znacznie mniej niż na poprzednim stanowisku, a i poczuje się znacznie gorzej
świadom tego, że nie wywiązuje się z
powierzonych mu obowiązków.
BYK (21 IV-21 V)
Merkury, Słońce oraz Jowisz
zmówią się w tym miesiącu
przeciwko Bykowi. W maju nie tylko
nabawi się odcisków na tyłku podczas
niezliczonej ilości godzin spędzonych
na niekończących się spotkaniach
poświęconych nie wiadomo czemu,
to jeszcze Szef wpadnie na genialny
pomysł, by zafundować pracownikom szkolenie z zarządzania czasem.
W tym celu zorganizuje cykl niekończących się spotkań, podczas których
każdy przedstawi swój punkt widzenia
wygłaszając referat okraszony dziesiątkami slajdów przedstawiającymi
wykresy, tabelki i mapy myślowe oraz
zaprezentuje szczegóły raportu poświęconego danym statystycznym
związanym z zagadnieniem efektywnego zarządzania czasem.
BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
W maju znów ktoś Bliźnięta
oskarży o wyjadanie współpracownikom żarcia z lodówki. A to
przecież nie one! Owszem, raz zapierdzieliły komuś pomidora, ale gryzione
wyrzutami sumienia odkupiły go potem i odłożyły na to samo miejsce w
lodówce, no i parę razy pożyczyły sobie
trochę mleka z cudzego kartonu. Ale
to wszystko! Nigdy nie wyjadły nikomu

zupy, ani nie zaiwaniły kanapki z biurka, nawet orzeszkiem się nie częstowały bez pytania. Ale ktoś rozpuścił plotę
po całej firmie, że to one właśnie, a nie
kto inny jest tym Skrytożercą, o którym
krążą po firmie legendy. Maj nie będzie
miesiącem udanym.

Rodos ( Rodzinny Ogródek Działkowy
na Bródnie), ale nikt nie chciał tego
jeść, po tym jak księgowa pochłonąwszy dwie sztuki zaczęła świecić na niebiesko. Lew wybrnie z kłopotu, każąc
recepcjonistce w każdy wtorek rozsyłać pracownikom zdjęcia mandarynek.

RAK (21 VI-22 VII)
Rak z początkiem miesiąca
rzuci wszystko w pichnu i
wyjedzie w Bieszczady, wspominając
czasy, gdy będąc młodym studentem
historii wierzył w miłość. Potem znalazł
sobie tymczasową pracę na trzecim
roku studiów, chciał zaoszczędzić na
wyprawę do Indii. Z marzeń nic nie
wyszło, ale Rak nadal wpisuje cyferki
do excella pojęcia nie mając, czemu
to wszystko służy. Teraz jest jednym z
tych facetów, którym czoło się kończy
w okolicach karku, a brzuch w okolicy
kolan. Wraz z końcem majówki Rak
spakuje swój stary plecak i wróci tam,
gdzie jego miejsce – w szarym boksiku wielkiego open spejsu, między
niszczarką, wieszakiem na płaszcze a
kserem.

PANNA (23 VIII-22 IX)
Słonce na parę tygodni opuści znak Panny. Na szczęście
Merkury w znaku Byka utworzy koniunkcję z Jowiszem. Panna zostanie
zaproszona do udziału w projekcie
mającym na celu rozwój jej kariery. W
projekcie tym uczestniczy bez wyjątku
każdy pracownik. Panna weźmie udział
w obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym, z którego nie wyniesie absolutnie nic poza plastikową torebką
z logo firmy oraz kolejną smyczą do
kluczy, z którą jak zwykle nie wiadomo
co robić. Panna ma czas do końca maja,
by określić swoje priorytety i wpisać je
do specjalnego programu, który z myślą o tym projekcie został za grube pieniądze przez kogoś zaprojektowany.
Dzięki takim pomysłom korpo, Panna
od lat znajduje się na prestiżowej liście
Top Employer.

LEW (23 VII-22 VIII)
Przed Lwem nerwowy miesiąc, a to za sprawą kwadraWAGA (23 IX-23 X)
tury Marsa do Jowisza. Jakiś oszołom
Ekscesy, jakich dopuściła się
z zewnętrznej firmy szkoleniowej wyWaga w pierwszym kwartale
myślił Owocowe Wtorki. Tak każą Lwu roku, odbiją się teraz Wadze czkawką.
wypisywać w ogłoszeniach o pracę, Nie pomogą już igraszki z CEO, bo CEO
że Owocowe Wtorki firma organizuje,
to podobno wpływa na prestiż marki.
Tyle że żadnych Owocowych Wtorków
firma nie organizuje, ani Warzywnych
Czwartków czy Słodkich Poniedziałków. Raz szef dostarczył pół skrzynki
jabłek, co mu je teściowa przywiozła z

Czy współczesny marketing można
wreszcie zrozumieć?
Ten tekst napisał
ski
korpodziennikarz obywatel

