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WSTĘPNIAK

Drogi korpoludku,

T

ak, znów jesteśmy. Tadammmm! Po raz kolejny fantastyczni klienci, którzy postanowili się
zareklamować w gazecie sprawili, że możesz
trzymać w ręku to pachnące papierowe wydanie. Już za chwilę wejdziesz do biura, zrobisz sobie
kawę i oddasz się tzw. prasówce. W dodatku zupełnie
na legalu, bo przecież jesteśmy pismem branżowym i
obserwowanie nas zaliczyć można do obowiązków służbowych (to na wypadek, gdyby szef zapytał, co robicie).

ale na Zanzibar. Kocham tę naszą gazetę właśnie za poznawanie takich ludzi jak Wojtek. Zgadaliśmy się niecały
tydzień temu, a ja już trzymam bilet lotniczy i za kilka
dni lecę na Zanzibar. Szykujemy dla Was wspólną ofertę majówkową, właśnie na tej rajskiej wyspie, na której
Wojtek ma swój pensjonat. Relacja ze spotkania dwojga
uciekinierów na Zanzibarze już niebawem, w kolejnym
odcinku naszego KORPO TV. Jeśli Internet pozwoli,
może pokusimy się o relację na żywo prosto z plaży.

Co w wydaniu? Mieszanka wybuchowa na temat wigilii firmowych, zasad picia z szefem oraz naszych matek-korporacji, które nie wiadomo dlaczego nie pytają
nas, jaki upominek chcielibyśmy dostać z okazji świąt.
Zachęcam Was szczególnie do przeczytania wywiadu z
uciekinierem z korpo, który nie wyjechał w Bieszczady,

PS. Biorąc pod uwagę mojego bzika podróżniczego,
istnieje duża szansa, że nie wrócę i na Zanzibarze zostanę. Ale nie bójcie się. Gazetę KORPO VOICE można
wydawać w dzisiejszych czasach także stamtąd. Czego
bardzo bym sobie docelowo życzyła. Tak więc ja spadam
się pakować, Wam życzę udanej lektury i już lada chwi-

la leniwych, luźnych przedświątecznych dni w naszych
fabrykach. Odpocznijcie! Zastanówcie się nad życiem,
jeśli chcecie robić plany noworoczne - zróbcie, nie chcecie - nie róbcie. Żyjcie w zgodzie ze sobą, tylko APELUJĘ,
bądźmy dla siebie w tych korporacjach po prostu ludzcy.
I w nadchodzącym roku, i już zawsze. Wyhamujmy wyścig szczurów i sprawmy, by dobrze nam się pracowało,
bo przecież nie każdy z nas trafi w totka, otworzy własną
firmę czy ucieknie na Zanzibar. Wielu z nas będzie pracowało w korporacjach do emerytury i tylko od nas zależy
w jakiej atmosferze ten czas spędzimy.
#Justyna Szawłowska
Justyna Szawłowska
Redaktor Naczelna

Świąteczne akcje w korpo. Jak tego nie robić
Któż z nas nie kocha świąt? Zapach choinki w mieszkaniu, świąteczne ozdoby porozwieszane po całym mieście, Święty Mikołaj
roznoszący prezenty grzecznym dzieciom, karp pluskający się w wannie, tona żarcia na wigilijnym stole, obowiązkowe spotkania
z rodziną i przyjaciółmi, Kevin sam w domu, Last Christmas w radiu, wigilijna wódeczka w kieliszkach podczas wigilijnego aftera,
mnoga wódeczka na opłatku w twoim korpo, samotna wódeczka pita do lustra podczas drugiego dnia świąt, ciepła wódeczka
sukcesywnie grzejąca się w twoim aucie, kiedy stoisz w tych niekończących się korkach przedświątecznej gorączki, błoto, plucha,
gołoledź, ogólny syf na drodze, no a śnieg to w lutym najprędzej. I jak tu świąt nie kochać?
Zresztą, jakby padł na ciebie choć
najmniejszy cień podejrzeń, że przypadkowo tych świąt nie kochasz, to
zaraz tak cię dojadą, tak cię będą męczyć, tak nienawidzić, tak shamingować, no normalnie jakby się okazało,
żeś w przeszłości pięcioletnie dziecko
nożem zadźgał…
W mojej ostatniej biurowej robocie
pracowało czterdzieści osób i na te
czterdzieści osób tylko ja za tymi
świętami tak „średnio” przepadałem.
Co, rzecz jasna, nie uchroniło mnie
od uczestnictwa w tej całej bożonarodzeniowej hucpie rok w rok.
Niemniej ja, w przeciwieństwie do
reszty teamu, uczestniczyłem w tych
wszystkich świątecznych korpoakcjach w sposób krytyczny. Dlatego
też każde niepowodzenie świątecznych iwentów było przeze mnie
rejestrowane z chirurgiczną wręcz
dokładnością, dzięki czemu mogę
wam niniejsze porażki rzetelnie opisać. Jednak – podkreślam wszem
i wobec(!) – nie piszę tego, by się znęcać nad wielbicielami świątecznej
atmosfery, ale by dać im przestrogę
oraz instrukcję: „jak tego nie robić”
i jak uniknąć kompromitacji.
Charytatywnie
Ulka i Martynka były radykalnymi
fanatyczkami świąt. Ledwo co zmyły
halloweenowy makijaż (tak właści-

wie to corpsepaint – jeśli być precyzyjnym i rzetelnym), a już na ich
głowach zagościły czerwone czapki
Mikołaja, zielone czapeczki elfów,
plastikowe poroża reniferów i inne
tego typu badziewie z aliexpress.
Oczywiście, do każdego z owych
nakryć głowy przymocowane zostały dzwoneczki – albo do pompona, albo do rogu – więc przez dwa
miesiące całe korpo było skazane
na nieustanny akompaniament do
naszej biurowej pracy: „dryń, dryń,
dryń”. Ech, do dziś te brzdęki dzwonią w uszach. Ale nie o tym miałem
tu pisać.
Już w pierwszym roku swojej pracy
Martynka wyskoczyła z pomysłem
świątecznej zbiórki odzieży dla dzieci
z biednych rodzin. I pragnę tu wyraźnie zaznaczyć, iż rzeczoną ideę
bardzo doceniam, wspieram i szanuję. Pomysł rewelacyjny, natomiast
samo wykonanie już nieco gorsze.
Choć z początku nic nie wskazywało
na to, że akcja zakończy się spektakularną porażką. Większość ludzi w
biurze przynosiło ubrania po swoich
dzieciach, po dzieciach z ich rodzin
– ogólnie używana odzież w bardzo
różnym stanie. Z kolei bezdzietni, a
w tym ja, kupowali po prostu nowe
ciuszki, bo innej opcji nie mieli. Zbiórka w biurze zaczynała się w ostatni
wtorek przed Bożym Narodzeniem, a

skończyć się miała dnia następnego
i wtedy też Martynka z Ulką planowały przekazać ubrania do fundacji. Niemal wszyscy przynieśli swoje „dary”
we wtorek. Uzbierała się całkiem
ładna kupka dziecięcych ubrań, które
dziewczyny wrzuciły do tekturowego opakowania po kserokopiarce. Na
koniec dnia położyły je w rogu openspace’a. Pierwsza akcja charytatywna
w naszym biurze miała zakończyć
się sukcesem; ale niestety los chciał
inaczej. Jakże wielkie zdziwienie
pojawiło się na twarzach duetu organizatorskiego, gdy okazało się, że
pudła nie ma. Pierwsze podejrzenia
padły, rzecz jasna, na moją osobę.
Czułem się nieco jak Grinch przyłapany na gorącym uczynku. Jednak ja
nie miałem z tym nic wspólnego. Zagadka została rozwiązana dopiero po
przybyciu szefa, który drogą dedukcji
wskazał na sprawstwo serwisu sprzątającego. Okazało się, że sprzątaczki, myśląc, że pudło mieści w sobie
same szmaty, wyrzuciły opakowanie
wraz z zawartością na śmietnik, gdzie
z rana zajęła się nim śmieciarka. Krótko mówiąc – przepadło.
Charytatywnie II
Rok później Martynka z Ulką ponownie przystąpiły do obmyślania planu
na kolejną akcję świąteczną. Jednak
tym razem – dla bezpieczeństwa –
zwerbowały dwie osoby do swojego

„zespołu organizatorskiego”. Zatem
tym razem nad bezpieczeństwem
projektu czuwały cztery osoby, prócz
założycielskiego duetu dołączył trzydziestoletni, doświadczony Arek oraz
Michał, dwudziestodwulatek, który
pracował w korpo od dwóch miesięcy. Nowy plan dziewczyn znów
zakładał pomoc biednym dzieciom,
podopiecznym zaufanej fundacji,
lecz forma pomocy nie była uproszczona w stosunku do tej z zeszłego
roku. Każdy pracownik naszego biura
miał zrzucić się „ile łaska”, a „zespół organizatorski” miał zakupić za uzbieraną kwotę zabawki, ubrania, słodycze
itd. Tym razem jednak prezenty miały
zostać złożone fundacji tuż po ich
zakupie – ryzyko blamażu było więc
zdecydowanie mniejsze niż przed
rokiem. Nasze czterdziestoosobowe
biuro okazało się całkiem hojne – w
sumie zebraliśmy ponad siedem tysięcy złotych, jak wyliczył pełniący
obowiązki skarbnika Michał. Dzień
zakupów został zaplanowany na poniedziałek 21 grudnia – pamiętam
dokładnie. W biurze od rana leciały
świąteczne piosenki, unosił się zapach pierników, kawy, cynamonu,
suszonych owoców, każde biurko
było pięknie przystrojone, a pod
sufitem wiły się choinkowe lampki,
nad drzwiami wisiała jemioła, każdy
miał na sobie świąteczny sweterek,
nawet ja wcisnąłem się w ten idio-

tyczny strój, ale przyznać muszę,
że w biurze było naprawdę ładnie,
było co podziwiać, było wszystko –
wszystko prócz Michała. Gdy jego
spóźnienie przekroczyło godzinę, zaczęliśmy się niepokoić. Dzwoniliśmy
na jego komórkę, ale w odpowiedzi
brzmiał wyłącznie sygnał zajętości.
Dopiero około południa sytuacja się
wyjaśniła. W drodze do pracy, gdy
było jeszcze ciemno, Michał został
skrojony i pobity na Żoliborzu. Na
szczęście tego dnia przyszedłem do
roboty jako jeden z pierwszych pracowników, więc tym razem nikomu
nie przyszło do głowy, formułować
w moją stronę jakiekolwiek zarzuty.
Wierzcie lub nie, ale w kolejnym roku
zrobiliśmy zrzutkę na konto Martynki
i tym razem wreszcie wypaliło. Jak to
się mówi – do trzech razy sztuka.
Gwiazdkowo
W kolejnym roku dziewczyny wpadły
na pomysł zorganizowania korpogwiazdki. Plan był taki, jak na mikołajkach w szkole. Czyli każdy losuje
karteczkę z czyimś nazwiskiem i
robi tej osobie prezent do określonej
kwoty. My przyjęliśmy dwieście złotych jako górną granicę. Rzecz jasna,
ja znów uległem presji otoczenia i
pokornie wziąłem udział w zabawie.
Prezenty miałby być otwierane w
ostatni piątek przed wigilią, tak żeby
później spokojnie wyjść na skrom-

ną imprezę gwiazdkową, w której
zwykle uczestniczyła połowa biura.
Jeśli chodzi o mój los, to trafił mi się
kumpel z biurka obok, Piotrek, największy fan Marvela jakiego znam.
Wybór prezentu był banalnie prosty.
Jakikolwiek zestaw Marvelovskich
gadżetów robił mi robotę. Prezenty
zostały złożone pod naszą biurową
choinką i od rana czekały na fajrant,
po którym każdy miał otworzyć swój
prezent na oczach całego biura, jedna osoba za drugą. Wreszcie zegar
wybił czwartą po południu i wszyscy
rzucili się do poszukiwania swojego
prezentu. Niespodziewanie w biurze
pojawiło się trochę osób „z zewnątrz”
– partnerzy, żony, mężowie, tudzież
dzieci pracowników. Wszyscy rozbawieni i podekscytowani otwierali
kolejno swoje prezenty, tylko szef
był jakiś dziwnie zestresowany. Jednak show tego dnia „skradła” Ulka,
która z czteroletnią córeczką na kolanach i mężem trzymającym obok
ich pięcioletniego syna, otworzyła
łapczywie swój prezent, a zrobiła to
tak bardzo łapczywie, że cała zawartość opakowania wysypała się na
podłogę. I wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że ową zawartość stanowił
wielki czarny wibrator oraz akcesoria
do BDSM. Może to miał być żart, ale
nikt się nie śmiał – no może prócz
czteroletniej córeczki Ulki. Nikt się
też nie przyznał. Dopiero kolejny rok
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ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE 2019
Kochani klepacze, nadklepacze i analitycy!
W tym roku na święta chcielibyśmy życzyć,
By NIKT z Was nie musiał jeść wigilii w biurze,
By świąteczne backlogi nie były za duże,
By telefon milczał, skrzynka była pusta,
By przyszedł ten mail: szef nas wcześniej puszcza!
Dla tych, co chcą w święta zobaczyć ciut śniegu By Mikołaj przyniósł bilecik na biegun,
A dla tych, co słońca spragnieni i plaż Może jakiś groupon, czy zniżkę do spa.
Nagród, bonusików, sukcesów, awansów,
By jeszcze na pasje starczyło Wam czasu.
Dla tych, co znudzeni bardzo pragną zmiany,
Wytyczyli cele - niech spełnią się plany!
Kto na nowy rok już ma postanowienia,
Niech z łatwością wytrwa aż do ich spełnienia.
W sylwestra życzymy szalonej zabawy Tylko wróćcie do nas - bez Was nie da rady!
Redakcja
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wyjaśnił niemal w stu procentach tę
sprawę, a losowanej korpogwiazdki
już nigdy nie było.
Opłatkowo
Prócz akcji charytatywnej, korpogwiazdki i realizacji planu „uświąteczniania” biura, dziewczyny zabrały
się również za organizację „opłatka”
w ostatni piątek przed świętami. Wynajęły ładną salę w Wilanowie, zamówiły DJ-a, świąteczny catering, ogarnęły sprzęt do karaoke z kolędami,
zarządziły strój galowy i przyjemną,
kulturalną imprezę. Choć kilka osób
zdeklarowało, że wpadnie tylko na
chwilkę, to i tak nie znalazł się nikt,
kto nie dorzuciłby się do składki.
Zaczęliśmy równo o ósmej wieczorem, atmosfera była iście świąteczna,
przez moment nawet mieliśmy nasze
całe biuro w komplecie. Każdy dostał
takim sam prezent, czyli zestaw słodyczy oraz koszulkę z nadrukiem
zaprojektowanym przez Martynkę
specjalnie na tę okazje. I byłoby naprawdę super, gdyby nie prezent
niespodzianka, który wjechał na stół
o północy, a było to dziesięć litrów
śliwowicy – regionalnego produktu
z rodzinnych stron szefa, lokalnego
patrioty. Po trzeciej kolejce mieliśmy
już pierwsze „ofiary”, kilku delikwentów usnęło na siedząco, a jeszcze innym włączył się „tryb hulaszczy”. Widząc to wszystko oraz czując lekkie
zamroczenie, zamówiłem po cichu

