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WSTĘPNIAK

Bo my za Wami na maksa! Czemu tym razem 
tego wstępniaka pisze zastępca redaktor 
naczelnej?  A no, za tę wyjątkową absencję 
odpowiada stan błogosławiony miłościwie 

nam panującej Justyny i to stan w stanie wysoce za-
awansowanym, toteż możecie się od niej rychło spo-
dziewać świeżutkiego korpomamusiowego kontentu. 
Jednakże to dopiero w mniej lub bardziej odległej, 
pociążowej przyszłości. Natomiast w tym numerze sku-
piamy się na nieco innych rzeczach, aczkolwiek równie 
spektakularnych jak macierzyństwo (korpo)kobiety 
sukcesu po czterdziestce i równie bolesnych jak poród 
w standardach polskiego NFZ (trzymajcie się, Justyno 
i wszystkie dzielne kobiety na porodówkach!). Zatem 

owe „popandemiczne” czy też „międzypandemiczne”,  
a może nawet „pandemiczne” (w końcu niewykluczone, 
że czytacie to – odpukać – zamknięci w swoich mieszka-
niach przez II falę wirusa) wydanie „KORPO VOICE” zaczy-
namy, rzecz jasna, od tematyki COVID-owej, usiłując już 
na pierwszych stronach znaleźć w tym wszystkim jakiś 
sens. Choć pandemia ogólnie spowolniła ruch w prze-
strzeni naszej gospodarki, to istnieją też obszary, które 
zostały wręcz zmuszone do wrzucenia wyższego biegu 
i drastycznego przyspieszenia wewnętrznych procesów 
technologizacji i robotyzacji. Zatem albo doświadczacie 
owych przemian na własnej skórze, albo będziecie ich 
niedługo doświadczać. Tak czy owak, w tym numerze 
krajowi specjaliści dokładnie wyjaśniają, jak „RPA” wyglą-

da w praktyce, i w teorii też. Jako pracownicy w realiach 
„społecznego dystansowania” powinniśmy być RAZEM, 
powinniśmy być solidarni i świadomi własnych praw, 
dlatego też kwestiom tym – z punktu widzenia eksper-
ta – poświęciliśmy pokaźną część numeru. Postaraliśmy 
się również rozwiać wszystkie wątpliwości co do testów 
na COVID. W ramach odpoczynku od tematów korona-
wirusowych przeczytacie u nas również o pasji do kawy, 
flexowych biurach, korpoojcach z dziećmi i wspólnym 
wypadzie kajaki i o wielu innych inspirujących i odprę-
żających rzeczach. Wśród nich obszerny dodatek „Słu-
żewiec Cię zaskoczy”, w którym Stowarzyszenie Lepszy 
Służewiec opowiada nam, co się aktualnie wyprawia  
(w wielce pozytywnym tego słowa znaczeniu) na terenie  

tej stołecznej stolicy korpolansu. Zatem bierzcie, czy-
tajcie i pamiętajcie: BĘDZIE DOBRZE – musicie nam 
zaufać, trzymajcie się – NA PEWNO!

Tęskniliście za nami?

Niemniej dziś jest się też z czego cie-
szyć… Mianowicie – przeżyłem, nie 
zachorowałem, pracy nie straciłem, 
nikt z moich bliskich nie umarł i nie 
zachorował, choć z tym ostatnim to 
niezupełnie… Nie ma co ukrywać, że 
rok 2020 sporo namieszał w naszych 
życiach. Każdy dostał w kość w inny 
sposób, dlatego też podzwoniłem do 
moich korpoznajomych, by spytać  
„a jak tobie dowaliła pandemia?”  
i wyciągnąć z tego konkretne wnioski.

Zofia z Krakowa, lat 31
– „Zostań dziś w domu, ogarnie-
my to online” – dokładnie ten tekst 
usłyszałam w dniu ogólnokrajowe-
go lockdownu, chyba podobnie jak 
większość korpoludziów w tym kra-
ju. Było weekendowo z jednej strony,  
a z drugiej – trochę straszno. W koń-
cu to nieznana choroba, pierwsze 
takie wydarzenie w moim życiu i nie 
wiadomo, co z tego wyjdzie i jak to 
się skończy. I jeszcze te dramatyczne 
obrazki z Italii, z Hiszpanii itd. 
Jednak mimo tego całego sza-
leństwa starałam się nie wpadać  
w panikę i otaczać się pozytywnymi 
myślami, a tym bardziej w kontekście 
pracy. „Robota w HR-ach to robota 
niewymagająca fizycznej obecności 
w biurze, zatem spokojnie” – wma-
wiałam sobie usilnie. Wiele razy już 
się zdarzało, że trzeba było zostać  

w domu i pracować zdalnie, czasem 
z powodu choroby, czasem z powo-
du awarii, a czasem ot tak, po prostu. 
W domu mam komputer służbowy, 
zapas jedzenia i trzy koty do towa-
rzystwa, więc w czym problem?  
A no w tym, że to całe biuro musiało 
przegrupować swoją „rzeczywistość”. 
No i masz… Okazuje się, że korpo 
jako ogół ludzi nie jest przystosowa-
ne do przeniesienia się w całości do 
pracy zdalnej, większość zespołu nie 
potrafi ogarnąć swoich rzeczy bez 
dogłębnych konsultacji online (któ-
rych wcześniej nie było), większość 
zespołu nie potrafi funkcjonować 
bez kontaktu face-to-face. No i co? 
No i trzeba szyć… Cholera, to był 
dramat. Zresztą cały ten rok to jeden 
wielki dramat.

Karolina z Krakowa, 33 lata
– Pierwsze tygodnie były najgor-
sze, tym bardziej z dwójką dzieci 
pod opieką i  z mężem pracującym  
w służbie zdrowia, którego ograni-
czenia covidowe dotknęły radykal-
nie, więc na domowym polu bitwy 
zostałam praktycznie sama. Szybko 
przekonałam się, że ludzie w korpo 
są jak dzieci, gdy im się zmieni plan 
lekcji. Dzieci w podstawówce i ludzie 
w teamie wykazują się ogarnięciem 
życiowym niemal na tym samym 
poziomie. W chwili lockdownu mie-

liśmy trzy duże projekty na tapecie, 
z czego szybko odpadł jeden, a i tak 
większość teamu nie potrafiła do-
stosować się składnie do nowych 
realiów… 
Niby każdy musiał się zalogować do 
dziewiątej rano, a jednak zdecydo-
wana większość mentalnie „logowała 
się” z kilkugodzinnym opóźnieniem. 
Najgorsi byli faceci, a wśród nich 
najgorsi – single. Współcześni męż-
czyźni, zostawieni sami w domach, 
mają problemy z zaangażowaniem 
i ogarnięciem podstawowych czyn-
ności. Ja, jako menedżerka, jakoś po-
trafiłam sprostać wymogom zorgani-
zowania pracy na nowo i to z całym 
domem na głowie. Wprawdzie z bie-
giem czasu było coraz lepiej, koleżan-
ki szybko nadrobiły zaległości, z nie-
którymi kolegami, jak wspominałam, 
szło wolniej, no ale w końcu udało się 
wyrównać tempo. Niemniej do dziś 
w teamie pozostał „kwas”. W marcu 
padło wiele gorzkich słów, zarówno  
z mojej strony, jak i ze strony współ-
pracowników. Niektórzy nie wytrzy-
mali tej napiętej atmosfery. Dwie 
osoby się zwolniły, a jedna została 
zwolniona. Osoby… znaczy faceci. 

Igor z Krakowa, 27 lat
– Miałem zrobić formę życia na lato 
2020. Pierwszy raz w życiu uruchomi-
łem multisporta, dokładnie od stycz-

nia tego roku. No i zaczęły się ostre 
treningi, profesjonalne stroje do ćwi-
czeń zakupione, trener personalny 
trzy razy w tygodniu, osobno cardio 
dwa razy w tygodniu, dieta, wszystko 
dopięte na ostatni guzik. No ale przy-
szedł marzec… Było dwadzieścia kilo 
do zrzucenia, a po niecałych dwóch 
– wyszło już tylko kilkanaście, no  
i na tym stanąłem. „Zostań w domu” 
– mówili. „Nie wychodź bez koniecz-
ności” – mówili. No i wyszło tak, że  
z tych dwudziestu kilo do zrzucenia 
na wstępie mam obecnie prawie 
trzydzieści.
Trudno to ogarnąć, gdy nagle zosta-
jesz samemu zamknięty w miesz-
kaniu. Niby góra wszystko ustala, 
niby wszystko zostaje przełożone 
na struktury online, ale jakoś to nie 
idzie, jak iść powinno. Zresztą już  
w pierwszych dniach zaczęły się 
problemy. Mieszkanie w kawalerce, 
bez znajomych, bez regularnego 
grafiku, okazało się katorgą. Do tego 
szał zakupów, robienie zapasów, 
polowanie na papier toaletowy, ob-
dzwanianie całej rodziny, codzien-
ne śledzenie statystyk zachorowań  
i zgonów, stres, stres i jeszcze raz stres. 
Praca online zaczęła się wydłużać.  
W domu nie potrafiłem zabrać się do 
ćwiczeń, po kilku dniach lockdownu 
przestałem też trzymać dietę. Cóż, 
jedno wieczorne piwko zamieniło się 
w kilka piwek wieczornych i popołu-
dniowych, a później – wieczornych, 
popołudniowych i południowych,  
a w końcu – porannych, południowych, 
popołudniowych i wieczornych… 
Pierwsze dni przyniosły totalne roz-
regulowanie trybu pracy. Nikt nic nie 
wiedział, wszystko było robione „na 
prowizorkę”, PM nie przedstawił nam 
żadnego jasnego planu, a wymagał 
od nas więcej niż w normalnym try-

bie pracy. Po prostu przerzucał robo-
tę na szarych korpoludków. Czasem 
robota schodziła do trzeciej po po-
łudniu, czasem do siódmej wieczo-
rem… Wiecie, jak to bywa? W open 
space człowiek cały czas jest pod 
kontrolą i presją, a w domu… Nieste-
ty, wszystko przedłużane, przekłada-
ne i bez zespołowego rytmu pracy. 
Presja połączona z samotnością  
i brakiem życia towarzyskiego dała 
takie wyniki, jakie dała. Przez kilka 
pierwszych tygodni stałem się ma-
ruderem. Jednak okazało się, że nie 
jestem sam. Moi koledzy po jakimś 
czasie również zaczęli spowalniać 
pracę całego zespołu. I tak wyglądał 
pierwszy miesiąc lockdownu.
Koniec końców, wyszło na to, że mu-
simy się ogarnąć i stworzyć nowy 
system. „Góra” rozplanowała nam 
terminy kolejnych etapów zadania 
na konkretną godzinę. Rzeczy trzeba 
było ogarniać kolejno do dziesiątej 
rano, do południa i do czwartej po 
południu. Dobry pomysł, prawda?  
Z tym tylko problemem, że wszedł  
w życie pod koniec kwietnia. Gdy by-
liśmy już po zaliczeniu kilku spekta-
kularnych fakapów, gdy w rzeczywi-
stości byliśmy już w głębokiej d#pie 
– zresztą jak większość zespołów,  
z jakimi miałem kontakt.
Przed totalnym blamażem uratowała 
nas ogólna kondycja polskiego ryn-
ku. Mało kto szybko przystosował się 
do nowych warunków, niemal każdy 
był do tyłu, a do tego całość branży 
zaliczyła jakiś tam fakap. Zatem mój 
alkoholizm i inne przypadłości kole-
żanek i kolegów podczas lockdownu 
zatuszował nieco ogół kryzysu…

Kamil z Warszawy, 28 lat 
– No i niestety trzeba było chodzić 
do roboty… No ale cóż to za robota? 

Większość moich znajomych z korpo 
poszła na zdalne… I cóż ja mam zro-
bić? No nic. Wielu tak miało, więc oso-
biście nie starałem się robić z siebie 
męczennika. Po prostu chodziłem. 
Najzwyczajniej w świecie robiłem 
swoją robotę, bo ktoś tę poważną 
branżę, branżę paliwową, musi trzy-
mać w ryzach.
Pusta Warszawa, puste autobusy, 
puste metro, puste ulice… Nic z tych 
rzeczy nie napawało optymizmem. 
Chyba te opustoszałe przystanki 
transportu miejskiego sprawiały, że 
człowiek czuł się najgorzej. Niczym  
w świecie postapo. I niby mieszkam 
tu od dekady, ale z dnia na dzień po-
czułem się obcy, zupełnie niezdolny 
do poruszania się po tej przestrzeni.
Moja partnerka przeniosła się do 
mnie na samym początku lockdow-
nu. Ja chodziłem do pracy, a ona 
pracowała zdalnie. Zatem rano wy-
chodziłem z mieszkania sam, później 
przemierzałem tę postapokaliptycz-
ną Warszawę, później robota w gro-
bowej atmosferze, a po powrocie 
podobna atmosfera w mieszkaniu. 
I choć w pracy jakoś się układało, to 
w domu było coraz gorzej. Zacząłem 
zwracać uwagę na wady mojej part-
nerki, na które wcześniej uwagi nie 
zwracałem. To, że ona mogła siedzieć 
w domu, a ja musiałem chodzić do 
pracy, też zaczęło mnie wnerwiać. 
Dodatkowo to ja musiałem robić 
zakupy, przyrządzać większość po-
siłków, pomagać jej w pracy, bo się 
nie wyrabiała, choć cały dzień sie-
działa w piżamie. Koniec końców 
rozstaliśmy się w maju. Praca zdalna 
okazała się oddziaływać również na 
ludzi, którzy pracowali w normalnym 
trybie. Zatem to nie tryb pracy jest 
problemem… Po prostu ten rok jest 
przeklęty. 

Rok 2020, dobra okrągła liczba, dobra na start, dobra na nowe 
rozpoczęcie – „nowe otwarcie” – tym bardziej, że jest to moja 
liczba szczęśliwa, jak to mi kiedyś cyganka wywróżyła, że 
„dwie dwójki to twoja liczba szczęśliwa”, więc dwadzieścia dwa, 
dwieście dwa, dwa tysiące dwa… itd., więc i 2020! Zatem to 
miał być mój najlepszy rok od lat! Może i wasz? No i co z tego 
wyszło? No właśnie… G#wno, za przeproszeniem…

Klątwa 2020. A może nie do końca?

W imieniu redakcji pisałem ja  
– Korpodziennikarz obywatelski 
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Darek z Warszawy, lat 31
 – Czy ta pandemia jest prawdziwa? 
Odpowiedź na to pytanie – tak zu-
pełnie osobiście – mnie nie intere-
suje. Nie jestem „szurem”, nie jestem 
„foliarzem”, nie jestem wyborcą 
Konfederacji, ja po prostu chcę pra-
cować. Wszyscy pamiętają wybory 
Sasina za 70 milionów. Wszyscy pa-
miętają miliardy przewalone przez 
Szumowskiego, a ja tylko chcę 
powiedzieć, że każda i każdy z nas 
powinien się zastanowić, czy warto 
wyłączać tyle sektorów gospodarki  
z powodu wirusa. Rozumiem, ogra-
niczenia, specjalne środki ostroż-
ności, tego typu sprawy, OK, ale 
wszystko ma swoje granice. Branża 
rozrywkowa, dla której moje biuro 
świadczy usługi PR-owe, stanęła 
niemal w całości. Niektóre projekty 
zostały okrojone, a inne odwołane. 
Zatem już w kwietniu pojawiło się 
widmo zwolnień, a w maju trzeba 
było odstrzelić sześciu pracowni-
ków z dwudziestu, a później jeszcze 
dwóch i kolejnych dwóch. Zatem 
chyba nie muszę opowiadać, jaki 
był klimat, tym bardziej gdy wszy-
scy pracowaliśmy zdalnie. Mnie 
udało się szczęśliwie przetrwać, lecz 
zmieniono mi formę zatrudnienia, 
uszczuplono o ćwierć etatu, a gdy 
się spłaca kredyt hipoteczny i ma się 
dziecko na utrzymaniu i bezrobotną 
żonę (bezrobotną z powodu COVID-
-u), to jest to dość duże utrudnie-

nie… Jednak rządowe ograniczenia 
uderzyły nie tylko w moje finanse, 
ale też – równie mocno – w moją 
psychikę. Stałem się nerwowy, roz-
drażniony, rozgoryczony, zaczęły 
się problemy z koncentracją, moja 
praca stała się mniej efektywna, na 
wszystko musiałem poświęcać dwa 
razy więcej czasu. Nie potrafię sobie 
wytłumaczyć, dlaczego to tak wyglą-
da, dlaczego ten rząd stosuje takie 
środki, dlaczego rujnuje gospodarkę 
i rujnuje ludziom życie. Jak mówi-
łem, nie wiem, czy ta pandemia jest 
prawdziwa, ale wiem, że działania 
„antypandemiczne” różnych decy-
dentów nie mają żadnego sensu!
 
 Ja z Krakowa, lat 30
Jestem przekonany, że dla wielu  
z Was te historie mogą brzmieć zna-
jomo. Rok 2020 był bezwzględny dla 
każdego. Zatem może to faktycznie 
rok przeklęty? 
Cóż, król memów, pan Zbigniew 
Stonoga, stwierdził, że rok „podwój-
nego Ziobry” (dwa Zera w 2020) 
musi być rokiem podwójnie fatal-
nym…  Zresztą podobnie jak 2010, 
kiedy to wybuchł pierwszy na pol-
skiej scenie hip-hopowej turbobeef 
między Tede a Peją, do tego na 
Islandii wybuchł wieki wulkan (i też 
odwoływali loty), no a w Smoleńsku 
rozbił się tupolew. Może rok z dwo-
ma zerami faktycznie jest przeklęty?
Ale patrząc z innej strony, to pamię-

tacie takie zdanie: „Rok 1647 był to 
dziwny rok, w którym rozmaite znaki 
na niebie i ziemi zwiastowały jako-
weś klęski i nadzwyczajne zdarzenia”. 
Jest to zdanie ze znienawidzonej 
przez wielu książki, pierwszej części 
trylogii Sienkiewicza, zdanie z same-
go początku „Ogniem i mieczem”. 
No cóż, ten rok nie był „okrągły”, nie 

miał dwóch zer, nawet po dodaniu 
kolejnych czterech cyfr (z powyższe-
go) otrzymamy 18, czyli liczba bez 
większego znaczenia, a tym bardziej 
w czasie pisania owego wiekopom-
nego dzieła… Może nie chodzi tu  
o rok? Może chodzi tu o nas?
Czy przed epidemią nie mieliśmy 
żadnych problemów z pracą? Nie 

mieliśmy problemów z pracą w ze-
spole? Nie mieliśmy problemów  
z organizowaniem własnych obo-
wiązków, własnego czasu? Z naszy-
mi relacjami, z naszymi związkami,  
z naszymi małżeństwami było 
wszystko OK? Nie mieliśmy za do-
brze? Nie zamiataliśmy pewnych 
spraw pod dywan? Czy to rok 2020 

jest fatalny, czy to może my jeste-
śmy fatalni? Korposzczury szczelnie 
zamknięte w swoich strefach kom-
fortu, często w byle jakich relacjach, 
często w trybie „na odpierdol”, hm? 
Sam nie wiem, chyba na to pytanie 
musi sobie odpowiedzieć każdy  
z osobna…  

#D.B.

