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Warszawski system biletowy –  
z biletami kartonikowymi  
i kartą miejską – ma już kilka-
naście lat. W tym czasie świat 
poszedł do przodu i pojawiły 
się zupełnie nowe technolo-
gie. Warszawa nie chce być  
w tyle i także Zarząd Trans-
portu Miejskiego przymierza 
się do unowocześnienia syste-
mu poboru opłat, gdyż obec-
nie stosowane rozwiązanie 
są przestarzałe. Przy okazji 
przedstawiciele przewoźnika 
zastanawiają się, czy nie wy-
wrócić do góry nogami całej 
filozofii działania systemu. – Po 
co nam bilet? Są technologie, 
które umożliwiają płacenie bez 
tego elementu pośredniego – 
mówią przedstawiciele ZTM-u. 
  Warszawa była jednym z pierw-
szych miast w Polsce, które doko-
nało znacznych zmian w taryfie 
biletowej. Najpierw wdrożono 
bilety kartonikowe z paskiem ma-
gnetycznym, a w 2001 r. pojawiła 
się zbliżeniowa karta miejska jako 
nośnik biletu okresowego. Stolica 
przecierała wówczas szlaki w tej 
dziedzinie – dziś karty zbliżeniowe 
z możliwością kodowania biletu za 
przejazd są używane praktycznie 
we wszystkich większych miastach 
naszego kraju.

Obecnie pobór opłat przez ZTM 
wykorzystuje system francuskiego 
Monetela z roku 2000. Kasowniki 
w trybie off-line obsługują bilety 
z paskiem magnetycznym oraz 

karty zbliżeniowe krótkiego za-
sięgu (NFC). Teraz system ucho-
dzi za przestarzały, ale należy go 
oceniać biorąc pod uwagę czas, 
kiedy powstał – na początku XXI 
wieku było to najnowocześniejsze 
rozwiązanie dostępne na rynku. 
Potrzeba zmian

Minęły jednak niemal dwie de-
kady i coraz częściej słychać głosy  
o konieczności zmian w systemie 
poboru opłat. Przemawia za tym 
kilka argumentów. Pierwszym jest 
zwykłe zużycie mechaniczne urzą-
dzeń. W tej chwili dostępność części 
zamiennych i usług serwisowych 
jest już problematyczna. Co więcej, 
funkcjonujące obecnie rozwiązania  
odpowiadają wymaganiom tech-
nicznym eksploatacji sprzed 17 lat 
– dziś jest już trudno je zapewnić.  
Poważnym problemem są obecnie 
także zbyt niskie standardy bezpie-
czeństwa spełniane przez te urzą-
dzenia.

Warszawski przewoźnik myśli 
już nad nowym systemem opłat  
w stołecznej komunikacji.  
W założeniach ma on być bar-
dziej elastyczny. – ZTM jest 
na wstępnym etapie anali-
zy dostępnych rozwiązań  
i technologii. Rozważane są 
różne rozwiązania dla sys-
temu biletowego – będzie-
my brać pod uwagę m.in. 
dalsze plany rozwojowe sieci  
komunikacyjnej, podnoszenie 
komfortu przewozu, zwięk-
szanie funkcjonalności karty 

miejskiej, zapewnienie łatwego  
i szerokiego dostępu do biletów 
komunikacji miejskiej – informu-
je Magdalena Potocka z biura 
prasowego ZTM.

Wiadomo już, w którą stro-
nę mogą pójść zmiany. – Nowy 
system biletowy powinien być 
jak najbardziej funkcjonalny  
i otwarty na „podłączenie” innych 
funkcji związanych np. z usługa-
mi miejskimi. Rozważane jest wy-
cofanie biletów kartonikowych  
i zastąpienie ich innymi nośni-
kami, np. wielorazowymi papie-
rowymi kartami zbliżeniowymi. 
Należy również przewidywać 
większe wykorzystanie telefonów  
komórkowych jako nośników bile-
tów komunikacji – dodaje Potocka.
Taryfa elastyczna

Wdrożenie kilkanaście lat temu 
biletów kartonikowych i kodowa-
nych na karcie było wielkim sko-
kiem technologicznym, związanym 
z obsługą całego systemu. Niewie-
le jednak zmieniło się w samej fi-
lozofii kształtowania taryfy i opłat 
za przejazd. Po prostu bilet jedno-
razowy, wcześniej funkcjonujący  
w formie papierka kasowanego  
w dziurkaczu, uzyskał postać kar-
tonika. Największą zmianą, a i to 
wdrożoną nie od razu, było wpro-
wadzenie biletów czasowych. Na-
tomiast karta zbliżeniowa zastą-
piła  papierowy bilet miesięczny  
z obowiązkowym, przytwierdzo-
nym zdjęciem właściciela.

Współcześnie na świecie 

wdrażane są zupełnie inne, ela-
styczne rozwiązania – np. uza-
leżniające wysokość opłaty 
od liczby przejazdów lub stref.  
Co więcej: pasażer nie musi za-
stanawiać się, jaki bilet wybrać.  
To system ustala dla niego najlep-
szą taryfę. 

Dobrym przykładem jest tutaj 
Londyn, który kilkanaście lat temu 
również zrewolucjonizował sys-
tem opłat w komunikacji miejskiej,  
nigdy nienależący w tym mieście 
do prostych. Stolica Wielkiej Bryta-
nii wprowadziła system bezdoty-
kowej karty miejskiej Oyster, która 
sama pobiera odpowiednią kwotę 
za przejazd.

Na kartę Oyster można zała-
dować wiele rodzajów biletów:  
od siedmiodniowych do rocznych.  
W przypadku podróży nieregular-
nych działa ona na zasadzie tzw. 
pay-as-you-go, czyli elektronicznej 
portmonetki. Użytkownik „ładu-
je” na nią pewną sumę pieniędzy, 
która następnie jest pomniejszana  
o kwotę należności za podróż, 
uzależnioną od strefy i pory 
dnia. Wymaga to od pasażera 
przykładania karty do czytnika 
zarówno przy wejściu na stację 
metra, jak i przy wyjściu (w auto-
busach i tramwajach tylko przy 
wejściu do pojazdu – obowią-
zuje stała opłata). Przy czym po 
przekroczeniu określonej liczby 
przejazdów w ciągu dnia, opłaty 
za kolejne nie są już pobierane. 
Elastyczna taryfa nie jest jed-

nak obca także polskim mia-
stom. Ciekawym przykładem 
jest Poznańska Elektroniczna 
Karta Aglomeracyjna, czyli PEKA 
i stosowana przy przejazdach 
jednorazowych tPortomentka. 
Opłata za przejazd uzależnio-
na jest od liczby przejechanych 
przystanków, a jej wysokość –  
w przeliczeniu na przystanek – 
maleje wraz z pokonywanym 
dystansem. Przykładowo: cena 
jednostkowa za jeden przejecha-
ny przystanek wynosi 0,60 zł. Gdy 
pasażer przejedzie dwa przystanki, 
cena za jeden spada do 0,50 zł, więc 
za podróż zapłaci 1 zł. Przy sześciu 
przystankach cena jednostkowa 
wynosi już 0,16 zł, więc podróżny 
za cały przejazd zapłaci 0,96 zł.

   PEKA umożliwia również ela-
styczny wybór czasu obowiązy-
wania biletów okresowych. Mogą 
one być wykupowane na dowolną 
liczbę dni – od 14 do 366. Podróżni 
mogą też kupować bilety trasowa-
ne czyli na trasę z określoną liczbą 
przystanków.

Również Komunikacyjny Związek 
Komunalny Górnośląskiego Okrę-
gu Przemysłowego (KZK GOP), or-
ganizator publicznego transportu 
zbiorowego  na Śląsku i w Zagłębiu, 
wprowadził – w wielkich bólach 
– Śląską Kartę Usług Publicznych 
(ŚKUP). Wśród nowości dostępnych 
na tej karcie są bilety na określoną 
liczbę dni lub z limitem przejaz-
dów oraz taryfa odległościowa. 
A może bez biletu?

Niewykluczone też, że jedną  
z form biletów w stolicy może stać 
po prostu zbliżeniowa karta płat-
nicza. – Taka opcja jest brana pod 
uwagę – mówi Magdalena Potocka. 
W takim rozwiązaniu eliminowany 
jest nośnik w postaci biletu, a sys-
tem pobiera odpowiednią opłatę  
bezpośrednio z karty. Kartę można 
zastąpić innym środkiem płatni-

czym, np. telefo-
nem.

I dla tego rozwią-
zania szlaki prze-
cierał Londyn, choć 
także polskie mia-
sta mają na swoim 
koncie takie wdro-
żenia. Pierwsze –  
w 2016 r. – były nie-
wielkie Świebodzi-
ce. – Pasażer może 
łatwo wybrać bilet 
i nie musi martwić 
się o żaden wydruk. 
Jednocześnie kon-
troler łatwo, dzięki 
zmodyfikowanemu 
terminalowi, od-
czytuje naszą kartę 
i może „odpytać” 

Koniec świata biletów, 
jakie znamy?

system pokładowy, czy dana trans-
akcja miała rzeczywiście miejsce. 
Weryfikacja trwa ułamek sekundy. 
W praktyce nic się na karcie nie zapi-
suje – wyjaśnia Grzegorz Wojtenko, 
prezes firmy MCX Systems, która 
wdrażała to rozwiązanie. – Karta 
bankowa, jako bezpieczny identyfi-
kator, służy do tego, by bilet elektro-
niczny pojawił się w postaci zapisu 
w systemie. To duże ułatwienie. Pa-
sażer nie musi kupować żadnego 
biletu w namacalnej postaci. Wsiada 
do autobusu, wybiera na kasowniku 
uprawnienia, zbliża kartę i to wszyst-
ko – dodaje prezes.

Wielką zaletą jest bezpieczeń-
stwo tego systemu. To także spore 
ułatwienie dla operatora komuni-
kacji – spadają koszty obsługi sys-
temu, a poza tym odpada problem 
aktualizacji zabezpieczeń, bo to 
zadanie banków i operatorów kart 
płatniczych. – Warto pamiętać, że 
karty płatnicze z mikroprocesorem 
są dużo bezpieczniejsze niż gotówka 
czy stare karty z paskiem magne-
tycznym. Stąd próby ich stosowania 
do innych zadań niż tylko płatności w 
sklepie. Tym bardziej, że w transporcie 
publicznym już wcześniej były w uży-
ciu inne rozwiązania, np. warszaw-
skie karty miejskie typu Mifare. Tylko 
że w przypadku takich rozwiązań, 
zresztą niezbyt bezpiecznych, trzeba 
stworzyć dedykowaną infrastruktu-
rę i dedykowaną kartę. Po co, skoro  
w portfelu, obok karty miejskiej, 
mamy kartę bankową? – podkreśla 
prezes Wojtenko. Warto dodać, że 
w tym roku Świebodzice prze-
stały być jedynym miastem wy-
korzystującym karty płatnicze 
do opłat za komunikację miej-
ską – dołączyły do nich Jaworz-
no i Rybnik. Kwestią czasu jest, 
kiedy podobne rozwiązania 
pojawią się w innych miastach. 
Pól miliarda na nowy system. 
  Wdrożenie nowego systemu ta-
ryfowego w tak dużym mieście 
jak Warszawa, wiąże się z wysoki-
mi kosztami, sięgającymi nawet  
500-600 milionów złotych. – Na 
tym etapie analiz pod uwagę brane 
są wszystkie możliwe opcje finan-
sowania zmian, w tym z budżetu 
miasta lub rozwiązanie oparte na 
partnerstwie prywatno-publicznym 
– mówi Magdalena Potocka. Zmia-
ny w systemie taryfowym stolicy to 
jednak, jak na razie, dosyć odległa 
perspektywa. – Ze względu na duży 
zakres funkcjonalno-użytkowy, pla-
nowy termin całkowitego urucho-
mienia nowego systemu biletowego 
to nie wcześniej jak lata 2020-2022 
– informuje Potocka.