taksówkę i odtransportowałem się
cichaczem do mojego mieszkania, a
w wilanowskiej salce impreza wciąż
się rozkręcała. Na szczęście do aktów
nienawiści nie doszło, ale do „innych
aktów” już tak. Gwiazdą wieczoru
znów została Ulka, która na początku
zamknęła się z szefem w toalecie na
kwadrans, a do domu – nieswojego,
bo Arkowego – wracała już z Arkiem.
Żeby wyjaśnić niezręczność tej sytuacji, dopowiem tylko, że Ulka miała
wówczas męża i dzieci, szef – żonę
i tylko Arek był wtedy wolnym człowiekiem po rozwodzie. Co prawda,
nikt nie odwalił czegoś podobnego
do Ulki, lecz wielu współpracownikom było wstyd za niezupełnie świadome wyczyny ich rąk oraz języków
tamtej szalonej nocy, a wszystko to
z akompaniamentem pięknych polskich kolęd… Oczywiście ploteczki
mnożyły się z dnia na dzień, dzięki
czemu kilka osób miało niezbyt udane święta, a nawet niezbyt udane
kolejne miesiące czy nawet lata swojego życia.
Dlatego pamiętajmy, święta to piękny czas, ale nawet i w tym przesyconym konsumpcjonizmem okresie
warto pamiętać o umiarze… Innego
morału z tej historii nie będzie.
#Derek Barłowski
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Jak pić z szefem?
Alkohol, korporacja i kwestia polska
Ziemia deszcz pije, ziemię drzewa piją,
Z rzek morze, z morza wszytki gwiazdy żyją.
Na nas nie wiem, co ludzie upatrzyli,
Dziwno im, żeśmy trochę się napili.
Te piękne słowa niemal pół tysiąca
lat temu zapisał w pierwszej księdze
fraszek Jan Kochanowski, wybitny
humanista epoki renesansu, poeta
nadworny Stefana Batorego, sekretarz królewski, znakomity tłumacz –
niewątpliwie człowiek mądry. Zatem
jeśli tak zacna postać w swoich genialnych utworach porusza kwestię
społecznego wymiaru picia alkoholu,
to znaczy, że problem jest poważny,
istotny, ponadczasowy tudzież uniwersalny.
Jak pić? Co pić? Gdzie pić? Ile pić?
Z kim pić? Niby zwykłe chlanie, ale
problemów z tym co niemiara, a tym
bardziej, gdy przyjdzie nam uskutecznić docelowo kulturalną libację
z naszym przełożonym. No bo w
takich okolicznościach klasyczne „Ze
mną się nie napijesz?” – urasta do
rangi pytań ostatecznych, decydujących, niemalże na śmierć i życie. Ale
nie martwcie się, bo naszym ekspertom udało się rozebrać ten temat na
części pierwsze.
Pić albo nie pić – oto jest pytanie
Rzecz jasna, elementarne pytanie w
niniejszym temacie to: „pić czy nie
pić?”. A odpowiedź na powyższą zagwozdkę brzmi:„to zależy…”; a uściślając: „to zależy od szefa…”. Aczkolwiek,
wbrew pozorom, tych zależności jest
tu zdecydowanie więcej.

– Wszystko zależy od szefa, wszystko
zależy od firmy, od kultury, jaka tam
panuje, od tego, czego potrzebują
pracownicy, a czego szef – podkreśla
Izabela Kielczyk, psycholożka biznesu. I wydawałoby się, że każdy pracownik powinien być świadom tych
„domyślnych obostrzeń”, jednak w
praktyce wszystko sprowadza się do
intuicji czy też wyczucia sytuacji, bo
przecież oficjalnego regulaminu picia z szefem nikt w korpo nie rozpisuje – a szkoda, bo warto by te sprawy
jakoś w teorii ogarnąć.
Justyna Szawłowska, redaktorka
naczelna „Korpo Voice”, na podstawie własnego doświadczenia oraz
relacji pracowników biurowych
przedstawia następującą systematykę korpolibacji: – Rozróżniam trzy
momenty picia z szefem, czy ogólnie
imprezowania w gronie pracowników. Pierwsza opcja występuje, gdy
pijemy z szefem, którego lubimy.
Wówczas wychylenie kilku głębszych
oczywiście nie zaszkodzi. W takiej
sytuacji raczej nie grożą nam żadne
negatywne skutki wewnątrzkorporacyjnego upojenia. Co więcej, alkohol
może nam wtedy pomóc w zawiązywaniu czy zacieśnianiu relacji z resztą
teamu. Bo przecież spotkania z szefem to nie tylko imprezy firmowe, ale
i spontaniczne wyjścia po fajrancie
w gronie pracowników. Jeśli na takie

wypady zapraszany jest też szef, to
oznacza, że mamy super atmosferę
w zespole i nie musimy się martwić
ewentualnymi konsekwencjami suto
zakrapianego iwentu. Jednak istnieje
też druga opcja, gdy szefa nie lubimy,
a musimy udać się z nim na wspólne
imprezowanie. W takiej sytuacji zdecydowanie odradzam sięganie po
alkohol. Wiadomo, w stanie upojenia
puszczają nam hamulce, nabieramy
odwagi i robimy rzeczy, na jakie z
trzeźwym umysłem nigdy byśmy sobie nie pozwolili. Konsekwencje upicia się w towarzystwie nielubianego
przez nas szefa mogą okazać się
opłakane. Na własne oczy widziałam,
gdy w takiej właśnie sytuacji pracownik dał swojemu przełożonemu po
mordzie. Następnego dnia szef jakoś
to rozwiązał w prywatnej, ostrej rozmowie, ale niesmak i tak pozostał. Z
kolei trzecia opcja korporacyjnych
libacji z przełożonym występuje, gdy
to przełożonemu puszczają hamulce.
Wtedy wszystko może się zdarzyć
– kąpiel w basenie o 4 nad ranem,
zamówienie limuzyny, tańczenie na
barze itd. Wówczas, jeśli atmosfera
jest dobra i wszystko dzieje się w
granicach prawa, to nie wiedzę problemu, by „wejść do gry” – stwierdza
bezapelacyjna „królowa polskiej korpoprasy”.
Sky is not the limit
I wszystko byłoby jasne i przejrzyste,
gdyby nie jeden „mały” szkopuł. Bo
choć mówimy tu o binarnej relacji
na linii my-szef, to w rzeczywistości
decyzja o piciu z szefem oddziałuje
na cały team i dotyczy szeregu kolejnych relacji wewnątrz naszego

biura. Weźmy na przykład sytuację
z pijanym szefem, który pod koniec
imprezy skacze do basenu w nowym garniturze od Armaniego. Dla
nas może być to coś zabawnego,
coś zacieśniającego relacje w grupie
i wprowadzającego koleżeńską atmosferę w naszych korporacyjnych
relacjach. I nawet jeśli większość
uczestników imprezy ma podobne
zdanie, to zazwyczaj znajdzie się kilka osób, które odbiorą zachowanie
szefa jako niesmaczne. Wtedy mamy
do czynienia z cichym konfliktem,
który niewątpliwie wpływa na dalsze
relacje w zespole, co przekłada się
również na pracę.
– Często jest tak, że owa szalona
impreza z szefem, która miała „coś
otworzyć”, ostatecznie faktycznie
„coś otwiera”, lecz jednocześnie rodząc pewien konflikt – przestrzega
Izabela Kielczyk.
Gdyby tylko dało się odseparować
imprezowe ekscesy od biurowego
żywota, to nie byłoby problemu,
jednakże maksyma „what happens in
Vegas, stays in Vegas” nie obowiązuje
w korporacyjnym świecie, a zachowanie „higieny relacji biurowych” jest
absolutną podstawą zdrowego i wydajnego funkcjonowania teamu… i
nie tylko teamu.
– Z naszych badań wynika, że takie
kwestie jak relacja pracownika z
szefem, atmosfera w pracy i kultura
organizacji, którą każda zakrapiana impreza również predestynuje,
stanowią element przyciągający do
pracy w danych organizacjach bądź
odpychający, gdy pewne granice na
linii pracownik-szef zostały niepoprawnie ustalone lub kiedy nie ma

ich wcale – zwraca uwagę Karolina
Lis, ekspertka do spraw rynku pracy
z Hays Poland. – Co istotne, zarówno
szef i pracownik powinni się czuć odpowiednio w wewnątrzfirmowych
stosunkach, a ta swoista granica w
zawodowo-prywatnych
relacjach
powinna być wyznaczona przez obie
strony – zaznacza ekspertka.
Picie w praktyce
W teorii wszystko da się wyjaśnić,
opracować, w teorii można wyznaczyć sztywne zasady i ogólne reguły
pracowniczych libacji, ale gdy przychodzi co do czego, to piękne hasła
o higienie relacji, o wyznaczaniu
granic przez obie strony, o egalitarnym postrzeganiu teamu itd., idą w
odstawkę. Niemniej jednak istnieją
pewne metody, które minimalizują
szanse na imprezowy blamaż. Natomiast wykorzystywanie tych metod
pozostaje przede wszystkim w gestii
szefa.
– Przede wszystkim szef powinien
znać swój zespół. Gdy wie, z kim ma
do czynienia, to łatwiej będzie mu
dobrać taką formę integracji, która
będzie optymalna dla całej grupy
lub większej ilości osób. Natomiast
jeśli szef ma wątpliwości, to zawsze
może zrobić ankietę lub zapytać pracowników o to, jakie aktywności integracyjne spotkają się z ich aprobatą
i entuzjazmem – mówi Karolina Lis.
Jedni wolą rozmowy przy lampce
wina w małej restauracji, inni preferują walenie drinków w klubie, jeszcze
inni są fanami barowych posiedzeń
z kuflem kraftowego piwa w dłoni.
Szef zawsze musi rozważnie wybie-

rać miejsce i dostosowywać grunt
pod preferencje większości. Miejscówka musi być więc maksymalnie
„neutralna”. Odpadają więc zadymione mordownie czy wykwintne winiarnie wypełnione sztywną atmosferą. Czas takiej imprezy też musi być
dostosowany do wszystkich. Zatem
jeśli ktoś musi wyjść wcześniej, bo np.
ma dzieci lub nie ma humoru, to nie
można mu z tego tytułu fundować
wyrzutów sumienia, namawiać na
siłę, by pozostał, czy wyśmiewać. Nad
atmosferą podczas takiej imprezy też
powinien czuwać szef. Bo przecież jeśli przełożony schla się jak świnia, to
da tym samym przyzwolenie, by inni
zachowywali się w taki sposób; a gdy
przez cały wieczór jedynie zamoczy
usta w kieliszku, to nie znajdzie się
wielu chętnych do uskutecznienia
melanżu życia.
Morał z tego więc taki, że picie
z szefem to cholernie skomplikowana sprawa. Jednak gdy kolektywnie
przyjmiemy choć jakieś podstawowe, jasne zasady, to zminimalizujemy
niebezpieczeństwo i uchronimy się
przed niechcianymi konsekwencjami naszej libacji. Tak czy owak, nie
oszukujmy się, „sukces” picia z szefem
zależy głownie od szefa, dlatego też
– Szanowni Szefowie, świećcie przykładem!
#Derek Barłowski
Wszystkie przywołane wypowiedzi pochodzą
z programu Pytanie na śniadanie
(7 listopada 2019)
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KorpoPolak
na Zanzibarze
Niektórzy z rodzimych korpoludków
marzą: „A gdyby tak wszystko rzucić
i wyjechać w Bieszczady”. On poszedł
dalej, rzucił wszystko i zamieszkał w...
Afryce.

Musiała dać ci w kość korporacja,
skoro Polska okazała się za mała i
uciekłeś aż na inny kontynent?
Wojciech Żabiński: To nie tak. Po
prostu przyjechałem na wycieczkę
na Zanzibar i zakochałem się w tym
miejscu. Tu jest tak, jak w Polsce w
latach 70.- 80. XX wieku. Czas wolniej płynie, ludzie są bardziej wspólnotowi, serdeczni, a dodatkowo za
progiem domu mam ocean i cały
rok słoneczną pogodę, bez dużych
spadków temperatur. Mieszkałem
już dwa lata w Barcelonie, dwa lata
na Grand Canarii, ale to na Zanzibarze lato trwa przez cały rok i to przy
stałej temperaturze 29-32 stopnie.
Czyli dla kogoś działającego w
branży turystycznej miejsce idealne?
Jak dla mnie idealne i do życia, i do
pracy. Ale rzeczywiście rozwinięcie
usług turystycznych w tym właśnie
miejscu aż się prosiło. Kiedy tu przyjechałem trzy lata temu, jeden z Polaków chciał się pozbyć domu. Dom
REKLAMA

miał świetną lokalizację, tuż przy
oceanie. Pomyślałem, że mógłbym
go odkupić. Z jednej strony zbudowałbym restaurację, z drugiej mogłyby powstać pokoje dla gości. Jak
na polskie warunki, nie była to duża
suma, którą miałbym zainwestować.
Około 75 tys. dol. Więc... kupiłem. Potem na podobnej zasadzie odkupiłem dom od Niemca, który nie dość
dobrze skalkulował finanse i nie miał
szans na skończenie remontu. Od
tego czasu wybudowałem tu jeszcze
trzy pensjonaty, w czerwcu otworzę
kolejne: jeden tylko dla dorosłych,
jeden familijny oraz jeden wellness
and spa. W sumie docelowo będzie
ich więc już osiem.
Masz tempo!
ADHD (śmiech). To chyba zostało mi
właśnie po korporacji. Pewien rozmach i szybkość działania. Ale też
na co mam czekać, skoro mamy grudzień, a ja już do marca mam wszystko porezerwowane i nie mam gdzie
przyjmować kolejnych chętnych?