REKLAMA
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Saper w miejskiej dżungli

Gdybym z początkiem roku chciała 
sobie ponarzekać, pewnie powie-
działabym, że w polskich firmach kul-
tury organizacyjnej ze świecą szukać. 
Co więcej, mało kto w naszym kraju 
zdaje sobie chyba sprawę, czym owa 
kultura jest, co dzięki niej można zy-
skać i w końcu jak ją budować. Gene-
ralizuję?

Paulino, jesteś współwłaścicielką 
magicznego biznesu skupionego 
na kawie, nie był to jednak pierw-
szy przystanek na drodze Twojej 
kariery. Czym zajmowałaś się, 
zanim przeszłaś na drugą stronę 
mocy?
Skończyłam prawo europejskie, po 
studiach dostałam pracę w jednej 
z dużych korporacji prawniczych. 
Zaczęłam od stanowiska asystenta 
prawnego, pracowałam w kilkuoso-
bowym zespole i miałam poczucie, 
że jestem częścią większej całości. 
Czegoś, co realnie zmienia świat i po-
maga rozwiązywać problemy.

Dlaczego w takim razie zdecydo-
wałaś się na zmianę? Co lubiłaś  
w korpo, a czego zupełnie nie mo-
głaś przełknąć?
Uwielbiałam to, że każdy dzień przy-
nosił nowe wyzwania. Wciąż się coś 
działo, nie było czasu na stagnację  
i nudę, których nie znoszę. Korpora-
cja była moją pierwszą pracą i lekcją 
życia. Poznałam wielu ciekawych lu-
dzi, rozwinęłam swoje umiejętności, 
zobaczyłam też jak funkcjonuje firma 
i jak buduje się relacje z klientami. Na 
początku wszystko było nowe i nie-
zwykle pociągające. Im dłużej praco-
wałam w korpo, tym większe miałam 
jednak poczucie, że coś mnie ogra-

nicza, blokuje przed poszerzaniem 
horyzontów. Prowadziłam dział pro 
bono, dawałam z siebie jak najwię-
cej i proponowałam wiele nowych 
rozwiązań, ale powoli zaczynałam 
dusić się w strukturach, a im bardziej 
wychodziłam poza schemat, tym 
mocniej korpo mnie uwierało.

Od czego w takim razie zaczęła 
się nowa przygoda i co znalazłaś  
w obecnym miejscu, że zdecydo-
wałaś się porzucić korpo?
Pracując w korporacji, obserwowa-
łam biznes od środka, ale gdzieś 
w głębi duszy marzyłam, że kiedyś 
stworzę coś swojego. Zastanawiałam 
się, co zrobiłabym inaczej, a co warto 
byłoby jedynie poprawić. Przygo-
da z Kawą Popularną zaczęła się od 
mojego partnera. Najpierw bacznie 
przysłuchiwałam się wielogodzin-
nym rozmowom o kawie, w których 
uczestniczył ze swoimi przyjaciółmi, 
a potem totalnie tym przesiąkłam. 
Zaczęłam rozwijać ideę i wkładać  
w to serce, wraz z nowymi możliwo-
ściami rosła frustracja, że nie mogę 
w pełni wejść w projekt. W pewnym 
momencie dostałam od chłopaków 
konkretną propozycję bycia wspól-
niczką. Kimś, kto będzie motorem 
napędowym i pomoże ogarnąć cały 
ten pomysł, kimś, kto przekuje go  
w realny projekt.

Rozumiem, że zgodziłaś się bez 
wahania i dołączyłaś do 3 musz-
kieterów?
Tak, zaczęliśmy od sklepu interneto-
wego z ziarnami kawy wypalanymi 
według naszych receptur. Ideą jest 
to, że osobiście szukamy idealnych 
połączeń, budujemy własne mie-

szanki i dbamy o każdy szczegół. 
Cały czas poszukujemy nowych ga-
tunków kawy i eksperymentujemy 
z różnymi sposobami palenia ziaren, 
aby móc podjąć decyzję o ich prze-
znaczeniu – parzenie w ekspresie 
lub z wykorzystaniem alternatyw-
nych metod. W głowie miałam wiele 
obaw, ale ostatecznie do rzucenia 
korpo przekonało mnie to, że tu 
będzie ograniczać mnie wyłącznie 
moja wyobraźnia. Owszem, musia-
łam wyjść poza strefę komfortu, co 
nie było wcale takie proste, ale wy-
zwania pozytywnie mnie nakręcają. 
Każdy z nas ma zupełnie inny charak-
ter i tę samą miłość do kawy, co two-
rzy wyjątkową atmosferę i daje nam 
energię do działania.

Paulino, muszę o to zapytać – jak 
zareagowali bliscy na taki szalony 
pomysł?
Rodzice zareagowali dokładnie tak, 
jak się tego spodziewasz – mówisz 
w 3 językach, skończyłaś prawo,  
a będziesz parzyć kawę?  Wraz  
z rozwojem firmy podejście to ewo-
luowało, a obaw było coraz mniej.  
Z każdym kolejnym miesiącem bliscy 
przekonywali się o słuszności decyzji, 
a kawa stała się źródłem utrzymania, 
sposobem na życie i ogromną pasją. 
Skończyłam też kursy baristyczne,  
a niedawno otworzyłam punkt sta-
cjonarny!

Czym w takim razie zajmujesz się 
obecnie w Kawie Popularnej?
Wciąż rozwijamy biznes w sieci – 
komponujemy mieszanki i wypala-
my ziarna, monitorujemy magazyn, 
dostawy, rozbudowujemy stronę in-
ternetową i dbamy, by przesyłki do-

cierały do odbiorców w 24h. Obecnie 
tworzymy również sklep stacjonarny 
z kawami rzemieślniczymi, palonymi 
w małych ilościach – nasza kawa za-
wsze jest świeża i pięknie pachnie po 
otwarciu każdego worka. Ja jestem 
pierwszym kontaktem z klientem 
indywidualnym i biznesowym, bo 
nasza kawa trafia nie tylko do do-
mowego zacisza, ale też do firmo-
wych ekspresów. Uwielbiam kontakt  
z ludźmi i budowanie relacji, dlatego 
właśnie powstał punkt stacjonarny – 
był kolejnym etapem rozwoju firmy 
i naszych marzeń. Kawa Popularna 
w biegu to miejsce z oknem na Mar-
szałkowską, tu naprawdę wszystko 
dzieje się biegu! Jesteśmy jednak 
taką małą oazą spokoju, w której czas 
płynie wolniej, a kawa łączy ludzi. Da-
jemy chwilę oddechu od zgiełku mia-
sta, raczymy ludzi nie tylko pysznym 
napojem, ale i rozmową.

Rozwijacie biznes internetowy  
i tworzycie punkt stacjonarny. 
Jakie są wasze marzenia, plany 
na przyszłość, co chcecie jeszcze 
osiągnąć?
Nazwa Kawa Popularna wzięła się  
z chęci popularyzacji miłości do 
kawy. Chcieliśmy pokazać ludziom, 
że nie muszą płacić fortuny, żeby 
cieszyć się smakiem genialnej kawy. 
Naszym celem było rozbudzenie 
miłości, ale też chęć dialogu i jed-
noczenia ludzi wokół różnych idei. 
Chcemy pojawiać się tam, gdzie po-
jawiają się pasje: kultura, sztuka, lite-
ratura czy teatr. Chcemy towarzyszyć 
ciekawym przedsięwzięciom, brać 
udział w niezwykłych wydarzeniach 
i rozmawiać z ludźmi o ich pasjach, 
dzieląc się swoimi. Cały ten projekt to 
nie tylko biznes, to nasza misja, której 
oddajemy się w całości! Kawa, roz-
mowa i budowanie relacji wpisane 
jest w nasze życie, dlatego nie chce-
my stać w miejscu, chcemy podążać 
za potrzebami naszych klientów.  
W punkcie stacjonarnym dajemy 
możliwość fizycznego przetesto-
wania ziaren i rozmowy, która bu-
duje więzi i relacje. Jednocześnie 

testujemy ten model sprzedaży, 
chcemy zbudować standardy, które 
następnie udostępnimy w komplek-
sowej ofercie franczyzowej. Myślimy  
o szybkim rozwoju firmy i zatrud-
nieniu większej liczby ludzi, dbamy 
jednak o to, by wszystko osobiście 
sprawdzić i wyciągnąć słuszne wnio-
ski. 

Pracujesz, rozwijasz się i wciąż my-
ślisz o nowych możliwościach. Jak 
dajesz radę zapanować nad tym 
wszystkim?
Korporacja nauczyła mnie wieloza-
daniowości i pracy pod presją czasu 
– to była solidna lekcja życia. W korpo 
wykonywałam jednak wyłącznie po-
wierzone mi obowiązki, tu robię to, 
co kocham. Często jestem zmęczona, 
ale wiem, że to etap przejściowy, że 
muszę doświadczyć wszystkiego 
na własnej skórze. Nie jest to jednak 
zwykłe zmęczenie, które towarzyszy 
typowym zadaniom. Ta praca nie 

męczy w standardowy sposób, bo 
jest częścią moich marzeń i to my 
ustalamy kierunek, w którym pły-
niemy. Nikt nie mówi nam, co mamy 
robić, dzięki czemu podążamy tam, 
gdzie widzimy możliwości.

Co poradziłabyś osobom, które 
chciałyby uciec z korpo i zacząć 
własny biznes?
Ważne, by obawy odłożyć na bok, 
zaufać sobie i realizować swoje ma-
rzenia – nie można bać się postawić 
na jedną kartę. Sama radość z testo-
wania i spełnienia marzeń jest tak 
wspaniałym doświadczeniem, że bez 
względu na efekt końcowy, warto 
spróbować, żeby później nie mieć do 
siebie żalu. Jeśli nie wyjdzie, to trud-
no. Zawsze można wrócić do korpo. 
Podstawą jest jednak konkretny  
i przemyślany plan, dużo zapału oraz 
wiara w projekt i prawdziwa pasja!

#Magda Więckowska

O ucieczce z korpo marzy wielu, nie każdy ma jednak odwagę 
rzucić wszystko i zacząć realizować swoje marzenia. W gronie 
uciekinierów jest Paulina – prawniczka, która etat w dużej 
kancelarii zamieniła na miłość do… kawy! Świeżo palone 
ziarna, spotkania z ludźmi i pasja tworzenia stały się impulsem 
do powstania Kawy Popularnej.

Korpo zamieniła na pasję do kawy

REKLAMA

UCIEKINIER Z KORPO
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Fintech pokochał RPA  
Czy automatyzację pokochają też inne  
branże w okresie pandemii?

RPA znajduje zastosowanie wszę-
dzie tam, gdzie praca wykony-
wana przez człowieka jest  ruty-
nowa, powtarzalna i nie wymaga 
podejmowania decyzji. Roboty 
RPA są programowane do samo-
dzielnego wykonywania działań  
o różnym stopniu skomplikowania. 
Robotyzacja wykorzystywana jest 
tam, gdzie integracja wielu syste-
mów informatycznych jest droga  
i czasochłonna. Działanie robotów 
polega na imitacji ludzkich zacho-
wań – posługują się systemami 
informatycznymi dokładnie w taki  
sam sposób. 
System RPA tworzy listę akcji do 
wykonania, bazując na obserwacji 
działań użytkownika. Następnie 
robot sam odtwarza listę i realizuje 
zapisane czynności, tak samo jakby 
zrobił to pracownik. Loguje się do 
konkretnego programu, wyszukuje 
odpowiednie dane, których akurat 
potrzebujemy, kopiuje je i przeno-
si do innej aplikacji. Dzięki temu 
robot potrafi np. odebrać wiado-
mość email z fakturą, odczytać  
z niej dane i przepisać je do sys-

temu księgowego. Co ważne, 
wdrożenie tej klasy rozwiązań nie 
wymaga wprowadzania modyfi-
kacji w już istniejących systemach 
informatycznych ani przebudo-
wy procesów występujących  
w przedsiębiorstwie. Narzędzia 
RPA działają na poziomie interfejsu 
użytkownika (GUI) tak, jak robią to 
operatorzy ludzie. 
– Jest wiele czynników, dla których 
bank zdecydował się na wdrożenie 
robotyzacji procesów. Najważniej-
sze z nich to z pewnością możliwość 
osiągania optymalizacji koszto-
wych, wydajniejsze zarządzanie 
zasobami, dodatkowe zabezpiecze-
nie procesów, funkcji kontrolnych 
oraz zachowanie odpowiedniej 
terminowości i jakości realizacji za-
dań niezależnie od ich wolumenu. 
Robotyzacja jest kolejnym etapem 
automatyzacji procesów, które bank 
stosuje z powodzeniem już od wielu 
lat    – komentuje Arkadiusz Szot, 
Dyrektor Biura Rozwoju Obsługi  
i Operacji PKO Banku Polskiego.
Firma ubezpieczeniowa Aviva ko-
rzysta z rozwiązań klasy RPA już od 

prawie 4 lat. Z sukcesem wdrożyła 
produkcyjnie ponad 60 robotów. 
Ich praca jest wykorzystywana na 
wielu płaszczyznach w różnych 
obszarach – w Operacjach, dziale 
IT czy HR.
– Nasze roboty pomagają w two-
rzeniu korespondencji do klientów, 
wspomagają procesy roszczeniowe 
w ubezpieczeniach majątkowych 
czy życiowych. Wykorzystujemy je  
w pracy raportowej, a także przy roz-
liczeniach należności – tłumaczy Ka-
tarzyna Wrześniewska, Menedżer 
Sekcji Automatyzacji Procesów  
w Avivie.
Rekordzistą, jeśli chodzi o doświad-
czenie z RPA, jest ING Bank Śląski. 
Korzysta on z tej technologii już 
od ponad 10 lat. Obecnie w fir-
mie pracuje około 2 tys. robotów. 
– Mamy bardzo duże doświadczenie 
w tym temacie. Z robotów korzysta-
my między innymi w obszarze pionu 
operacji, gdzie powierzyliśmy im róż-
nego rodzaju czynności związane  
z obsługą posprzedażową pro-
duktów bankowych. Szczególnie 
dotyczy to obszaru kredytów deta-
licznych i korporacyjnych. Tu warto 
zaznaczyć, że wiele operacji odbywa 
się na rachunkach w trakcie życia 
kredytu. Klienci proszą nas o różnego 
rodzaju zmiany, podpisujemy anek-
sy, co w efekcie wymaga wprowa-
dzania zmian w naszych systemach 
centralnych. Bardzo często do ich 
wprowadzania używamy właśnie 
robotów  – mówi Przemysław Le-
wicki, Dyrektor Centrum Operacyj-
nej Transformacji Cyfrowej w ING 
Banku Śląskim.
– Z robotami na pokładzie żadna 
pandemia nam niestraszna, a i pra-
cownicy są spokojniejsi o swoje pro-
cesy, gdy wiedzą, że w tych trudnych 
czasach są wspomagani rozwiąza-

niami automatyzującymi. Dodatko-
wo jesteśmy właśnie w trakcie prac 
nad platformą integrującą RPA, AI 
oraz zaawansowaną analitykę. Już 
teraz widzimy, że te prace przyczynią 
się do znacznego wzrostu efektyw-
ności naszych procesów, co z pewno-
ścią docenią nasi klienci – tłumaczy 
Katarzyna Wrześniewska.
– Okres pandemii to moment,  
w którym roboty okazały się bardzo 
przydatne. Pojawiło się dużo nowych 
regulacji i obowiązków związanych 
z pandemią. Tego typu zmiany mo-
gliśmy w bardzo szybkim czasie 
wdrożyć właśnie dzięki wykorzysta-
niu robotów  – dodaje Przemysław 
Lewicki.

Czy roboty zabiorą nam pracę?
To pytanie pojawia się bardzo czę-
sto. Skoro potrafimy nauczyć robo-
ty wykonywać za nas pracę, może 
przyjdzie też moment, kiedy prze-
staniemy być potrzebni?
– Co chwilę pracownicy zgłaszają 
nam nowe pomysły na wdrożenie 
robota w ich pracy. Świadomość wy-
korzystania robotów wśród pracow-
ników naszej organizacji jest bardzo 
duża, stąd obiegowa opinia, że one 
zabiorą nam pracę, wywołuje raczej 
uśmiechy na twarzach niż wyraz 
obawy  – dodaje Katarzyna Wrze-
śniewska.

Jak wygląda proces wdrażania 
RPA?
Aby lepiej zrozumieć, jak wygląda 
proces wdrażania RPA, postano-
wiliśmy porozmawiać z Tomaszem 
Kmiecikiem, Managing Directorem 
w G1ANT. Jest to polsko-brytyjski 
producent oprogramowania klasy 
RPA. Wybraliśmy akurat tę firmę, 
ponieważ nie korzysta ona z go-
towych rozwiązań rynkowych, ale 

samodzielnie i od podstaw tworzy 
autorskie oprogramowanie. Po-
zwala to na „szycie na miarę” na-
rzędzi dostosowanych do danego 
przedsiębiorstwa.
– W ostatnich miesiącach, w związ-
ku z zaistniałą sytuacją pandemii 
COVID-19, z dużym niepokojem ob-
serwowaliśmy sytuację polskich firm, 
które zaskoczone sytuacją – m.in. 
kwarantanną, urlopami opiekuń-
czymi pracowników – zostały wręcz 
sparaliżowane w bieżącej działalno-
ści. Okazało się, że braki personal-
ne uniemożliwiły normalną pracę.  
A gdyby tak powtarzalne procesy 
powierzyć  robotom i programom 
komputerowym z wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji? Właśnie tym 
się zajmujemy. Optymalizacją kosz-
tów i automatyzacją pracy – ko-
mentuje Tomasz Kmiecik.