Witold Urbanowicz
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Mieszkańcy Warszawy mogą 
korzystać z II linii metra już od po-
nad dwóch lat. Otwarty w marcu  
2015 r. odcinek, składający się na 
razie z siedmiu stacji, coraz bardziej 
wpisuje się w pejzaż komunikacyjny 
stolicy. Codziennie korzysta z niego 
ok. 140 tys. pasażerów, choć rekord 
wynosi 170 tys. podróżnych (dla 
porównania z I nitki korzysta dzien-
nie ok. 560 tys. pasażerów). Metro  
w nowym korytarzu zmienia też 
otoczenie – przy stacjach powstają 
kolejne wieżowce, a przy Rondzie 
ONZ Rondzie Daszyńskiego tworzą 
się nowe „zagłębia” biurowe.

II linia oczywiście nie skończy się 
na centralnym odcinku. Do zbudo-
wania pozostaje jeszcze 14 stacji  
i zaplecze, czyli stacja techniczno-
-postojowa na Morach. Inwestycja 
ma zostać zrealizowana w trzech 
etapach. – Chcielibyśmy zakończyć 
budowę II linii metra całkowicie do 
2023 r., w ramach aktualnego budżetu 
unijnego – zapowiada Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. 
To prawdopodobnie ostatnie tak 
hojne unijne rozdanie, na jakie może 
liczyć stolica, dlatego przygotowania 
do realizacji kolejnych odcinków są 
tak zaawansowane.
Na Targówku praca wre

W pierwszym etapie rozbudowy 
II linii powstaną tzw. odcinki 3+3 –  
w kierunku wschodnim-północ-
nym, na Bródno i w kierunku za-
chodnim, na Wolę. W marcu ze-
szłego roku podpisano umowę 
z włoską firmą Astaldi dotyczącą 
realizacji odcinka na Bródno. Pra-
ce przy budowie stacji Szwedzka, 
Targówek oraz Trocka ruszyły bez 
zbędnej zwłoki – już na przełomie 
kwietnia i maja 2016 r.

– W mojej ocenie zakończenie 
inwestycji po 38 miesiącach –  
w maju 2019 r. – jest jak najbardziej 
realne, może nawet z lekkim wyprze-
dzeniem – mówi Dariusz Kostaniak, 
członek zarządu Metra Warszaw-
skiego ds. inwestycji. 

Na Woli ruszają prace  
konstrukcyjne

Dłużej trwały przygotowania do 
realizacji odcinka zachodniego, na 
Wolę. Tutaj umowę udało się pod-
pisać dopiero pod koniec września 
2016 r., a pierwsze prace ruszyły 
pod koniec listopada. Proszę, napisz 
to tak:

Turecki wykonawca ma zbudo-
wać odcinek o podobnej długości 
do tego prowadzącego na Targó-
wek (ok. 3,4 km), z trzema przystan-
kami. Stacja Płocka zlokalizowana 
będzie pod ul. Płocką, po południo-
wej stronie Wolskiej. Następny przy-
stanek, Młynów, zaplanowany 
jest pod ul. Górczewską – między 
wiaduktem obwodowej linii kole-
jowej a ul. Syreny.  Przewidziano 
tutaj węzeł przesiadkowy między 
koleją miejską a metrem. Ostatnia 
stacja, Księcia Janusza, również 
znajdzie się pod Górczewską, po 
wschodniej stronie ulicy Księcia Ja-
nusza. Po stronie zachodniej prze-
widziano natomiast komorę torów 
odstawczych. Ten wykonawca ma 
na zakończenie prac również 38  

miesięcy, więc budowa powinna 
potrwać do  listopada 2019 r.

Realizacja odcinka zachodniego 
jest znacznie mniej zaawansowa-
na, choć bardziej daje się we znaki 
warszawiakom ze względu na zna-
czenie ulicy Górczewskiej, która 
jest częściowo zamknięta dla ruchu 
samochodowego i transportu pu-
blicznego. W kwietniu 2017 roku, 

po dokonaniu przekładek instalacji 
podziemnych, ruszyły pierwsze pra-
ce konstrukcyjne na trzech stacjach.
W tym roku przetarg  
na Bemowo i Bródno

Budowa trwa, a Warszawa 
przygotowuje się do realizacji 
kolejnych odcinków – na Bródno  
i Bemowo (tzw. 3+2). We wrześniu 
2016 r. podpisano umowę z firmą 
ILF na projekt odcinka wschodnie-
go-północnego, a w listopadzie 
z konsorcjum AMC Chołdzyński  
i Metroprojekt na projekt odcinka 
zachodniego.

Na odcinku wschodnio-północ-
nym przewidziano trzy przystanki: 
Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

Na ponaddwukilometrowym 
odcinku zachodnim znajdą 
się dwie stacje, obie pod ulicą  
Górczewską. Przystanek o robo-
czej nazwie Wola Park powstanie  
w rejonie ul. Białowiejskiej a kolej-
na stacja, po wschodniej stronie  
ul. Powstańców Śląskich.

Zgodnie z zapowiedziami  

Metra Warszawskiego, przetarg  
na budowę tych odcinków 
powinien ruszyć w ostatnim  
kwartale tego roku. – W 2018 r. po-
winniśmy wejść na plac budowy.  
Przewidywany termin zakończe- 
nia budowy to 2021 r. – deklaruje  
Dariusz Kostaniak. To szybciej niż 
zakładano – wcześniej mówiono  
o roku 2023 r.

Metro przez „pola kapusty”  
szybciej

Nowością jest przyspieszenie 
realizacji ostatniego, zachodniego 
odcinka – przez Chrzanów do Po-
łczyńskiej – który pierwotnie miał 
powstać dopiero po 2023 r. Jego 
budowa jest konieczna dla spraw-

nego funkcjonowania całej II linii 
metra z uwagi na zaplanowane na 
jego końcu zaplecze Mory. Jesienią 
zeszłego roku władze miasta zade-
cydowały o przesunięciu środków 
finansowych tak, żeby zrealizować 
ten odcinek jeszcze z tej transzy po-
mocy unijnej. 

Na tym ostatnim odcinku  
zaplanowano trzy stacje: Lazurowa, 
Chrzanów i Połczyńska.

Obecnie trwa konkurs na kon-

cepcję architektoniczno-budowla-
ną dla tego odcinka. W założeniach  
ma on zostać zrealizowany  
skromnie i oszczędnie (m.in. płyt-
sze i mniejsze stacje). Nowością są 
jednak węzły przesiadkowe integru-
jące tramwaje z autobusami oraz 
metrem planowane przy stacjach 
Połczyńska i Lazurowa. – To bardzo 
ważna część konkursu. Punktowana 
jest kreatywność w stosunku do zago-
spodarowania terenu – mówi Jerzy 
Lejk, prezes Metra Warszawskiego. 
Nowe Mordory?

Na Chrzanowie pozostaje jeszcze 
sporo działek do zagospodarowa-
nia. Metro Warszawskie zakłada, 
że w rejonie obu wspomnianych 
węzłów mogą powstać kolejne, 

niewielkie zagłębia biurowe, han-
dlowe i usługowe. – To świetny 
teren inwestycyjny – mówi Dariusz 
Kostaniak, członek zarządu Metra 
Warszawskiego. Przypomina przy-
padek stacji Rondo Daszyńskiego  
i powstającego tam „nowego city”. 
– Warsaw Spire zaciąga w ten rejon 
22 tys. dodatkowych klientów, użyt-
kowników i pracowników. W perspek-
tywie kilkunastu lat liczba pasażerów 
do samego węzła Połczyńska będzie Witold Urbanowicz

Budowa II linii metra przyspiesza.  
Powstaną nowe zagłębia biurowe?

porównywalna z tym, co się dzieje  
w centrum – twierdzi. 

Na ukończenie I linii warsza-
wiacy czekali 25 lat, a pociągi  
do stacji Młociny dojechały  
z przynajmniej 14-letnim opóź-
nieniem. Budowa całej II li-
nii, którą rozpoczęto jesienią 
2010 r., może potrwać 13 lat. 
To całkiem przyzwoity wynik, 
dzięki któremu ze względu na dłu-
gość sieci metra stolica Polski nie 
będzie już w niechlubnym ogonie 
stolic europejskich.

II linia pzozwoli też na wytwo-
rzenie nowych, atrakcyjnych 
obszarów biurowych. Oczywi-
ście najbardziej atrakcyjne pod 
tym względem są okolice stacji 
centralnego odcinka – przede 
wszystkim Rondo Daszyńskiego, 
Rondo ONZ i Świętokrzyska, przy 
których już powstają coraz now-
sze biurowce, a kolejne wieżowce 
zastępują całkiem nowe i wysokie 
budynki. Duży potencjał kryje się 
też w Porcie Praskim przy stacji 
Stadion Narodowy, zagospodaro-
wane mają być też obszary pofa-
bryczne w rejonie stacji Szwedz-
ka. Również na zachodnim krańcu  
II linii – w rejonie Lazurowej, 

Chrzanowa i Połczyńskiej – wciąż 
znajduje się sporo działek do  
zagospodarowania, które już  
niedługo zostaną świetnie skomu-
nikowane. W rejonach powstają-
cych tam węzłów można się więc 
spodziewać powstania nowych 
centrów logistycznych lub biuro-
wych.

Największa inwestycja samorządowa w Polsce, jaką jest budowa 
II linii metra, to coś więcej niż inwestycja w środek komunikacji. 
Metro jest także istotnym czynnikiem miastotwórczym. Przy 
stacjach kolejki podziemnej powstają zarówno budynki mieszka-
niowe, jak i biurowe, co już obserwujemy przy centralnym odcinku 
II linii. Nowa nitka ma szansę szybko zmienić oblicze miasta, gdyż 
harmonogram jej realizacji został przyspieszony. W 2023 r. pociągi 
mają jeździć już na całej trasie – z Bródna, przez Targówek, Pragę, 
Śródmieście, Wolę, Bemowo na Chrzanów i Mory.
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Całe korpożycie z idiotami...