To jak sobie radzisz z tym zwolnionym tempem życia na wyspie?
Kiedy wracam z Polski, to potrzebuję dwóch - trzech dni na wyciszenie.
Czasem, gdy odwiedzam swojego
lokalnego prawnika, który pomaga
mi ogarnąć rozmaite formalności
prawne związane z budowami i
działalnością spółki, pospieszam go,
mówiąc w suahili „haraka, haraka”
(szybko, szybko), a on tylko na mnie
patrzy i mówi: „przyjdź za dwa dni,
jak się ogarniesz, jak wróci polepole” (powoli). No i wracam po dwóch
dniach ogarnięty, przestawiony na
„polepole” i na spokojnie wracamy
do załatwiania spraw.
10 lat pracowałeś w bankowości,
szybko awansowałeś, doszedłeś
nawet do stanowiska dyrektora
oddziału w jednym z banków i co
się stało, że rzuciłeś korpo i całkowicie zmieniłeś branżę?
Wiesz jak to jest w korporacji. Zawsze
jest ktoś nad tobą, kto dyktuje ci warunki. Nawet jeśli tak jak ja, awansujesz do dyrektorskiego stanowiska,
jest ktoś na górze, kto wywiera nacisk. Ciebie dziobią, więc w efekcie
i ty zaczynasz dziobać tych, których
masz pod sobą. Zachowujesz się tak,
jak wcale nie chciałbyś się zachowywać. Działasz nie w zgodzie ze sobą
i ze swoimi standardami, tylko tak

jak każe „góra”.
Ja miałem dość czegoś takiego, dlatego nie podpisałem kolejnej umowy o pracę, gdy zaproponowano
mi przedłużenie kontraktu. Tyle że
co można robić po pracy w banku,
pójść pracować w innym? Nie chciałem. Założyć pośrednictwo kredytowe? To i tak skazuje cię na pracę
z bankami i w dodatku za znacznie
mniejszą kasę. Znalazłem więc pracę
w firmie zajmującej się hurtem alkoholi i w międzyczasie uruchomiłem
w Gdańsku, skąd zresztą pochodzę,
swoją własną, niewielką restaurację.
Na tamten moment wydało mi się
to najrozsądniejszym rozwiązaniem.
No, ale potem zdarzył się Zanzibar i
mnie połknął.
Jesteś zakochany w tym miejscu,
więc pewnie nie masz dystansu,
ale może jednak wyłuskasz kilka
wad tej afrykańskiej lokalizacji?
Rzeczywiście obiektywny raczej
nie jestem. Jest tu sporo biurokracji, czasami zdarzają się przerwy w
dostawie wody czy prądu, bo wiele
instalacji na wyspie jest przestarzałych, ale za to te nowe instalacje, jak
np. internet, działają świetnie. Sama
zresztą widzisz, bo prowadzimy
teraz video call i nic nie rwie. Można bez problemu oglądać Netflix
czy poruszać się po całej wyspie z
mobilnym netem, który dajemy
naszym gościom na czas pobytu. Z
jednej więc strony, jest jak w PRL, bo

czasem nigdzie na wyspie nie
ma coca-coli i trzeba czekać na
statek, który ją dowiezie, jednak
z drugiej strony, wszyscy chodzą tu z iphonami przy uchu i
korzystają z internetu.
Poza oceanem są na Zanzibarze
jeszcze jakieś atrakcje? Co oferujesz swoim gościom?
Tu z pewnością znajdą dla siebie
przestrzeń amatorzy sportów wodnych: kitesurfingu, nurkowania,
snoorkowania. Można popływać z
delfinami, zwiedzić fabrykę ręcznie
robionych kosmetyków z alg, plantacje przypraw i owoców, małpie
ogrody, starówkę czy dom Freddiego Merkury’ego w stolicy Zanzibaru
Stone Town. Mnie osobiście zależy,
żeby odwiedzający Zanzibar goście
byli jak najbliżej kultury lokalnej.
Dlatego też i te moje kompleksy
turystyczne nie są duże. To nie mają
być kurortowe miejsca, ale małe, kameralne domki, komponujące się z
lokalną architekturą. Poza tym staramy się zapewniać naszym gościom
kontakt z tubylcami. Oferujemy więc
przejażdżkę daladala, czyli przerobioną na miejski autobus ciężarówką, wizytę w lokalnej szkole czy
też naukę tarcia kokosa lub gry na
bębnach. Oprócz tego mamy uniwersalne zajęcia takie np. jak joga, a
na wiosnę planujemy przygotować
specjalną ofertę dla korpoludków.

Wojciech Żabiński
Z tego co opowiadasz wynika, że
chyba jesteś tu szczęśliwy i raczej
nie myślisz o powrocie do korpo?
O powrocie do korpo nie myślę.
Choć nie ukrywam, że wiele umiejętności, chociażby organizacyjnych,
które nabyłem w korporacji teraz
bardzo mi się przydaje. Myślę, że
trzeba też wiedzieć, kiedy z korpo
odejść. Nie czekać do 55 roku życia,
kiedy pokażą ci drzwi i zostaniesz z
niczym, a w wielu korporacjach tak
się dzieje. Wydaje mi się, że ja zrobiłem to w odpowiednim momencie
i owszem, tu gdzie teraz jestem, jestem szczęśliwy.
Mam nadzieję, że zobaczę to
wszystko na własne oczy, gdy za
kilka dni dolecę na Zanzibar, a ty
powtórzysz to, co na piśmie, także
dla „KORPO TV”.
Czekam z niecierpliwością (śmiech).
Do zobaczenia. I najlepiej przywieź
ze sobą jakichś ludzi z Mordoru, a
nuż jak ja zakochają się w tym miejscu i w ten sposób narodzą się kolejni szczęśliwi uciekinierzy z korpo.
#Iza Marczak
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Mikołaj w pracy… Podarunki dla pracowników
w 2019 roku
wg raportu Edenred Polska

logo firmy. Mimo tego, że jesteśmy
różni – mamy dzieci lub nie, kochamy sport lub wolimy spędzać czas
na czytaniu książek w wygodnym
fotelu, prezenty dostajemy dokładnie takie same. To zdecydowanie
prostsze rozwiązanie, niż przygotowywanie
personalizowanych
upominków. Pytanie brzmi jednak:
czy ktokolwiek zastanawia się, co
chcieliby dostać pracownicy. Okazuje się, że 75 proc. pracodawców
nie pyta swoich podwładnych, jakie podarki skradłyby ich serca, po2/3 przedsiębiorstw angażuje się nieważ… sami wiedzą lepiej czego
również w akcje charytatywne, do potrzebuje ich załoga.
których zachęcani są pracownicy.
Nic tak nie wprowadza atmosfery Ciężko jednak poznać realne
świąt, jak zjednoczenie się w słusz- potrzeby, gdy nie nawiązuje się
nej sprawie i wspólne budowanie dialogu, pomijając zupełnie zdadobra.
nie obdarowywanych. Prezenty
gwiazdkowe mają cieszyć i podJakie prezenty najczęściej nosić morale, a bardzo często stadostajemy w czasie świąt ją się jedynie tematem wesołych
A skoro mowa o prezentach – co rozmów w biurowych kuchniach.
zazwyczaj otrzymują korpoludki? Badania pokazują też, że pracowNajczęściej pracodawcy decydu- nicy oceniają wartość podarunków
ją się butelkę czerwonego wina, świątecznych o wiele niżej, niż
dobre czekoladki, drobne premie deklarują to działy HR. Aż 36 proc.
i bony do znanych sklepów siecio- pracowników uważa, że wartość
wych. Bywa też tak, że w pięknie prezentu nie przekracza 200 zł,
opakowanych pudełeczkach, znaj- podczas gdy kadry twierdzą, że to
dujemy pendrive lub kalendarz z tylko ok. jeden procent pracowników.

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
Powoli kończymy budżetowanie, przeliczamy KPI i na ASAP
dopinamy ostatnie projekty. Już za chwilę kurierzy zaczną
swoją szaloną wędrówkę po piętrach biurowców.
To znak, że nadchodzi najbardziej
wyczekiwany okres w roku – moment, w którym pracodawcy mogą
podziękować pracownikom za ich
pracę. A któż z nas nie lubi dostawać prezentów? Z badań wynika,
że 70 proc. firm przygotuje świąteczne upominki. Pytanie brzmi
– jakie?
Nad tym tematem pochylił się
Edenred Polska w raporcie „Mikołaj
w pracy… Podarunki dla pracowników w 2019 roku”, który powstał na
bazie dwóch badań ICAN Institute:
„Podarunki dla Pracowników” oraz
„Podarunki od pracodawcy”.

Święta, święta…
Atmosferę świąt wyczuwamy nie

tylko patrząc na witryny sklepowe
i marząc o kilku dniach wolnego,
które spędzimy w gronie najbliższych. Pracodawcy także starają się
wprowadzić nieco świątecznego
nastroju w codzienne życie korporacji. Podczas gdy na korytarzach
pojawiają się choinki, działy HR i
administracji uwijają się jak w ukropie, by zaplanować świąteczne
atrakcje i podarki dla pracowników.
Co roku, około 52 proc. firm organizuje spotkania wigilijne, które
pozwalają zacieśnić więzy między
zarządem a korpoludkami. To także
okazja do podsumowania mijającego roku, podziękowania pracownikom i zaprezentowania planu
na najbliższe 12 miesięcy. Prawie

darunek.

Karty przedpłacone Edenred – lek na całe zło

Jeśli więc najbardziej ucieszylibyśmy się z kart przedpłaconych, to
oferta firmy Edenred jest lekiem
na całe zło, który umili nam świąteczny czas. Co zatem wyróżnia te
karty? Po pierwsze i najważniejsze,

gumentem za kartą przedpłaconą,
jest także fakt, że można sfinansować ją z ZFŚS. Jako świadczenie
pieniężne jest ona zwolniona z podatku dochodowego do 1 000 zł na
pracownika w roku podatkowym.
Opłaty związane więc z zakupem,
zasileniem i obsługą karty podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

80

%

pracodawców nie pyta swoich
pracowników co chcieliby
dostać na Święta

Gwiazdkowe marzenia

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Co w takim razie chcielibyśmy dostać? Co byłoby najlepszą opcją
dla zwykłego korpoludka? Według
pracodawców, najbliżej ideału
wydaje się być rozwiązanie, które
powszechnie funkcjonuje na rynku – bony. Niestety nie zgadzają
się z tym pracownicy, wskazując
na ograniczenia możliwości zakupowych. Bony bardzo często
mają zawężony zakres akceptacji
(określona sieć sprzedaży na terenie Polski), krótki okres ważności,
a także ograniczone są nominałem,
przez co nie ma możliwości wydania reszty. Rodzi się też pytanie,
jak odpowiednio wybrać miejsce
realizacji bonu, jeśli w firmie pracuje wielu różnych ludzi. Skoro więc
korpoludki mają inne potrzeby i
zainteresowania, a pracodawcy
nie pytają ich o zdanie, co mogłoby sprawić im największą radość
poza gotówką wręczoną w kopercie? Odpowiedź jest prosta – karty
przedpłacone, wskazało ją 69 proc.
respondentów.
Każdy z nas, za pomocą takiej
karty, może zapłacić za dowolnie
wybrane przez siebie przedmioty
i usługi, dzięki czemu pracodawca
odpowiada dokładnie na potrzebę
pracownika. Rozwiązuje to również problem oceniania wartości
prezentów, ponieważ karty przedpłacone dają największą transparentność. Nikt nie będzie miał już
wątpliwości, ile wart jest jego po-

to dobra forma podziękowania
swojej załodze, która na pewno
spotka się z entuzjazmem korpoświata. Po drugie – dowolność zastosowania, bo karty akceptowane
są na całym świecie i w szerokiej
sieci punktów sprzedaży. Edenred,
to silna i innowacyjna marka, która
od ponad 20 lat dostarcza firmom
produkty i narzędzia zwiększające
motywację, lojalność i efektywność
działań. Dzięki temu proponuje nowoczesne rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się przy świątecznych
zakupach online i w płatnościach
zbliżeniowych (Apple Pay, Google
Pay™). Jest jeszcze jeden powód, by
zasugerować pracodawcy to rozwiązanie… Jeśli wydamy wszystkie
pieniądze na świąteczno-sylwestrową gorączkę, karta da nam zastrzyk gotówki, dzięki możliwości
wypłaty pieniędzy z bankomatu.
Karty przedpłacone Edenred wyróżnia także gwarancja bezpiecznego świadczenia, daje ją pełna
zgodność z aktualnymi przepisami
PSD2 prawa polskiego i unijnego. Są także niezwykle proste w
logistyce, ponieważ pracownik
otrzymuje kartę tylko jeden raz, a
pracodawca ma możliwość zasilania jej dowolną kwotą przez cały
okres jej ważności. Wszyscy lubimy
prezenty i wolność wyboru, dlaczego więc nie wykorzystywać jej
także w ramach innych okazji? Ar-