Etapy wdrażania RPA
Jak tłumaczy Tomasz Kmiecik, 
proces wdrażania RPA podzielić 
można na kilka etapów. Najpierw 
odbywa się audyt w firmie, który 
ma na celu identyfikację procesów. 
Następnie firma, która będzie ofe-
rować nam swoje rozwiązanie, na 
podstawie wyników wspomniane-
go audytu dobiera odpowiednie 
dla nas procesy RPA. Kolejnym kro-
kiem jest wykonanie analizy przed-
wdrożeniowej. Gdy przejdziemy te 
etapy, robot zostaje przygotowany 
i wdrożony do firmy, a następnie 
uruchomiony.
Celem projektu wdrożeniowego 
RPA jest uzyskanie założonych ce-
lów jakościowych czy ilościowych. 
Zarówno w trakcie projektu, jak 
i po wdrożeniu rozwiązania po-
trzebna jest więc kontrola efektów. 
Ta – w zależności od etapu – obej-
muje akceptację projektu, czas 

jego trwania, akceptację odebranej 
pracy, a także kontrolę efektów.
Co ciekawe, w obliczu pandemii 
koronawirusa firma G1ANT oferuje 
pomoc w postaci nieodpłatnego 
przygotowania audytu w wybra-
nym procesie wraz z raportem kal-
kulacji.
– We wskazanym przez państwa 
dziale/obszarze działalności firmy 
zdefiniujemy, które czynności z po-
wodzeniem mogłyby wykonywać 
nasze roboty. Jedyne, czego potrze-
bujemy, to kilku rozmów z państwa 
pracownikami z danego działu na 
temat ich bieżącej pracy. Na ich 
podstawie ocenimy, które procesy  
z powodzeniem można zautomaty-
zować – tłumaczy Kmiecik.
RPA to nie tylko temat dla dużych 
korporacji. Automatyzacja wybra-
nego procesu w firmie to koszt 
wielkości kilku tysięcy złotych. Co-
raz częściej po rozwiązania RPA się-
ga zatem segment średnich firm, 
dla których najbliższe miesiące to 
często być albo nie być.
RPA to z pewnością przyszłość. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu moż-
na efektywniej wykorzystywać 
zdolności i kompetencje swoich 
pracowników, bo ich czas zostaje 
poświęcony na kreatywne czyn-
ności. Rynek robotyzacji rośnie  
i nic w tym dziwnego. Każda firma, 
która decyduje się na takie roz-
wiązanie, nie wyobraża sobie, jak 
to było, zanim „zatrudniła” roboty. 
Obawa o utratę miejsc pracy jest 
bezpodstawna. Roboty nie zabiorą 
nam miejsc pracy, a spowodują, że 
nasza praca będzie ciekawsza, bo 
wykonają za nas „czarną robotę”.

#Marta Wujek

Wybuch pandemii koronawirusa  
i przepisy, które weszły w związku 
z tym w życie, mocno odbiły się na 
przedsiębiorcach. Z drugiej jednak  
strony kryzys to taki moment,  
w którym innowacje rozwijają skrzydła. 
Podobnie jest w przypadku RPA. 
Dzięki zastosowaniu robotyzacji wielu 
przedsiębiorców mogło kontynuować 
swoją działalność, a potrzeba tej 
technologii stała się jeszcze większa.
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O prawach pracowników w czasie 
pandemii i możliwościach, jakie dają 
związki zawodowe, rozmawiam z dr 
Jakubem Szmitem. 
Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uni-
wersytetu Gdańskiego, starszy spe-
cjalista w Zespole Prawnym Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, autor 
kilkudziesięciu opracowań nauko-
wych (w tym wielu poświęconych 
związkowym zawodowym) oraz licz-
nych artykułów popularyzatorskich, 
w latach 2016 –2018 członek Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Związki zawodowe – relikt prze-
szłości czy szansa przyszłości?

Wielu z nas postrzega związki 
zawodowe jako relikt przeszło-
ści, kojarzący się ze strukturami 
pracowniczymi z wielkich zakła-
dów przemysłowych. Kontrastują  
z nowoczesnym życiem i szklany-

mi biurami, w których pracujemy. 
Jak jest w rzeczywistości?
Owszem, związki zawodowe nie są 
czymś nowym – powstały w XIX wie-
ku. Były odpowiedzią na potrzeby 
pracowników, dawały im możliwość 
przebicia się i realnej poprawy wa-
runków życia. My najbardziej znamy 
je z lat dziewięćdziesiątych, a te czasy 
nie kojarzą nam się zbyt optymistycz-
nie. W głowie mamy obrazy palonych 
opon i strajków. To zadziwiające, że  
z jednej strony postrzegamy związ-
ki zawodowe jako relikt przeszłości,  
z drugiej jednak cenimy firmy z wie-
loletnią tradycją. Dużo mówimy też  
o wsparciu i jednoczeniu się, unikając 
współpracy i dbając o swój indywi-
dualny interes.

Być może wydaje nam się, że no-
woczesny świat stawia na jednost-
kę i to my sami powinniśmy wziąć 
los we własne ręce?

Na pewno ma na to wpływ pogoń 
za sukcesem i własnymi potrzebami. 
Trzeba jednak pamiętać, że bardzo 
chętnie korzystamy z takich okazji, 
jak choćby zakupy grupowe. By mieć 
korzystniejsze warunki zakupu towa-
rów i usług, bez wahania łączymy się 
w grupy. Skupiamy się też wokół idei, 
pielęgnujemy wspólnie pasje i anga-
żujemy się w akcje społeczne, ponie-
waż wiemy, że wspólnie łatwiej jest 
osiągnąć cel. Na podobnej zasadzie 
działają właśnie związki zawodowe: 
przyświeca im idea wspólnotowej 
działalności dla poprawy warunków 
pracy. Rozumiem, że wielu pracow-
ników korporacji ma unikatowe 
specjalności i bez problemu może 
realizować swoje indywidualne 
potrzeby. Co jednak w przypadku, 
gdy cel jest wspólny? Grupa może  
o wiele więcej niż jednostka. Związek 
zawodowy ma prawo wejść w spór 
zbiorowy, wyrażając swój sprzeciw  
i domagając się zmian. Wielu pracow-
ników korporacji nie wyobraża sobie 
strajku i zaprzestania pracy, ale wcale 
nie chodzi o to, by palić wspomnia-
ne opony. Istnieją nowocześniejsze  
i mniej widoczne formy sprzeciwu.

COVID a zmiana sytuacji pracow-
ników

Życie w korporacji toczyło się swo-
im tempem – targety, nadgodziny 
i pogawędki przy kawie. Wszystko 
wyglądało całkiem normalnie, gdy 
nagle pojawił się COVID, a z nim 
ciągła praca zdalna, nowe wyma-
gania i niższe pensje. W wielu przy-
padkach okazało się, że potrzeby 
pracowników zostały zepchnięte 
na margines. Liczyło się jedynie to, 
by firma przetrwała. Czy miało to 
wpływ na rynek pracy?
Tak, COVID zmienił pracowniczą 
rzeczywistość i niejako zafundował 
powrót rynku pracodawcy. Firmy 
ograniczyły zatrudnienie, przycięły 
pensje i zrezygnowały z wielu be-
nefitów. Zdecydowanie zmieniły się 
reguły gry i trzeba pamiętać, że to 
pracodawca w tym układzie rozdaje 
karty. Związek zawodowy jest swe-
go rodzaju przeciwwagą, organem, 
którego orężem są konkretne, regu-
lowane prawem instrumenty. Przy-
kładem tych kompetencji jest m.in. 
możliwość wpływania na wysokość 

wynagrodzenia dzięki zawieraniu 
układów zbiorowych pracy (umowa 
między załogą a pracodawcą, której 
celem jest zabezpieczenie i poprawa 
warunków pracy w stosunku do mi-
nimalnych standardów). Pracodaw-
ca musi konsultować ze związkiem 
wszelkie kwestie dotyczące zwolnień 
czy wydatkowania zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych. Związek 
jest swego rodzaju stowarzyszeniem, 
które gromadzi ludzi wokół wspólne-
go celu, mając realne kompetencje 
do zmiany rzeczywistości.

COVID zmienił nie tylko reguły gry 
na rynku pracy, ale zwrócił uwagę 
na to, że głos pracowników ma 
znaczenie, prawda?
Zgadza się. Początkowo ustawo-
dawca zakładał, że pracodawca  
w ramach tarczy antykryzysowej 
może samodzielnie zmienić warun-
ki pracy. Dzięki ogólnokrajowym 
organizacjom związkowym udało 
się dodać zapis o tym, że mogą być 
one przeprowadzone wyłącznie  
w porozumieniu z pracownikami.  
W firmach, w których funkcjonowa-
ły związki zawodowe, sytuacja była 
prosta – ich przedstawiciele razem  
z zarządem ustalili nowy ład. W wielu 
miejscach pracy trzeba było jednak 
powołać tzw. przedstawicielstwo 
ad hoc, czyli komitet pracowniczy 
zgromadzony na szybko wokół kon-
kretnej potrzeby. Wybrani pracow-
nicy wraz z pracodawcą decydowali  
o tym, jak ma wyglądać skrócenie 
czasu pracy i obniżenie wynagro-
dzeń, z których benefitów zrezygno-
wać, a co powinno pozostać.

Wygląda to jak zalążek związku 
zawodowego, do którego wielu  
z nas podchodzi z nieufnością. 
Porozumienie pracownicze to przed-
stawicielstwo załogi – grupa zatrud-
nionych w firmie osób ma możliwość 
wpływu na sytuację w firmie. Taka 
działalność ma znamiona związku 
zawodowego, można uznać więc, że 
jest to niejako zalążek związku zawo-
dowego. Różnicą jest to, że porozu-
mienie powołane jest tylko w sytuacji 
ad hoc i znika wraz z rozwiązaniem 
problemu. Trzeba pamiętać też, że 
oprócz konkretnych instrumentów 
w rękach związkowców działacze 
związkowi mają pewne przywileje, 

z których nie korzystają przedstawi-
ciele ad hoc. Są chronieni prawem, 
dzięki czemu mogą występować  
w opozycji do pracodawcy bez oba-
wy o zwolnienie. Mogą więc walczyć 
o dobro pracowników, zadając pyta-
nia o cięcia kadrowe i budżetowe lub 
warunki BHP. Przywileje związkow-
ców są często źle postrzegane, ale to 
one sprawiają, że działacze nie muszą 
bać się konsekwencji walki o prawa 
pracowników.

Jak założyć związek zawodowy?

Stworzenie związku zawodowego 
w ramach organizacji to możli-
wość zabezpieczenia swoich praw 
pracowniczych. Jak w takim razie 
można go założyć i czy wymaga to 
wielu formalności?
Związek zawodowy możemy założyć 
na dwa sposoby: rejestrując w sądzie 
nowy związek zawodowy i tym sa-
mym rozpoczynając działalność jako 
samodzielna zakładowa organizacja 
związkowa (ZOZ) lub tworząc nową 
jednostkę pod banderą istniejące-
go związku. Oba mechanizmy nie 
są skomplikowane i nie wymagają 
wielu formalności, jest jednak kilka 
zalet przemawiających za każdym ze 
sposobów. Zakładając nowy związek 
zawodowy, który działać ma w ra-
mach naszej firmy, potrzebujemy 10 
osób, które podczas zebrania przyj-
mą uchwałę powstania jednostki. 
Następnie należy przygotować sta-
tut związku i wyłonić komitet założy-
cielski składający się z od 3 do 7 osób,  
a wreszcie złożyć formalny wniosek 
w sądzie. Opcja ta daje niezależność  
i możliwość decydowania o sobie 
bez konieczności włączania w pro-
ces decyzyjny innych struktur. Cza-
sami potrzebne jest jednak większe 
zaplecze w postaci silnej organizacji 
krajowej.

Jak w takim razie założyć związek 
zawodowy w ramach istniejącej 
już jednostki?
Istnieje możliwość założenia nowej 
komórki w ramach istniejącego już 
związku zawodowego, takiego jak 
„Solidarność”. Wystarczy zgłosić się 
do struktur regionalnych, które po-
mogą wdrożyć związek w ramach 
organizacji. Nie będzie tu potrzebny 
oddzielny statut i dodatkowe formal-
ności. „Solidarność” wesprze nową 
komórkę wiedzą popartą wielolet-
nim doświadczeniem i podpowie, jak 
prowadzić negocjacje z pracodawcą 
i na co należy zwrócić szczególną 
uwagę. Logo „Solidarności” niesie 
wiele emocji, ale bez wątpienia 
otwiera wiele drzwi, zapewniając 
duże wsparcie. Nowe związki pod 
tym szyldem powstają nie tylko  
w stoczniach i ogromnych zakładach 
przemysłowych. Coraz częściej two-
rzą się w nowoczesnych bankach  
i firmach usługowych działających na 
międzynarodową skalę.

Czy „Solidarność” może pomóc, 
gdy pracujemy w firmie z kapita-
łem zagranicznym?

Warto wiedzieć, że firmy z obcym 
kapitałem, których centrala znajduje 
się w zachodnich państwach, lepiej 
rozumieją związki zawodowe. W wie-
lu krajach taka działalność pracowni-
ków jest czymś zupełnie naturalnym, 
co pozwala zachować równowagę 
w zakładzie pracy. Firmy te akceptu-
ją aktywność związkowców, a co za 
tym idzie – jeśli w polskim oddziale 
powstanie związek, zarząd musi li-
czyć się z jej członkami. „Solidarność” 
ma renomę na świecie – jawi się jako 
silna organizacja, która dokonała 
wielkich zmian nie tylko w Polsce, ale 
miała wpływ na całą Europę. Często 
bywa tak, że związki z kilku krajów  
w ramach jednej firmy porozumie-
wają się i wprowadzają zmiany na 
szczeblu centralnym. Udaje się to 
między innymi dzięki wsparciu do-
świadczonych działaczy „Solidarno-
ści” ze struktur regionalnych i krajo-
wych.

Związki zawodowe i obawy korpo-
ludka

Gdy w głowie korpoludka pojawia 
się myśl o związku zawodowym,  
w chwilę za nią pojawia się kolejna 
– co na to pracodawca?
Teoretycznie w większości statutów 
korporacji zapisane jest, że orga-
nizacja jest otwarta na stworzenie 
związków zawodowych. Wielu pra-
codawców podchodzi jednak to 
tego tematu jak pies do jeża. Wie-
dzą, że powstanie takiej komórki 
w ramach firmy będzie wymagało 
od nich respektowania postulatów 
pracowników. Jeśli jednak związek 
stanie się rzeczywistością, muszą 
zaakceptować taką działalność  
i współpracować ze związkowcami. 
Jeśli pracownicy obawiają się reakcji 
pracodawców, powinni wiedzieć, że 
nie muszą udostępniać osobowej li-
sty członków komórki. 

Wiele osób pracujących w kor-
poracji nie chce angażować się  
w działalność związkową, bo czę-
sto zmienia pracę i nie chce się 
wiązać.
Jedną z przyczyn braku zaintere-
sowania związkami zawodowymi 
w korporacjach jest częsta zmiana 
pracy. Niestety, ludziom towarzyszy 
przeświadczenie, że „skoro i tak zaraz 
odejdę, to po co właściwie wiązać się 
ze związkiem?”. Samo zapisanie się 
do organizacji jest jednak pomocne, 
bo im większa liczba członków, tym 
większa jej siła. Wolność związkowa 
gwarantuje, że nikt nie może być 
zmuszony do uczestnictwa w jego 
działalności, daje też możliwość 
szybkiego opuszczenia struktur. Wy-
starczy złożenie krótkiego oświad-
czenia, by móc zrezygnować. Warto 
mieć na uwadze jednak to, że chcąc 
zmieniać rzeczywistość, warto zaan-
gażować się w życie organizacji. Nie 
wystarczy kliknąć „lubię to”, by wpły-
wać na sytuację pracowników.

#Magda Więckowska

Dobra pensja, miejsce parkingowe, nowy sprzęt i kilka benefitów – mniej więcej 
tego oczekujemy po pracy w korporacji. Przymykamy oczy na problemy, myśląc, że 
niewiele możemy zmienić, będąc jedynie trybikami w ogromnej maszynie. Ale czy 
oby na pewno? Jedną z wolności obywatelskich jest prawo do organizowania się  
w związki zawodowe, dzięki którym możemy zmienić rzeczywistość korpo.

„Solidarność” 
w czasach COVID
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Dodatek Specjalny

SŁUŻEWIEC
CIĘ ZASKOCZY

Gospodarz Służewca

M
AT

ER
IA

Ł 
PR

O
M

O
CY

JN
Y



8 WARSZAWA   |   KRAKÓW   |   GDAŃSK   |   WROCŁAW

Choć Służewiec to zaledwie oko-
ło 10% Mokotowa, często bywa 
określany mianem dzielnicy. Dzieje 
się tak nie bez powodu. Charakter 
tego miejsca, naturalne wyodręb-
nienie głównymi szlakami komuni-
kacyjnymi oraz historia sprawiają, 
że procesy, które tu zachodzą, są 
inne niż w pozostałych częściach 
dzielnicy. Łatwiej na Służewcu do-
strzec pewne zjawiska, bo jest to 
obszar jednorodny i przejrzysty, je-
śli spojrzeć nań z lotu ptaka. Ta jed-
norodność była zresztą przez długie 
lata główną wadą największej pol-
skiej dzielnicy biurowej. 

Miłe złego początki
Grzech pierworodny Służewca się-
ga jeszcze lat pięćdziesiątych XX 
wieku, kiedy odbudowująca się po 
wojnie stolica potrzebowała na-
tychmiast terenów pod rozwijają-
cy się przemysł – jedno z ważnych 
narzędzi mających dźwignąć go-
spodarkę z powojennej ruiny. Na-
kreślono więc na desce kreślarskiej 
system działek przeznaczonych na 
cele przemysłowe. Pamiątką po 
tych czasach są nazwy ulic, któ-
re miały symbolizować nowy ład  
i świetlaną przyszłość: Cybernety-
ki, Postępu, Racjonalizacji… Nowy 

ład nie okazał się jednak tak trwały, 
jak planowali jego twórcy. Zakła-
dy przemysłowe oplecione siecią 
torów kolejowych upadały jeden 
po drugim, a tymczasem wzrasta-
ła potrzeba budowy nowego typu 
budynków – biurowców mających 
dać przestrzeń do pracy rodzącej 
się grupie przedsiębiorców i pra-
cowników lokalnych oddziałów 
międzynarodowych firm. Prze-
miana dzielnicy przemysłowej  
w biurową trwała nieprzerwanie, 
ale gwałtowne przyspieszenie 
nastąpiło dopiero w latach 2008 
–2009. Tuż po tym, jak w zupełnie 
innym miejscu Warszawy zaczęło 
powstawać nowe osiedle zwane 
Miasteczkiem Wilanów. 
Te dwa wydarzenia są ze sobą ściśle 
związane. Mieszkańcy nowego Wi-
lanowa, wśród których było wielu 
pracowników zagranicznych firm, 
szukali dla swoich biur lokalizacji 
z dala od korkującego się centrum. 
Nikt nie myślał wtedy o tym, że 
dzielnica powinna mieć sprawną 
sieć komunikacyjną, zbilansowany 
charakter czy tereny zielone. Na 
działkach projektowanych na po-
trzeby przemysłu powstawały biu-
rowce, a lokalne drogi dojazdowe 
pomiędzy bocznicami kolejowymi 

musiały rozprowadzić ruch tysięcy 
aut. Minęła dekada i zmęczenie 
taką sytuacją dało o sobie znać  
w postaci odpływu najemców.