 
 Szanowni korporanci, bądźmy 
szczerzy – zdarzyło się to każdemu 
z nas. Świadomie lub nie, ale jed-
nak. Fakt, że pod wpływem innych 
ludzi przechodzimy metamorfozy, 
nie podlega dyskusji. Sprzeciwiać 
się temu naturalnemu zjawisku 
zbytnio nie ma po co i jak. Byłoby  
to szczególnie trudne w sytuacji, 
gdy jesteśmy skazani na przeby-
wanie w tak mocno oddziałującym 
a nawet – nie bójmy się użyć tego 
określenia – opresyjnym otoczeniu 
przez około osiem godzin, niemal 
codziennie, pięć lub sześć razy  
w tygodniu.

Zatem nie demonizujmy i po-
gódźmy się z tym, co napisał jesz-
cze w XIX wieku Norman Triplett, 
jeden z amerykańskich pionierów 
psychologii. Stwierdził on, że prze-
bywanie w towarzystwie (choćby 
tylko jednej osoby!) oddziałuje na 
naszą psychikę i socjalizuje nas  
w określony, niekoniecznie zależny 
od naszej woli, sposób. I nie byłoby 
w tym nic złego, gdyby nie to, że 
czasem w naszym biurze pojawia 
się osobnik, którego wpływu wole-
libyśmy uniknąć, bo już sam kon-
takt z takim współpracownikiem 
jest zdecydowanie niekorzystny 
zarówno dla naszej Czcigodnej 
Korpomatki jak i dla nas samych. 
W takiej sytuacji należy sobie za-
dać najważniejsze pytanie: „Cóż  
czynić, gdy współpracownik na nas 
oddziałujący, debilem totalnym 
jest?”. Ten tekst wskazuje skuteczne 

rozwiązanie – to wywarcie przez 
nas oddziaływania na takiego osob-
nika, czyli niekoniecznie moralna, 
ale w niektórych przypadkach zde-
cydowanie konieczna – manipula-
cja. Zatem, szanowny korporancie, 
przed tobą lista trzech najczęściej 
spotykanych typów wkurzających 
współpracowników i polecane me-
tody radzenia sobie z nimi – do sto-
sowania jedynie w ostateczności!

Człowiek-ale
„Człowiek-ale” to koleś, który do-

skonale zna zasady funkcjonowania 
korporacji, pamięta dokładnie chu-
de oraz tłuste czasy w biurze i chęt-
nie się tymi wspomnieniami dzieli 
(najczęściej w formie przestrogi, 
upomnienia lub kazania). Zawsze 
widzi jakieś niezgodności z regula-
minem, ze strategią, z procedurami, 
itd., zawsze ma jakieś „ale”. Choć ży-
czysz mu rychłej śmierci, to musisz 
z kamienną twarzą wysłuchiwać 
wszystkich jego mądrości. Jeśli 
chcesz mu szybko zamknąć usta 
zastosuj regułę autorytetu. Metoda 
ta najlepiej sprawdza się w obecno-
ści przełożonego. „Człowiek-ale” nie 
lubi innowacji oraz nowych pomy-
słów i czuje się niekomfortowo, gdy 
próbujesz wprowadzić je w życie. 
Dlatego najczęściej je neguje swo-
im „ale”. Żeby temu zaradzić, gdy 
będziesz chciał przeforsować swój 
pomysł, dodaj do argumentów 
kilka wtrąceń, w których odwołasz 
się do autorytetu przełożonego, 
np.: „Wydaje się, że to będzie roz-
wiązanie w stylu (imię szefa)”, lub: 
„Trochę podobnie ostatnią sprawę 
rozwiązał (imię szefa)” itp. Zgodnie 
z psychologiczną teorią mechani-
zmu posłuszeństwa, mamy w sobie 
zakodowany posłuch wobec au-
torytetów, które oddziałują na nas 
mocniej, gdy znajdują się bliżej nas  
i są wyraźniej zinstytucjonalizowa-
ne.

Powołanie się w argumentacji 

na przełożonego (choćby tylko 
we wtrąceniach), „przeciągnie” siłę 
jego autorytetu na twoją stronę, 
ponieważ status obecnego na sali 
szefa działa skuteczniej niż abstrak-
cyjne zapisy procedur lub strate-
gii, szczególnie na „człowieka-ale”.  
Jeśli w czasie prowadzonego przez 
ciebie tą techniką wywodu na sali 
będą obecni inni współpracow-
nicy, efekt będzie jeszcze lepszy, 
gdyż siła autorytetu przełożonego 
wzrasta wraz z liczbą osób pozosta-
jących pod jego wpływem. Po kilku 
takich sporach nie powinieneś już 
tak często słyszeć irytującego „ale”. 
Człowiek-partyzant

„Człowiek-partyzant” jest zawsze 
gotowy do akcji, wszędzie go pełno 
i zawsze ma inny pomysł – czy to 
w sprawie przełomowego dla kor-
poracji projektu, czy też w sprawie 
brunchu. Przebojowy typ, gwiazdor, 
ADHD niestwierdzone, ale chyba 
tylko przez przypadek. Marzysz, by 
ktoś mu odciął dostęp energii, przy-
kręcił zasilanie.

Ale tak po prostu się nie da, więc 
można zastosować wobec niego 
metodę opartą na zasadzie społecz-
nego dowodu słuszności. Nie wszy-
scy go lubią, lecz wszyscy cenią jego 
aktywność? Zacznij więc głośno się 
zastanawiać: „Czy to aby normalne? 
Czy on czegoś nie ćpa? Tak się nie 
zachowują zdrowi ludzie? Popatrz-
cie na siebie, na ludzi wokół... On 
jest jakiś inny...”. Podrzucanie tego 
typu myśli z pewnością stworzy 
prostą opozycję: „człowiek-party-
zant” vs reszta świata. A wtedy się 
okaże, że tak naprawdę nikt go nie 
rozumie i wszyscy są przeciwko 
niemu. Pozwoli to na uruchomie-

nie kolejnego mechanizmu, czyli 
samospełniającej się przepowied-
ni: ty przecież od dawna mówiłeś, 
że coś z nim nie tak, od dawna go 
o to podejrzewałeś. Kiedy ten plan 
się powiedzie, okres niepokoju i nie-
spodziewanej partyzantki zakończy 
się na zawsze, a do twojego korpo-
życia powrócą ład i harmonia.

Człowiek-lep
Już samo patrzenie na niego wy-

zwala w tobie silną potrzebę sko-
rzystania z prysznica i największej 
dopuszczanej dawki środków de-
zynfekujących. Nawet kiedy tylko 
o nim myślisz, twoja wyobraźnia 
zalepia się brudem. A w bezpo-
średnich kontaktach? Zły los oraz 
bezwzględny savoir-vivre skazują 
cię na powitalne uściśnięcie jego 
dłoni... Ty, choć aż wzdrygasz się 
wewnętrznie, dla dobra Najszanow-
niejszej Korpomatki, czynisz swoją 
firmową powinność i czujesz się, 
jakbyś dotykał skupiska oślizgłych 
ślimaków. To właśnie on – „czło-
wiek-lep”.

Kiedy jest w pobliżu, wkurzasz się 
jego „glutowatymi” pochlebstwami, 

„lepiącym się” do przełożonych 

tonem i tym, że w ogóle siedzi 
obok. Ohyda! Nawet gdy jest da-
lej, denerwują cię jego „zawiesiste” 
gesty, „kleista” mimika i to, że po 
prostu jest w twoim polu widzenia. 
Wstrętne! A gdy go nie widzisz, iry-
tuje cię sama świadomość, że on 

jednak gdzieś jest i wiedzie ten 
swój oślizgły żywot.

Jeśli właśnie tak wygląda twój 
problem to rozwiązanie jest dosyć 
proste i znane jako reguła sympatii. 
Politycy mawiają: „Jeśli nie możesz 
pokonać swojego wroga, przyłącz 
się do niego”. W tej sytuacji musisz 
zdobyć się na coś podobnego – ale 
jedynie pozornie.

Ludzie ze skłonnością do intere-
sownego „lepienia się” do innych, 
zazwyczaj są podatni na wszel-
kiego rodzaju intrygi – wierzą  
w plotki, wszędzie doszukują się 
aluzji, chłoną sensacyjne historie 
i po prostu „lubią być w temacie”. 
Jeśli zaryzykujesz i kilkakrotnie, 
oczywiście w tajemnicy, podzielisz 
się z takim osobnikiem krążącymi 
po biurze plotkami, z pewnością 
otworzysz sobie pole do dalszego 
działania. Warto też przeprowadzić 
z nim rozmowę światopoglądową 
i zgodzić się w sprawach, o któ-
rych wcześniej nie rozmawialiście. 
Dodaj do tego kilka luźno rzuco-
nych komplementów i „człowiek-
-lep” będzie do twojej dyspozycji.  
A wtedy możesz np. przekonać go 
do poczynienia wyborów, które 
skutecznie go odizolują od ciebie 
lub nawet od całej Najszanowniej-
szej Korpomatki. 

Człowiek-serce
A tak szczerze – nie stosujcie opi-

sanych wyżej metod w praktyce. 
Po prostu okażcie waszym wkurza-
jącym korpobliźnim miłosierdzie. 
Umowa stoi?

Trzy typy korpoidiotów i skuteczne sposoby na ich zneutralizowanie.

 Pamiętaj! Gdy toniesz m morzu  
Korpodebilizmu,  masz trzy koła Ratunkowe
1. Reguła autorytetu
2. Społeczny dowód słuszności
3. Reguła sympatii.
Czy zdecydujesz się  ich użyć?

Tomasz Rot

 
Kto z kim przestaje, takim się staje – głosi staropolska mądrość i nie sposób odmówić racji tej wykwintnie 
brzmiącej frazie. Bo komu z nas nie zdarzyło się nigdy ulec presji nowego otoczenia? Któż z nas nigdy 
nie zmienił – choćby nieznacznie – swoich długoletnich przyzwyczajeń czy obyczajów, „bo tak wypada”,  
„bo co ludzie powiedzą”? 