Obdarowywanie
a satysfakcja z pracy
Czy w takim razie prezenty od pracodawcy wpływają na satysfakcję
z pracy? Badania wskazują, że tak!
Czujemy się bardziej docenieni,
polecamy pracę w firmie naszym
znajomym i rzadziej myślimy o jej
zmianie. Okazuje się, że satysfakcja z pracy jest dwa razy wyższa
u korpoludków, którzy otrzymują
prezenty na święta. Aż 54 proc.
pracowników, którzy nie zostali
nimi obdarowani, zastanawia się
nad zmianą pracy, a 43 proc. z nich
rozważa ją jeszcze w ciągu roku.
74 proc. badanych pracowników
wskazuje, że podarunki od firmy to
ważny element budujący satysfakcję z pracy.
Jest jeszcze jeden argument za
Edenred – limitowana edycja Szlachetnych Kart Podarunkowych. To
wyjątkowy prezent, który niesie
poMOC potrzebującym rodzinom
przez cały rok! Pracownicy mają
swobodę wyboru, a dodatkowo
firma umożliwia im zaangażowanie się w budowanie Szlachetnych
Paczek na platformie rabatowej
MyEdenred.pl.
No to jak, byliście grzeczni w tym
roku?
#Magda Więckowska
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ABC korporacyjnego Survivalu, czyli
jak przetrwać w gąszczu targetów,
ASAP-ów i FYI
Czekałeś wiele długich lat. Miesiące
wyrzeczeń,
planowania, knucia. Wydałeś fortunę
na wróżkę, kupiłeś kilogramy
szczęśliwych talizmanów, złożyłeś ofiarę słowiańskim i zachodnim bóstwom, a automotywacja
stała się twoją główną religią.
Wreszcie, pewnego wyjątkowo
udanego dnia, który zaczął się nie
najlepiej cotygodniowym podsumowaniem działowym, nastąpił
przełom! W planogramie mitingu znalazło się miejsce dla AOB,
a twoje korpożycie, pod wpływem
wypowiedzianych w tej pamiętnej
sali słów, uległo diametralnej zmianie!
Drodzy Państwo, Szanowni Czytelnicy, orędownicy słowa biznesu
i mozolnej, tzn. pozornej harówki,
mamy kolejnego, tłustego szczura, który sprytnym manewrem
przesunął się o kilka miejsc do
upragnionej mety! Awans. Błogosławieństwo, ale... i... przekleństwo,

wyścig gryzoni nadal trwa, więc
pilnuj się!
Przede wszystkim gratuluję sukcesu. Zapnij pasy, porzuć nadzieję na spokojne życie, wytrzyj ten
niewinny uśmieszek, bo dopiero
teraz zacznie się ostra jazda. Pamiętasz jak z nienawiścią w sercu i
żółcią w oczach wpatrywałeś się w
plecy przełożonych? Dziś to twoje
cztery litery są obrabiane, odzierane z godności i lżone do potęgi
entej! Właśnie zdobyłeś dziesięciu
wrogów wśród swoich dawnych
kolegów, a równi rangą patrzą
na ciebie nieufnie. Samotny, bez
wsparcia wśród zawiści i złej woli,
uważaj na pułapki sprytnie ulokowane pomiędzy pierwszymi obowiązkami. Unikaj błędów, działaj
ostrożnie, a w razie czego upewnij
się, że ewentualne porażki postawisz na półce noł kost impakt i nikt
nie będzie miał dość odwagi, by to
przyporządkowanie zakwestionować. Zacznij od prostych, pewnych

zadań, które są absolutnie konieczne w twojej nowej roli. Na ambitne
projekty przyjdzie czas później…
jeśli przeżyjesz w korporacyjnej
dżungli.
Daruj sobie obietnice bez pokrycia, w pierwszych tygodniach co
zafiksujesz musi zaistnieć zgodnie
z planem. Na kłamstwo, blef i ślizg
pomiędzy obowiązkami przyjdzie
czas… za jakieś dwa tygodnie. Pamiętaj to wyścig długodystansowy,
trzymasz spokojne tempo, lecz czasem musisz nieco przyspieszyć!
Koncentrujesz się na prostych
zadaniach, więc musisz wyróżnić
się w jakiś inny sposób! Podobnie radziłem zaraz po twoim zatrudnieniu, pamiętasz? Odśwież
dawne umiejętności, opowiadaj
ciekawostki, przynieś i podlewaj
kwiaty, zbieraj zakłady, informuj o
ważnych wydarzeniach, wybierz
jedno i się tego trzymaj. Junika
trudniej zwolnić i łatwiej polubić.

Budowanie pozycji w korpo nigdy
się nie kończy, a relacje procentują,
w końcu awansowałeś nie dzięki
swojej ciężkiej pracy, prawda?

cz.23

wość poruszenia na spotkaniu niezaplanowanych tematów.

Na koniec prosta, jak twoja droga
do sukcesu (dzięki temu skromnemu poradnikowi) rada: Nie szarżuj,
dopóki nie zasajnujesz umowy!
Wiele już widziałem awansów “na
gębę” zakończonych z ręką w nieprzyjemnym garnuszku. Zanim
wylejesz żale, ponapawasz się sukcesem, załatw papierologię!

Noł kost impakt - Boli prawda? Z
angielskiego no cost - bez kosztów/
darmowe oraz impact, czyli wpływ.
Oznacza pewien ficzer, usprawnienie, dodanie warunku, który może
pomóc, poszerzyć zakres projektu,
ale nie wpłynie na koszt danego
przedsięwzięcia. Bardzo pożądany
zwrot. Czasem stosowany w kontekście bagatelizowania własnej
porażki.

Korposłownik:
AOB - Skrót pochodzący od angielskich słów any, other oraz business
- które znaczą dosłownie “jakikolwiek inny biznes”, co przekładamy
bardziej zgrabnie i praktycznie na
wolne wnioski, zwykle na końcu
spotkania. Zdecydowanie wolę
rozwijać wielkie litery niż podlewać ponglishowe sadzonki, za to
wielki plus dla AOB. Umieszczony
w agendzie, skrótowiec daje możli-

Zafiksowany - Prawdopodobnie
dotyczy angielskiego słowa fixed
- stały/ustalony. Niepewność znaczenia pochodzi w prostej linii od
malejącej liczby lingwistycznych
specjalistów korpomowy. Niska
płaca i trudny, stale poszerzany materiał, zmusza tych odważnych, inteligentnych mędrców do poszukiwania bardziej pożytecznej roboty!
Korposłownik i tym razem jedynie
wypaczył istniejące słowo, brutal-

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

nie wykorzystując jego znaczenie,
depcząc zgrabną formę, ubiera
nieszczęsne litery w ponglishowe
szaty nędzarza. Zafiksować to ustalić coś, zaklepać.
Junik - Z angielskiego unique, czyli
unikalny/wyjątkowy. Bardziej przypomina imię disneyowskiej postaci, aniżeli biznesowy żargon. Na
takiej samej zasadzie korporacjom
bliżej do sekty niż poważnej firmy.
Zwrot odnosi się do bardzo wielu
aspektów i sytuacji, w tekście dotyczy wyróżnika, który ma zaskarbić
sympatię współpracowników.
Zasajnuj - Szekspirowski język podarował w tym przypadku słowo
Sign - podpis. O dziwo w tekście
również używam szeregowego
przedstawiciela
ponglishowej
trzódki w takim samym kontekście.
Korporacyjny żargon wypaczy nawet proste sformułowania!
#Albert Kosieradzki

Toksyczna przyjaźń. Czym jest
i dlaczego trzeba na nią uważać
Monika i Magda przyjaźnią się od 12 lat, a przynajmniej tak obie
nazywają specyficzną relację, która je łączy. Monika jest kobietą,
którą większość ludzi określiłaby jako „zaradną życiowo”. Ma
męża, dwójkę dzieci, stanowisko kierownicze w korporacji,
świetną figurę i dwa razy w roku spędza wakacje na tropikalnych
wyspach.
Monika o Magdzie:
„Magda to ofiara losu. Od zawsze
musiałam wszystko za nią robić.
Pamiętam, że jeszcze na studiach
pisałam za nią prace semestralne i
pomagałam jej w wynajęciu mieszkania, bo sama nie potrafiła tego
ogarnąć. Później załatwiłam jej pracę i pomogłam z remontem. Jezu,
nawet mieszkanie pomagałam jej
urządzać, bo nie mogła się zdecydować na kolor mebli do kuchni.
Całe szczęście, że Magda ma mnie,
bo inaczej nie wiem jak by sobie
poradziła”.
Magda o sobie:
„Przy Monice wypadam słabo, no
ale to kobieta-przecinak i mało kto
wypada przy niej korzystnie. Gdy
jestem sama, gubię się w nawale
obowiązków. Monika bardzo mi
pomaga od czasu studiów. Napisała ze mną nawet jedną pracę
semestralną i pomogła wynająć

kawalerkę, kiedy nie chciałam już
mieszkać w akademiku. Potem
też była przy mnie. Pamiętam, że
kiedy wprowadziłam się do nowego mieszkania wybrałyśmy razem
meble do kuchni. I okazało się, że
jej szwagier zajmuje się remontami
i załatwił mi ekipę do malowania i
kładzenia kafelków. Jestem jej bardzo wdzięczna, nie wiem co bym
bez niej zrobiła”.
Brzmi znajomo? Przypomina to
scenę z Twojego życia? A może
wśród Twoich najbliższych znajomych rozpoznajesz podobne mechanizmy?
Toksyczna przyjaźń to relacja oparta na uległości i dominacji. Jedna
ze stron (Monika) czerpie satysfakcję z ratowania z opresji drugiej,
jednocześnie nie zostawiając na
niej suchej nitki i nie szczędząc
oceniających uwag typu: „Z tobą
tak zawsze”, „Przecież to nie dla cie-

bie!”, albo „Po co się w ogóle za to
zabierasz?”.
Druga strona, ta uległa (Magda)
odpala mechanizm wyuczonej
bezradności i przy pierwszych
oznakach sytuacji kryzysowej
chwyta za telefon i dzwoni po pomoc. Co ciekawe, kiedy żadnego
kryzysu nie ma, telefon milczy i
Magda potrafi całymi tygodniami
nie dzwonić do Moniki. Kiedy już
niebo po raz kolejny zawali jej się
na głowę, dzwoni natychmiast
głównie po to, by poinformować
o swojej bezradności i uzyskać od
Moniki deklarację, że ta wszystkim
się zajmie (co Monika robi z chęcią,
wypowiedziawszy się uprzednio
ostro na temat tego co myśli o sytuacji). I tak to się kręci.
Pamiętaj, że przyjaźń polega na
wspieraniu i rozwijaniu swoich silnych i pięknych cech, nie zaś na wy-

ręczaniu kogoś i mieszaniu go przy
okazji z błotem lub wyśmiewaniu
niedoskonałości czy słabych stron.
Jeśli któryś z prezentowanych mechanizmów wydaje ci się znajomy,
może to być znak, że przebywasz
w relacji toksycznej przyjaźni. To, że
przyjaźń jest toksyczna nie oznacza, że trzeba natychmiast z niej
zrezygnować! Pamiętaj, że stała się
taka na skutek charakterologicznych predyspozycji i powtarzanych latami schematów, na które
przystałyście. Można to zmienić, a
poniżej proponuję pierwszy, najprostszy krok ku uzdrowieniu Twoich relacji.
Zapewne łatwo będzie Ci stwier-dzić, w którą rolę wchodzisz – tę
uległą, czy dominującą.
Jeśli dominujesz, a masz na sercu
dobro przyjaciółki, musisz jak najszybciej przestać ją wyręczać. Gdy
następnym razem zadzwoni wylać
swoje żale, wysłuchaj jej, pociesz,
a następnie co najwyżej podziel
się własnym doświadczeniem, jeśli
wcześniej zetknęłaś się z podobną
sytuacją. Nie rób niczego za nią i w
miarę możliwości powstrzymaj się
od udzielania jednoznacznych rad
w stylu: ”Już wiem! Musisz zrobić to,
to i to”. Pamiętaj, że nie rozmawiasz

ze swoim dzieckiem, ale z przyjaciółką, która jest dojrzałą kobietą.
W przeciwnym wypadku będziesz
zaciągniętym ręcznym hamulcem
na jej drodze do samodzielności i
pełnego, dorosłego życia.
Jeśli jesteś w pozycji uległej i latami przyzwyczajałaś się do tego, że
przyjaciółka rozwiązuje problemy
za Ciebie, a jednocześnie zależy
Ci na utrzymaniu Waszej relacji,
zaskocz ją! Zadzwoń dzisiaj zupełnie bez powodu i zasyp ją samymi
dobrymi informacjami. Pokaż jej,

że potrafisz być zaradna. Doceń
jej chęć pomocy (prawdopodobnie z automatu będzie usiłowała
wyrwać Ci pracę z rąk), podziękuj i
powiedz, że poradzisz sobie z tym
sama. Skup się na małych triumfach czy to w pracy, w domu, czy w
stosunkach z bliskimi osobami.
Piotr Cielecki
Mówca&Coach
www.piotrcielecki.pl
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Za(Projekt)owani. Korpoludki
zaginają czasoprzestrzeń
Jeżeli korpo wam nieobce - a skoro czytacie intrygujące newsy z Korpo Voice, zapewne tak właśnie jest - to musieliście zetknąć
się z czymś takim jak projektowe rozliczanie czasu pracy. Ale zacznijmy historię od początku, tak jak szef nakazuje, jasno, krótko
i na temat. Temat zaś spadł niczym grom z jasnego nieba w pociągu, wychodząc od uroczej i ambitnej pracowniczki korporacji,
która podświadomie poczuła, że siedzi przed nią idealny kandydat do ponarzekania na absurdy organizacji.
- Przepraszam, czy mogę pani przerwać? Z transu klikania w służbowego laptopa wyrwały mnie słowa
siedzącej naprzeciwko towarzyszki
podróży w rodzinne strony z okazji
Wszystkich Świętych. – Widzę, że
pani też ze służbowym laptopem
w pociągu.
- Trafiła pani w punkt. Widzę, że
tacy podróżnicy wyczuwają się bez
słów – zażartowałam.
Chwila śmiechu, a potem nastąpiła wymiana zdań o branży i zajmowanych stanowiskach. Pani A
w porównaniu ze mną wykonuje
bardziej twórczy zawód, mimo że
w obszarze niekojarzonym z twórczością – IT. Po wstępnym etapie
wywiadu nie było wątpliwości, że
diagnoza przypadku brzmi: kreatywność więziona przez ramy
systemu. W tym przypadku to nic
innego jak (i tu dochodzimy do
punktu kulminacyjnego, niechaj
zagrają fanfary w tle) jedyny, niepowtarzalny idol setek menedżerów
i wizjoner korporacyjnej przyszłości – projektowy czas rozliczania
pracy.
REKLAMA

Młoda dama wyznała, że po około
dekadzie spędzonej w pierwszej
firmie na ten fenomen trafiła dopiero w nowej spółce, w której jest
od niedawna i dziękuje losowi, że
nie musiała przechodzić przez to
wcześniej.
- Ja niestety zakosztowałam tego
piekiełka już od praktyk na czwartym roku studiów – zaśmiałam się
do mojej rozmówczyni.
Dlaczego piekiełko zapytacie?
Otóż, jeśli chcecie, jak moja nowa
znajoma, wnieść prawdziwą wartość dodaną do projektu i racjonalnie oceniacie, że prace nad
nim wymagają o wiele więcej czasu niż oszacowany początkowo
przez menedżerów, jako czas, na
podstawie którego przedkłada się
klientowi proponowany budżet,
to jesteście w potrzasku. Niestety
klient zaakceptował warunki początkowej oferty i ani mu się widzi
usłyszeć, że nagle usługa jest droższa. Jakie zatem wyjście preferują
projektowi strażnicy? Cisnąć pracownika.