Służewiec w kryzysie
Frustracja związana z brakiem 
sprawnego systemu komunika-
cyjnego, korkami i brakiem życia 
po godzinach była zrozumiała. 
Służewiec w tych latach był utoż-
samiany z Mordorem, miejscem, 
w którym zastępy pracowników 
orków zarabiają na życie dniami 
i nocami w warunkach, mówiąc 
oględnie, nie spełniających cywili-
zowanych standardów. Profil „Mor-
dor na Domaniewskiej” powstał 
kilka lat wcześniej i stał się ujściem 
dla wszystkich negatywnych zja-
wisk, które panowały na Służewcu. 
Gdy jednak wydawało się, że nie 
może być gorzej, przyszły zmiany, 
których nie przewidzieli ci, którzy 
wieszczyli rychły koniec Służewca.

Mieszkańcy ratują dzielnicę
Koncepcja dzielnic o jednej funk-
cji, w tym przypadku biurowej, nie 
zdała egzaminu, a taki właśnie był 
wtedy Służewiec. Na około 100 
tysięcy pracowników mieszkało 
na tym obszarze zaledwie kilka ty-

sięcy mieszkańców. Nie było więc 
motywacji ze strony zarządców 
nieruchomości ani przedsiębior-
ców do inwestowania w usługi, lo-
kale gastronomiczne czy kultural-
ne. Po godzinach pracy pustoszały 
budynki biurowe, a chwilę później  
z ulic znikały samochody. Dzielnica 
do kolejnego poranka wydawała 
się wyludniona. Zmiana nastąpiła 
w momencie, gdy pierwsi dewelo-
perzy sprzedali wybudowane nie-
ruchomości mieszkaniowe. Nagle 
okazało się, że Służewiec to nie tyl-
ko dzielnica pracy, ale może też być 
miejscem zamieszkania. Początki 
nie były łatwe. Mieszkańcy skarży-
li się na te same problemy, które 
wskazywali pracownicy. Z każdym 
pojawiającym się osiedlem miesz-
kaniowym ta sytuacja ulegała jed-
nak zmianie. Pierwsze pojawiły się 
sklepy spożywcze, po nich restau-
racje, punkty usługowe i miejsca 
poświęcone rozrywce. Ten proces 
wciąż trwa, choć na ścieżce roz-
woju stanął w pewnym momencie 
wybuch pandemii.

Czy to koniec pracy w biurach?
Szacuje się, że ponad milion osób 
w samej Warszawie przeszło  
niemal z dnia na dzień na pracę 

Gdyby ktoś przyjechał na Służewiec po kilkuletniej nieobecności, mógłby nie poznać, 
gdzie trafił. Wprawdzie wciąż stoi tu 81 budynków biurowych, a powierzchnia biurowa 
przekracza milion metrów kwadratowych, ale pojawiło się tysiące mieszkań, a wraz  
z nimi mieszkańcy, usługi i życie po godzinach. A to jeszcze nie koniec zmian, których 
tempo wzrasta od ostatnich trzech lat.

Warszawski Służewiec  
– Mordoru już dawno tu nie ma

WSTĘPNIAK

Mordor to stan umysłu – powiedziałbym 
jeszcze kilka lat temu, gdy zaczynałem 
pracę w korporacji,  w sercu biurowego 
Służewca. Byłem fanem profilu  „Mordor 

na Domaniewskiej” i sam często doświadczałem absur-
dów, z których słynął Służewiec. Samochodem przy-
jechałem na Domaniewską trzy razy. Raz parkowałem 
przez 25 minut, drugim razem stanąłem tak daleko, że 
podjechałem autobusem, a za trzecim razem dostałem 
mandat za nieprawidłowe parkowanie. Po pracy stara-
łem się jak najszybciej dopaść do metra, żeby pojechać 
tam, gdzie tętniło życie towarzyskie – nad Wisłę albo 
plac Zbawiciela. Piszę o tym dlatego, że dzisiejszy Słu-
żewiec to zupełnie inna dzielnica. Zmiany zachodzące 

na tu w ostatnich latach potrafią zaskoczyć. Dzięki Sto-
warzyszeniu Lepszy Służewiec wiele z lokalnych spraw 
udało się rozwiązać w porozumieniu z mieszkańcami, 
deweloperami i władzami miejskimi. Czy wiecie, że na 
początku remontu Marynarskiej ulica Postępu miała być 
zamknięta? Dzięki rozmowom i negocjacjom udało się 
zachować jej przejezdność przez długie lata przebudo-
wy. Kolejnym milowym krokiem w działaniach Lepszego 
Służewca było stworzenie projektu parku linearnego, 
który wreszcie ma zostać zrealizowany. Nie piszę tego, 
by chwalić się naszymi sukcesami, ale pokazać, jak wiele 
można zdziałać, gdy połączy się siły i spojrzy na dzielnicę 
nie z perspektywy jednej nieruchomości czy ulicy, ale 
całości – żywego i rozwijającego się ekosystemu. Przed 

nami kolejne zmiany, o których chcemy opowiedzieć, 
pokazując konkretne przykłady. W tekście, do którego 
zachęcamy, skupiliśmy się więc na kilku aspektach: hi-
storii Służewca, która ukształtowała dzielnicę, nowator-
skiej formie pracy na przykładzie coworkingów, a także 
tożsamości budynku, która pozwala wyróżnić się z tłu-
mu. Na koniec kilka słów na temat tego, co czeka Służe-
wiec w najbliższych latach. Naszym zdaniem przyszłość 
zapowiada się intrygująco, więc zachęcam wszystkich 
Państwa do lektury i poznania Służewca na nowo. Daj-
my się zaskoczyć.

SŁUŻEWIEC CIĘ ZASKOCZY

Jakub Kompa
Stowarzyszenie Lepszy Służewiec
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Zdalną. Biura opustoszały, a przed-
siębiorcy zaczęli się zastanawiać, 
czy warto jest wynajmować duże 
powierzchnie. Służewiec, podob-
nie jak inne dzielnice biurowe War-
szawy, czeka na rozwój wypadków, 
które w tej chwili trudno przewi-
dzieć. Ilu pracowników wróci po 
opanowaniu pandemii do biur?  
W tej chwili jest to około 30%.  
W czasach przed wybuchem pan-
demii z pracy zdalnej korzystało 
około 17% pracowników. Teraz 
mówi się, że taką formę będzie 
wybierało nawet dwa razy więcej 
osób. Jak będzie to rzutować na 
przyszłość?

Biuro zmieni swoje przeznacze-
nie
Jeszcze przed wybuchem pande-
mii obserwowaliśmy, że biura co-
raz częściej przechodzą ponowną 
aranżację po to, by pracownikom 
zapewnić większy komfort pracy. 
Standardy się zmieniają i coraz 
większą rolę zaczynają odgrywać 
przestrzenie wspólne takie jak 
kuchnie, miejsca do pracy cichej 
czy pokoje do odpoczynku. Nie 
jest zaskoczeniem, że w tak za-
aranżowanych biurach pracownicy 
chętniej spędzają czas. Wpływa to 

pozytywnie na ich samopoczucie 
i kreatywność. W czasach izolacji 
do biur chodzili ci, którzy chcieli – 
wiąże się to z faktem, że niektórzy 
potrzebują do pracy infrastruktury 
biurowej jak kserokopiarki, skanery 
czy szybki internet. Drugi aspekt 
wiąże się z szeroko rozumianym 
BHP: w domu rzadko kiedy inwe-
stujemy w krzesła czy stoły, przy 
których można korzystać przy 
dłuższej pracy przed komputerem. 
Trzeci dotyczy naszej potrzeby 
kontaktów z drugim człowiekiem. 
Zamknięci w domach zaczęliśmy 
tęsknić do współpracowników. 
Biuro stało się więc miejscem, które 
„wykorzystujemy” do pracy i kon-
taktów społecznych, mniej prze-
strzenią, w której musimy przeby-
wać.

Zmieniają się nasze przyzwycza-
jenia komunikacyjne
Pierwsze tygodnie izolacji odbiły 
się znacznie na sposobie prze-
mieszczania. Transport publiczny,  
z którego regularnie korzysta pra-
wie połowa z pracowników, zaliczył 
ogromne spadki sięgające 90%. Po 
zniesieniu ograniczeń sytuacja się 
poprawiła, ale nadal część osób 
pozostała nieufna w stosunku do 

tramwajów i autobusów. Zamiast 
tego znacznie wzrósł odsetek tych, 
którzy do pracy docierają rowerem 
i środkami współdzielonymi: hu-
lajnogami czy rowerami miejski-
mi. W przyszłości ten trend może 
się utrzymać, więc warto już teraz 
myśleć o zapewnieniu niezbędnej 
infrastruktury jak szatnie rowero-
we, szafki i prysznice czy parkingi 
dla jednośladów. Druga przeciw-
stawna zmiana dotyczy częst-
szego wykorzystania własnego 
samochodu, który daje poczucie 
bezpieczeństwa i wygody i choć 
wiąże się zazwyczaj ze staniem   
w korkach, jest często wybieranym 
środkiem transportu. Kilka lat temu 
na Służewcu sytuacja parkingowa 
była mało atrakcyjna. W okolicy 
biurowców codziennie pojawiało 
się około 20 tysięcy samochodów, 
a miejsc parkingowych jest prawie 
cztery razy mniej. Nie dziwiło więc, 
że kierowcy zajmowali każdą wol-
ną przestrzeń niezależnie od tego, 
czy była ona przeznaczona na par-
kowanie, czy nie. Sytuacja zmienia 
się wraz z tym, że coraz więcej 
właścicieli budynków otwiera swo-
je parkingi przy budynkach dla 
wszystkich zainteresowanych, nie 
tylko pracowników firm najemców. 

Jaki będzie Służewiec w najbliż-
szych latach
Przewidywanie przyszłości dla ta-
kiej dzielnicy jak Służewiec jest za-
daniem niezwykle trudnym. Przez 
lata przechodził wiele razy znaczną 
metamorfozę – z dzielnicy prze-
mysłowej w biurową, czy ze stricte 
biurowej w biurowo-mieszkalną. 
Dodatkowym czynnikiem unie-
możliwiającym trafne przewidy-
wania jest tempo zmian w czasach,  
w jakich żyjemy. Niemniej można 
pokusić się o pewne przypusz-

czenia. Kilku deweloperów pla-
nuje wyburzenia biurowców pod 
zabudowę mieszkaniową, inni 
modernizują biura z klasycznych 
na przestrzenie współdzielone, 
biura na godziny czy coworking. 
Planowane są kolejne inwestycje 
mieszkaniowe, bo – jak pokazuje 
sprzedaż w już zrealizowanych in-
westycjach – na dal  jest duży popyt 
na mieszkania. Mieszkanie w „Mor-
dorze” przestało być traktowane 
jako wynik braku innych możli-
wości. Sami mieszkańcy mocno 
również działają na rzecz poprawy 
lokalnych warunków życia. W tego-
rocznym Budżecie Obywatelskim 
widać było wzrost liczby i wartości 
projektów dotyczących Służewca, 
a same wspólnoty są lepiej zorga-
nizowane.

Komunikacja do poprawy
Kilka lat temu na Służewcu można 
było spędzić godzinę na odcinku 
pomiędzy biurem a wyjazdem na 
drogę wylotową, sytuacja jednak 
znacznie się poprawiła. Służewiec 
nie jest już dzielnicą, do której 
wjechać i wyjechać można tylko 
jedną z dwóch głównych dróg.  
W planach jest powstanie dodat-
kowych rond, połączenia lokalne 

z większymi drogami, budowa 
nowej linii tramwajowej łączącej  
z Metrem Wilanowska czy w dal-
szej perspektywie powstanie strefy 
płatnego parkowania. Rowerzyści 
upatrują z kolei nadziei na dogod-
ne przemieszczanie się przez pla-
nowany Park Linearny, przez który 
ma w założeniu przebiegać część 
velostrady łączącej Wolę, Ochotę  
i Mokotów z Ursynowem. 

Narodziny tożsamości na Słu-
żewcu 
Dzielnice żyją, gdy mieszkańcy  
i ludzie w nich przebywający czują 
się z nimi związani i traktują je jak 
swoje. W latach biurowców i pus-
tek po godzinach trudno było usły-
szeć od kogoś, że jest ze Służewca. 
W końcu było to tylko miejsce,  
w którym jedynie się pracowało. 
Wraz z osiedlaniem się kolejnych 
mieszkańców zaczyna się two-
rzyć wspólnota skupiona wokół 
wspólnych celów. Sądząc po tym, 
że wydarzenia na Służewcu przy-
ciągają coraz więcej mieszkańców, 
pojawiają się kolejne akcje integru-
jące społeczność lokalną, a liczba 
projektów do budżetu obywatel-
skiego rośnie, można mieć nadzie-
ję, że tak jak w przypadku innych 

dzielnic, pojawi się grupa osób, dla 
których rejon Domaniewskiej, Kon-
struktorskiej czy Bokserskiej stanie 
się ich miejscem na ziemi. Bo czy 
nie brzmi dumnie bycie Służewian-
ką i Służewianinem?

#Jakub Kompa 
Stowarzyszenie Lepszy Służewiec



10 WARSZAWA   |   KRAKÓW   |   GDAŃSK   |   WROCŁAW

Czym różni się cowork/biura flex 
od tradycyjnych biur?
 
Monika Kaczmarczyk: Biura ela-
styczne, takie jak coworking i flex, 
odpowiadają na inne potrzeby niż 
najem tradycyjny, choć mogą być 
doskonałym jego uzupełnieniem. 
Coworking jest dobrym miejscem 
dla freelancerów, małych i średnich 
firm, jednocześnie pełniąc rolę do-
datkowej przestrzeni do pracy dla 
większych organizacji, szukających 
biurek np. dla zespołów ekspe-
rymentalnych, kreatywnych czy 
projektowych. Niewątpliwą zaletą 
najmu elastycznego jest możliwość 
podpisania umowy na krótszy czas, 
miesięczny okres wypowiedzenia 
oraz brak konieczności uiszczania 
kaucji. Co więcej taka przestrzeń 
jest już gotowa i nie wymaga czę-
sto kilkumiesięcznego oczekiwania 
na zakończenie projektowania. Nie 
bez znaczenia pozostają takie kwe-
stie jak dostęp do profesjonalnej 
infrastruktury biznesowej czy spo-
łeczność, która tworzy się w prze-
strzeniach coworkingowych. Są to 
ludzie najczęściej z różnych branż, 
którzy mogą wzajemnie się wspie-
rać, a my jako operator staramy się 
stwarzać jak najwięcej okazji do  
budowania społeczności i nawiązy-
wania relacji.

Jak zmieniły się w ostatnich la-
tach oczekiwania najemców? 
Czego oczekują od biura?
 
Monika Kaczmarczyk: Można 
powiedzieć, że rozwój sektora biu-

rowego inspirowany i napędzany 
jest zmieniającym się podejściem 
najemców do miejsca pracy. Pra-
codawcy widzą dziś ten aspekt  
o wiele szerzej, coraz częściej biorą 
odpowiedzialność za jakość funk-
cjonowania, jaką oferują swoim 
pracownikom w trakcie i po godzi-
nach pracy. 
Obserwujemy ten trend od lat  
i reagujemy na niego szybko,  
w pewnych obszarach wyprzedza-
jąc rynek. Jako jeden z pierwszych 
właścicieli obiektów biurowych 
wprowadziliśmy do nich takie udo-
godnienia jak przedszkola, siłow-
nie, basen, studio jogi, kawiarnie, 
kioski, piekarnie i inne punkty han-
dlowe, ułatwiające zaspokajanie 
codziennych potrzeb. Od lat także 
bezpłatnie wynajmujemy naszym 
najemcom wysokiej klasy rowery. 
Przed naszym warszawskim biu-
rowcem przy ul. Konstruktorskiej 
zbudowaliśmy także ogólnodo-
stępny amfiteatr. Ludzie przestali 
chodzić do pracy tylko po to, aby 
wykonywać swoje służbowe obo-
wiązki. Załatwiają w obrębie miej-
sca pracy wiele życiowych spraw, 
ale ważna jest dla nich także lokal-
na społeczność i możliwość budo-
wania wartościowych relacji. 

Co zrobić, by biuro nie kojarzyło 
się z open space, ściankami dzia-
łowymi i miało atmosferę, która 
zachęca do przyjścia do niego?
 
Monika Kaczmarczyk: Design 
biura to absolutnie jedna z kluczo-
wych kwestii, decydujących o tym, 

czy użytkownicy chętnie będą do 
niego przychodzić. Przede wszyst-
kim, aby stworzyć przyjazne, atrak-
cyjne biuro, potrzebny jest czas 
na przygotowanie i przemyślenie 
poszczególnych jego aspektów 
oraz odpowiednie nakłady finan-
sowe. Stworzony przez Adgar Po-
land koncept Brain Embassy został 
obsypany wieloma nagrodami,  
a członkowie jury zwracali uwagę 
nie tylko na elementy wystroju 
przyjemne dla oka, ale przede 
wszystkim na funkcjonalność,  
przemyślane rozkłady przestrze-
ni związane z różnorodnymi ak-
tywnościami zawodowymi, strefy  
i meble dopasowane do zmieniają-
cych się w ciągu dnia potrzeb, eko-
logiczne rozwiązania. W naszych 
coworkach zaplanowaliśmy wy-
godne miejsca do odpoczynku i in-
tegracji, w pełni wyposażone kuch-
nie (m.in. w ekspresy ze świetną 
kawą, płyty indukcyjne, piekarniki, 
liczne przestronne lodówki), strefy 
cichej pracy, sale spotkań z możli-
wością organizacji różnego rodzaju 
warsztatów i konferencji, nap ro-
omy (pokoje do drzemek), liczne 
budki telefoniczne, w końcu także 
wygodne, doskonale wyciszone  
i doświetlone światłem dzien-
nym biura, z otwieranymi oknami,  
a nawet z dostępem do tarasów. 
Nie zapomnieliśmy też o znacze-
niu ruchu, stąd regulowane biurka, 
huśtawki, rowerowe stacje łado-
wania telefonów komórkowych, 
minisiłownie czy worki bokserskie. 
Dbamy też o bogatą zieleń, pozwa-
lamy na przyprowadzanie zwierząt. 