REKLAMA
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Izabela Marczak

REKLAMA

Izabela Marczak: Jeszcze przed 
trzydziestką został Pan dyrektorem 
finansowym Lotosu, później dorad-
cą zarządu w Thales Rail Signalling 
Solutions, a jednak twierdzi Pan, 
że nie jest typowym uciekinierem  
z korpo.
Konrad Subda: Bo niemal od razu 
gdy trafiłem do korporacji, zorien-
towałem się, że to nie dla mnie  
i starałem się za wszelką cenę pozo-
stać wierny swoim przekonaniom  
i wartościom, a nie przejmować 
bezwolnie styl bycia obowiązujący 
w dużym przedsiębiorstwie.
Czym się charakteryzuje ten styl 
bycia?
Ja zawsze wyraźnie oddzielałem 
życie zawodowe od sfery prywat-
nej. Rozumiałem to między innymi 
tak, że nie muszę się w pracy bra-
tać ze wszystkimi, zwłaszcza gdy 
taka fraternizacja miałaby służyć 
konkretnym celom – np. zdobyciu 
awansu, co dodatkowo wcale nie 
oznacza, że w trakcie „bratania się” 
ten ktoś nie podłoży ci świni. Tak 
czy inaczej wspólne wyprawy na 
żagle z prezesem to nie mój sposób 
ani na pracę, ani na spędzanie wol-
nego czasu. Staram się wykonywać 
zadania jak najlepiej, poświęcając 
im tyle czasu i zaangażowania, ile 
wymaga ich dobre wykonanie, ale 
potem wolę się oderwać i orga-
nizować sobie czas z przyjaciółmi 
oraz rodziną, niż spędzać go na im-
prezach nastawionych na wzajem-
ne poklepywanie się po pleckach.
Mimo to przez wiele lat pro-
wadził Pan życie typowego 

korpoludka: dwa-trzy projekty 
jednocześnie, praca po kilkana-
ście godzin dziennie, w ciągłym 
biegu, ciągle na najwyższych 
obrotach...
Bo jestem pracoholikiem. Nie po-
trafię stać w miejscu i kiedy nie ma 
wyzwań szybko się nudzę. W końcu 
jednak trochę odpuściłem.
To znaczy?
Pierwszym impulsem do refleksji 
nad jakością życia zdominowane-
go przez aspekty zawodowe była 
śmierć mojego partnera nauko-
wego. Kończyłem wtedy doktorat 
z nauk ekonomicznych. Prowa-
dziliśmy razem bardzo ciekawe 
badania, gdy on nagle zginął pod 
kołami metra. Mocno przeżyłem 
tę stratę. Zacząłem analizować, co  
w moim życiu jest naprawdę waż-
ne, jak właściwie ustawić priorytety. 
Drugim impulsem stała się reakcja 
mojego młodszego syna na moją 
obecność. Po powrocie z jednej  
z licznych delegacji zorientowałem 
się, że dziecko traktuje mnie prawie 
jak obcą osobę. Gdy wstałem do 
niego w nocy, zamiast się uspoko-
ić, wpadł w jeszcze większy płacz  
i dopiero mamie dał się utulić. Mu-
siałem coś zmienić.
Zrezygnował Pan z pracoholi-
zmu?
Jednak nie. Myślę, że to u mnie nie-
reformowalne. Wyznaję zasadę, że 
człowiek może dokonywać korekty 
swoich wad do pewnego wieku,  
a później zwyczajnie musi nauczyć 
się z nimi żyć. Ponieważ praco-
holizm mam chyba wbudowany  

w geny, musiałem znaleźć inne 
rozwiązanie. Z pomocą przyszedł 
mi przypadek. Pojechałem nad 
Bałtyk kupić deskę surfingową,  
a wróciłem jako udziałowiec  
w spółce Molosurf.
Jak to rozwiązało Pana proble-
my?
Dzięki temu teraz, nawet gdy mu-
szę spędzać dużo czasu na Helu 
lub w Jastarni, mogę przynajmniej 
zabrać ze sobą rodzinę. Moi syno-
wie mogą brać udział w pracach 
na kempingu, mogę ich uczyć, 
widzę jak dorastają. Choć nigdy 
nie miałem zapędów konsumpcyj-
nych, nigdy nie pracowałem, żeby 
mieć więcej i więcej, tamtej nocy 
zrozumiałem, że nie ma takich 
pieniędzy, które mogłyby zastąpić 
dziecku ojca czy wynagrodzić czas, 
który poświęciło się pracy zamiast 
wychowaniu syna.
Jest Pan zadowolony z tej zmia-
ny?
Hmm, trudne pytanie. Na pewno 
nie chciałbym wrócić do tego, co 
było. Ale czy jestem zadowolony? 
Generalnie nigdy do końca nie je-
stem zadowolony. Zadowolenie 
oznaczałoby, że nie mam już nic 
do roboty. Działanie w start-upach, 
czyli tak naprawdę w mikroskali, 
też jest wyzwaniem samym w so-
bie. Poznaję obecnie blaski i cienie 
takiej działalności i mimo niewąt-
pliwych blasków, widzę też mnó-
stwo cieni. 
Co zaciemnia ten obraz?
Czasami są to drobne sprawy, in-
nym razem duże problemy. Jak 

wspomniałem, nie byłbym sobą, 
gdybym zajmował się jednocze-
śnie tylko jedną działalnością. Więc 
oprócz nadmorskiego projektu 
szkółki i kempingu dla surferów 
prowadzę też knajpę na wodzie  
w Porcie Czerniakowskim w War-
szawie, uczestniczę w projekcie 
dystrybucyjnym realizowanym 

w Rosji i na terenie byłych repu-
blik ZSSR oraz zasiadam w radzie 
nadzorczej jednej ze spółek gieł-
dowych. Te moje firmy to tak na-
prawdę realizacja tego, co urodziło 
się w mojej wyobraźni, takie speł-
nianie marzeń, ale to nie znaczy, że 
jest idealnie.
Dlaczego nie?
Przez wiele lat pracowa-
łemw systemach ustruktura-
lizwanych. Miałem asystent-
ki, które rezerwowały mi loty  
i hotele; ktoś inny dbał o terminy  

przeglądów i sezonową wymianę 
opon w samochodzie służbowym. 
Gdy mi się zepsuł komputer, był 
to problem serwisanta, nie mój. 
Dziś o to wszystko muszę się trosz-
czyć sam. W przypadku start-upu 
budżet nie pozwala, by zatrudnić 
pełnoetatową asystentkę. Wię-
cej: rozkręcanie innych pomysłów 

oznacza, że trzeba chałturzyć, by 
zdobyć fundusze na ich sfinanso-
wanie. Jednak chyba największym 
problemem i próbą cierpliwości 
jest dla mnie obecnie praca z mło-
dymi ludźmi z tzw. pokolenia Y. 
Dlaczego to takie trudne?
Mnie jest bliżej raczej do wartości 
wyznawanych przez moich dziad-
ków, niż do poglądów obecnego 
pokolenia. Mam w sobie mocno 
zakorzeniony etos pracy i nie rozu-
miem, jak można żyć bez zaangażo-
wania i bez rozwoju? Jak można nie 
rozumieć podstawowego procesu 
przyczynowo-skutkowego, który 
opiera się na zasadzie, że najpierw 
trzeba coś dać od siebie, żeby wy-
magać? Dziś na starcie potencjalni 
kandydaci na pracowników krzy-
czą mi w twarz: „Work life balance”,  
a potem ewentualnie oświadczają, 
że mogą coś porobić. Szlag mnie 
trafia.
Może po prostu nie chcą, wzo-
rem pokolenia ich rodziców, 
tracić zdrowia dla firmy, zarzy-
nać się dla pieniędzy i odkładać 
życia na potem?
Problem w tym, że oni są nasta-
wieni bardziej konsumpcyjnie niż 
ich rodzice i bardziej interesowni, 
tyle, że nawet nie chce im się schy-
lić po pieniądze. Poza tym nikt nie 

mówi tu o zarzynaniu się czy o pra-
cy po kilkanaście godzin na dobę. 
Chodzi o pracę i rozwój w ogóle. 
Jest w nich jakaś inercja i bezwład, 
których ja nie rozumiem. Podam 
przykład. 
Poproszę.
Jedną z moich pasji są podróże. Ale 
nie te drogie wycieczki organizo-
wane przez biura, lecz wyprawy, 
które można przeżyć i przebyć sa-
modzielnie. Zdarzyło mi się zorga-
nizować skutery i narty na Syberii, 
poprowadzić jacht na Spitsbergen 
czy Grenlandię, itp. Gdy raz zabra-
łem studentów w góry, oni woleli 
spędzić ten czas w hotelu albo na 
zakupach, niż skorzystać z możli-
wości nauki jazdy na snowboardzie 
lub nartach. To było dla nich zbyt 
męczące! 
Tak samo jest w pracy. Gdy się 
pali, młodzi patrzą na zegarek  
i mówią, że mają jeszcze 20 mi-
nut przerwy na lunch, więc pożar 
musi poczekać. Mam problem  
z powierzeniem komuś w zespole 
stanowiska kierowniczego. Nie, 
nie dlatego, że nikt się nie nadaje, 

tylko że nikt nie chce. Oni boją się 
odpowiedzialności i nie zamierzają  
z nią wychodzić poza własną oso-
bę. Chodzą na siłownię, pakują do 
utraty tchu, ale jak trzeba w pracy 
podnieść skrzynkę, to jest już po-
nad ich siły. Nawet rozmowa na po-
ważniejsze tematy ich przerasta, bo 
przywykli do small talk. Te rozmo-
wy o niczym całkowicie zaspokajają 
ich ambicje. Naprawdę, jest między 
nami tak wielka przepaść mental-
na, że czasem zastanawiam się czy 
może na Ziemię zstąpili obcy.
Więc ma Pan w końcu wyzwanie 
na swoją miarę.
O tak! I po raz pierwszy zastana-
wiam się, czy temu podołam. Myślę 
jednak, że powinienem zacząć od 
wglądu w siebie. To też raczej cha-
rakterystyczne dla mojego poko-
lenia, że poszukiwania źródeł pro-
blemów zaczyna się od siebie, a nie 
od czynników zewnętrznych, ale 
trudno. Jednak czarno widzę taką 
przyszłość, w której zmiany doko-
nam tylko ja, a druga strona się „nie 
ruszy”. Nie poddaję się oczywiście, 
ale patrząc z perspektywy czasu 
oceniam, że dawne wyzwania kor-
poracyjne w porównaniu z tymi, 
które mam teraz, to  blotki. 

UCIEKINIER Z MORDORU

Konrad Subda: Nie lubię poklepywania  
po plecach bo moim żywiołem są wyzwania

Żadne pieniądze nie wynagrodzą czasu,  
który poświęciło się pracy zamiast wychowaniu syna.
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Mam dosyć! Rzucam to! Kilka słów  
o szukaniu nowej tożsamości zawodowej

 
Czasami mamy po prostu dość. 
Temu stanowi towarzyszy nie-
odparta pokusa, by „rzucić 
papierami”. Wystarczy jakaś 
kłótnia, dyskusja lub decyzja 
szefa z którą zupełnie się nie 
zgadzamy. Mamy wtedy ochotę 
powiedzieć, że to koniec; wyjść, 
zatrzasnąć za sobą drzwi i już 
nigdy do tych problemów nie 
wracać. I oczywiście pokazać, że 
wcale nie musimy tu pracować. 
Brzmi znajomo? W takiej sytuacji 
– gdy w grę wchodzą silne emocje 
– najlepiej wziąć głęboki oddech  
i nie podejmować na szybko żadnej 
decyzji. Doświadczenie pokazuje, 
że warto opanować nerwy i spokoj-
nie wszystko przemyśleć. Za parę 
dni możemy patrzeć na problem 
już z zupełnie innej perspektywy. 
A może nowa tożsamość zawo-
dowa?

Co jednak, jeśli takie sytuacje po-
wtarzają się często, a my praktycz-
nie stale źle czujemy się w pracy? 
Co robić, jeśli w edukację i zdobycie 
obecnej pozycji włożyliśmy sporo 
wysiłku, dobrze zarabiamy, jednak  
z drugiej strony bardzo chcieliby-
śmy zmienić środowisko pracy  
i spróbować czegoś choć trochę 
nowego?