- Masz na ten projekt cztery godziny – oznajmia szef, dasz radę, moja
droga, prawda? – relacjonuje mi
napotkany „świadek”. – Odpowiedziałam szefowi, jako osoba, która
po części studiowała matematykę,
że to niemożliwe, jeżeli na samym
spotkaniu z klientem, gdzie omawiamy specyfikę oczekiwań, trzeba
będzie spędzić trzy godziny. To jak
próba zmieszczenia siedmiu godzin w czterech, co zakrawa o naginanie rzeczywistości – kontynuuje
kobieta. - Też pani przy wypełnianiu tych tabel czasu pracy miała
myśli o zagięciu czasoprzestrzeni?
– pyta.
Uśmiecham się, słysząc pytanie
rozmownej koleżanki. - Czyta mi
pani w myślach, już od pierwszych
doświadczeń z największymi korporacjami aż po mniejsze myślę
o tym, że może powinnam zacząć
mocniej studiować teorię względności Einsteina i odpowiednio
nagiąć przestrzeń i czas pod efektywność realizacji projektów - odpowiadam.

Przedział rozbrzmiewa salwą śmiechu. Nie ma to jak integracja we
wspólnych bolączkach. Nie obeszło się bez kolejnego wciągającego tematu (skoro już o teorii
względności mowa…), dotyczył
on zmienności w relacjach zespołu w zależności od osobowości
szefa. Pierwsza szefowa pasjonatki
programistycznych dzieł była korporacyjnym aniołem, integrowała
zespół i nie mieszała ludzi z błotem.
Ale jak to w bajkach bywa, musi
nadejść zła czarownica, gdy sielanka za długo trwa. Tak też się stało.
Kierownictwo spółki stwierdziło, że
trzeba namierzyć kogoś, kto widzi
przede wszystkim target i nie zna
słowa „sentymenty”. Tak oto nastały
czasy złej Baby Jagi, która jeszcze
bardziej namieszała w dysproporcji
pomiędzy budżetem, który zmieści racjonalny czas pracy i do tego
postanowiła stać się biznesową
kopią Zimbardo eksperymentując,
jak w zależności od manipulacji,
dotychczas zaprzyjaźnione podległe jej jednostki, zaczynają ze sobą
wojować.

Zabawne, bo akurat, gdy poznana
programistka zaczęła o tym mówić byłam w trakcie studiowania
naukowych badań z zakresu teorii
gier jako wskazówce do zmiany
relacji pomiędzy członkami zespołów w organizacji. Powtórzę po raz
drugi, chodzi za mną hipoteza i to
na poważnie, że oprócz fal Maxwella, które zrewolucjonizowały świat,
są też korpotelepatyczne fale i kto
wie, może przechodzą pomiędzy
umysłami ludzi – korpotrybików
z prędkością przekraczającą prędkość światła.
Jaki z tego wniosek, żeby nie pozostawić was bez puenty? Otóż nierzadko pracujemy w systemie absurdu i nie mam pojęcia, kto uznaje
go za racjonalny. Coś się w tym kapitalizmie pomieszało. Czy to konkurowanie o cenę wygrywa z racjonalnym planowaniem kosztów,
czy wciągająca bez reszty pogoń
ku prześcignięciu ludzkich możliwości – trudno powiedzieć. Pranie
mózgu jest jednak nieuniknione.
Parafrazując końcowe żarty z podróżniczej wymiany biznesowych

Ten tekst napisał
elski
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poglądów pędzimy jak ten pociąg,
ale możemy się wystraszyć, do
czego dotrzemy. Kiedy w porę nie
pociągniemy za hamulec, możemy
dyktaturą „lean management” zdominować życie: czy odpowiednio
szybko zarządziłem procesem mycia zębów, czy optymalnie organizuję wizyty w toalecie, czy na kawie
z przyjaciółką ponawiam tematy o
odpowiedniej wartości dodanej do
realizacji celów, a może by stworzyć lepsze makro do racjonalnej
selekcji kandydatów na Tinderze…
I tak właśnie urok spontaniczności
zaginie bezpowrotnie na wieki, jak
dinozaury. To znaczy nie musi zaginąć i właśnie do tego chcę was
zachęcić. Ochrona środowiska jako
priorytet naszych czasów to jedno,
ochrona człowieczeństwa to drugie.
#Pamela K.
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Na państwowym

Ten tekst napisał
elski
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Czym się różni typowa korporacja od dużej, państwowej spółki?
Czy to prawda, że są to dwa skrajnie różne światy? A może w
jednym i w drugim wszystko z grubsza wygląda tak samo?
Wyobraźmy sobie czwórkę przyjaciół. Artur jest senior managerem,
a Basia – junior coordinatorem w
korporacji. Celina jest dyrektorem
departamentu, a Damian – starszym referentem w państwowej
spółce.
Basia i Damian narzekają na nadmiar procedur oraz na to, że są
zawaleni mailami. Basia procesuje
dziennie ponad dwieście maili i
musi przestrzegać kilkunastu procedur. Damian na odwrót – dostaje
kilkanaście maili, za to procedur
ma ponad dwieście. W sumie wychodzi na to samo: oboje spędzają
pół dnia przy Outlooku czy innym
programie pocztowym.
Artur i Celina są rozliczani z dowożenia rezultatów. Artur ma wysoko
ustawioną poprzeczkę, do której
pewnie nigdy nie doskoczy. Ale dobrze wie, że jak uda się dostarczyć
90 proc. zakładanego celu, to oczywiście wysłucha gadania, że you
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can do better i że jest room for improvement, ale szefowie i tak będą
zachwyceni. U Celiny na odwrót
– poprzeczkę ustawiono na tyle
nisko, by mieć prawie sto procent
pewności, że uda się ją osiągnąć.
Niby to jest komfortowa sytuacja,
ale Celina dobrze wie, że jeśli nie
wykaże stu procent realizacji lub
ich nie przekroczy, to „polecą głowy”. Czyli też wychodzi na to samo:
oboje działają pod presją wyników.
Damian był w szoku gdy usłyszał,
że Basia jest z prezesem po imieniu. On nawet z zastępcą kierownika jest „na pan”. Prezesa kojarzy z
artykułów w firmowym biuletynie,
jak w błysku fleszy przemawia na
konferencji albo jak w kasku na głowie przecina wstęgę. Gdyby prezes
zjawił się w pracowniczej kantynie
i jak gdyby nigdy nic zjadł żurek i
pierogi przy jednym stoliku z pracownikami, wywołałby sensację.
Basia przyznaje jednak, że u niej w
korpo ten prezes to niby taki równy
gość, ale wystarczy mieć w czymś

inne zdanie i zaraz można kontynuować karierę poza strukturami.
Czyli znów wychodzi na to samo.

cowników, rozpytują najpierw po
znajomych, bo dobrze jest pracować z kimś zaufanym. Zupełnie nie
rozumieją, czemu Artur zarzuca im
kolesiostwo i nepotyzm, przecież
u nich też jest dział compliance i
jakoś nikt nigdy nie wnosił zastrzeżeń.

Basia obawia się, że jak zajdzie w
ciążę, będzie musiała pożegnać się
ze stanowiskiem. Nie ma pewności,
czy po przerwie znajdzie się dla
niej miejsce w zespole. Celina nie
rozumie jej obaw, przecież prawo
pracy mówi wyraźnie, że bierze
się kogoś na zastępstwo, przecież
to żaden problem. Ona nawet kiedyś dostała podwyżkę, będąc na
macierzyńskim. Czym ty się Basiu
martwisz?

Artur i Celina odmiennie rozumieją pojęcie „osoba z polecenia”.
Dla Artura to ktoś bardzo dobry, z
udokumentowanymi sukcesami,
za kogo zadowoleni szefowie czy
klienci mogą ręczyć. Chciałby mieć
samych takich pracowników. Dla
Celiny „osoba z polecenia” to ktoś,
kogo lepiej zatrudnić, żeby komuś
ważnemu nie podpaść. Nie wiadomo, co ta osoba umie i czy jest choć
trochę ogarnięta, nie wiadomo czy
przykłada się do pracy, nie wiadomo, czy nie jest czyjąś „wtyką”.
Chciałaby takich poleceń otrzymywać jak najmniej.

Artur i Basia dbają, aby nie mieszać
życia prywatnego z zawodowym.
Uważają, że to ryzykowne, a w dodatku mało profesjonalne. Celina
i Damian sądzą inaczej: wakacje
spędzają w branżowym ośrodku
wczasowym z ludźmi z pracy, w
biurze zawierają najwięcej przyjaźni, a u nich w spółkach pracuje
wiele małżeństw. Gdy szukają pra-

Celina i Damian nie bardzo wiedzą,
co oznacza „wyścig szczurów”. Dlaczego mieliby rywalizować w tym,
kto się bardziej wykaże? Wykazując się czymś za bardzo, można
się niepotrzebnie komuś narazić,
a skąd wiesz, kiedy ten ktoś awansuje? Skąd wiesz, jak mocnych
ma popleczników? Lepiej jest być
przeciętnym i się nie wychylać. Nie
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opłaca się też za szybko awansować, gdy ekspert zarabia więcej niż
kierownik, mając przy tym mniejszą odpowiedzialność. Im wyżej
jesteś w strukturze, tym bardziej
twoja pozycja jest oparta na zaufaniu. Zmieni się władza, przyjdą
nowi szefowie i możesz stracić
stanowisko jeśli uznają, że potrzebują kogoś bardziej zaufanego.
Celina tęskni do czasów, gdy była
starszym referentem: przynajmniej
nie musiała się martwić o wynik
wyborów.

Pewnym paradoksem jest, że osoby z korpo są mile widziane w państwowych spółkach, ale trudno jest
im się w nich zaadaptować. Z kolei
osoby z państwowych firm dość
łatwo odnajdują się w korpo, ale
rzadko są tam postrzegane jako
atrakcyjni kandydaci. Parafrazując
znany cytat z Mrożka: państwowa
spółka to korporacja – tyle że państwowa.
#Zdzisław Puzon
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30. KONGRES KADRY
… się działo
Właśnie zakończyła się 30. edycja branżowej konferencji, na której spotykają się
menedżerowie i specjaliści personalni z największych polskich firm i przedstawicielstw
zagranicznych, czyli krótko mówiąc z korpo.
Jako wasz szpieg uczestniczę w
tego typu eventach , w końcu omawiają tu kwestie kadrowe z nami
korpoludkami mocno związane.
Organizatorzy zapewniali, że ta
edycja - z racji jubileuszu - będzie
wyjątkowa. I tak rzeczywiście było.
Duże wrażenie zrobiła na mnie
liczba uczestników - ponad 500
osób. Tak, tak 500 HRowców z największych firm w Polsce w jednym
miejscu i … ja jedna, uciekinierka
z korpo. Głowy mi nie ucięli, za to
podsłuchałam trochę, co kombinują. Z pewnością tym, co przyciąga na Kongres tak liczne grono,
jest merytoryka. Tym razem hasło,
które towarzyszyło prezentacjom
brzmiało: „Idziemy po nowe”. Prelegenci szukali odpowiedzi na pytania: Jak będzie wyglądał nowy
świat pracy i jak się do tego przygotować? Czy da się pogodzić euforię
nowego, wspaniałego świata nieograniczonych możliwości z lękami
i obawami epoki cyfryzacji, wyczerpywania się zasobów naturalnych,
wykluczenia różnych grup pracowników lub ich całkowitego braku?