Do takiego miejsca naprawdę chce 
się wracać.  

Czy biuro ma być naszym drugim 
domem?
 
Monika Kaczmarczyk: Nie, zdecy-
dowanie nie chcemy ani konkuro-
wać, ani zastępować domu. Różne 
wspólne z domem elementy wy-
posażenia Brain Embassy mają na 
celu zapewnienie zdrowia i kom-
fortu. Np. wszelkiego rodzaju na-
czynia, garnki, patelnie w naszych 
kuchniach nie służą temu, aby 
udawać dom, ale umożliwić przy-
gotowanie lub odgrzanie jedzenia 
w zdrowy sposób. Nap room to nie 
miejsce na regularny sen, a krótką, 
energetyzującą drzemkę czy chwi-
lę na medytację w samotności. 
Chcemy stworzyć swego rodzaju 
trzecią przestrzeń pomiędzy do-
mem a pracą, w której znaczną 
rolę odgrywa dbałość o zdrowie  
i dobrostan użytkowników na-
szych przestrzeni.

Podczas ograniczeń covidowych 
wiele osób zrezygnowało z pra-
cy w biurach (przychodzi około 
30% pracowników). Czy prze-
strzenie wspólne są bezpieczne?
 
Monika Kaczmarczyk: Z czystym 
sumieniem możemy powiedzieć, 
że zrobiliśmy co w naszej mocy, 
aby wnętrza Brain Embassy były 
bezpieczne. Stosujemy wszystkie 
środki zalecone przez sanepid, któ-
re obejmują częstą dezynfekcję po-
wierzchni wspólnych, dostosowa-

liśmy stanowiska pracy do zaleceń 
social distancingu, zmniejszając ich 
liczbę o połowę. Część sal evento-
wych i tarasów przearanżowaliśmy 
na miejsca pracy. W naszych prze-
strzeniach nie ma również mate-
riałów, na których gromadzą się 
drobnoustroje niebezpieczne dla 
zdrowia, a powierzchnie wykonane 
są z materiałów łatwych do czysz-
czenia i dezynfekcji. 
W celu zapewnienia najwyższe-
go poziomu bezpieczeństwa  
w naszych budynkach korzystamy  
z technologii, jaką jest sztuczna in-
teligencja. Przykładem jej zastoso-
wania są windy uczące się godzin, 
w których najemcy przybywają do 
budynku i na podstawie zebranych 
informacji mechanizm wysyła je 
na parter. Natomiast dzięki współ-
pracy z MrMobi użytkownicy przy 
użyciu własnego smartfona mogą 
otwierać bramy, drzwi czy szlaba-
ny. Takie rozwiązania pozwalają 
na ograniczenie kontaktu z po-
wierzchniami narażonymi na naj-
większe zanieczyszczenia. 
Nasi memberzy widzą i doceniają 
nasze starania, o czym świadczy 
pozytywny feedback, jaki od nich 
otrzymujemy. Często słyszymy, że 
czują się bardzo bezpiecznie i do-
ceniają troskę o ich komfort i zdro-
wie, jaką im okazujemy m.in. po-
przez dostosowywanie przestrzeni 
oraz jasną komunikację dotyczącą 
nowych zasad rozsyłanych w for-
mie przyjaznych newsletterów. Na 
naszej powierzchni funkcjonują 
również kolorowe bransoletki in-
formujące o preferowanym sposo-

bie, w który chcemy komunikować 
się z innymi Brainerami. 

Dla kogo są takie rozwiązania? 
Wiele osób kojarzy je głównie ze 
startupami.
 
Monika Kaczmarczyk: Rozwiąza-
nia elastyczne, jak wspomniałam 
wcześniej, są skierowane wbrew 
pozorom do dość szerokiej grupy 
odbiorców: od freelancerów przez 
start-upy aż do zespołów projekto-
wych dużych korporacji. Zdarza się, 
że pracodawcy dzielą zespoły na 
mniejsze grupy projektowe i prze-
noszą je do przestrzeni elastycz-
nych, tym samym ograniczając ry-
zyko rozprzestrzeniania się wirusa 
w firmie. Ciekawym nowym tren-
dem jest także tworzenie tzw. biur 
satelickich, gdzie przedsiębiorstwo 
w miejsce jednej dużej przestrzeni 
wynajmuje kilka mniejszych biur 
w różnych częściach miasta, ogra-
niczając konieczność dłuższych 
dojazdów pracowników. Mam na-
dzieję, że firmy w Polsce otworzą 
się na takie podejście. Widzę w nim 
wiele zalet. W czasach pandemii 
najistotniejszym byłoby ogranicza-
nie kontaktów z innymi osobami, 
zwłaszcza w komunikacji miejskiej. 
Dla pracowników przełożyłoby się 
to na krótszy czas dojazdu do biu-
ra, a dla miast – na mniej korków.

Brain Embassy/BeYourself dzia-
łają już od jakiegoś czasu. Co  
z perspektywy zaskoczyło was, 
jeśli chodzi o zachowania / prefe-
rencje członków/użytkowników?

Miejsce pracy wymyślone na 
nowo, czyli biura elastyczne
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Monika Kaczmarczyk: Nie mogę 
powiedzieć, że nas to zaskoczyło, 
ale bardzo nas wzruszyła rosnąca 
rola społeczności w biurze. Rynek 
nieruchomości biurowych obser-
wujemy od ponad 20 lat i z roku na 
rok coraz większe znaczenie zysku-
je nie to, jak biuro jest urządzone, 
a ludzie, którzy tam pracują. Wi-
dzimy, że program merytoryczny 
skupiony na wzmacnianiu relacji 
między użytkownikami przestrze-
ni powoduje, że firmy nie tylko 
pracują wydajniej, ale poziom 
stresu jest u nich niższy. I chociaż 
ten aspekt od początku tworzenia 
Brain Embassy był dla nas kluczo-
wy, nie przewidzieliśmy, że wynik-
nie z tego tyle pięknych nowych 
przyjaźni, biznesów, a nawet mał-
żeństwo. 

Biuro staje się ekosystemem. 
Pracujemy w nim, a później po 
pracy możemy skorzystać np. 
z amfiteatru. Czy to oswajanie 
Służewca, czy odpowiedź na 
potrzeby najemców i pracowni-
ków?

Monika Kaczmarczyk: Moim zda-
niem i jedno, i drugie. Od dawna 
zależy nam na poprawie jakości 

życia na Biznesowym Mokoto-
wie, aby sąsiedzi czerpali korzy-
ści z tego, że jesteśmy w pobliżu,  
a pracownicy chcieli spotykać się 
po godzinach ze znajomymi w tej 
części miasta, ożywiając lokalne 
restauracje, sklepy, punkty usługo-
we. Amfiteatr jest miejscem, które 
umożliwi interakcję pomiędzy 
tymi grupami. Wiążemy z nim duże 
nadzieje i bardzo liczymy także na 
oddolne inicjatywy, wynikające 
z potrzeb lokalnej społeczności. 
Głęboko wierzę, że wraz z okolicz-
nymi mieszkańcami i wszystkimi 
chętnymi będziemy mogli współ-
tworzyć program eventowy i ka-
lendarz wydarzeń artystyczno-roz-
rywkowych dla tego obiektu.

Amfiteatr to bardzo niestandar-
dowa inwestycja. Jaki jest jego 
cel i korzyść dla właściciela nie-
ruchomości?

Monika Kaczmarczyk: Tak to 
prawda – inwestycja jest niestan-
dardowa i odzwierciedla pionierski 
sposób myślenia całego zespo-
łu Adgar Poland. Nie myśleliśmy 
o amfiteatrze jak o sposobie na 
wzrost dochodu, choć oczywiście 
istnieje możliwość jego komer-

cyjnego wynajęcia, ale przede 
wszystkim jako o miejscu, które 
będzie wspierało budowanie spo-
łeczności oraz integrację istnieją-
cej. Zależy nam na przyciągnięciu 
uwagi mieszkańców w taki sposób, 
aby na Służewcu powstała zgodna 
i wspierająca się wspólnota.

Jaka będzie przyszłość biur? 
Więcej coworków? Czy pracow-
nicy po pandemii wrócą?

Monika Kaczmarczyk: Niewątpli-
wie przyszłość stoi pod znakiem 
zapytania. Upłynęło jeszcze zbyt 
mało czasu, żeby powiedzieć, jak 
będą wyglądać powroty do biur. 
Z pewnością część pracowników 
nadal boi się powrotu, ale wie-
rzę, że ostatecznie do nich wrócą, 
bo naszą naturalną potrzebą jest 
rozwój i chęć przebywania wśród 
innych ludzi, a z nowym wirusem 
będziemy musieli nauczyć się żyć. 
Rynek nieruchomości biurowych 
jest już dojrzały, przeszedł wiele  
i jest gotowy na sprostanie kolej-
nym wyzwaniom. 

#Redakcja
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Więcej za mniej, czyli przewaga 
niskich cen
Pandemia skłoniła większość wła-
ścicieli firm i tych, którzy wynaj-
mują biura i za nie płacą, do zwe-
ryfikowania swoich potrzeb. Część 
dużych graczy zdecydowała się 
na podnajem powierzchni swoim 
partnerom biznesowym, część 
renegocjowała wielkość wynaj-
mowanej powierzchni przy podpi-
sywaniu umowy i przeprowadzce. 
Jest to jak najbardziej uzasadnio-
ne podejście, jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że w biurach po wakacjach 
wciąż pracuje około 30% zatrud-
nionych, większość firm prowadzi 
w jakiejś formie pracę rotacyjną, 
a część dała pracownikom możli-
wość pracy zdalnej nawet do końca 
roku. Według danych po pandemii 
do biur nie wróciło 1,2 miliona pra-
cowników! 
Nie znaczy to jednak, że na fali 
zmian trzeba zmniejszać wynaj-
mowane powierzchnie. Po pierw-
sze pracownicy do biur wrócą. 
Nie dzieje się to natychmiastowo, 
bo praca zdalna ma swoje zalety. 

Przed pandemią chęć takiej formy 
pracy deklarowało 79% badanych, 
nie dziwi więc, że korzystają z ta-
kiej możliwości, skoro jest ku temu 
okazja. Niemniej coraz więcej firm 
dostrzega wady w funkcjonowa-
niu zespołów zdalnych. Problemy 
w komunikacji, spadek zaangażo-
wania pracowników, rozpad więzi 
społecznych czy wreszcie prozaicz-
ny brak dostępu do biurowej infra-
struktury – to powody, dla których 
coraz częściej mówi się o wprowa-
dzeniu obowiązku pracy w biurze 
przynajmniej dwa-trzy dni w tygo-
dniu. Drugim elementem za tym, 
by nie zmniejszać wynajmowanej 
powierzchni, jest bezpieczeństwo. 
Zachowanie odległości nie jest 
możliwe w ciasnych, zatłoczonych 
biurach, więc warto przy aranżo-
waniu przestrzeni nie patrzeć tylko 
przez pryzmat arkusza kalkulacyj-
nego, ale i wygody pracowników. 
Przestrzenie wspólne, takie jak 
kuchnie, pokoje do wypoczynku 
czy kafeterie, nie tylko pozwalają 
na wymianę informacji pomiędzy 
pracownikami i zwiększają ich kre-

atywność, ale także wpływają na 
morale zespołu. Nie warto więc za 
wszelką cenę zmniejszać wynaj-
mowanej powierzchni, by zmieścić 
jak największą liczbę pracowników. 
Pod tym względem Służewiec wy-
grywa z innymi dzielnicami biu-
rowymi: za tę samą cenę najmu 
można mieć 20–30% więcej po-
wierzchni do wykorzystania.

Biura szyte na wymiar
Spojrzenie na biuro jako przestrzeń 
pracy ewoluowało w ciągu kilku lat 
w bardzo dużym stopniu. To nie 
tylko lokal, który należy podzielić 
ściankami działowymi, umeblować 
i wtłoczyć do niego pracowników. 
To miejsce, które ma być tak zapro-
jektowane, by maksymalizować 
efektywność zespołu, zapewnić 
poczucie komfortu, a przy okazji 
działać pobudzająco na kreatyw-
ność. Nie bez przyczyny w biurach 
pojawiły się kolorowe kanapy czy 
poduszki, na których można pra-
cować, jednocześnie dając kręgo-
słupowi odpocząć. Firmy coraz czę-
ściej idą dużo dalej, by sprawić, że 

biuro zacznie się kojarzyć pozytyw-
nie. Na Służewcu zobaczymy więc 
w biurach pokoje do zabaw dla 
dzieci, zjeżdżalnię, pokoje przygo-
towane do ucięcia sobie drzemki 
czy kolorowe neony. Wszystko po 
to, by pracownicy chcieli przeby-
wać w wynajmowanym miejscu. 
Każda firma ma jednak indywidual-
ne potrzeby i powinna zastanowić 
się nad tym, czego tak naprawdę 
potrzebuje, bo wstawianie stołów 
do piłkarzyków, na których nikt nie 
chce grać, tylko dlatego, że stało się 
to modne, nie ma sensu. Są firmy, 
które specjalizują się w badaniu 
naszych potrzeb: od określenia 
optymalnych ciągów komunika-
cyjnych przez szacowanie, ile po-
wierzchni potrzebuje dany dział, 
po kalibrację wentylacji w taki 
sposób, by nie powodowała ona 
konfliktów i zaklejania nawiewów, 
z czym można spotkać się bardzo 
często. Warto więc poznać własne 
potrzeby, przedyskutować je z ze-
społem i na tej podstawie podej-
mować decyzje o wyglądzie nasze-
go nowego lub przearanżowanego 

biura. Może się okazać, że nawet 
zwykła zmiana konfiguracji miejsc, 
na których siedzą poszczególni 
członkowie zespołu, może znacz-
nie zwiększyć poziom zadowolenia 
i wydajność pracy. 
Służewiec i na tym polu ma prze-
wagę nad wieloma innymi dziel-
nicami. Po pierwsze niższe ceny 
najmu oznaczają, że zaoszczędzo-
ne pieniądze można wydać na 
optymalną, a nie budżetową aran-
żację biura. Po drugie ze względu 
na wspomniany już wyższy poziom 
pustostanów wielu zarządców bu-
dynków jest w stanie zaoferować 
dużo korzystniejsze warunki niż te, 
które oferowane są w popularnych 
lokalizacjach. Wynika to wprost  
z różnic w popycie i podaży biur 
pomiędzy Służewcem, Wolą czy 
Śródmieściem.

Wygodny dojazd
Czasy, w których podróż na Służe-
wiec była jednoznaczna z przedzie-
raniem się przez korki, na szczęście 
już minęły. Wraz z otwarciem ulicy 
Marynarskiej i wiaduktu z ulicy 
Postępu, połączeniem ulicy Woro-
nicza ze Żwirki i Wigury i planowa-
nym udrożnieniem ulicy Suwak do 
Woronicza jazda samochodem na 
Służewiec nie sprawia większych 
kłopotów. Oczywiście ruch wciąż 
jest zauważalnie mniejszy niż przed 
pandemią, ale system komunika-
cyjny z zamkniętego i ograniczo-
nego dwoma ulicami wlotowymi 
– Konstruktorską i Domaniewską 
– stał się otwarty zarówno od 

strony Ochoty, jak i centrum. Do-
jechać można wygodnie także 
innymi środkami komunikacji. Ro-
werzyści mają do dyspozycji coraz 
więcej ścieżek rowerowych, jak ta 
łącząca ulicę Woronicza ze Żwirki  
i Wigury czy wyremontowana przy 
ulicy Wołoskiej. Wkrótce będzie 
także budowana wzdłuż Konstruk-
torskiej. Właściciele budynków 
dostrzegli tę potrzebę i oferują 
korzystanie z szatni, pryszniców  
i rowerowni. Pojawiły się również 
na Służewcu huby mobilności, 
czyli parkingi, na których znaj-
dziemy urządzenia współdzie-
lone takie jak hulajnogi, rowery  
i skutery wypożyczane na minuty. 
Można więc skorzystać z tej moż-
liwości, by dojechać lub wyjechać 
ze Służewca nawet w godzinach 
szczytu. Tę samą możliwość oferują 
rowery miejskie, które w ostatnim 
roku zyskały kilka nowych stacji tyl-
ko na terenie Służewca. 
Komunikacja miejska, dzięki inter-
wencjom mieszkańców, również 
została dostosowana do obsługi 
nowo powstających osiedli. Choć 
wciąż trwają rozmowy o zwiększe-
niu floty obsługującej największą 
dzielnicę biurową, widać, że zmiany 
następują i jest przestrzeń do roz-
mów i poprawy. To sprawia, że dla 
wielu osób, zwłaszcza z południa  
i południowego zachodu warszaw-
skiego „obwarzanka”, dojazd na 
Służewiec może być dużo bardziej 
komfortowy niż przebijanie się do 
dzielnic centralnych, zwłaszcza że 
niebawem rusza przebudowa linii 

Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że pojawiło się wiele głosów wieszczących 
śmierć biur i koniec organizacji pracy, jaką znamy. W tym kontekście Służewiec, będąc 
największą dzielnicą biurową w Polsce, wydawał się na straconej pozycji. Dużo większy 
poziom niewynajętej powierzchni, w porównaniu z innymi dzielnicami Warszawy, wiek 
budynków, wreszcie problemy wizerunkowe sprawiły, że mało kto chciał na niego 
postawić. Tymczasem jest przynajmniej pięć powodów, dla których obecny kryzys może 
być dla tej części Mokotowa szansą na powrót do pierwszej ligi.

Przed Służewcem  
ciekawa przyszłość
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średnicowej, która na długie lata 
może utrudnić komunikację na osi 
północ-południe. 

Parkowanie to nie problem, choć 
wielu wciąż uważa inaczej
Większość zarządców budynków 
na Służewcu udostępnia swoje par-
kingi już nie tylko pracownikom, 
jak miało to miejsce jeszcze kilka 
lat temu, ale również przyjezdnym. 
Na samym Służewcu jest 19 parkin-
gów, na których możemy zostawić 
nasze auto bez konieczności jeż-
dżenia i szukania wolnego miejsca. 
Także ceny, wbrew obiegowym 
opiniom, nie są zaporowe. Średnio 
za godzinę zapłacimy około 4–5 
złotych, natomiast abonament 
miesięczny to koszt 150–200 zł, 

czyli mniej niż zapłacimy w wielu 
innych lokalizacjach. Służewiec ma 
największą liczbę miejsc parkingo-
wych w przeliczeniu na metr kwa-
dratowy powierzchni biurowej. 
Oznacza to, że gdy wynajmiemy 
biuro na Służewcu, najprawdo-
podobniej bez trudu dostaniemy  
w pakiecie miejsca parkingowe, co 
w niektórych dzielnicach Warszawy 
jest luksusem. Różnicę w cenie naj-
mu wynikającą z niższych stawek 
można więc przeznaczyć na dodat-
kowe miejsca dla pracowników, co 
z pewnością docenią zmotoryzo-
wani. 