Na szczęście możliwości zmian 
zawodowych jest wiele. Niektóre są 
obarczone większym, inne mniej-
szym ryzykiem, niektóre wymagają 
więcej, inne mniej wysiłku.

Na początku procesu tworzenia 
nowej tożsamości zawodowej war-
to wypisać sobie różne opcje dalsze-
go rozwoju i zastanowić się, co nam 
się w nich podoba, co nie, jakie są 
argumenty za zmianą i przeciw niej. 

Warto również pomyśleć, co może-
my zrobić, by dowiedzieć się jak naj-
więcej o realiach potencjalnej nowej 
pracy, a potem – jak ją zdobyć.

Trzeba też przygotować się na to, 
że nasza lista opcji zapewne będzie 
ewoluować i stopniowo dojrzewać 
wraz z nami.

A jakie są najczęściej rozważane 
scenariusze zmian zawodowych?
Zmiana mniejsza: nowe stanowi-
sko, nowa firma

Pierwsza opcja to dalsza praca na 
etacie – zmiana zakresu obowiąz-

ków w ramach obecnej struktury 
albo przejście do innej firmy na po-
dobne stanowisko.

Przeniesienie na inne stanowisko 
to najprostsze rozwiązanie, które 
wystarczy, jeśli jedynym powodem 
zmiany jest np. konflikt z szefem. 
Jeśli jednak nasze niezadowolenie 
jest spore i szukamy czegoś choć 
trochę innego, małego „powiewu 
świeżości”, takie posunięcie zapew-
ne nie przyniesie nam długotrwałej 
satysfakcji zawodowej.

Jeśli dalej chcemy pracować na 
etacie warto rozważyć inną opcję, 
w niewielkim stopniu oddaloną od 
obecnego miejsca zawodowego, 
czyli tzw. przejście na drugą stronę. 
W praktyce oznacza to najczęściej 
pracę w dotychczasowym lub zbli-
żonym sektorze, z tym, że dla inne-
go typu podmiotu niż dotychczas. 
W grę może wchodzić dodatko-
wo zmiana zakresu obowiązków.  
Przykłady tego typu przenosin:  
manager ds. sprzedaży powierzch-
ni reklamowych w wydawnictwie 

przechodzi na stanowisko mar-
keting & PR managera w firmie  
produkcyjnej; kierownik ds. najmu 
pracujący dla dewelopera nierucho-
mości komercyjnych zostaje kierow-
nikiem ds. ekspansji dla sieci han-
dlowej; wydawca zostaje agentem 
literackim, lekarz zamienia karierę  
w szpitalu na pracę dla firmy z bran-
ży medycznej.

Inny popularny model to jedno-
czesna zmiana branży oraz stanowi-
ska, ale na takie, na którym przynaj-

mniej w pewnym zakresie będziemy 
mogli wykorzystać dotychczasowe 
umiejętności – i to właśnie one po-
mogą nam w zdobyciu tej pracy.  
Z taką sytuacją mamy do czynienia 
wtedy, gdy np. trener umiejętności 
biznesowych zdecyduje się praco-
wać jako kierownik działu obsługi 
klienta w ośrodku medycznym.
Zmiana większa: nowy zawód

Pozyskanie zupełnie nowego za-
wodu to naprawdę duża zmiana. 
Najczęściej jest ona związana albo 
z istotnymi przesunięciami na rynku 

pracy (kurczenie się rynku dla do-
tychczas wykonywanego zawodu, 
łączenie przedsiębiorstw, etc.) lub 
też ze zmianą naszych priorytetów 
życiowych. Często, chociaż nie za-
wsze, nowa praca w jakiś, choćby 
odległy sposób, powiązana jest  
z naszym wykształceniem lub do-
tychczas wykonywanym zawodem. 
Przykłady:  nauczycielka matematy-
ki zostaje programistą, manager ds. 
HR – psychoterapeutą.

Jednym z coraz bardziej popu-

larnych trendów, który łączy się  
z dużą zmianą zawodową jest tzw. 
portfolio career – czyli zarabianie 
na życie dzięki wykorzystaniu kilku, 
często zupełnie różnych umiejętno-
ści. Możliwości w ramach tej opcji 
jest praktycznie nieskończona ilość. 
Przykład: audytor z firmy konsultin-
gowej decyduje się na pracę na wła-
sny rachunek dla kilku swoich do-
tychczasowych klientów oraz pracę 
na pół etatu jako hipoterapeuta. 
Pracując w kilku miejscach często 
łączy się zawód dający pieniądze  
z zawodem będącym pasją, lub kilka 
zbliżonych zawodów (dziennikarz, 
fotograf, bloger).

Inne rozwiązanie to własny biz-
nes – czyli zbudowanie organizacji,  
w której zatrudniany jest personel,  
a cała struktura funkcjonuje  zgod-
nie z określonym modelem bizne-
sowym i przynosi zyski. To zagad-
nienie skomplikowane i oczywiście 
zbyt szerokie, by choć pobieżnie 
opisać tutaj wszystkie uwarunko-
wania z nim związane, warto więc 
zajrzeć do fachowej literatury. Oczy-
wiście łatwiej napisać lub przeczy-
tać niż zrobić, ale jeśli znamy rynek  
i mamy dobry pomysł warto próbo-
wać.

Wolny strzelec (freelancer) – czyli 
ktoś, kto pracuje na własny rachunek 
dla różnych podmiotów to kolejna 
droga zmiany zawodowej. Freelan-
cer nie zatrudnia ludzi, wykonuje 
wszystkie prace samodzielnie lub 
korzysta z usług podwykonawców. 
W ten sposób często pracują graficy, 
programiści stron internetowych, 
tłumacze i architekci. W ramach tej 
opcji warto rozważyć kolejną, czyli 
zawód wymyślony samodzielnie.

Zawód, który sami wymyśliliśmy 
to po prostu mniej standardowa 
freelancerka. Najczęściej powstaje 
on dzięki połączeniu naszych kilku 
unikatowych umiejętności i zainte-
resowań. Nie muszą one wcale być 
niszowe, bardziej istotne jest, żeby 
ich połączenie było rzadko spotyka-
ne lub w jakiś sposób nowatorskie. 
Przykłady: ryśliciel (Klaudia Tolman 
– nowe podejście do wykorzystania 
rysunków, przede wszystkim w biz-
nesie), joyologist (Tricia Huffmann 
– nowa formuła osoby wspierającej 
artystów w trakcie tournee – połą-
czenie umiejętności terapeutycz-
nych, kulinarnych, jogi, znajomości 
techniki dźwięku i branży muzycz-
nej).

Kreatywnym i odważnym, którzy 
pragną zmiany, można polecić za-
wód wykorzystujący nowe tech-
nologie, taki jak bloger, youtuber, 
administrator popularnych kanałów 
na facebooku, itp. Zaletą poszuki-
wań w tym kierunku jest to, że nadal 
istnieje tu sporo niezagospodaro-
wanych nisz.

I ostatnia opcja czyli Totalnie Sza-
lony Pomysł. To rozwiązanie ekstre-
malne: jeśli mamy dość wszystkiego, 
wszystko rzucamy i wyjeżdżamy na 
tropikalną wyspę, a tam pracujemy 
jako barmani (kto z nas choć raz  
o tym nie marzył?). W wersji light jest 
to przynajmniej porzucenie miasta  
i otwarcie hodowli kóz w Bieszcza-
dach. Z daleka może wyglądać idyl-
licznie, w praktyce bywa różnie, więc 
zalecam ostrożność i głębszą analizę 
tego typu pomysłu.

Tak więc możliwości jest sporo. 
Nad którymi chcesz się zastanowić?

Ewa Wolańska

REKLAMA
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Drzemka w pracy

Powoli zaczyna mnie ogarniać 
senność, chociaż jeszcze sobie 
tego nie uświadamiam. Powieki 
mam coraz cięższe, sens tego, co 
widzę dociera do mnie jakby coraz 
słabiej. Tak jak przy czytaniu książ-
ki, kiedy musi minąć kilka chwil  
i muszę „przeskoczyć” parę nie do 
końca zrozumiałych zdań, abym 
odłożył lekturę i uciął sobie drzem-
kę. Tylko że ja jestem w pracy  
i   właśnie składam zamówienia na 
surowce i materiały do produkcji! 
Wystukuję na klawiaturze tekst  
 liczby, nie mogę sobie błogo po-
kimać. Zaraz, zaraz, na pewno nie? 
Oczywiście, że mogę!
Kawa czy drzemka?

Ucinam sobie drzemkę w pracy. 
Robię to świadomie, przestając 
walczyć z zamykającymi się ocza-
mi. Robię to przed komputerem  
i to regularnie. Na te kilka minut 
snu obowiązki odkładam na bok. 
Drzemka energetyczna jest świet-
nym substytutem kawy, a równie 
skutecznie stawia na nogi. Mało 
tego – jest bezwzględnie zdrowa: 

stosowana systematycznie zmniej-
sza ryzyko zawału serca w pode-
szłym wieku. Tego samego nie 
można powiedzieć o kawie, która 
pomimo niewątpliwych walorów 
smakowych i energetyzujących, 
wypłukuje z organizmu wiele mi-
nerałów. Ponadto kawa działa jak 
narkotyk: w pierwszej chwili po-
budza, ale po pewnym czasie po-
woduje niewspółmierny spadek 
energii, którego przejawem jest –  
a jakże – senność. Kolejna kawa, 
czy jednak drzemka? Dla mnie wy-
bór jest jasny. Oczywiście drzemka. 
Tylko jak to zrobić niezauważenie 
w pracy?
Skuteczny kamuflaż

Pozycja do drzemania w pra-
cy nie ma nic wspólnego z er-
gonomią przy stanowisku – to 
przemyślany kamuflaż. Maskuję 
się tak, jak kameleon, jednakże  
w przeciwieństwie do tego sym-
patycznego zwierzątka, które 
stara się ukryć swą obecność, ja 
udaję, że jestem.

Opieram się wygodnie w  fotelu, 
lewa ręka spoczywa na klawiatu-
rze, prawa na myszce, na monito-
rze błyszczą tabele wypełnione 
liczbami. Udaję, że pracuję.

Dzięki miesiącom praktyki 
wiem, że prawej dłoni nie mogę 
położyć na myszce w sposób,  
w  jaki robię to podczas jej ak-
tywnego używania. Przez te kilka 
minut zapomnienia mózg wcho-
dzi w inną fazę pracy, w efekcie 
czego rozluźniają się niektóre 
partie mięśni. Zawsze sądziłem, 
że palce leżą swobodnie na kla-
wiszach myszki. To swoboda po-
zorna: są napięte i dopiero pod-
czas drzemki uwalniają się z tego 
napięcia. Palec wskazujący opada  
i naciska znajdujący się pod 
nim klawisz. W ten sposób 
kliknięcie wybudza mnie  
z drzemki wcześniej, niżbym 
sobie tego życzył. Dlatego też 
myszkę ustawiam pod dłonią  
w poprzek – tak, aby niekontro-

lowane rozluźnienie mięśni nie 
zakłóciło błogości odpoczynku.  
Zazwyczaj otwieram oczy po 
trzech, najwyżej pięciu minutach.
Dream team czyli śpiący zespół

Oczywiście maskuję się w ten 
sposób z obawy przed wzrokiem 

kierownictwa. Szef z pewnością 
uznałby moją drzemkę za niecną 
dezynwolturę i skwitował ją po-
uczającym: nie godzi się!