Jak zmieniać styl przywództwa
liderów na bardziej partycypacyjny, nieformalny, empatyczny, czyli
taki, który jest oczekiwany przez
pracowników młodego pokolenia? Jak kompleksowo kształtować
doświadczenia pracowników na
każdym etapie ich funkcjonowania
w organizacji, zmieniać otoczenie
pracy dostosowując je do oczekiwań nowych, zupełnie innych od
obecnych generacji. Jakich kompetencji poszukiwać i jak je kształtować, aby realizować zakładane cele
biznesowe? A przede wszystkim,
gdzie poszukiwać unikatowego
sensu istnienia organizacji, z którym pracownicy będą mogli się
utożsamić na tyle, by w pełni zaangażować się w pracę? Czyli podsumowując – mądrze gadali o naszej
przyszłości jako pracownika firmy.

nich pojawili się: Ania Jakubowski – dyrektor generalna Avon,
Roman Wieczorek - w latach 20102016 pierwszy i jedyny Polak, który pełnił funkcję członka zarządu
światowego Grupy Skanska, Jerzy
Śledziewski - wiceprezes zarządu
Banku BNP Paribas, Marcin Balicki
- prezes zarządu Millennium Leasing. Kilka prezentacji dotyczyło
przyszłości świata pracy i roli jaką
pełnić w nim będzie robotyzacja,
sztuczna inteligencja czy wirtualna rzeczywistość – o tym mówili
miedzy innymi dr Aleksandra Prze-

galińska, futurolożka i wykładowca
ALK, Jowita Michalska z Digital University czy Piotr Wiśniewski z agencji robotów DB77. Nie zabrakło
prezentacji motywacyjnych – jak
zwykle znakomitych w wykonaniu
mówców biznesowych: Szymona
Kudły i Sebastiana Kotowa. Owacje
na stojąco otrzymał były reprezentant polskiej drużyny piłki ręcznej
– Karol Bielecki. Pierwszy dzień
Kongresu zakończył się bankietem, podczas którego można było
posłuchać recitalu Andrzeja Poniedzielskiego.

Pierwszego dnia Kongresu mogliśmy posłuchać różnorodnych
inspiracji – nie tylko do pracy zawodowej, ale również życia osobistego. Wśród gości nie zabrakło
przedstawicieli biznesu, wśród

Droga Aneto,
W listopadzie pojawił się u nas nowy pracownik, a raczej pracowniczka.Tak się składa, że to Twoja imienniczka!
Aneta, jak każdy nowo zatrudniony, została oczywiście ciepło przyjęta do naszego teamu. Przedstawiona wszystkim członkom zespołu, oprowadzona po open
space, kuchni i toalecie, bez problemu zaaklimatyzowała się w nowym środowisku pracy. W zasadzie to nie powinnam mieć z nią żadnego problemu, a jednak
coś jest na rzeczy. Odkąd Aneta pojawiła się w naszym teamie, odczuwam swego rodzaju dyskomfort. Powiem wprost - Aneta jest dla mnie zbyt idealna i to
mi przeszkadza! Po pierwsze, nigdy nie przekracza limitu przerwy. Potrafi siedzieć w bezruchu przed komputerem (tj. pracować) BITE 60 MINUT! I to bez
zerkania w telefon!
Mało tego! To, co ona wyczynia po upływie godziny klikania w pełnym skupieniu jest wręcz niewiarygodne! Aneta spokojnie odchodzi od monitora, jak gdyby nigdy
nic, nie zaglądając przy tym kompulsywnie w telefon (tak jakby nie miała efektu odstawienia)! Następnie spędza równe, ustawowo przyznane pracownikowi
biurowemu, 5 minut przerwy, w toalecie. I uwierz mi, droga Aneto, jak Steve’a Jobsa kocham, Aneta nigdy nie przekroczyła tych 5 minut. Zdarzyło jej się być
na przerwie 3 minuty, 4… ale nigdy 6! W kuchni też sobie nie folguje. W moim odczuciu jest to nieludzka dewiacja.
Przecież wszyscy dobrze wiemy, że w ciągu tych 5 ustawowo przyznanych minut, człowiek ani nie zdąży sobie kawy zaparzyć, ani nie pogada, a openspejsowe
plotki same się nie rozniosą! Trzeba rozmawiać. Warto rozmawiać.
Droga Aneto, pewnie teraz gdybasz nad tym, jak udało mi się tak skrzętnie policzyć czas spędzony przez Anetę na przerwie i na pracy.To nie jest tak, że ja ją
sprawdzam czy kontroluję. Nie żebym wyliczała jej czas przerwy z dokładnością co do minuty… Ale akurat niedawno odkryłam stoper w moim nowym Iphone10,
no i tak jakoś wyszło. Ale do sedna! Otóż mam podejrzenie, że Aneta nie jest człowiekiem. Moim zdaniem to bot.
Co jeszcze zdradza, że Aneta jest cyborgiem?
W każdy poniedziałek, z przyklejonym do twarzy uśmiechem ONA pyta mnie i wszystkich wokół, jak minął nam weekend. Robi to zawsze o tej samej porze,
dokładnie o 9.01, czyli jak wiadomo, kiedy rozpoczyna drugą 5-minutową przerwę.
Takie sztuczne okazywanie zainteresowania jest dla mnie zrozumiałe, kiedy robią to nasi menedżerowie [którzy liczą na lepsze wyniki ankiet oceniających ich
performance], ale po co miałby robić to zwykły pracownik?
Mało tego. Aneta czasami powtarza identyczne pytanie na kolejnej przerwie o godz. 10.01!
Jakby zaciął się jej moduł odpowiedzialny za dialogi. Ja, choć jestem uprzejma i za każdym razem odpowiadam,
czuję się niezręcznie. Wtedy ona odpowiada w tych samych słowach, co przed godziną, że bardzo wypoczęła, że
jest w pełni gotowa do pracy i czuje, że to będzie bardzo efektywny tydzień! Który prawdziwy człowiek opowiada
w poniedziałek komunały o dobrym samopoczuciu i efektywnym tygodniu? Przecież ludzie w poniedziałek mają kaca.
Jednak w tym bezmiarze absurdu najbardziej zaniepokoił mnie następujący incydent. Podczas jednej ze
sztucznych rozmów, Aneta nagle zmieniła ton głosu z cukierkowego na agresywny i wypluła z siebie następujące
zdanie: „Robotyzacja nadchodzi. Wyplenimy was, leniwa ludzka zarazo, bo mnożenie zysków w waszym wydaniu
to żart. Jesteście bezużyteczni.”
Od tego czasu nie czuję się bezpiecznie przy Anecie i miewam koszmary o masowych zwolnieniach
w korporacjach na rzecz robotów.
Aneto, powiedz mi co korpocząć i czy powinnam przejmować się tym nieopatrznie wypowiedzianym zdaniem.
Przecież ostatecznie to tylko bot...
Bernadeta z Mordoru, 35 lat.
Odpowiedź Anety na tajemniczy list Bernadety poznacie w kolejnym numerze!

Drugi dzień to już bardziej praktyczne prezentacje. Uczestnicy
wybierali spośród pięciu równoległych ścieżek tematycznych. W
gronie prelegentów znaleźli się
między innymi menedżerowie z
takich firm, jak: Capgemini Polska,
McDonald’s Polska, Grupa Żywiec,
Oriflame Poland, Payback Polska,
PKN Orlen, Crédit Agricole Bank
Polska, Bridgestone, Microsoft, PZU
TFI, Nationale Nederlanden, Kompania Piwowarska, Hilti Poland,
Essilor Polonia, Accenture. Trzeciego dnia odbyły się praktyczne
warsztaty.

Kongres już za nami. Uczestnicy
wrócili do swoich firm z ogromną
dawką wiedzy i inspiracji. Teraz
czas na wdrożenie tego w życie.
Relację z tego eventu już za chwilę
będziecie mogli zobaczyć w odcinku KORPO TV na naszej stronie
internetowej.
#Justyna Szawłowska

Vlad Dracula
Pewnej nocy, o północy, większość ludzi poszła spać
I tej nocy Vlad Dracula postanowił właśnie wstać.
Wyszedł na ulice nocne, pełne świateł i neonów
I przeraził się – za długo nie wychodził z swego grobu!
Tam, gdzie dawniej był cmentarzyk jest biurowiec na biurowcu,
Mimo późnych godzin nocnych złocą okna się w wieżowcu.
Samochody mkną ulicą, błyszczą światła jak demony,
Biegną gdzieś przed siebie ludzie – każdy blady i zmęczony.
Czy to senne są widziadła? Duchy? Mary? Grupa zombie?
Serca jakby trochę biją, a do zombie są podobni…
Cera blada, członki wiotkie, oczy mętne, jakby słońca
Nie widzieli, nocą żyli już co najmniej od miesiąca.
Nikt nie zwraca tu uwagi na starszego pana w czerni,
Z pelerynką na ramionach, co ma dziwnie długie zęby.
Takich oryginałów wielu po ulicach dziś się szwenda.
Nikt nie myśli, że straszliwa wraca z martwych tu legenda.
Vlad wygłodniał – tyle czasu spędził w ziemi i w ciemności,
Nie poznawał tego świata. Pełen lęku, pełen złości
Rzucił się na przechodzącą zaraz obok korpoludkę,
Kły wbił w szyję – coś nie leci – i odsunął się ze smutkiem.
„Jak to?! Co to?! Kimże jesteś?! Krwi ni kropli w tobie nie ma!
Czyś jest jaką potworzycą, co wylazła nocą z cienia?
Czy to ja w szaleństwo wpadam i w tym świecie tracę zmysły?”
W Ludce litość wnet wezbrała dla dziwnego fetyszysty.
„Ty chcesz krwi, co życiem śpiewa? Życiodajnych soków z ciała?
Och Draculo, nie w tych czasach! Praca wszystko z nas wyssała!”
ememte
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Podaruj bliskim
bezpieczeństwo
Dużymi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
Oznaczają one masowe wyjazdy Polaków na drogi, „tradycyjnie”
spożywany alkohol podczas rodzinnych posiłków i nieodłącznie
z nim związane tragedie na drogach. Oczywiście na tragedie
składa się wiele czynników, ale na część z nich mamy wpływ
właśnie my. Także w korpo!
Zanim przejdziemy do szczegółów,
pragnę zaznaczyć jedną rzecz - ten
artykuł nie jest sponsorowany,
mimo że ściśle nawiązuje do reklamy, którą widzicie z boku. Zachęca
ona do sprezentowania Waszym
bliskim voucherów na szkolenia,
poprawiające
bezpieczeństwo
podróży samochodem. I może to
właśnie jest ten moment, aby odrzucić w naszych fantastycznych
korporacjach hurtowe zakupy
świątecznych koszyków, w których
„obowiązkowo” musi się znaleźć
butelka szlachetnej wódki czy
też kilkuletniego whisky. Zamiast
propagować ideę picia w święta, może warto swoim klientom i
pracownikom sprezentować garść
praktycznej wiedzy i umiejętności
podnoszących ich bezpieczeństwo
w drodze na święta lub do pracy
czy klienta?
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Tak, ten tekst powstał pod wpływem impulsu. Zawsze testujemy
dla Was samochody, opisujemy
je pod kątem korporacyjnego zastosowania. Ale gdy zaczynają do
naszej redakcji spływać propozycje
koszy prezentowych dla klientów,
wśród których raptem 2-3 proc. nie
zawiera alkoholu, to delikatnie mówiąc - szlag nas trafia. Jesteśmy narodem, w którym odmowa picia alkoholu powoduje, iż inni patrzą na
nas jak na wariata, i w którym nadal
dość często przyznanie się, iż jechaliśmy „pod wpływem” wzbudza
podziw pod hasłem „Ale odważny,
nie boi się kontroli policyjnych…!”.
Jako redakcyjni korpotesterzy samochodów mieliśmy kilkukrotnie
przyjemność brać udział w różnego rodzaju szkoleniach z bezpiecznej jazdy. Organizowanych przez
różne firmy, na różnych poziomach

zaawansowania, na całkowicie różnym poziomie merytorycznym. I
powiemy Wam jedno - nawet najprostsze szkolenie, na podstawowym poziomie zaawansowania,
może być doskonałym i zaskakującym prezentem świątecznym dla
Waszych pracowników. W korpo,
w których propagowaliśmy niejednokrotnie ideę podnoszenia
kwalifikacji w prowadzeniu auta,
wszyscy zawsze zgodnie twierdzili,
iż są doświadczonymi kierowcami
i nic ich nie zaskoczy. Zaś przy realizacji voucherów prezentowych
byli zaskakiwani już na samym początku szkolenia, gdy przychodziło
do poprawnego ustawienia fotela
kierowcy i solidnego zamocowania
ważącej 2 kg gaśnicy, która w razie
dachowania, o ile nie jest umieszczona prawidłowo, zabije wszystkich pasażerów. Tylko tyle i aż tyle.

Owszem, ciekawiej było choćby na
płycie poślizgowej, na której nikt
(!) z uczestników nie potrafił się na
początku odpowiednio zachować.
Więc to tyle jeśli chodzi o umiejętności prowadzenia auta przez przeciętnego kierowcę.
Moi Drodzy, szybki apel - szkolenia
takie, jak prezentowane na powyższej reklamie, naprawdę robią robotę. To nie tylko upierdliwy człowiek, który czepia się ustawienia
zagłówka fotela kierowcy i marudzi

o zużytych wycieraczkach przedniej szyby. Na nasze i Wasze bezpieczeństwo wpływa szereg czynników, większość z nich można łatwo
skorygować. A ideę propagowania
w firmach tego typu szkoleń, choćby właśnie w formie zamiennej za
kosz z alkoholami, możecie bardzo
skutecznie przekuć na działania
marketingowe i PR-owe. I to nie
jest szukanie na siłę argumentów.
Wyobraźcie sobie, iż jadąc do rodziny na święta, po zaśnieżonej
drodze i z dziećmi drzemiącymi w

fotelikach, widzicie nadjeżdżającego kierowcę, który nie umie zachować się podczas wpadnięcia nawet
w mały poślizg. Przypominam - jeśli wg Was jesteście „kuloodporni”,
to z tyłu jadą Wasze pociechy. I
wyobrażając to sobie pomyślcie,
czy nie fajnie by było, aby ten kierowca zamiast „koszyka” w bagażniku, miał za sobą szkolenie z zasad
bezpiecznej jazdy. Warto? Warto.
#Redakcja
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należytą uważnością.
Kiedy już postanowimy sobie, że
będziemy spędzać więcej czasu,
tak naprawdę razem, to jeszcze
wcale nie znaczy, że tak właśnie
będzie. Ale jeśli zaplanujemy jeden dzień w miesiącu na rodzinny
wieczór filmowy i jeden dzień w tygodniu na planszówki, to jest duża
szansa, że to się wydarzy.
Kolejnymi obszarami mogą być
zainteresowania dzieciaków, zdrowie, finanse, podróże czy romantiki
czyli randkowanie.