Nie raz i nie dwa czytaliście o moich powodach odejścia z korporacji. Większość z was doskonale wie, że
gdyby nie one, to nie byłoby dziś Korpo Voice. Chęć
ucieczki przed jednym tworem była procesem twórczym dla następnego - tej gazety.
Argumenty do zmiany swojego życia znajdujemy każdego dnia. Jednym z nich jest brak zrozumienia nie tylko nas samych, ale co przerażające: obszarów, w których
się poruszamy.Ku mojemu zaskoczeniu odkryłam, że
gdzieś na południu Polski jest Łukasz Wołek, CEO Agencji Abanana i spółki Eura7, który od 20 lat zajmuje się
MARKETING
LUDZKIM GŁOSEM
ŁUKASZ WOŁEK

marketingiem i dostrzega, podobnie jak ja, zagrożenia
wynikające z nowoczesnego stylu zarządzania i wszechobecnej korpo- i nowomowy.
Tak powstał podcast Marketing Ludzkim Głosem. Łukasz podczas rozmowy ze mną wyjaśnił ideę projektu:
Marketer nie rozumie często języka agencji, agencja
miewa problemy ze zrozumieniem tego pierwszego.
Do tego zarząd spółki nie rozumie drogi obranej przez
marketera i pojęć, których wspólnie używamy. Zaskakujące? Nie, ale z pewnością to paradoks, bo rzecz dotyczy
grup zawodowych, które powinny posługiwać się jednoznacznym i szybkim komunikatem, determinuje on
bowiem szereg następujących po sobie działań wielu
osób.
I trudno mu nie przyznać racji, sama często łapię się za
język, gdy używam słów znanych tylko wąskiemu gronu. Jest szansa, że to się zmieni, ponieważ Łukasz do
swojego podcastu zaprasza praktyków: marketerów,
PR-owców, CEO, którzy dzielą się swoją wiedzą, nie ukrywają swoich problemów oraz wspólnie szukają rozwiązań, a wszystko to - naprawdę ludzkim głosem.
Skąd wiem? Otóż sama miałam przyjemność gościć w
podkaście Marketing Ludzkim Głosem, do którego odsłuchania zapraszam Was już dziś.
#Justyna Szawłowska

już nie jest CEO. Stracił stanowisko w
wyniku reorganizacji. Za otrzymaną
odprawę kupił małą wyspę w Indonezji i zajął się ekologiczną uprawą mirabelek. Waga nadal tęskni za byłym
kochankiem i jego służbowym mercedesem, ale zajęta szukaniem pracy
szybko zapomni o problemach sercowych. Sprawy zawodowe niestety nie
nabiorą w maju rozpędu.
SKORPION (24 X-21 XI)
Prowadzona od miesięcy
przez Skorpiona kampania
na rzecz korzystania przez współpracowników ze szczotki klozetowej
odniosła skutek odwrotny do zamierzonego, bowiem żaden. To przydatne
urządzenie znajduje się tuż obok sedesika - tłumaczył im Skorpion - i nie
tylko cieszy oko swoim widokiem, ale
i znajduje swoje konkretne zastosowanie w strategicznych życiowo momentach. Początkowo uciekał się do
subtelnej erystyki, wyzywając kolegów
od świń i wieprzy, potem już tylko wypominał wiek, wykształcenie i pochodzenie społeczne. W maju Skorpion
ostatecznie zwątpi w sens i cel swoich
działań edukacyjnych oraz perswazyjnych uzdolnień, jednym słowem zrozumie, że pracuje w Korpo.

fizycznie, psychicznie i nerwowo postanowi tym razem go nie zwolnić.
Strzelec stracił w kwietniu dziesięć
kilogramów, godność osobistą i szacunek ostatnich przyjaciół, ale nadal
pozostaje na swoim stanowisku w tym
samym open spejsie, którego każdy zakamarek zna na pamięć, bo w każdym
próbował się ukryć przed groźnym
spojrzeniem szefowej działu. Strzelec
już dawno przestał potajemnie do niej
wzdychać, bo wie, że nic z tego nie będzie. Gwiazdy życzliwie podpowiadają,
by zebrał się na odwagę i zaprosił na
herbatę koleżankę z działu, która już od
jakiegoś czasu życzliwym okiem zerka
na jego monitor.
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Tajemniczy i fascynujący Koziorożec rozpocznie w maju
kolejny projekt, który zakończyć się
może jedynie sukcesem, a nawet całą
kaskadą niebywałych sukcesów, których zazdrościć będzie Koziorożcowi
każdy bez wyjątku. Koziorożec rozegra
tę partię po mistrzowsku, w końcu nie
pierwszy raz w życiu trafił na tzw. okazję. Przetasowania w firmie stworzą
fantastyczną okazję dokonania kolejnej rewolty, która nie tylko wyniesie
Koziorożca na szczyty kariery, ale i ułatwi to i owo w życiu osobistym.

STRZELEC (22 XI-21 XII)
Firma, w której Strzelec od
sześciu lat wykańcza się

#Wróżka z Domaniewskiej

Wydanie on-line dostępne na
www.korpovoice.pl
oraz przez aplikację mobilną

Informacje z gazety „Korpo Voice” są analizowane
przez Press-Service Monitoring Mediów.
Kontakt:
redakcja@korpovoice.pl,
tel. 692 284 881
Zapraszamy na ploty i dobrą kawę do siedziby
redakcji gazety w każdy czwartek.
Przestrzeń coworkingowa Hub Hub
Postępu 14 Warszawa

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

REDAKCJA SQUAD
Pomocnik Redakcji

Paulina Grzesiewicz
Wymiatacz Sprzedażowy

Agnieszka Andziak
Dizajny

Spółdzielnia Kreatywna
Koprodziennikarze obywatelscy

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

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