To obawa wynikająca jedynie  
z tradycyjnie rozumianej przy-
zwoitości. Choć wiem, że nie 
jestem sam, to wiem także,  
że szef nie jest świadomy po-
wszechności tego typu praktyk. 
Z  tego powodu zwyczaj prze-
znaczania krótkiej chwili na sen 
w biurze to więc swego 
rodzaju podziemie. O 
tym się nie wspomina  
w  czasie luźnej rozmowy z szefem, 
nie jest też wskazane dzielenie się 
swymi doświadczeniami w tej dzie-
dzinie z    niezaufanym współpra-
cownikiem.

Z drugiej strony, zachowanie 
to nie jest ani jednomyślnie, 
ani nawet często krytykowane  
w środowisku biurowym. Chy-
ba jedynie jakiś wewnętrzny 
imperatyw każe większości 
pracowników trzymać nie-
ustannie fason. Z zaskakującą 

determinacją udają oni, że kolej-
na godzina nudnego klepania  
w klawiaturę, szczególnie gdy cia-
ła odmawiają posłuszeństwa, jest 
szczytem ich marzeń.

Generalizując: w etosie pracow-
nika biurowego oficjalnie nie ma 

miejsca na spanie. Ale nie jest ono 
również ganione. Więc właściwie  
o co mi chodzi?
Błogosławiony sen

O to, że drzemka to dobro! Nale-
ży ją wynieść na piedestał złotych 
praktyk funkcjonowania w biurze.

Jak wiemy, po każdej godzinie 
pracy oczy powinny odpoczywać 
przez pięć minut , zalecane jest na-
wet, by podejść do okna i spojrzeć 
w dal. Natomiast dłonie i korpus 

należy rozprostować, wykonując 
co jakiś czas serię ruchów rozcią-
gających mięśnie. Dzisiaj dopisuję: 
zmęczonemu umysłowi należy się 
piętnaście minut drzemki!

Współcześnie korporacyjną re-
ceptą na zmęczenie jest ekspres 
do kawy. To standard kuriozalny, 
ponieważ bezrefleksyjnie czy-
ni zadość paradygmatowi walki  
z naturalnymi reakcjami organizmu 
poprzez stymulację określony-
mi substancjami. Prawodawstwo 
sankcjonuje naturalną potrzebę 
przerwy w wykonywaniu obowiąz-
ków i stanowi, że odpoczynek jest 
niezbywalnym prawem każdego 
pracownika. Może on usiąść w tym 
czasie na krześle i patrzeć tępo  
w dal, może odpoczywać w kuchni, 

na  korytarzu, lub w jakiejkolwiek 
innej przestrzeni, ale tylko wtedy, 
gdy ma otwarte oczy. Dlaczego nie 
można by ich zamknąć?

Budzący się we mnie adwokat 
diabła każe dopytać: czy nie wy-
starczy się wysypiać? Owszem, jest 
to niezmiernie pomocne. Jednak 
nie żyjemy w idealnym świecie 
i  nie każdy może sobie pozwolić 
na właściwą ilość snu każdej nocy.  

Z drugiej strony nie chcę 
też popaść w absurd: 
fetyszyzacja drzemania  
w pracy mogłaby dopro-

wadzić do nadużyć.
I drzemka i kawa

Ponieważ każdy dzień może być 
inny, dla mnie złotym środkiem  
jest zazwyczaj jedna drzemka i jed-
na kawa – nadal nie mogę oprzeć się 
smakowi czarnego napoju.

Każdy organizm się różni, więc 
panowanie nad nim oraz reago-
wanie na jego sygnały powinno 
być przedmiotem indywidualnej 
pracy nad zrozumieniem samego 
siebie. W świetle tego drzemka  
w pracy jawi się jedynie jako  
element  szerszej strategii radzenia 
sobie z codziennym zmęczeniem 
lub znużeniem.

REKLAMA

        Zamiast tępo patrzeć przed siebie 
               lub pić hektolitry uzależniającej kawy,  
strzel sobie krótką drzemkę przed komputerem. 

Mat Bum
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Przed Tobą jeszcze kilka godzin 
ślęczenia przy biurku, a już czujesz, 
że zbliżasz się do kresu sił? Nie 
walcz ze sobą, tylko się prześpij!
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Jeżeli przed zaśnięciem ma-
rzysz o tym, żeby zostać preze-
sem firmy w której pracujesz, 
lub chociaż dostać wymarzony  
dyrektorski awans, to zacznij re-
alizację swojego celu od... zrzu-
cenia zbędnych kilogramów.

Jeżeli spojrzymy na zdjęcia  
z konferencji, bankietów lub in-
nych spotkań biznesowych, to 
łatwo zauważymy, że osoby, któ-
rym udało się wdrapać na szczyty 
korporacyjnych drabin, wyglądają 
zazwyczaj jak gwiazdy kina, które 
właśnie przybyły na galę rozdania 
Oscarów. Wszyscy mają idealnie 
skrojone i dobrane garnitury lub 
garsonki oraz modne fryzury  
i prezentują rzędy lśniących bielą 

zębów w perlistych uśmiechach. 
Do tego należy dodać obowiąz-
kowe najmodniejsze gadżety  
w postaci najnowszych iPhone’ów 
lub chociaż opasek monitorują-
cych na bieżąco wszystkie funkcje 
życiowe. To jednak nie wszystko. 
Ludzie, o których mowa mają jesz-
cze jeden wspólny mianownik: 
niemal wszyscy są wysportowani, 
a już na pewno szczupli jak szczy-
piorek. 
Bez szczupłej sylwetki możesz 
być jak Anna Lewandowska bez 
swojego Roberta.

Dobrze ukształtowana sylwetka 
to niejedyny czynnik determinu-
jący osiągnięcie zawodowego 
sukcesu, ale bez niej jesteśmy jak 
Anna Lewandowska bez swoje-
go Roberta. Jest pracowita, ma 
wiedzę i tytuły sportowe, ale to 
dzięki swojemu mężowi stała się 
rozpoznawalna niemal na całym 
świecie. Podobna zasada działa  
w przypadku dążenia do upra-
gnionego awansu, dzięki któremu 
z open space’u wejdziemy w świat 
własnych gabinetów, służbo-
wych kart płatniczych i niepoha-
mowanej zazdrości pozostałych 
pracowników. Wiadomo, że do 
osiągnięcia tego celu niezbędne 

są takie elementy jak pracowitość, 
wiedza oraz doświadczenie i wy-
pracowane wyniki. Nawet jeżeli 
uda nam się spełnić te kryteria, to 
tuż przed metą może się okazać, 
że nagle zostaliśmy wyprzedzeni 
przez kolegę lub koleżankę, którzy 
mogli się pochwalić dokładnie ta-
kim samym dorobkiem jak my, ale 
oprócz tego, gdy stawali na wagę 
to wskazywała ona o 20 kg mniej.
Jesteś otyły to musisz być leni-
wy, czyli witamy w świecie ste-
reotypów.

Przecież to jawna dyskryminacja 
– zakrzyknie ktoś nagle z tylnego 
rzędu. Może i tak. Byłaby to pew-
nie kwestia dla Sądu Pracy. Można 
również założyć, że w tym przy-

padku zadziałały stereotypy, któ-
rymi każdy z nas posługuje się na 
co dzień. Jednym z nich jest wła-
śnie sposób, w jaki są postrzegane 
przez społeczeństwo osoby otyłe. 

Nie jest przecież tajemnicą, że 
szczupłym przypisuje się szereg 
pozytywnych cech, jak np. bycie 
miłym, ładnym lub inteligentnym. 
Jest to tzw. efekt aureoli, który po-
lega na tym, że cecha pozytywna 
(w tym przypadku szczupłość) 
„rozszerza się” w oczach odiorców 
na inne cechy danej osoby.

Natomiast na otyłych patrzy się 
stereotypowo jak na ludzi leni-
wych, niechlujnych oraz nieza-
radnych. Przypisuje się im niemal 
automatycznie takie cechy jak sła-
ba wola, niezorganizowanie i brak 
kontroli nad własnym życiem. 
Uważa się powszechnie, że pono-
szą całkowitą odpowiedzialność 
za swój wygląd. W tym przypad-
ku działa, bardzo krzywdzące dla 
osób z nadwagą przekonanie, że 
skoro nie potrafią zadbać o siebie, 
to nie będą potrafiły „dbać” o firmę 
lub zarządzać kilkunastoosobo-
wym działem. Idąc dalej tropem 
tego stereotypu, możemy łatwo 
stwierdzić, że prezes banku z dużą 
nadwagą to gnuśny i pazerny „Ja-

nusz biznesu”. Takie postrzeganie 
prezesa bez wątpienia zaszkodzi 
wizerunkowi tej instytucji finan-
sowej, której podstawą funkcjo-
nowania jest zaufanie klientów  
i mediów.

Niestety, stygmatyzacja osób 
otyłych może przekładać się 
również na ich zarobki. Badania 
dotyczące relacji pomiędzy wyna-
grodzeniem a wagą pracownika 
przeprowadzono w Finlandii. Wy-
kazały one, że w tej samej grupie 
społeczno-ekonomicznej kobiety 
otyłe z wyższym wykształceniem 
zarabiają mniej niż ich szczuplejsze 
koleżanki. Różnice w ich zarobkach 
były bardzo duże i dochodziły 
aż do 5000 dolarów. Co ciekawe, 

takich zależności nie stwierdzo-
no w przypadku mężczyzn o po-
dobnym poziomie wykształcenia 
lub na podobnych stanowiskach. 
Prowadzi to do wniosku, że wciąż  
z większą tolerancją podchodzi się 
do otyłych mężczyzn niż kobiet. 
Zjawisko to może mieć swoje źró-
dło jeszcze w dziwnych i dawnych 
normach kulturowych, zgodnie  
z którymi pokaźny brzuch u męż-
czyzny oznaczał, że właścicielowi 
dobrze się powodzi.
Nie uciekniesz przed stereoty-
pem otyłości.

Jak można przeczytać w podręcz-
nikach psychologii, stereotyp to  
z góry przyjęte, często tenden-
cyjne, wyobrażenie o tym, jak 
wyglądają lub się zachowują lu-
dzie przynależący do danej rasy, 
narodowości lub wykonujący 
określony zawód. Włączając my-
ślenie stereotypowe korzystamy 
z gotowego wzoru, przyswajamy 
poglądy bez zastanawiania się nad 
nimi i bez konfrontowania ich z rze-
czywistością. Stereotypy to łatwe 
w użyciu schematy poznawcze, 
które umożliwiają szybką, choć 
powierzchowną ocenę różnych 
sytuacji. Najgorsze jest jednak to, 
że raz sformułowane stereotypy są 

odporne na zmianę pod wpływem 
nowej informacji. Dzieje się tak  
dlatego, że są przyswajane już 
w dzieciństwie i silnie związane 
z przynależnością do określonej 
grupy.