Służewiec to nie tylko miejsce do 
pracy
Jednym z trzech głównych „grze-

chów” tej dzielnicy było to, że po 
godzinach otwarcia biur życie 
zamierało. Wraz z ostatnimi sa-
mochodami, które wyjeżdżały ze 
Służewca, do kolejnego poranka 
zapadała cisza. Niektórzy miesz-
kańcy cenili sobie ten stan, ale 
większość oczekiwała, że w okoli-
cy będzie możliwość załatwienia 
swoich spraw, skorzystania z usług 
czy zrobienia zakupów. To zmie-
niło się, gdy liczba mieszkańców 
Służewca się podwoiła, co nastąpi-
ło w ostatnich trzech latach. Wraz 
z nimi pojawiła się oferta gastro-
nomiczna, usługi takie jak fryzjer, 
joga czy siłownia, a także wyda-
rzenia kulturalne. Jest coraz więcej 
powodów, dla których nie należy 
już traktować Służewca jako miej-

sca wyłącznie związanego z pracą. 
Przed, w trakcie lub po jej zakoń-
czeniu można bowiem wykorzy-
stać możliwości, które się pojawiły, 
i załatwić wiele spraw zazwyczaj 
czekających na powrót do miejsca 
zamieszkania. Pracownicy często 
podkreślali, że chętnie skorzystali-
by z miejsc, do których można iść 
w piątek po pracy z zespołem lub 
ze znajomymi, bez konieczności 
przejazdu. Teraz to jak najbardziej 
możliwe, zwłaszcza że oprócz 
amfiteatru przy Konstruktorskiej 
jest również zagłębie restauracyj-
no-rozrywkowe przy Postępu czy 
kilka restauracji, znajdujących się  
w odległości spaceru. Warto rów-
nież rozważyć skorzystanie z si-
łowni, basenu czy zajęć jogi.

Jaka będzie przyszłość Służewca?
Współczesne czasy określa się jako 
turbulentne, nieprzewidywalne  
i zmienne jak żadne inne wcześniej. 
Nie można więc z pełną odpowie-
dzialnością przewidzieć, jak będzie 
wyglądała sytuacja za miesiąc, rok 
czy pięć lat. Jest jednak na hory-
zoncie Służewca kilka wydarzeń, 
które dają nadzieję, że ta dzielnica 
odegrać może znaczącą rolę wśród 
dzielnic biurowych. Realizacja par-
ku linearnego, która zbliża się do 
rozpoczęcia, poprawi komunikację 
i zapewni miejsce mieszkańcom 
oraz pracownikom. Planowane 
połączenie tramwajowe ronda 
Unii Europejskiej oraz Metra Wi-
lanowska dodatkowo zmniejszy 
liczbę pasażerów podróżujących 

na Służewiec komunikacją miejską 
najpopularniejszymi liniami. Poja-
wić się również powinni przedsię-
biorcy, którzy będą optymalizować 
koszty i dążyć do maksymalizacji 
efektów, z myśl zasady „Więcej za 
mniej”. Dla wielu może się okazać, 
że elastyczna oferta biurowa i for-
my najmu, jak coworkingi czy biu-
ra typu flex, będą odpowiedzią na 
wyzwania, jakie nastąpią w najbliż-
szych miesiącach i latach. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu Służewiec 
będzie w dalszym ciągu stawał się 
dzielnicą, w której chce się praco-
wać i mieszkać.

#Jakub Kompa 
Stowarzyszenie Lepszy Służewiec
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Dostrzegliśmy, że sytuacja komu-
nikacyjna na Służewcu jest daleka 
od doskonałości. Szukaliśmy więc 
sposobów na zapewnienie naszym 
najemcom sprawnego i efektyw-
nego dotarcia do pracy. Rower 
wydał nam się idealnym rozwią-
zaniem, jeszcze zanim zaczęła 
się pandemia i nastąpił zdecydo-
wany wzrost jego popularności. 
Jest tani w eksploatacji, pozwala 
ominąć korki, ale co ważniejsze 
jest zdrowy, a korzystanie z niego 
ekologiczne. Same zalety. Kiedy 
sobie to uświadomiliśmy, postano-
wiliśmy skupić się na znalezieniu 
skutecznych rozwiązań służących 
tym, którzy korzystają z rowerów  
w drodze do pracy. 

Jak odbierają te ułatwienia na-
jemcy?
Z rozmów z nimi jednoznacznie 
wynika, że podobają im się nasze 
ułatwienia, które mają służyć ro-
werzystom. Jesteśmy z tego bar-
dzo zadowoleni, bo to oznacza, że 
prawidłowo zidentyfikowaliśmy 
potrzebę. Użytkownicy jednośla-
dów mają u nas możliwość wy-
godnego zaparkowania pojazdu 
w budynku, skorzystania z szatni  
i prysznica, co jest dla większości  
z nich warunkiem, by traktować ro-
wer jako środek transportu. Trudno 
jest zachęcać ludzi do korzystania 
z rowerów, jeśli nie mają się gdzie 
umyć i przebrać, więc takie rozwią-
zanie było dla nas priorytetem. Za-
uważyliśmy, że jest to zachęta dla 
tych, którzy dotychczas korzystali 
z transportu publicznego czy wła-
snego samochodu. Zwykle obser-
wowaliśmy wzrost zainteresowa-
nia rowerami tylko w sezonie, ale 
coraz więcej osób korzysta z nich 
przez cały rok. Pandemia wpłynę-
ła na liczbę osób korzystających  
z biur, ale procentowo wzrosło 
zainteresowanie rowerami. Wy-
bierając je przy okazji budowania 
kondycji, zachowujemy również 
zalecany dystans społeczny, co nie 
zawsze jest możliwe w przypadku 
transportu publicznego. 

Na ile sami najemcy interesują 
się infrastrukturą i usprawnie-
niami dla rowerzystów?
Zauważyliśmy, że coraz więcej lu-
dzi korzystałoby z rowerów, gdyby 
mieli odpowiednią infrastrukturę,  

a nie tylko stojaki przed budyn-
kiem. Samochodem często mar-
nujemy czas w korkach i poszu-
kiwaniu miejsca parkingowego,  
a do tego rośnie nasza świado-
mość, że nie jest to ekologiczny 
środek transportu. To sprawiło, że 
naszym celem stało się takie prze-
aranżowanie przestrzeni w bu-
dynku, by stał się przyjazny rowe-
rzystom i zachęcał do korzystania  
z tej formy transportu. Oprócz wy-
budowania ogólnodostępnej ro-
werowni na parterze w budynku,  
a nie w piwnicy, jak to zwykle bywa, 
zakupiliśmy rowery, które mogą być 
wypożyczane przez najemców. 

Jak z perspektywy właściciela 
budynku zrobić wrażenie na na-
jemcach?
Najważniejsze to zorientowanie 
się, jakie tak naprawdę są ich po-
trzeby i oczekiwania. Kiedyś liczyła 
się tylko przestrzeń na ustawienie 
biurowych sprzętów, teraz to coraz 
częściej miejsce, które ma inspiro-
wać do działania. Mając to na uwa-
dze, każdy właściciel musi zadać 
sobie pytanie, co może zrobić, żeby 
usatysfakcjonować najemców  
i sprawić, że budynek będzie wy-
różniał się na tle innych. Niezbędne 
do tego jest nadanie budynkowi 
indywidualnego charakteru i tożsa-
mości. Musi to być coś, co zostanie 
w pamięci i sprawi, że wizyta w nim 
będzie niezapomniana. By to uzy-
skać, przeprojektowaliśmy nasze 
lobby wejściowe na miejsce prze-
strzenne i wypełnione roślinno-
ścią. Staraliśmy się też zaoferować 
coś naprawdę wyjątkowego, stąd 
otwarta rowerownia i pierwsza na 
Służewcu myjnia dla rowerów. To 
elementy, które pozwalają zapa-
miętać nasz budynek.
W ostatnich miesiącach większą 
uwagę zwróciliśmy na elastycz-
ność najmu i cyfrowe narzędzia do 
komunikacji. W naszym przypadku 
zbiegło się to z udostępnieniem 
narzędzia, nad którym pracowali-
śmy od dłuższego czasu. Aplikacja 
Tulipan House dzięki swoim moż-
liwościom stała się odpowiedzią 
na wiele problemów, które poja-
wiły się wraz z pandemią. Umoż-
liwia bezkontaktowe korzystanie 
z wielu funkcji budynku i pomaga  
w zachowywaniu dystansu spo-
łecznego.

Co możemy załatwić przez tę 
aplikację?
Po pierwsze mamy dostęp do 
wszystkich niezbędnych informacji 
związanych z budynkiem, a także 
z ludźmi, którzy pracują w Tulipan 
House. Ponadto można dzięki niej 
zamówić jedzenie i zostać poin-
formowanym o tym, kiedy jest do 
odbioru, co sprawia, że nie musimy 
stać w kolejce. W samym budynku 
dzięki aplikacji możemy zarezer-
wować sale konferencyjne, które 
wybierzemy ze względu na liczbę 
osób tak, by zapewnić bezpieczne 
warunki prowadzenia spotkania. 

Czy najemcy stali się w ciągu 
ostatnich kilku lat bardziej świa-
domi swoich potrzeb i oczeki-
wań?
Takie zjawisko daje się zauważyć,  
a potrzeby szybko się zmieniają. 
Im więcej jest dostępnych na ryn-
ku możliwości i rozwiązań, tym 
bardziej rośnie potrzeba włączenia 
ich do swojej oferty. Najbardziej 
rozpowszechnione są oczekiwa-
nia związane z wykorzystaniem 
najnowszych technologii, szybkim 
internetem czy wygodnym dojaz-
dem do pracy. Sama praca musi 
również dać możliwość zachowa-
nia równowagi pomiędzy obowiąz-
kami a wypoczynkiem. Na to zwra-
cają uwagę najemcy. Obowiązkiem 
właścicieli budynków staje się więc 
podążanie za tymi zmianami i speł-
nianie oczekiwań. Przejście wielu 
pracowników na tryb pracy zdalnej 
było dużym wyzwaniem w związku 
z samą organizacją pracy oraz za-
pewnieniem bezpieczeństwa tym, 
którzy wybierają biura. W pierwszej 
kolejności musimy zapewnić jasne  
zasady dystansowania społecz-
nego obowiązujące w budynku, 
wystarczającą przestrzeń do ich 

stosowania i ułatwienia związane 
z obsługą takich potrzeb jak zama-
wianie jedzenia, dostęp do biur czy 
systemu rezerwacji. Począwszy od 
przestronnego lobby, skończywszy 
na salach konferencyjnych o odpo-
wiedniej wielkości i układzie. Przy-
stosowaliśmy przestrzenie w Tu-
lipan House do tego, by spełniały 
te wymogi, zapewniając dogodne 
rozwiązania dla osób, chcących się 
spotkać w bezpiecznej przestrzeni, 
która jest dezynfekowana. Jak wi-
dać wymagania są bardzo różne  
i zależą od wielu czynników, które 
zarządzający budynkami muszą 
brać pod uwagę.

Jakie zmiany na rynku są trwałe 
i zostaną po ustąpieniu pande-
mii?
Sytuacja, z którą mamy do czy-
nienia, nie jest typowa. Dlatego 
niezwykle trudno przewidzieć, 
jaki będzie miała wpływ na nasze 
zachowanie w przyszłości. Najem-
cy z pewnością oczekują większej 
elastyczności, jeśli chodzi o orga-
nizację pracy. Praca zdalna to duże 
wyzwanie zarówno dla właścicieli 
budynków, jak i najemców, ale biu-
ra są i będą potrzebne. W codzien-
nym funkcjonowaniu nie można 
się obyć bez kontaktów z drugim 
człowiekiem, z naszymi współpra-
cownikami i znajomymi, by utrzy-
mywać więzi społeczne. To z kolei 
pozwala na uzyskiwanie większej 
produktywności i budowania ze-
społu, bez którego trudno jest 
działać. Interakcje z innymi ludźmi 
dają nam możliwość wymiany do-
świadczeń, dyskutowania pomy-
słów, spojrzenia na zagadnienia  
z innej perspektywy, poszerza-
nia horyzontów. Dlatego jednym  
z rosnących zjawisk, jeśli chodzi  
o biura, jest tworzenie przestrze-

ni wspólnych, powstawanie co-
workingów czy korzystanie z biur  
w elastyczny sposób, na przykład 
wynajem biur na godziny. Najemcy 
oczekują elastycznych form najmu, 
przestrzeni współdzielonych czy 
aranżowania biur tak, by spełniały 
ich indywidualne potrzeby. Rolą 
zarządcy jest w tych trudnych cza-
sach poszukiwanie wspólnych roz-
wiązań i wspieranie firm. 

Rowery są przez wielu uważane 
za najbezpieczniejszy środek 
transportu i komunikacji. Może 
jest to tylko przejściowe zjawi-
sko?
To trwała część systemu komuni-
kacji, wymagająca dostosowania 
infrastruktury do swoich potrzeb. 
Obserwujemy te zmiany zresztą 
nie tylko w Warszawie, ale i w ca-
łej Europie. Lokalne władze dążą 
do tego, by sprostać oczekiwa-
niom właścicieli jednośladów. 
Buduje się coraz więcej ścieżek 
rowerowych, a w budynkach 
standardem stają się dedykowa-
ne rowerzystom udogodnienia. 
„Trend” nie jest pojęciem wła-
ściwym, ponieważ zakłada, że 
dane zjawisko będzie się rozwijać  
w krótkim okresie, tymczasem 
rowery na dobre stały się zna-
czącym środkiem komunikacji w 
 miastach. Władze miast powinny 
wspierać ten środek komunikacji 
w trosce o środowisko naturalne, 
zwłaszcza o czystość powietrza, 
walkę z korkami czy bezpieczeń-
stwo. Konieczne jest skoncen-
trowanie się na rozwiązaniach  
w infrastrukturze, które pozwolą 
na komfortowe i bezpieczne po-
ruszanie się po mieście. Ze swojej 
strony w Tulipan House uczyni-
liśmy infrastrukturę rowerową 
ważną częścią naszego budyn-
ku. Dowodem tego, że idziemy  
w dobrym kierunku, jest uzyska-
nie przez nasz budynek platynowe-
go poziomu certyfikatu CycleScore, 
który przyznawany jest na podsta-
wie oceny tego, jak bardzo budynek 
jest przyjazny rowerzystom.

Jak będzie wyglądała przyszłość 
budynków? Będzie mniej prze-
strzeni biurowej, czy będzie ona 
lepiej dostosowana do potrzeb 
najemców?
Jak już wspomnieliśmy, budyn-
ki nie znikną z miast, nawet jeśli 
chwilowo są mniej wykorzysty-
wane niż dotychczas. Pełnią one 
bardzo istotną rolę i tak będziemy 
je nadal postrzegać. Jednocześnie 
powstaje wiele nowych projektów, 
które mają zapewnić nowoczesną 
przestrzeń biurową. Nie można 
generalizować i powiedzieć, że 
najemcy będą zmniejszali po-
trzebną im przestrzeń. To bardzo 
indywidualna sprawa. Może być 
tak, że choć będziemy mieli mniej-
szą liczbę pracowników w biurze  
w danej chwili, to sama przestrzeń 
się nie zmniejszy, tylko zostanie 
inaczej zaprojektowana. Część  
z najemców może chcieć przepro-
jektować swoje biura tak, by za-
pewniały większe bezpieczeństwo 
swoim pracownikom, miały więcej 
przestrzeni wspólnych i były bar-
dziej dostosowana do tego, czego 
potrzebuje dana firma. Elastyczna 
przestrzeń biurowa będzie coraz 
bardziej oczekiwaną formą najmu, 
a na znaczeniu najprawdopodob-
niej zyska system współdzielenia 
biur. Przykładem takiego rozwią-
zania są biurka, które wynajmuje 
się na godziny bądź rezerwuje  
w firmie, zamiast posiadania wła-
snego, stałego miejsca. Dla właści-
cieli budynków najważniejsze jest 
zapewnienie takich możliwości  
i zorganizowanie całego syste-
mu pracy. Muszą oni włączyć się 
aktywnie w proces zmian i wspo-
magać najemców w dążeniu do 
osiągnięcia optymalnej produk-
tywności i wygody pracowników. 

#Nils Kilian 
REM Asset Management

Commerz Real AG

Konkurencja, jaka panuje na rynku nieruchomości biurowych, jest bardzo ostra  
i wymaga nieszablonowych rozwiązań. Jako zarządca budynku – Commerz Real  
– myślimy o pozycjonowaniu Tulipan House przy Domaniewskiej w dłuższej 
perspektywie i chcemy, żeby nasz budynek wyróżniał się już na pierwszy rzut oka. 