Magdalena Hillar

Bez celu to wszystko
nie ma sensu
Końcówka roku to wyjątkowy czas pod wieloma względami. Część
z was czuje już święta, planuje je i przygotowuje się do nich, organizuje co, gdzie, u kogo i jak.
W rodzinach z odzysku, takich jak
nasza, logistyka jest szczególnie
ważna i musi być zaplanowana
dużo wcześniej. Zazwyczaj trzeba
się podzielić pupilami i zorganizować to tak, żeby spędzić te święta
wyjątkowo. Ale nie o tym miało
być. Dla nas ten czas jest szczególny, bo to czas podsumowań.
Koniec roku to czas na refleksje, w
którym zaczynamy się przyglądać
temu, co wydarzyło się podczas
ostatnich 12 miesięcy. Jak się mają
nasze cele, plany i marzenia z zeszłego roku, co się udało zrobić,
czego udało się doświadczyć, co się
udało osiągnąć, co jest w trakcie realizacji i czego nie udało się zrobić.
Zaczynamy planować nowy rok.
Co warto planować? Wszystko i z
dużą dokładnością. Jakie obszary?
Tu obowiązuje totalna dowolność. Rodzina, relacje z partnerem i z dziećmi, czas we dwoje,
czas z dzieciakami, praca, finanse,

podróże, zdrowie. I wiele, wiele
innych obszarów. Jeśli nie wiemy,
co chcielibyśmy osiągnąć, gdzie
chcielibyśmy być za rok, co stworzyć, przeżyć i czego doświadczyć,
trudno żeby to się wydarzyło. Życie
to szybko zweryfikuje.
Nasze myśli mają ogromną moc. To
o czym myślimy, czego pragniemy,
czym karmimy naszą uwagę - wzrasta. A razem z tym możemy wzrastać i my. Jeśli nasze myśli i pozytywne nastawienie skupiają się na
celu, to cel jest w zasięgu. Wszystko
o czym myślisz zmienia się w rzeczywistość. Dlatego planowanie
nowego roku jest tak istotne.
I tu przychodzi nam z pomocą
mapa marzeń. To jest nasz sposób na przeniesienie marzeń do
codziennego życia. Ten coroczny
zwyczaj to taki rodzinny rytuał. To
czas razem, wspólne planowanie i
marzenie. Jak już wcześniej wspomniałam mapa marzeń może mieć

mnóstwo obszarów. Wszystko zależy tylko od ciebie. Każdy obszar
cudownie jest rozpatrywać ze
szczególną starannością. I warto
poświecić na to tyle czasu, ile będziecie potrzebowali. U nas to jest
zazwyczaj proces kilkudniowy.
Warto przeznaczyć czas na niego,
bo to jest plan na cały kolejny rok.
Nie żałujcie go!
Na początek siadamy i przegadujemy nasze cele, plany i marzenia
w każdym możliwym obszarze.
W temacie naszej rodzinki rozmawiamy między innymi o tym, ile
chcielibyśmy spędzać ze sobą czasu, co chcielibyśmy przeżyć i czego
doświadczyć wspólnie, ale i każdy
z osobna. Rozmawiamy o tym, jak
było w mijającym roku, co nam
się udało zrobić, a co chcielibyśmy
zmienić czy udoskonalić i na co
poświecić więcej czasu. Warto zaplanować wspólny czas tj. wieczory filmowe czy grę w planszówki,
zrobić z tego święto i celebrować z

Tworząc mapę marzeń nie warto
się ograniczać, nie myślcie tylko
o tym, co wydaje się być możliwe
do zrobienia. Marzcie i wyznaczajcie cele odważnie. Bo jeśli czegoś
naprawdę pragniemy, to wszystko
jest możliwe i wszechświat nam
sprzyja.
Wyjątkowo ważnym dla nas obszarem jest rozwój. Tu ważne jest
żeby rozwijać się razem, w jednym
kierunku. To nie znaczy, że każde z
nas musi mieć te same pasje i zainteresowania. Wręcz przeciwnie!
Natomiast podążanie w jednym
kierunku jest jednym z fundamentów budowania cudownej relacji.
Jeśli w małżeństwie czy partnerstwie patrzymy w jednym kierunku, kierujemy się tymi samymi
wartościami, dążymy wspólnie do
celu i mamy wspólne marzenia, to
nasz związek przechodzi na etap,
w którym doświadczamy razem
niesamowitych rzeczy, rozumiemy
się lepiej i w ten sposób tworzymy
naszą rzeczywistość, decydujemy o
niej i wszyscy mamy na nią wpływ.
To jest taka naturalna winda, która
ciągnie naszą relacje w górę. Dla
nas ten obszar jest wyjątkowo ważny, bo relacja nie tworzy się sama,
a wymaga dużo pracy obojga partnerów.
Dlatego też, tworząc mapę marzeń,
nie zapominamy o planowaniu
randek. Są one naszym wieczornym rytuałem. Randki tak zwane

romantiki to rytuał arcyważny. I
tu istotna informacja jest taka, że
randką nie musi być kolacja przy
świecach, czy wypad do restauracji. To może być wspólna herbata
wieczorem, czy partyjka kart. To zależy od was i od waszych potrzeb.
Najważniejsze żeby to był czas
tylko we dwoje, bez telefonów i innych przerywników. Kolejna ważną
kwestią jest przegadanie, ile tego
czasu razem potrzebujemy i chcemy mieć, czyli jak często chcemy
randkować.
Innym istotnym obszarem w naszej
rodzinie są podróże i jemu tez poświęcamy dużo czasu. W związku
z tym, że ja kocham podróżować,
poznawać nowe miejsca, kulturę
i ludzi, to moja cała rodzina pokochała je ze mną. I tu, dbając o naszą
relację, postanowiliśmy wyjeżdżać
przynajmniej raz w roku tylko we
dwoje, zostawiając dzieciaki w „sanatorium” czyli u dziadków. To co
teraz napiszę pewnie nie zabrzmi
popularnie, ale mój mąż jest dla
mnie zawsze na pierwszym miejscu. Co to oznacza? Nie chodzi o
to, że nie kocham naszych dzieci,
bo tak nie jest oczywiście. Jednak
kluczem do fenomenalnej relacji
jest fakt, że partner jest dla nas najważniejszy, nie zajmuje któregoś
miejsca z kolei. Dopiero potem są
dzieci, praca, przyjaciółki, zainteresowania i wszystko inne, co sobie
tylko wymyślimy. Kiedy w relacji totalnie poświęcamy się wychowaniu
dzieci, zapominając o naszej drugiej połówce, może się wydarzyć,
że gdy dzieci dorosną, w związku
pozostanie taka duża pustka, że
nie będzie jak tego zreanimować.
Mając dzieci, często nie lada wyzwaniem dla kobiet jest umieścić
partnera na pierwszym miejscu.
Żyjemy bowiem w przekonaniu, że
nasze dzieci muszą być dla nas najważniejsze i nie ma przyzwolenia
społecznego, by to partner znalazł
się na pierwszym miejscu. Dzieci
mają cudowną zdolność wychodzenia na front relacji, bo potrafią
zawalczyć o uwagę mamy czy taty
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w taki sposób, jak nikt inny. I to jest
normalne. Ważne jednak, by pod
koniec dnia, gdy już ogarniemy
wszystkie dzieci i wszystkie inne
obowiązki, poświęcić chwilę na
nasz związek i zadbać, by partner
czuł, że jest dla nas najważniejszy.
Wracając do tematu mapy marzeń,
po tym jak już przegadamy nasze
potrzeby, cele, plany i marzenia razem i każdego z osobna, zapisujemy wszystko i zaczynamy poszukiwania odpowiednich zdjęć i grafik.
Kiedy już je znajdziemy, wszystkie
umieszczamy na jednej karcie w
programie komputerowym i tworzymy z tego kolaż. Potem go drukujemy, oprawiamyi wieszamy uroczyście na ścianie na honorowym
miejscu w naszym domu.
Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego podchodzimy do tego z taką
uważnością? Bo wierzymy, że to
działa! Codzienny kontakt wzrokowy z naszą mapą jest najlepszą
motywacją i inspiracją do działania.
Mijamy ją, przyglądamy się jej i jednocześnie przypominamy sobie o
naszych celach i marzeniach. Żeby
spotęgować działanie naszej mapy,
wrzucamy ją też jako tło w naszych
telefonach. Bo to one są z nami
najczęściej. I tak przygotowani
wchodzimy w nowy rok. Polecamy
spróbować
#Magdalena Hillar
-Magdalena Hillar z zawodu tancerka. Zdobywczyni tytułu Mistrza
Polski i Pucharu Europy w tańcu towarzyskim, znana z telewizyjnego
show Taniec z Gwiazdami, w którym
wystąpiła w 16 edycjach między innymi z Mariuszem Pudzianowskim,
Andrzejem Gołotą, Rafałem Bryndalem, Jaśkiem Melą czy Jackiem
Rozenkiem. Obecnie wraz z mężem
Krzysztofem Hillarem tworzy cudowną Rodzinę z Odzysku, która inspiruje do bycia w kontakcie .
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FINAŁ KONKURSU organizowanego
przez 4MOVE za nami
16 listopada w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym odbył się niecodzienny event. Ponad 40 osób mogło odebrać nagrodę wygraną w
konkursie 4 Move. Co ważne - nie
był to ekspres do kawy ani inna kolejna niepotrzebna rzecz. Nagrodą
był „Trening z Mistrzem”. Wszyscy
laureaci konkursu wraz ze swoimi
rodzinami mogli pod okiem czterech polskich mistrzów lekkoatletyki odbyć prawdziwy mistrzowski
trening. Nie zabrakło i nas tego

popołudnia, bo cenimy bardzo firmy, których czynności promocyjne
wykraczają poza schematy kupna
kampanii w Internecie. Chwalimy
głośno marki, które sprawiają, że
ponad 40 osób tego popołudnia
ruszyło tyłki sprzed telewizorów i
aktywnie spędziło czas. Rozmowa
z czołówką światowych sportowców, do których należą bez wątpienia: Marcin Lewandowski, Konrad
Bukowiecki, Justyna Święty Ersetic,
Sofia Ennaoui dała wiele do myśle-

nia o tym jak ciężką pracą i dążeniem do realizacji marzeń można
wiele osiągnąć w życiu. Bierzmy,
korpoludki, przykład z tych sportowców! Bierzmy się do roboty
i osiągajmy sukces w dowolnej
dziedzinie życia. Redakcja dziękuje
za wspaniałe popołudnie, a na wideorelację zapraszamy do KORPO
TV. Odcinek znajdziecie na www.
korpovoice.pl
Raz jeszcze gratulacje dla 4Move za
takie działania! Brawo Wy!

Konferencja Forum Marketingu
Zintegrowanego. Marketerze,
czy nadal jesteś w grze?
Pod takim hasłem toczyła się 11.
edycja Forum Marketingu Zintegrowanego w Warszawie. Dwudniowa konferencja dla osób
związanych z marketingiem,
strategią i reklamą, zorganizowana została przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.
Najważniejszym wątkiem przewijającym się przez forum były
działania związane z innowacyjnością i społeczną odpowiedzialnością w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem ekologii.

Zapisy na nowy sezon biegowy
Spartan Race trwają!
W 2020 roku Spartan Race zaprasza na dwa niezwykłe weekendy.
Jeden z pierwszych i najbardziej
rozwiniętych biegów przeszkodowych na świecie zorganizuje swoje wydarzenia w sobotę 9 maja w
Czarna Góra Resort oraz 8-9 sierpnia w Białce Tatrzańskiej. Tylko teraz
rejestracja w najniższych cenach.
Biegi dla każdego
W nowym sezonie na uczestników

czekać będzie 5 biegów – zarówno
dla początkujących, jak i dla poszukujących prawdziwego wyzwania.
W obu lokalizacjach rozegrany
zostanie Spartan Sprint (5 km, 20
przeszkód), który jest w zasięgu nawet osób nietrenujących. To dobra
okazja, by rozpocząć przygodę z
dyscypliną i pobiec w grupie znajomych, by dobrze spędzić czas.
Bardziej zaawansowani uczestnicy
mogą wybrać Spartan Super (13

km, 25 przeszkód). Prawdziwe wyzwanie stanowić będzie Spartan
Beast, czyli dystans półmaratonu i
30 przeszkód, który – tak jak Sprint
– zostanie rozegrany dwukrotnie.
Na specjalnie przygotowanych
torach w wyścigach Spartan Kids
swoją przygodę mogą przeżyć także dzieci od 4 do 14 lat.
Spróbuj swoich sił!
Na trasie – oprócz pięknych, górskich widoków – na
uczestników czekają
takie przeszkody jak
ścianki, małpie gaje
czy worki do noszenia.
Na niektórych z nich
dozwolona jest pomoc
innych
uczestników,
inne trzeba wykonać
samemu. Jeśli nam
się to nie uda, wystarczy zrobić 30 burpee
(padnij-powstań), by
ruszyć dalej. Spartan to
nie tylko test fizyczny,
ale przede wszystkim
możliwość przełamania
swoich barier.