Ze stereotypów korzystamy za-
wsze wtedy, kiedy brakuje nam 
wiedzy o innych. Tę lukę w niedo-
borze informacji podświadomie 
wypełniamy schematycznymi 

wskazówkami rozpowszechnia-
nymi w danym środowisku. Wska-
zówki te podsuwają określony, 
uproszczony sposób inerpretacji 
określonych faktów i zjawisk spo-
łecznych. 
Czy to wszystko naprawdę przez 
Ewę Chodakowską?

W zrozumieniu rozpowszechnie-
nia zjawiska „szczupły jest lepszy” 
może nam pomóc znalezienie 
odpowiedzialnych za stworzenie 
i narzucanie określonego kanonu 
piękna.

Truizmem jest już zrzucanie winy 
na media i liderów opinii, którzy 
promują zdrowy tryb życia po-
kazując przy tym swoje wyspor-
towane ciała lub tłumacząc, że 
jeśli dorosła kobieta waży 50 kg 
to jest za gruba, żeby pracować 
jako modelka. To uproszczenie, bo 
przecież  na co dzień funkcjonuje-
my w sferze mediów społeczno-
ściowych, a więc sami zamykamy 
się w naszych bańkach informa-
cyjnych, otaczając się najczęściej 
tym, co jest zgodne z naszym 
światopoglądem. Zaczynamy  

w ten sposób wierzyć w to, co  
widzimy. Można zatem łatwo 
wpaść w spiralę: widzę szczupłych, 
bo chcę być szczupły, a chcę być 
szczupły, bo widzę szczupłych… 
Przekonanie, że „wszyscy naokoło 
są piękni i szczupli, tylko ja mam 
problem z nadwagą” na szczęście 
jest tylko iluzją, bo wyniki ba-
dań mówią zupełnie co innego.  
Ankieta przeprowadzona przez 
CBOS wykazała, że aż 34 proc. 
Polaków cierpi na nadwagę,  
17 proc. jest otyłych, a tylko 46 

proc. badanych może pochwalić 
się prawidłową wagą ciała. Prze-
cież nic tak nie poprawia nam 
humoru, jak fakt, że inni mają co 
najmniej tak samo źle jak my lub 
nawet gorzej.
Ćwicz lub się ubierz

Wiele osób zacznie się pew-
nie teraz zastanawiać, czy mają  
problem z wagą swojego ciała. 
Można to łatwo sprawdzić: wy-
starczy spróbować zawiązać but. 
Jeżeli brzuch będzie przeszkadzał 
w wykonaniu tej pozornie prostej 
czynności, to oznacza, że jednak 

warto częściej korzy-
stać z firmowego pa-
kietu sportowego...

A jeśli niechęć do 
sportu jest większa 

niż chęć upragnionego awan-
su? Wówczas można pójść tro-
pem Magdy Gessler i za pomocą 
umiejętnie dobranej garderoby 
zręcznie ukryć kilka nadmiernych  
kilogramów. Może jedynie trzeba 
zadbać, żeby ubrania były tro-
chę mniej jaskrawe i kwieciste od 
tych, w których widujemy słynną 
restauratorkę, żeby aż tak bardzo 
nie rzucać się w oczy w firmowym 
open spasie.

                              Chcesz awansować lub choćby zawiązać 
sobie buty? Ćwicz albo się ubierz.

Bądź jak szczypior i awansuj

Piotr Krupa

REKLAMA
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Środa. Zegarek wskazał właśnie 
punkt 9. Wpadasz do firmowej 
pieczary zziajany, ale dumny, że 
chociaż raz w tym miesiącu uda Ci 
się rozpocząć pracę punktualnie. 
Odpalasz komputer, a w głowie 
masz już listę rzeczy, od których 
zaczniesz swoją codzienną walkę 
o przetrwanie. Jesteś nawet w do-
brym nastroju, bo Twój pierworod-
ny wyjątkowo nie zaserwował Ci 
porannego dramatu i nie odstawił 
w przedszkolu sceny pełnej krzy-
ku i płaczu. To powinien być dobry 
dzień – wzniosłeś się nawet na wy-
żyny swojego optymizmu, kiedy po 
raz dziesiąty okrążałeś biurowiec w 
poszukiwaniu chociażby skrawka 
wolnego miejsca do zaparkowania. 
Pomimo tak dobrze rozpoczętego 
dnia na razie wstrzymujesz się od 
odwiedzenia firmowej kuchni i pró-

bujesz skoncentrować się na pracy 
bez pomocy kawy. Skoro kobiety 
w ciąży potrafią bez niej wytrzymy-
wać przez dziewięć miesięcy, to Ty 
również dasz radę, choć przez kilka-
dziesiąt minut. I nie chodzi tu wcale 
o te tłumy tłoczące się przy ekspre-
sie jak stado zebr przy wodopoju. 
Nawet dobrze byłoby się wśród 
nich pokazać o tak wczesnej porze 
– tym bardziej, że przecież nie zda-
rza Ci się to zbyt często. Na pewno 
zostałoby to zauważone przez kogo 
trzeba lub odpowiednie osoby do-
niosłyby komu trzeba...
Zauroczony przez chwilę własną 
przebiegłością godną Senior Ac-
count Managera z 10-letnim sta-
żem, zrywasz się z krzesła, żeby jak 
najszybciej pojawić się w kuchni, 
po czym siadasz z powrotem. A co 
ze „small talk”, który będzie trze-

ba odbębnić stojąc w kolejce po 
swoją porcję kofeiny? Nawet Karol 
Strasburger powiedziałby Ci, że an-
kietowani podczas firmowych kur-
tuazyjnych pogaduch najczęściej 
wybierają możliwie najbardziej bez-
pieczny temat, w którym jednocze-
śnie mogą się czymś pochwalić. A to 
oznacza, że będą opowiadać co cie-
kawego, kreatywnego lub twórcze-
go robili w miniony właśnie, wtor-
kowy wieczór. Będą snuć opowieści  
o premierach kinowych, warszta-
tach kulinarnych, indywidualnych 
treningach bokserskich lub o ostat-
nim odcinku kolejnego sezonu „Ho-
use of Cards”. To nawet nie byłoby 
najgorsze. Poradziłbyś sobie z tym 
tak jak każdy dorosły w podobnej 
sytuacji – zaintrygowany pokiwał-
byś głową, a na końcu zadał kilka 
pytań na znak, jak bardzo zaintere-

sowała Cię ta opowieść. A tak na-
prawdę to Twoje myśli zawiesiłyby 
się w tym czasie pomiędzy Twoimi 
obecnymi życiowymi problema-
mi, czyli pomiędzy „Cholera, masło 
orzechowe chyba nam się skończy-
ło”, a „Do kiedy miałem zapłacić ten 
rachunek za kablówkę?”.
Wyobraźmy sobie, że jednak uczy-
niłeś ten desperacki krok: poszedłeś 
do kuchni i czekasz w kolejce do 
ekspresu. Może się przecież zdarzyć, 
że wydłuży się ona niebezpiecznie, 
bo komuś z rana zachciało się kawy 
ze spienionym mlekiem. Wtedy 
Twoi rozmówcy wystrzelają się już 
ze swoich opowieści i z uśmiechem 
godnym kinowego Grincha zapy-
tają się, jak Tobie minął wczorajszy 
wieczór. Co z tego, że doskonale 
będą zdawać sobie sprawę, że wła-
śnie zadają Ci cios poniżej pasa, bo 
młodym rodzicom takich pytań 
publicznie się nie stawia. W sferze 
dyplomacji coś takiego zostało-
by nazwane elegancko „faux pas”. 
Niestety, Ty musisz mierzyć się ze 
sferą kultury korporacyjnej, w której 
zwrot „kultura” ma takie samo zna-
czenie jak w polskim sejmie – każdy 

chętnie o nim mówi, 
ale mało kto prakty-
kuje. Odpowiadasz 
więc tylko zdawko-
we „A, nic ciekawe-
go, pooglądałem 
telewizję i coś tam 
porobiłem”.
A tak naprawdę 
tylko Ty wiesz, że 
po pracy od razu 
pognałeś przedzie-
rać się przez korki, 
żeby zdążyć odebrać synka przed 
zamknięciem przedszkola. Po-
tem odstaliście razem (oczywiście  
w korkach) drogę powrotną do 
domu, podczas której synek wydzie-
rał się w niebogłosy, że chce mu się 
siku i dłużej nie wytrzyma. A na deser 
już tylko „szybkie” zakupy, krótka za-
bawa w policjantów, kąpiel, kolacja  
i usypianie, które przeciąga się do 
21, bo przecież synkowi – w przeci-
wieństwie do Ciebie – nie chce się w 
ogóle spać. Około 22 miałeś w koń-
cu czas dla siebie. Szybko rozważy-
łeś wszystkie warianty spędzenia 
tych chwil, które mogłeś poświęcić 
tylko sobie. Spośród kilku możliwo-

ści, wśród których znalazły się np. 
obejrzenie kolejnego odcinka seria-
lu, przeczytanie fragmentu książki  
o samorozwoju lub wizyta na si-
łowni, wybrałeś jedyną opcję, na 
realizację której miałeś wystarcza-
jąco energii i życiowej siły, czyli po 
prostu dojście do łóżka i sen.
A śpiąc nie myślałeś już – podob-
nie jak wielu młodych rodziców –  
o licznych innych atrakcjach, które 
chwilowo nie są dla Was, a uczest-
nictwem w których lubią się chwalić 
Wasi współpracownicy.

REKLAMA

Piotr Krupa

KORPOTATA

Rodzicu, jakie masz plany  
na wtorkowy wieczór?
Wypad do kina lub teatru, spotkanie w knajpce z przyjaciółmi, lub choćby krótkie wyjście 
do siłowni – czy te atrakcje są dostępne dla młodych rodziców w środku tygodnia?  
Oczywiście, jak najbardziej, tylko… zaraz, zaraz... Kiedy? We wtorek??
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Z Doliny Krzemowej do Mordoru
Nie trudno się domyślić, gdzie 

narodził się „dzień bez krawata”. 
USA przoduje w pomysłach na udo-
godnienia dla pracowników, które 
obecnie stanowią normę także 
w wielu polskich firmach. „Luźne 
piątki” zostały spopularyzowane  
w Dolinie Krzemowej, czyli w sa-
mym centrum amerykańskiego 
przemysłu komputerowego. To 
właśnie tam znajdują się siedziby 
gigantów z branży high-tech, ta-
kich jak Google, eBay, Apple, Fa-
cebook czy Intel. Rozwój Casual 
Friday nastąpił w latach 70., kiedy to  
o popularyzację luźnych dni wal-
czyły firmy produkujące podkoszul-
ki, sportowe koszule i dżinsy.