Tulipan House stawia na rowerzystów. 
Skąd wzięła się taka koncepcja? 
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ABC korporacyjnego survivalu, czyli 
jak przetrwać w gąszczu targetów, 
ASAP-ów i FYI

cz. 25
Ten tekst napisał 

korpodziennikarz obywatelski 

Rzadki to czas, w którym apokalip-
są nie nazywasz, drogi korpoludku, 
przekroczenia nieprzekraczalne-
go terminu dostarczenia raportu 
czy pokolorowania arcyważnego 
wskaźnika czerwonym odcieniem 
rozczarowania. O tak, ostatnie 
miesiące nie należały do najła-
twiejszych, a prawdziwa rzeczywi-
stość prześcignęła korporacyjne 
poletko absurdów o dwie długości 
zamkniętego z powodu pandemii, 
olimpijskiego basenu. Właściwie  
w szczytowym momencie restrykcji 
niełatwo było znaleźć jakąkolwiek 
otwartą placówkę, a zamaryno-
wany targetami, ASAP-ami umysł 
zmęczonego wyrobnika szukał wy-
tchnienia pośród domowych pie-
leszy, oglądając seriale na krwisto-
czerwonym N, słuchając narzekań 
nowo odkrytej rodziny przy ukła-
daniu zajmującego pasjansa lub 
zbijając pionki na szachownicy mo-
notonii szarych dni w izolacji. Nie 
zapomniałem jednak o Tobie, drogi 
czytelniku, młody adepcie trudnej 
sztuki przetrwania w korpo na ho-
łmofisie. Zapraszam do poradnika! 
Gdy firma łaskawie wypożyczyła Ci 

laptopa, wspaniałomyślnie pozwo-
liła zostać w domu, łatwo mógłbyś 
ulec złudzeniu, że dobrotliwy Pan 
nieco poluzował korporacyjną 
smycz i Wielki Brat patrzy teraz 
w innym kierunku. Pamiętaj, że 
obecnie Twój wyuczony uśmiech 
numer siedem i wyprasowana gar-
sonka od markowego projektanta 
nie mają już tak wielkiego wpły-
wu na rozwój wychuchanej kor-
poracyjnej kariery, a zaproszenie 
szefa na lunch w ogóle nie wcho-
dzi w grę. W tym specyficznym 
stanie biurowym liczą się przede 
wszystkim wiadomości mailowe, 
dlatego nie wolno Ci zapomnieć  
o hedsapowaniu i followapowaniu 
absolutnie wszystkiego! Podłącz 
się pod korespondencję zawiera-
jącą adresy poczty elektronicznej 
tuzów Twojej organizacji, informuj, 
co będziesz robił, potem wysyłaj 
podsumowanie, przypominaj już 
zaadresowane, nieistotne pytania. 
Twoja poczta ma być rozgrzana do 
czerwoności!
Stwórz sobie odpowiednią prze-
strzeń w domu. Jasne, suszarka na 
pranie, wciśnięta pomiędzy kosz 

z bielizną a rowerek dziecięcy, to 
świetny zamiennik biurka, ale… 
Firma zwykle umożliwia zabranie 
ze sobą krzesła, monitora, klawia-
tury, myszki, a niekiedy nawet ro-
utera. Wybadaj temat i korzystaj ze 
swoich nielicznych przywilejów! Na 
pohybel krzywemu kręgosłupowi, 
zmęczonemu karkowi czy rozbitej 
matrycy po nieszczęśliwym, na-
głym złożeniu suszarki. Każdy leve-
rydż jest dobry!
 Bądź wyjątkowo czujny zarówno  
w okresie zwiększonej częstotliwo-
ści pracy zdalnej, jak i bezpośred-
nio po powrocie do względnej nor-
malności. Nie daj się ponieść fali 
entuzjazmu, podlewając porzuco-
ny, biurkowy kwiatek czy rozsiada-
jąc się w wysłużonym, firmowym 
fotelu. Góra miała okazję przete-
stować funkcjonowanie na mniej-
szych obrotach, z pewnym ograni-
czeniem personelu i teraz strzeż się 
wniosków o redukcji zatrudnienia: 
wszak nie ma nic gorszego jak zo-
stać zriplejsowanym zaraz po en-
tuzjastycznym powrocie na łono 
przytulnego open space’a! 
   

 Korposłownik

1. Hołmofis. Tym razem w imię 
ponglishowego uproszczenia 
zmasakrowano angielskie słowa 
home – dom oraz office, czyli biu-
ro. Myślę, że samo przetłumaczenie 
owych wyrażeń w dużym stopniu 
wyjaśnia, na czym polega oma-
wiane zjawisko. Dodam jedynie, że 
praca zdalna w korporacji wystę-
puje często w charakterze nagro-
dy dla bardziej doświadczonego 
lub zaangażowanego pracownika.  
Z drugiej strony korpoludek 
mieszkający pod jednym dachem  
z młodocianą latoroślą czy wyma-
gającym partnerem szybko usycha  
z tęsknoty za biurem.

2. Hedsap. Od angielskich wy-
razów heads – głowy oraz up –  
w górę. Gdy dodamy wykrzyknik, 
otrzymamy ostrzeżenie przed 
niebezpieczeństwem. Dosłow-
ne tłumaczenie niewiele wyjaśni. 
Musimy sięgnąć do mowy potocz-
nej, gdzie zwrot oznacza cynk, 
zapowiedź. W korporacyjnej rze-
czywistości korzystamy z pojęcia  

w charakterze środka do umycia 
rąk, przerzucenia odpowiedzialno-
ści na kogoś innego. „Hej, jest taki  
a taki problem, w przyszłości nale-
ży omówić temat”. My swoje zro-
biliśmy, czas, aby ktoś inny znalazł 
rozwiązanie.

3. Followapowanie. Po rozkodo-
waniu ponglishowego Frankenste-
ina otrzymamy angielskie follow 
– podążać oraz wymienione w po-
przedniej definicji – up. Niewinne 
z pozoru słowa w realiach wielkiej 
firmy stają się śmiercionośną bro-
nią. Niewyczerpanym, skutecznym 
narzędziem nacisku oraz orędow-
nikiem dobrej wymówki. Zadaj 
pytania, dodawaj przypomnienia, 
regularnie wykazuj przełożonemu, 
że nie porzuciłeś tematu – historia 
korespondencji szybko zamieni się 
w skuteczną tarczę przed świętym 
gniewem prezesa. Dobrze użyty 
followap uratował już niejedną 
karierę!

4. Leverydż.  Od angielskiego 
rzeczownika leverage oznaczają-
cego przewagę. Swoisty czynnik 

usprawniający dany proces lub 
rozumiany jako zdarzenie czy oko-
liczność sprzyjającą. Sojusznik każ-
dego korpoludka. Może dotyczyć 
zwiększenia kontroli nad danym 
słupkiem czy po prostu stanowić 
ulepszenie oferowanego produktu 
lub usługi. Pojęcie rzadko występu-
je w naturalnym, jałowym środowi-
sku korporacji. 

5. Zriplejsować. Angielskie wyra-
żenie to replace – zastąpić. W tek-
ście dotyczy wyjątkowo okrutnego 
zdarzenia, jakim jest usunięcie nie-
szczęsnego korpoludka z listy płac. 
Ponownie przekonujemy się, oby 
nie na własnej skórze, jak wiele me-
tod, określeń czy zjawisk odnosi się 
w korporacyjnej rzeczywistości do 
pozbawienia obywatela środków 
do życia. Przypadek? Nie sądzę!

#Albert Kosieradzki

Uczucia, które ich łączą, nadal po-
zostają silne, jednak osłabła więź 
emocjonalna. Nie mówiąc już  
o seksie – ten przydarza się od 
czasu do czasu przy okazji świąt, 
urodzin i rocznic. Mężczyzna speł-
nia się jako ojciec i opiekun, ale nie 
jako rycerz walczący ze smokami  
i wzbudzający podziw kobiet. 
Oczywiście da się tak żyć, jednak 
tego konkretnego mężczyznę co-
raz bardziej uwiera ta sytuacja. I tu 
zaczyna się intryga. Firma, w której 
pracuje, zatrudnia nową dyrektor-
kę. Jest to kobieta dojrzała, piękna  
i bardzo energiczna. Ponieważ fir-
ma rozwija się dynamicznie, pracy 
jest mnóstwo i oboje muszą zosta-
wać po godzinach. Pewnego dnia 
ona zauważa, że skoro i tak siedzą 
we dwójkę nad stertami dokumen-
tów, nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby zmienili nudne firmowe oto-
czenie i umówili się w pobliskiej 
restauracji. Mężczyzna czuje ukłu-
cie niepokoju, jednak godzi się na 
propozycję. Nie mówi o niczym 
żonie, bo wymagałoby to zbyt wie-

le czasu i skomplikowanego tłuma-
czenia. Gdy nazajutrz przychodzi w 
umówione miejsce zauważa, że dy-
rektorka wygląda jeszcze atrakcyj-
niej niż zwykle. Oczywiście żadne  
z nich nie robi niczego nieodpo-
wiedniego. Przeglądają maile, 
studiują dokumenty i sporządzają 
notatki. Wszystko przebiega nor-
malnie, prócz jednego momentu, 
gdy ich ręce spotykają się na stole, 
a ona nieco zbyt długo patrzy mu 
w oczy. Potem czar pryska, pracują 
dalej, a potem każde z nich wraca 
do domu inną taksówką. 
Całą sytuację widzi koleżanka żony 
tego mężczyzny. Weszła do restau-
racji odebrać zamówione posiłki 
akurat w feralnym momencie, gdy 
dłonie tamtych dwojga spotkały 
się na stole. Czym prędzej dzwoni 
do przyjaciółki i dokładnie rela-
cjonuje sytuację. Trzeba przyznać, 
że niczego nie wyolbrzymia ani 
nie dodaje. Opisuje wszystko tak 
dokładnie, jak potrafi. Chce być lo-
jalna, ale też nie wydawać pochop-
nych wyroków. 

Para zaczyna się kłócić. Żona zarzu-
ca mężowi, że ukrył przed nią spo-
tkanie w restauracji, mąż twierdzi, 
że żona się czepia i że do niczego 
przecież nie doszło. I w ten spo-
sób odsuwają się od siebie jeszcze 
odrobinkę. Ona staje się bardziej 
podejrzliwa, on wykształca coraz 
silniejszą potrzebę niezależności. 
Coraz później i coraz mniej chęt-
nie wraca do domu, coraz rzadziej 
szczerze rozmawiają. Po sześciu 
miesiącach mówią sobie jedynie 
„dzień dobry” i „dobranoc”. No 
chyba, że się kłócą, a kłótnie zda-
rzają się coraz częściej i wybuchają  
z coraz bardziej błahych powo-
dów. Mężczyzna zaczyna popijać  
w pubach z kolegami. Nie spieszy 
mu się do domu, bo wie, że nie 
spotka go tam nic prócz krytyki  
i niesprawiedliwych oskarżeń. 
Pewnego dnia wypija wyjątkowo 
dużo i spotyka piękną kobietę, któ-
ra uświadamia mu, że w życiu nie 
chodzi tylko o to, by dawać, ale że 
w równej mierze sztuką jest umie-
jętność brania. A on, jak kto głupi, 

korzysta z tej okazji i bierze. A po-
tem żałuje, więc pije jeszcze więcej. 
Pieniądze szybko się kończą, więc 
dorzuca do kompletu element 
hazardu. Dzieci patrzą na upadek 
ojca, a żona występuje o rozwód.  
I trzy lata od tamtej nieszczęsnej 
kolacji spotykają się w sądzie  
w środku paskudnej sprawy roz-
wodowej, wyrywając sobie prawa 
do mieszkania, samochody, resztki 
pieniędzy i szacunku. A mężczyzna 
nie widzi żadnego związku pomię-
dzy tym piekłem, a jego decyzją, 
aby przemilczeć przed żoną spo-
tkanie w restauracji z panią dyrek-
tor. Ciekaw jestem czy Twoim zda-
niem związek taki nie istnieje, czy 
ten mężczyzna po prostu go nie 
dostrzega? 
Duże tragedie są najczęściej na-
warstwieniem małych zaniedbań. 
Nikt raczej nie podejmuje świado-
mej decyzji, że za kilka miesięcy bę-
dzie mieć kilkadziesiąt kilogramów 
nadwagi, początki choroby wień-
cowej, problemy finansowe i jakiś 
odpowiednio dramatyczny nałóg. 

Wysokie standardy odpuszczamy 
pomału, milimetr po milimetrze 
obniżając poprzeczkę, rezygnując  
z zaangażowania, szczerości i od-
wagi. Nie zachęcam do tego, że-
byś był perfekcyjny. Zamiast tego 
pomyśl jaką jedną, najprostszą 
rzecz możesz zrobić dziś lepiej 
niż wczoraj. To może być 5 minut 
spędzonych na autentycznym słu-
chaniu Twojego dziecka, przyjście 
do pracy kwadrans przed innymi  
i dokończenie zaległych zadań 
albo wysprzątanie na błysk szafki 

przy łóżku. Jeśli codziennie bę-
dziesz wprowadzał do swojego ży-
cia taką mikroskopijną zmianę, za 
rok będziesz potrzebować lunety, 
żeby zobaczyć siebie sprzed 365 
dni. Twoi znajomi będą pytali, jak 
tego dokonałeś, a Ty w odpowiedzi 
stwierdzisz, że 5 minut dziennie ro-
biłeś to, co należy. Oni nie będą Ci 
wierzyć. I mają do tego prawo.   
 
Piotr Cielecki  
Mówca&Coach 
www.piotrcielecki.pl

Wyobraź sobie czterdziestokilkuletniego mężczyznę na niezłym stanowisku w dużej 
firmie. Ma żonę, z którą są po ślubie jedenaście lat i mają dwójkę dzieci. To, czego nie 
widzisz, to że ci ludzie po etapie wzajemnej fascynacji skupili się na pracy.

5 minut może zmienić Twoje życie
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Czym różnią się testy na COVID?
Na rynku znajdziemy kilka opcji te-
stów, które mają wykryć obecność 
wirusa SARS-CoV-2 lub sprawdzić, 
czy mamy przeciwciała anty-SARS-
-CoV-2. W uproszczeniu wszystko 
sprowadza się więc do tego, jaki 
jest cel badania. Wyróżnia się dwa 
typy testów na koronawirusa: se-
rologiczne i wymazowe (wykry-
wające materiał genetyczny wi-
rusa metodą real time RT-PCR lub 
jego białkowe antygeny). Podczas 
pierwszego typu badania pobiera-
na jest próbka krwi żylnej lub wło-
śniczkowej, a kolejne dwa wiążą 
się z przeprowadzeniem wymazu  
z nosogardzieli. Tak, dokładnie 
tego, który znamy z telewizji. Testy 
na przeciwciała wykonuje się bar-
dzo szybko i bezboleśnie – perso-
nel medyczny pobiera próbkę krwi, 
a następnie oznacza obecność 
przeciwciał. Jeśli jednak chcemy 
dowiedzieć się, czy obecnie jeste-
śmy w trakcie infekcji COVID, po-
winniśmy udać się do wyznaczone-
go punktu i poddać się wymazowi.

Jak i gdzie sprawdzić, czy mamy 
koronawirusa?
Badanie real time RT-PCR pozwoli 
określić obecność materiału gene-
tycznego wirusa. To specjalny test 
molekularny potwierdzający jed-
noznacznie zakażenie SARS-CoV-2. 
Podobną informację niesie wykry-

cie antygenów białkowych wirusa 
w wymazie z dróg oddechowych. 
Test ten daje wynik szybciej niż 
badanie real time RT-PCR, ale, o ile 
wynik dodatni potwierdza zakaże-
nie, to niestety wynik ujemny nie 
daje pewności braku infekcji. Do 
niedawna nie mieliśmy możliwości 
przeprowadzenia tych badań we 
własnym zakresie, ale obecnie tro-
chę się w tej kwestii zmieniło. Wiele 
placówek medycznych oferuje ko-
mercyjne wykonanie wymazu, co 
pozwala w prosty sposób rozwiać 
wątpliwości. Takie badanie szybko 
i sprawnie zrobimy w specjalnie 
przygotowanych Punktach Pobrań 
typu „Drive&Go-Thru”, które gwa-
rantują pełne bezpieczeństwo. Na 
stronie placówki wystarczy kupić  
i opłacić wybraną przez siebie 
opcję, a potem udać się do wyzna-
czonego punktu. Wynik wymazu 
dostępny jest on-line, co zdecy-
dowanie ułatwi zadanie korpolud-
kom. Co więcej, punkty pobrań 
zlokalizowane są w całym kraju. 
Niejeden z nas korzysta przecież  
z opcji pracy zdalnej pod mami-
nym dachem lub rozkoszuje się 
morskim powietrzem. 

Po co mi test wykrywający prze-
ciwciała?
Wielu z nas zastanawia się, po co 
właściwie przeprowadzać test na 
obecność przeciwciał anty-SARS-

-CoV-2, skoro nie dowiemy się, czy 
przechodzimy infekcję. O to zapy-
taliśmy lekarza, który jest eksper-
tem w zakresie badań na COVID.
„W Polsce dość duży odsetek pa-
cjentów przebywa infekcję bez-
objawowo i badania przeciwciał 
odpowiadają na pytanie, czy dana 
osoba miała kontakt z wirusem  
i ma przeciwciała, które najpraw-
dopodobniej zabezpieczają przed 
ponowną infekcją. Z danych epide-
miologicznych z Europy ocenia się, 
że co najmniej 1%, a często nawet 
5% populacji, miało kontakt z wiru-
sem, czyli przeszło infekcję w spo-
sób objawowy bądź bezobjawowy 
i ma przeciwciała. Informacja ta jest 
ważna nie tylko dla pracownika, ale 
dla pracodawcy, bo taka osoba ma 
bardzo małe ryzyko ponownej in-
fekcji” – mówi dr Tomasz Anyszek, 
Pełnomocnik Zarządu ds. Medycy-
ny Laboratoryjnej Grupy DIAGNO-
STYKA.Badanie serologiczne iden-
tyfikujące przeciwciała pozwala też 
wykryć tych ozdrowieńców, którzy 
byli jedynie cichymi nosicielami 
wirusa, przechodząc infekcję bezo-
bjawowo. Bywa też tak, że przeszli-
śmy COVID-19, ale objawy były tak 
nietypowe, że nikt nie powiązał ich 
akurat z koronawirusem.

A może by tak zbadać pracowni-
ków?
Okazuje się, że placówki medycz-

ne swoją ofertę kierują nie tylko 
do korpoludków, ale i naszych 
pracodawców! Nie oszukujmy się 
– prędzej czy później wszyscy bę-
dziemy musieli wrócić posłusznie 
do korpobiurek i opuścić nasze 
domowe pielesze. Takie badanie 
zdecydowanie pomoże zapewnić 
bezpieczeństwo w szklanym wie-
żowcu. Gdzie wykonuje się wtedy 
testy? Są dwie opcje: standardowa  
i ta nieco bardziej luksusowa. 
Mamy  możliwość zrobienia testu 
w placówce medycznej lub zapro-
szenia medyków do korpoświata  
w celu wykonania badania dla 
większej liczby ludzi.

#Magda Więckowska

Gdy pandemia zawitała do korpoświata, pojawiło się wiele niewiadomych: jak ma wyglądać praca zdalna, kto powinien iść na 
kwarantannę i co w ogóle z testami na COVID? Ta ostatnia kwestia wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie, mimo że walka  
z koronawirusem trwa już od kilku dobrych miesięcy. Jak wykonać test we własnym zakresie, gdzie się zgłosić i które badanie  
warto zrobić? Nie martw się, znamy odpowiedzi na pytania nurtujące korpoludków.

Testy na COVID – wszystko,  
co musisz o nich wiedzieć

HOME OFFICE
Zawrzało jak w ulu w piąteczek na zoomie

Na to, co firemka w tym roku szykuje,
Gdy wirus się kręci wciąż na każdym kroku,

Do biur nikt nie wróci już do końca roku.
Kolejne miesiące w try miga przeminą -

Jesienią home office i home office zimą.
Płacze już Gabrysia, że jej uschną kwiaty,

I nie przeboleje biedna takiej straty.
Jacek by z biurowca chętnie zaś pożyczył

Fotel do masażu, bo teraz jest niczyj.
Żali się Lucynka, że to skandaliczne,

Że człowiek kupuje fatałaszki śliczne,
A nie może liczyć już na komplementy,
Na achy i ochy, bo biznes zamknięty.