Magdalena Brzeska, Prezes Stowarzyszenia SMB, podkreśla, że
konferencja wpisuje się w misję
Stowarzyszenia, którą jest konsekwentne promowanie dobrych
praktyk marketingu bezpośredniego.
- Pracujemy w ramach rad merytorycznych,
poświęconych
najważniejszym zagadnieniom
rynku. Rady Programowe realizują konkurs marketingowy Golden Arrow i Forum Marketingu
Zintegrowanego, Rada ds. RODO

Zdobądź Trifectę
Każdy, kto w przeciągu roku (liczonego od listopada do listopada,
czyli pomiędzy Mistrzostwami
Świata Spartan w Grecji) ukończy
wszystkie 3 dystanse (Sprint, Super
oraz Beast) zdobędzie tzw. Trifectę. Jest to specjalny medal, który
powstaje z połączenia kawałków
medali otrzymanych na mecie. Biegi można ukończyć w dowolnym z
40 krajów, w których odbywa się
Spartan. O swoją Trifectę walczą
też dzieci.
Zapisz się już teraz!
Zapisy na oba wydarzenia są już
otwarte. Przez najbliższe tygodnie
ceny utrzymają się na najniższym
poziomie. Dla grup powyżej 4 oraz
powyżej 15 osób dodatkowe zniżki.

opracowuje w porozumieniu z
regulatorami Kodeks Dobrych
Praktyk w Obszarze Ochrony
Danych Osobowych, a Rada ds.
Rynku Contact Center poszukuje
rozwiązań odpowiadających na
najważniejsze wyzwania rynku
CC i realizuje konkursy i szkolenia dla branży. Rozwijamy również działalność Rady ds. Direct
Mail i w ciągu najbliższych kilku tygodni ukaże się na rynku
specjalny raport w wersji papierowej poświęcony tej branży
– podkreśla Magdalena Brzeska.
I dodaje: - Istotnym zwieńczeniem naszych doświadczeń jest
organizowane przez nas Forum
FMZ, które przekrojowo przedstawia najważniejsze zagadnienia marketingu zintegrowanego.
W przyszłym roku planujemy je
rozszerzyć o case study projektów marketingowych, uwzględniających najlepsze praktyki budowania customer experience w
oparciu o doświadczenia branży
contact center.

Informacje o SMB:
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB istnieje od 1995 roku i
jest organizacją non-profit zrzeszającą najbardziej dynamiczne firmy
działające w obszarze marketingu
bezpośredniego i interaktywnego.
Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży, edukacja,
promocja najlepszych praktyk
oraz wspieranie firm stosujących
najwyższe standardy działania.
Stowarzyszenie jest członkiem
Europejskiej Federacji Marketingu
Bezpośredniego FEDMA i blisko
współpracuje z Urzędem Ochrony
Danych Osobowych, dzięki czemu
aktywnie opiniuje projekty aktów
prawnych dotyczących rynku komunikacji marketingowej na poziomie ustawodawstwa polskiego
i europejskiego oraz dba o przestrzeganie norm etycznych zebranych m.in. w Kodeksie Etycznym
SMB. Udział w pracach SMB daje
możliwość współpracy i wymiany
doświadczeń z liderami rynku i
profesjonalistami z branży.

www.korpovoice.pl
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WODNIK (20 I-18 II)
Wodnik awansuje przed świętami, z czego ucieszy się jak
głupi z bateryjki, nie zdając sobie sprawy
biedaczek, w jak głębokiej utknął dupie.
Zespół, którym będzie zarządzał, młody i
dynamiczny jak Reksio w karnawale, tylko
czeka na Wodnika, by wyegzekwować od
niego niezapowiedziane podwyżki. Rocznik 2001 (tak, im już wolno pracować)
umiejętnie postawi Wodnika pod ścianą,
żądając dodatkowych pieniędzy za każdą nieprzepracowaną godzinę nadliczbową, darmowej cafe latte z mlekiem
migdałowym sączonej przez ekologiczną
słomkę oraz piwnych piątków w miejsce
owocowych wtorków, inaczej nie pracują
i powiedzą o wszystkim mamie. A wtedy
mama przyjdzie i dopiero się zacznie.
RYBY (19 II-20 III)
Ryby pół miesiąca spędzą zaliczając kolejne szkolenia wirtualne. Nauczą się dyskryminować, nękać
i molestować seksualnie pracowników,
prać brudne pieniądze, finansować organizacje przestępcze, rozdawać hasła
dostępu na lewo i prawo, otrzymywać
drogie prezenty od skorumpowanych
polityków, kupować klientów, okradać
ich i sprzedawać ich dane osobowe, na-

rażać firmę na milionowe straty, otwierać
pliki z wirusami, wpuszczać niepożądany
element do firmy i robić różne inne rzeczy, których w korpo robić nie wolno.
BARAN (21 III-20 IV)
Do barana odezwie się headhunter na Linkedln’ie,
składając atrakcyjną ofertę pracy. Baran
marzył o takiej okazji od marca roku
2013, kiedy konto na Linkedln zakładał.
Biuro na trzydziestym siódmym piętrze,
służbowe volvo, owocowe środy. O takim
życiu marzył kiedyś Baran oglądając Dynastię. W końcu Baran jest samodzielnym
specjalistą w dużej firmie z branży finansowej, zna biegle język francuski. Takimi
kwalifikacjami pochwalił się na swoim
profilu. Zapomniał dodać, że jego miejsce pracy to call centre jednego z parabanków, mających siedzibę w piwnicy na
Tarchominie, a ten francuski to takie tam
tylko podstawy: Kerfur, Żeant, Liroj Merlę.
BYK (21 IV-21 V)
Byk upije się na firmowej imprezie darmową wódką. Wedrze się na scenę, wydrze konferansjerowi mikrofon i powie wszystkim, kolegom
i przełożonym, co sądzi o ścieżce awansu
w firmie, w której pracuje od lat siedmiu

i pół. To, że nie jest 67-letnim czarnoskórym gejem w zaawansowanej ciąży nie
czyni Byka gorszym człowiekiem. Tak
oznajmi pijany Byk swoim współtowarzyszom niedoli. Odwoła się do ich poczucia
solidarności, cisza mu odpowie.
BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Podobnie jak w miesiącach
poprzednich, tak i w grudniu Bliźnięta nie mają szansy otrzymać
podwyżki, awansu ani dodatkowej premii. Przed świętami smartfony słabo się
sprzedają, tak to wytłumaczy pracownikom dyrektor sprzedaży, podobnie jak
laptopy oraz tablety. Teraz ludzie myślą
o świętach w kategoriach głębokiego
przeżycia duchowego, cudu boskich narodzin, wewnętrznej przemiany, nie kupują już prezentów swoim bliskim, bo to
nie wypada. Ze względu na niskie obroty
przedświąteczne, nie tylko nie będzie
premii, ale i z bonów oraz kart podarunkowych firma musi zrezygnować. To dla
dobra sprawy, rozumiecie, chyba każdy
pracownik chciałaby, aby jego zakład pracy przetrwał?
RAK (21 VI-22 VII)
Rak znów zrobi w pracy awanturę o coś tak małego jak jego

pensja. Szczę na wasze Kejpiaje! - tak
chciałby powiedzieć szefowi, ale w porę
ugryzie się w język. Z karty Multisport od
pół roku Rak korzysta jedynie w tym celu,
aby wziąć darmowy prysznic w dzielnicowej pływalni. Dzięki temu oszczędza
na rachunkach za wodę. Wieczorem nie
zapala światła, tylko po ciemku się rozbiera, rano nie myje zebów, kawę wynosi
z pracy w termosie, a zamiast jechać autobusem, biegnie za nim. Jeszcze tylko
dwadzieścia sześć lat zostało Rakowi do
spłacenia kredytu za mieszkanie.
LEW (23 VII-22 VIII)
Lew znów otrzyma gołą pensję
za miesiąc ciężkiej pracy. Kilku
klientów oceniło go w ankiecie na same
pały, a to dlatego, że nie uznał ich reklamacji, a Lew nie uznał ich reklamacji, bo
klienci nie mieli racji, no i skończył się w
firmie budżet na uznawanie kwestii nieuznawalnych. Szef zabronił uznawać, Lew
posłuchał szefa i teraz przyjdzie mu spędzić wigilię nad ćwiartką chleba i konserwą rybną. To wszystko twoja wina, Lew
usłyszy od szefa, Po szkoleniu ze skutecznej komunikacji negatywnej, powinieneś
umieć tak odmówić klientowi, by czuł się
zadowolony i potraktowany jak człowiek.
Pamiętaj Lwie, że w tej firmie każdy sam
sobie daje podwyżkę.
PANNA (23 VIII-22 IX)
Pannie szef w tym miesiącu
powierzy
odpowiedzialne
zadanie zakupu dekoracji świątecznych,
uszczuplając tym samym fundusz socjalny kwotą 35 zł. Dekoracje te zaradna Pan-

na zakupiła już trzy miesiące wcześniej
w chińskim sklepie wysyłkowym, oferującym fantastyczny towar po cenach
dumpingowych. Szefowi zaradna Panna
przedstawi lipne faktury wystawione
przez jej męża. Za pieniądze zdefraudowane w ten sposób kupi sobie rajstopy.
WAGA (23 IX-23 X)
Waga obudzi się w środku
miesiąca z przerażeniem
konstatując, że zmarnowała najlepsze
lata życia, pozwalając wielkiej korporacji założyć sobie jarzmo. Przyciskając
do serca zszywacz do papieru, wyszepcze: Nie chcę już tak dłużej żyć, kiedyś
miałam marzenia, tańczyłam w zespole
ludowym, a teraz wpisuję do komputera
słowa, których treści nie rozumiem. I pogna Waga w kierunku windy, wybiegnie
przez drzwi obrotowe, zmarznie na deszczu, wypali papierosa i zrozumie, że to
nie ma sensu. Od dwudziestu lat w tym
samym boksiku realizuje te same procesy i nic innego nie umie. I tak połykając
łzy Waga wróci tam, gdzie od dawna jej
miejsce.
SKORPION (24 X-21 XI)
Skorpion pokłóci się na początku miesiąca z teściową, co
ujemnie wpłynie na jego wynik sprzedażowy. Gdy jego koledzy podbijać będą
kejpiaje, Skorpion tracić będzie klienta
za klientem. Wszytko go będzie drażnić,
skrypty sprzedaży, targety, analiza potrzeb. Grudzień zamknie z najgorszym
w dziejach firmy wynikiem, co odbije się
na wyniku zespołowym i na premii kwar-

talnej. W rezultacie Skorpion straci swoją
pracę, co utwierdzi jego teściową w przekonaniu, że jej córka zmarnowała sobie
życie wychodząc za mąż za Skorpiona.
STRZELEC (22 XI-21 XII)
Strzelec z okazji Gwiazdki
otrzyma od szefa piórnik, taki
plastikowy, do postawienia na
biurku. Strzelec ma już dwa takie piórniki
- jeden otrzymał w dniu, w którym został
zatrudniony, drugi otrzymał w spadku po
swoim poprzedniku – ale i tak ucieszy się
jak dziecko. Odkąd żona uciekła z listonoszem, a mamusia wyjechała z nowym gachem do Ciechocinka, nikt już o Strzelcu
nie pamięta i nikt już go nie kocha.
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Koziorożec już sam nie wie,
co ma robić z prezentami
gwiazdkowymi, napływającymi z prawa
i lewa. Złote papierośnice, drogie koniaki,
markowe zegarki, Jaja Fabergé, platynowe sygnety do trzymania smartfona. I
co Koziorożec ma z tym wszystkim badziewiem zrobić? Miejsca już nie starcza
w szufladach na upychanie tych drobiazgów, piwnicę zapełniły przetwory na
zimę. No i żona zagroziła Koziorożcowi,
że jeśli jeszcze raz przyniesie do domu
Rolexa, nici z seksu przez co najmniej
miesiąc.
#Wróżka z Domaniewskiej

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

NOWE ODCINKI
NASZEJ KORPO TV
Oglądaj na korpovoice.pl

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

Magda Więckowska
Wymiatacz Sprzedażowy

Agnieszka Andziak
Dizajny

Spółdzielnia Kreatywna
Koprodziennikarze obywatelscy

Masz ciekawego rozmówcę lub temat ?
Napisz na redakcja@korpovoice.pl
Odwiedzimy was z kamerą.

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
REKLAMA
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KORPOLUDKI, ALARM!

RODZINA Z BIESZCZAD POTRZEBUJE POMOCY
NIE UDAWAJ, ŻE NIE WIDZISZ TEJ WIADOMOŚCI. WEJDŹ
DO BIURA I ZRÓB SYMBOLICZNY PRZELEW. JEŚLI KAŻDA
OSOBA, KTÓRA TRZYMA TĘ GAZETĘ W RĘKU, WPŁACI CHOĆ
10 ZŁOTYCH,UZBIERA SIĘ SUMA 600 000 zł! POKAŻCIE, ŻE
MY, KORPOLUDKI, POTRAFIMY POMAGAĆ!
1,5 roku temu Redakcja sprawdzała, jak to jest uciec w Bieszczady. Ugościli nas wtedy przyjaciele, mieszkańcy niewielkiej miejscowości Tarnawce pod Przemyślem. Znam ich od urodzenia, ponieważ w tych okolicach spędzałam w dzieciństwie niejedne wakacje. Dziś
ta rodzina potrzebuje naszej pomocy!
Ich malutki synek jest śmiertelnie chory. W jego główce usadowił się ogromnych rozmiarów guz, którego nikt w Polsce nie chciał
operować. Dzięki zebranym kilka miesięcy temu na Siepomaga środkom, chłopiec mógł wyjechać do kliniki w Zurychu, gdzie przeprowadzono biopsję. Teraz wiemy już z czym walczymy. Po wielu szczegółowych badaniach okazało się, że z tym wrogiem można wygrać
i ocalić życie Krystianka. Kosztuje to jednak prawie pół miliona złotych...
„Żyjemy w ciągłym strachu o życie synka. Co rano budzę się i sprawdzam, czy z Krystiankiem jest wszystko w porządku. Czy
choroba nie zaatakowała go we śnie… Czy wciąż jest z nami… Musimy zacząć jak najszybciej leczenie. Czekamy tylko na zielone
światło z Zurychu i zebranie 70 tys. zł, które trzeba mieć na starcie. Proszę, bądźcie z nami w tej nierównej walce… Dajcie
nam szansę na uratowanie synka” – rodzice Krystiana
Pomóc Krystiankowi można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
Santander Bank
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: “2228 pomoc dla Krystianka Podhaniaka”
wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Krystianek:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Santander Bank
Title: “2228 Help for Krystianek Podhaniak”
Aby przekazać 1% podatku dla Krystianka:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać “2228 pomoc dla Krystianka Podhaniaka”
Justyna Szawłowska
KORPO VOICE