Przed kim paradować? Kto styl jej pochwali?
Kto z szczerej zazdrości zzielenieje cały?

Krystian też chce wracać, bo powiem wam skrycie,
On w kuchni prowadził towarzyskie życie -

Skąpiec sobie łapał za ogon dwie sroki-
Randki więc miał w kuchni w przerwach od roboty.

Kaśka też już jęczy, że prąd poszedł w górę,
I że w domu kawy brak - ma tylko lurę.

Bartek cały w nerwach, sąsiadów ma dość,
Więc wyładowuje w mailach całą złość.
Kaśka z Karoliną z tęsknoty już wyją

Za Panem Kanapką, za słoiczkiem z chia.
Łukasz chce dojeżdżać i przez łzy wciąż prosi,

Bo krzyki i płacze dzieci ledwo znosi.
Kacper chciałby poznać wreszcie, z kim jest w teamie,

Ale nas nie pozna teraz, ani w zimie.
Zdąży się nauczyć, narobić i znudzić,
Nim pozna na żywo innych korpoludzi.

Jak tu nie zwariować? Jak przy zdrowych zmysłach
Zostać, gdy nas zamierzacie znów do domu wysłać?!

Nie chcemy! Tam przecież biuro na nas czeka!
Chcemy wrócić, by móc z biura wciąż narzekać!

ememte 

REKLAMA
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Pierwsze wrażenie, czyli jak to 
wszystko zmieści się do kajaka.
Nasza grupa była dość liczna i skła-
dała się z pięciu ojców i siódemki 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 
Gdy przygotowywaliśmy się do 
wypłynięcia, każdy z nas zadawał 
sobie jedno pytanie: jak zmieścić 
taką ilość ubrań, sprzętu i jedzenia 
w kajak? Wprawdzie przestrzeń ła-
dunkowa jest naprawdę duża (na-
wet 200 l), ale na początku trzeba 
nieźle pogłówkować i pamiętać, 
gdzie co jest na wypadek, gdyby 
trzeba było coś wyjąć, co zdarza się 
dość często. Tak czy inaczej, każdy 
miał minimum pięć litrów wody, 

jedzenie na cały tydzień, namiot, 
śpiwory i karimaty, sprzęt biwako-
wy i ubrania na przebranie. Jak się 
później okazało, większość ubrań 
wróciła do domu w stanie nieuży-
wanym, co jest lekcją na przyszłość.

Nie ma sensu walczyć z rzeką
Na spływ wybraliśmy Rospudę – 
jedną z najpiękniejszych polskich 
rzek, która płynie spokojnie, co nie 
znaczy, że nie dostarcza wrażeń 
i nie wymaga intensywnej pracy 
wiosłami. Miejscami poziom wody 
był tak niski, że szorowaliśmy po 
dnie i trzeba było przeciągać kajaki, 
na innych odcinkach wyzwaniem 

było manewrowanie w wąskich 
przesmykach między trzcinami. 
Były również momenty, w których 
zmieszczenie się pod przewróco-
nym drzewem lub między dwiema 
przeszkodami wymagała odpo-
wiedniego kąta natarcia i prędko-
ści, a błąd kończył się efektownym 
obróceniem kajaka lub lądowa-
niem w trzcinach. Po jakimś czasie 
doszliśmy do wniosku, że lepiej 
dać się prowadzić rzece niż z nią 
walczyć i spokojnie poddaliśmy się 
prądowi.

Elektroniczny detoks
Na spływie z założenia nie korzy-
sta się za wiele z elektroniki. Po 
pierwsze nie współgra ona dobrze 
z otaczającą nas wodą, po drugie 
zakłóca możliwość wspólnego po-
dziwiania widoków, odkrywania 
przyrody i prowadzenia rozmów. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że przez 
znakomitą większość czasu nie 
ma dostępu do prądu, a energia  
w powerbanków służy do łado-
wania telefonów, a nie do zabawy. 
Zresztą elektronika, jak się okazuje, 
nie jest zupełnie potrzebna, poza 
robieniem zdjęć i wysyłaniem ra-

portów pozostałym w domach 
członkom rodziny. Dzieci na co 
dzień przyzwyczajone do zdobyczy 
cywilizacji, przez tydzień odkrywa-
ły, że do dobrej zabawy wystarczy 
czasem coś tak trywialnego jak 
kawałek patyka. Ich naturalna kre-
atywność znajdowała więc ujście 
podczas tropienia żab i ślimaków, 
zabawy w chowanego, wspinaczki 

na nadrzeczne klify czy karmienia 
kur w gospodarstwach rozsianych 
w okolicy pól namiotowych.

Nic nie smakuje tak jak makaron 
na świeżym powietrzu
Podczas spływu posiłki urastają do 
rangi kamieni milowych odmie-
rzających tempo dnia. Wszyscy na 
nie czekają, bo nie tylko są okazją, 
żeby porozmawiać w grupie, ale  
i najeść się po całym dniu spę-

dzonym na świeżym powietrzu, 
które znakomicie wzmaga apetyt. 
Przebojem wyjazdu okazał się ma-
karon z serem i oliwą serwowany 
z dużej plastikowej miski. Do tego 
mieliśmy oczywiście wszelkiego 
rodzaju przekąski, jak i desery  
w postaci czekolad, ciastek i okazjo-
nalnych jagodzianek kupowanych 
po drodze, a na śniadania płatki  

z mlekiem, tortille i dżemy. Ponie-
waż co dzień, dwa zatrzymywali-
śmy się w pobliżu jakiegoś miasta, 
mogliśmy na bieżąco uzupełniać 
zapasy. Po wspólnych posiłkach był 
czas na ognisko, czytanie książek 
czy rozmowy o życiu, które w wy-
konaniu  siedmio-, ośmiolatków są 
fascynującym doświadczeniem.

Czego nauczył nas spływ
Doświadczenia, jakie płynie ze 
wspólnego spędzenia tygodnia  
w towarzystwie dzieci, trudno 
przecenić. Zwłaszcza że przez więk-
szą część dnia nic nie rozprasza  
i możliwe jest poświęcenie im peł-
nej uwagi, opowiadanie o świecie  
i wspólne rozmowy. Buduje to silną 
więź, którą trudno jest osiągnąć  
w codziennym życiu czy na 
wczasach all-inclusive, ponieważ 
spływ wymaga zaangażowania 
wszystkich we wspólne działa-
nia: wiosłowanie, rozstawianie 
obozu, gotowanie czy sprzą-
tanie. Nie ma też wiele rozpra-
szaczy, zwłaszcza w postaci 
migających ekranów, które odwra-
całyby uwagę. Są za to atrakcje  
w postaci zabaw na świeżym po-
wietrzu, obserwowania czapli i kor-
moranów, wsłuchiwania się w klan-
gor żurawi czy rozpalanie ogniska, 
przy którym piecze się kiełbaski. 
I chyba wspomnienia tych chwil 
sprawiają, że za rok już umówiliśmy 
się na kolejną wspólną wyprawę. 
Zachęcamy i Was, korpoojcowie, 
do takiej formy rozrywki i spędze-
nia czasu z dzieciakami. 

#Jakub Kompa

Pięciodniowy spływ kajakami ojców z dziećmi, jeśli z założenia nocuje się w namiotach, 
a jedzenie trzeba zaplanować na cały ten czas z góry, wydaje się dość karkołomnym 
przedsięwzięciem. Obawy rosną, gdy dodamy do tego konieczność uwzględnienia 
wszystkich możliwych warunków atmosferycznych, potencjalnych urazów wymagających 
podstawowej opieki medycznej, wreszcie zapewnienia dzieciom codziennej porcji 
rozrywki. Zapewniam jednak, że warto i – mimo że już pewnie jesteście głowami daleko 
od stanu wakacyjnych uniesień – niech ten artykuł posłuży jako inspiracja na kolejny rok.

5 korpoojców, 7 dzieci i kajaki.
Czy to ma sens?
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Anetka  – Idealna pracownica korporacji 
(postać fikcyjna , śledź jej kanał na You Tube) 

Marta Wujek

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

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

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

pracowników korporacji.

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

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

Kontakt:
redakcja@korpovoice.pl, 

tel. 692 284 881

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

Wydanie on-line dostępne na 
www.korpovoice.pl  

oraz przez aplikację mobilną

WODNIK (20 I-18 II)
Na wiosnę obudzą się w Wod-
niku tłumione dotąd żądze,  

a wiązać się one będą z nikim innym jak 
z Panem Kanapką. Pan Kanapka od paru 
lat już dostarcza do firmy jędrne bagietki 
i soczyste pomidorki, ale jakoś do tej pory 
Wodnik nie miał śmiałości, by myśleć  
o tym związku poważnie. Nadal się waha, 
bowiem nie do końca jest wolny. Tak 
nagle rzucić wszystko i uciec z Panem 
Kanapką? A jeśli tego nie zrobi, to co? Zre-
zygnuje z ostatniej szansy na prawdziwą 
miłość? Wodnik nawet nie ma w firmie 
nikogo, komu mógłby się zwierzyć, zero 
bratniej duszy. Cierpi zatem w milczeniu, 
gdy kupuje od ukochanego ukochaną 
sałatkę.
 

RYBY (19 II-20 III)
Ryby kupią sobie na wio-
snę skuterek, ale będą bały 

się nim jeździć do pracy z uwagi na 
przerażający o tej porze roku ruch 
uliczny. Raz się przejadą, nałykają 
spalin, zgubią szalik, ktoś na nich 
zatrąbi, ktoś zwyzywa od leszczy,  
a to nie tak przecież miało wyglą-
dać! Ryby miały tym skuterkiem 
sunąć przez miasto jak Gregory 
Peck w „Rzymskich wakacjach”. 
Jedną ręką zmieniać miały biegi, 
drugą wrzucać selfie na Instagram. 
Tymczasem ograbione z szalika  
i godności Ryby usiądą w swoim boksie,  
a zapytane o skuterek tylko założą na 
uszy słuchawki.

BARAN (21 III-20 IV)
Baran żyje od wiosny do je-
sieni, w okresie tym mając  

w głębokim poważaniu sprawy zawodo-
we. Zaczyna się bowiem dla Barana sezon 
działkowy. Laptopa służbowego otwiera 
w tym czasie Baran jedynie z musu, coś 
tam niby porobi w Excelu, oferty ze dwie 
wyśle, na mejla odpowie, telefon odbie-
rze, a w międzyczasie, ściskając w ręku 
osiemnaste wydanie legendarnej już 
publikacji „Działka moje hobby”, planuje, 
jak by tu zoptymalizować uprawę pomi-
dorków i wyplewić chwasty z grządek 
rukoli. Taki sobie czelendż postawił Baran 
w marcu na najbliższe dwa kwartały. A tu 
zima się zbliża, trzeba się zająć prawdziwą 
pracą. Baran zamiast cieszyć się z plonów, 
załamie się, jak zwykle o tej porze roku.

BYK (21 IV-21 V)
Byk na szczęście ma już za 
sobą kryzys małżeński, który 

prawie doprowadził do rozpadu rodziny. 
A zaczęło się od tego, że żona nie zaak-
ceptowała jego planów wakacyjnych. 
Zamarzyła się bowiem Bykowi bycza 
wyprawa z kolegami, taki bushcraft nor-
malnie, spanie w namiocie, bratanie się  
z niedźwiedziem, niezmienianie skar-
petek. Żona Bykowi suszyła głowę całą 
wiosnę, by się nie wygłupiał, bo już za 
stary jest na takie ekscesy. W jego wieku 
to się chodzi po domu w kalesonach  
i ogląda powtórki „Klanu”, a nie na wypra-
wy bushcraftowe jeździ. Potem pojawiła 
się pandemia, granice pozamykali, Byk  
w domu został, żona kocha go nadal.

BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Bliźnięta, jak to one, w ty-
dzień przełajdaczą całą 

pensję, co by przez następne trzy ty-
godnie przejść na utrzymanie mamu-
si i przypadkowych kochanków. Nie 
będzie to łatwe zadanie, ale Bliźnięta 
już są zaprawione na tym polu, nie raz 
budziły się w cudzym Excelu, nie bar-
dzo wiedząc, co to za tabelki im przed 
oczami migoczą. Nie z takich deadli-
nów się wywiązywały, nie z takimi 
czelendżami przyszło im się w życiu 
swoim mierzyć. Wiedza zdobyta w ten 
sposób to skarb, którego nikt Bliźnię-
tom nie zabierze. Pieniędzy również, 
bo ich nie mają. Wszystko w tydzień 
przełajdaczyły.

RAK (21 VI-22 VII)
Rak obudzi się pewnego 
ranka zlany potem i to wcale 

nie z tych powodów, o których myśli-
cie. Rak sobie uświadomi, że marnuje 
swoje życie. Dziadek robił w finan-
sach i tatuś, i brat, i wujek, i szwagier, 
nie wspominając o cioci, stryjence  
i babci Marysi. Chcąc nie chcąc, Rak 
poszedł w ich ślady, jak ten puszek 
marny niesiony nurtem życia. A wo-
lałby się urodzić synem pasterza albo 
sadownika. Przejąłby schedę po ojcu, 
stado owiec prowadził, jabłek doglą-
dał, wstawał z kurami albo kładł się  
z nimi, nieważne... To się nie ziści. Jedy-
ne barany,  jakie Rak w życiu spotka, to 
te na open spejsie.

LEW (23 VII-22 VIII)
Latem słoneczko świeciło, 
ludzie chodzili porozbierani, 

to i Lew postanowił zabrać się za siebie, 
zapisując się na dodatkowe lekcje pilate-
su. Może Lew nie potrafi grać w piłkę ani 
pływać kraulem, za to na pilatesie wywi-
ja nóżką jak ta lala i dupeczkę ma dzięki 
temu jak marzenie. Nie omieszka się nią 
pochwalić, paradując po open spejsie  
w obcisłych spodenkach. Lew doskonale 
wie, jak się ubrać, aby robić na ludziach 
wrażenie.

PANNA (23 VIII-22 IX)
Pannie omsknie się paluszek 
podczas wysyłania mejla,  

w wyniku czego dojdzie do poważnego 
wycieku danych. Kto inny to by wyleciał 
z hukiem, nawet nie mając czasu zabrać 
kubka z kuchni. Ale nie Panna, bo ona 
ma NOTES, w którym od siedmiu lat 
zapisuje wszystko – z kim i kiedy Rak 
odwiedza schowek na odkurzacz, kto, 
z kim i kiedy chodzi na lancze i brancze 
i kogo wtedy obgaduje, na jakie strony 
wchodzi Strzelec, kiedy myśli, że nikt go 
nie widzi, kogo podszczypuje Waga i kto 
Wagę podszczypuje... Wszystko to Panna 
skrupulatnie zapisuje w swoim NOTESIE. 
Na każdego ma haka, łącznie z serwisan-
tem lodówki i chłopakiem od xero. Nie 
do ruszenia jest Panna i doskonale zdaje 
sobie z tego sprawę.

WAGA (23 IX-23 X)
Wreszcie w życiu Wagi wy-
darzy się to, na co cała firma 

czeka z utęsknieniem. Dyrektor zaprosi 
Wagę na rozmowę w cztery oczy, w trak-
cie której wyjaśni Wadze, że łapanie kole-
gów za tyłek w godzinach służbowych 
jest nieprofesjonalne. Dyrektor otrzymał 
już parę skarg w tej sprawie, dwa donosy 
i jedno oficjalne pismo. Nie wspominając 
o tym, że ludzie zaczęli gadać w windzie. 
Wstyd na cały biurowiec. Waga ma za-
przestać tych idiotyzmów, najlepiej zająć 
się pracą i trzymać łapy na klawiaturze.

SKORPION (24 X-21 XI)
Nękany kryzysem wieku 
średniego Skorpion porzuci 

nudną pracę w dziale księgowości i kupi 
sobie gitarę. Nie grał od czasów podsta-
wówki, gdy razem z kolegami z osiedla 
śpiewali w piwnicy przeboje De Mono. 
Wszystkie dziewczyny kochały się wtedy 
w Skorpionie, Skorpionowi marzyła się 
wielka kariera, estrada, telewizja, festiwal  
w Sopocie. Nikt o to Skorpiona nie podej-
rzewa, ale prawda jest taka, że gdy pracu-
je nad miesięcznym bilansem, to wciąż 
sobie coś nuci pod nosem, nóżka pod 
biureczkiem dryga. W końcu Skorpion 
powie basta, zamknie bilans kwartalny  
i rozpocznie w swoim życiu całkiem 
nowy rozdział.

STRZELEC (22 XI-21 XII)

 Strzelec od miesięcy bez-
skutecznie szukał pracy, wy-
syłając tysiące CV, których 

nikt nawet nie otwierał. Jego koledzy 
porobili kariery, szwagier miał mercede-
sa, brat najnowszego ajfona, a Strzelec 

starą nokię i bilet miesięczny na tramwaj. 
Telefon milczał, Strzelec również coraz 
bardziej zamykał się w swoim boksie 
i w smutnych pogrążał się myślach.  
W końcu dał sobie spokój ze ścieżkami 
kariery, bo na inne ścieżki i tak nie było go 
nigdy stać. Aż tu nagle zadzwonił telefon, 
Strzelec usłyszał, że go chcą i zapłacą mu 
dwa razy więcej. Tak się tym podjarał, że 
nawet swoją Szefową z rozpędu pocało-
wał w usta. Gwiazdy zdradzają, że jesień 
tego roku będzie najszczęśliwszym okre-
sem w całym życiu Strzelca.

KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Nie ma co się łudzić. Kozio-
rożec osiągnął już w swoim 

życiu wszystko. W końcu sukcesy na polu 
zawodowym i erotycznym zaczęły go 
powoli męczyć. Gdy każdego dnia wy-
grywasz, w twoje życie niepostrzeżenie 
wkrada się rutyna. Stajesz się po prostu 
nudny. Samotnie stoisz na najwyższym 
podium i myślisz sobie, co jeszcze może 
mnie w życiu spotkać? Takie refleksje za-
czną nawiedzać Koziorożca. Wtedy nad 
jego biureczkiem zawiśnie zdjęcie Zen-
ka Martyniuka z prywatną dedykacją. 
Koziorożec znów poczuje na plecach za-
wistne spojrzenia kolegów, wiatr w jego 
żagle. Koziorożec przypomni sobie, że 
jest number one i to się nigdy nie zmieni.

#Wróżka z Domaniewskiej

REKLAMA



20 WARSZAWA   |   KRAKÓW   |   GDAŃSK   |   WROCŁAW

www.diagnostyka.pl
REKLAMA