Idea „luźnego piątku” polega na 
tym, że tego dnia daje się pracowni-
kom chwilę wytchnienia od sztyw-
nych reguł związanych z ubiorem. 
Ustanowienie tej zasady jest też 
jednym z elementów budowania 

pozytywnego wizerunku firmy  
i nadania jej „ludzkiej twarzy”: – Dro-
gi korpoludku, troszczymy się o ciebie, 
znamy twoje potrzeby, dlatego w ten 
jeden dzień możesz ubrać się tak, jak 
chcesz.

Casual Days są również doskona-
łym rozwiązaniem na czas upalnych 
dni, kiedy to noszenie garniturów  
i zapiętych pod szyję koszul staje się 
wyjątkowo uciążliwe. Oczywiście 
wprowadzenie „luźnego piątku” ma 
sens tylko wtedy, gdy w danym biu-
rze obowiązuje formalnie przyjęty 
dress code i w pozostałe dni ubiera-
my się elegancko.

Rzecznik Google, Jordan 
Newman, zaznaczył w jednym  
z wywiadów: – W Google wierzymy, 
że sukces ma niewiele wspólnego 
z tym, co pracownik ma na sobie.  
Można być poważnym i wydajnym 
bez garnituru. To oczywiście prawda, 
gdy mówimy o inżynierach, których 
głównym zadaniem jest tworzenie 

skomplikowanych algorytmów  
i którzy w zasadzie nie stykają się  
z ludźmi z zewnątrz. Ale co z osoba-
mi, które na co dzień mają kontakt  
z klientem lub zajmują ważne, re-
prezentatywne stanowiska?
Kiedy casual wymyka się spod 
kontroli

W jednym z odcinków ame-
rykańskiego serialu „The Office” 
opowiadającym o regionalnym 
oddziale firmy sprzedającej papier, 
w zabawny sposób wyśmiano ideę 
Casual Friday. Jedna z pracownic  
firmy, Meredith Palmer, pojawiła się 
w ten dzień w sukience odsłaniają-
cej – delikatnie mówiąc – trochę za 
dużo. Gdy jeden ze współpracowni-
ków poprosił, aby zakryła swój wy-
lewający się biust i podciągnęła su-
kienkę do góry, oczom wszystkich 
zgromadzonych ukazały się dolne 
części jej ciała. Okazało się, że dla 
Meredith „dzień na luzie” oznaczał 
również „dzień bez bielizny”…

Oczywiście ta przerysowana sy-
tuacja nie odzwierciedla rzeczywi-
stości, jednak idealnie pokazuje to, 
czym Casual Friday zdecydowanie 
nie jest. Według ogólnie przyjętej 
zasady, nasz strój powinien być 
tylko o jeden stopień mniej for-
malny, niż w pozostałe dni. Zatem 
przypadki ubierania ulubionych 
dresowych spodni, bluzy z posta-
cią z kreskówki, czy mocno wyde-
koltowanej koszulki, powinniśmy 
ograniczyć do spotkań w prywat-
nym gronie.

Piątek, piąteczek, piątunio... nie 
dla każdego

Mimo pozytywnego wydźwięku 
Casual Friday, na internetowych  
forach można znaleźć skrajnie róż-
ne opinie na ten temat. Jedni bar-
dzo chwalą możliwość pracy w luź-
niejszym stroju i z niecierpliwością 
wyczekują „dni bez krawata”, pod-
czas gdy inni po prostu nie wiedzą  
w co się ubrać. Co więcej, niektórzy 
wręcz odczuwają dyskomfort na 
myśl o kontaktowaniu się z klien-
tami firmy w nieoficjalnym stro-
ju. Według nich krawat zwiększa 
wrażenie profesjonalizmu i dodaje 
pewności siebie. Jest również swo-
istym wyrazem szacunku dla klien-
ta i współpracowników.

Niestety, Casual Friday nie został 
stworzony dla każdego. Osoby  
z sektorów front office, które na co 
dzień kontaktują się z klientami lub 
są wyraźnie utożsamiane z wize-
runkiem firmy, nie powinny pozwa-
lać sobie na zbyt luźny ubiór nawet 
tego jednego, wyjątkowego dnia. 
Zazwyczaj wymaga się od nich, 
aby wyglądały oficjalnie w każdej 
sytuacji. 
Przedsmak weekendu kontra 
klient 

Rozwiązanie sprzeczności jest 
dosyć proste: jeżeli mamy w piąt-
kowych planach ważne spotka-
nie z klientem, weźmy ze sobą 

ubranie na zmianę albo po prostu 
zignorujmy Casual Friday. Niektó-
re firmy, aby uniknąć przesady, 
ograniczyły pracownikom tego 
dnia możliwości „rozluźnienia” 
do chodzenia bez krawata lub  
w sportowym garniturze.

Niezależnie od tych ustaleń, 
poniżej przedstawiam listę rze-
czy, których powinieneś unikać 
w pracy nawet w „luźny piątek”, 
zwłaszcza gdy jesteś osobą re-
prezentatywną dla swojej firmy.  
Wysoce niewskazane są:
• typowo sportowe obuwie, 
• klapki, japonki,
• ubrania, które odsłaniają za dużo: 
przezroczyste, mini, mocno wyde-
koltowane sukienki i bluzki,
• krzykliwa biżuteria, 
• ubrania przesadnie obcisłe,
• bluzy z kapturem, 
• przecierane dżinsy i inne celowo 
naddarte ubrania,
• dresy, 
• koszulki z krzykliwym nadrukiem. 

Wniosek jest prosty: jeśli w two-
jej firmie nie można ubierać się we 
wszystko, co wyobraźnia podpo-
-wie, zalecam stosowanie zasady 
„first date dress code”. Po prostu 
ubierz się tak, jak na pierwszą 
randkę: swobodnie i wygodnie –  
ale zawsze z klasą.

REKLAMA

Magdalena Hoczyk-Banda

Luz na cenzurowanym.  
Casual Friday a spotkanie z klientem
Casual Friday to kolejny powód, dla którego kochamy piątki. Od samego rana pocieszamy się myślą o sobotnim spaniu do 
oporu, a gdy w godzinach popołudniowych dopinamy ostatnie kejsy, myślami jesteśmy już w ulubionej knajpie lub na kana-
pie przed telewizorem. Piątek ma jeszcze jedną zaletę: w wielu firmach oznacza chwilę wytchnienia od upierdliwego dress 
code’u. Zdaje się jednak, że nie wszyscy do końca wiedzą, o co w tym „luźnym piątku” chodzi…
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Pytanie o wysokość pensji ko-
legi z pracy wciąż nie przechodzi 
nam przez gardło. Podobnie mó-
wienie o stanie naszego konta. 
Często nie mamy nawet śmiałości, 
aby zapytać jakie wynagrodzenie 
ma nam do zaoferowania przyszły 
pracodawca. Liczymy więc, że „nas 
nie skrzywdzi”. Szybko jednak 
żałujemy braku asertywności. –  
O swoich zarobkach dowiedziałam 
się w banku po upływie pierwszego 
miesiąca pracy. Byłam rozczarowa-
na – przyznaje 21-letnia Violetta, 
świeżo upieczona pracownica 
branży medialnej.

Jak podkreśla, zdarza jej się 
rozmawiać o pensji, ale raczej  
w kontekście „mogłoby być wię-
cej”. – Niezręcznie jest mi pytać 
kolegów ile konkretnie zarabiają – 
tłumaczy i dodaje, że wie dosko-
nale, iż kilka osób na tym samym 
stanowisku co ona ma wyższe  
zarobki. – Czasem mnie to zniechę-
ca do pracy, zwłaszcza gdy mam 
dużo roboty – mówi.
Brak nam poczucia wartości 
własnej pracy.

Nie pytamy, ale sami też nie-
chętnie ujawniamy swoje zarobki. 
Powodów jest kilka. Po pierwsze  
w naszej kulturze „chwalenie się” 
swoją pensją uchodzi za duży nie-
takt. Po drugie obawiamy się, że 

ta informacja może zostać wyko-
rzystana, np. że ktoś poprosi nas  
o pożyczkę. 

Psycholog biznesu Izabela Kiel-
czyk wskazuje, że nawet jeśli pod 
względem finansowym nie mamy 
się czego wstydzić, to mówiąc o za-
sobności swojego portfela najczę-
ściej się tłumaczymy. – Bo ja jestem 
szefem, bo tyle zrobiłem. Jakbyśmy 
gdzieś uważali, że niesłusznie nam aż 
tyle płacą – mówi ekspert.

Podkreśla, że Polacy wciąż nie 
mają poczucia wartości własnej 
pracy, co widać w sytuacji gdy 
przychodzi czas poprosić o pod-
wyżkę. – W praktyce okazuje się,  
że pracodawcy bardziej cenią  
ludzi, którzy sami bardziej się  
potrafią cenić i potrafią jasno po-
wiedzieć na rozmowie, ile oczekują. 
Jeśli ktoś się dostosuje i czeka na  
podwyżkę, to może czekać latami – 
mówi Kielczyk.
Nie mówimy, ale chcemy wiedzieć

Polacy nie lubią mówić o swoich 
zarobkach, natomiast sami są cieka-
wi jak wygląda comiesięczny prze-
lew na konto innych pracowników 
na podobnych stanowiskach.  
Tu z pomocą przychodzi im wirtu-
alna rzeczywistość. Fora interneto-
we aż kipią od dyskusji osób, które 
chcą zaspokoić swoją ciekawość. 
Powstają także ogólnodostępne 

raporty mówiące, ile zarabia się  
na konkretnym stanowisku w kon-
kretnej lokalizacji.

Z ankiety przeprowadzonej 
przez serwis Praca.pl wynika, że  
za dostępem do wiedzy o zarob-
kach opowiada się 65 proc. Pola-
ków. Ponad połowa (51 proc.) chce  
w tej kwestii pełnej transparent-
ności. – Jestem za tym, żeby wyso-
kość zarobków była jawna, nie tylko  
na terenie firmy, ale dla wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby się tego 
dowiedzieć. Dla mnie osobiście  
nie byłby to żaden problem, gdy-
by inni znali moje miesięczne za-
robki – mówi 35-letni Marcin,  
jeden z pracowników warszaw- 
-skiego zagłębia biurowego.  
Podkreśla, że ta wiedza dałaby 
mu możliwość oceny, ile trzeba  
pracować na pensję. – Ile czasu 
trzeba poświęcić, żeby dostać tysiąc 
złotych, a ile, by zarobić pięć tysięcy –  
precyzuje.
Pracodawcy bronią się przed 
jawnością

Problem pojawia się już przy 
rekrutacji. Ze świecą szukać firmy, 
która w ogłoszeniu poda tzw. fi-
nansowe widełki. Szefowie firm 
jako powód braku zakresu płaco-
wego najczęściej wymieniają chęć 
obniżenia kosztów poprzez wybór 
pracownika z niskimi oczekiwa-
niami płacowymi. Z drugiej strony 
– jak na ironię – obawiają się, że 
wskazanie przedziału płacy wyeli-
minuje już na początku wartościo-
wych kandydatów z większymi 
oczekiwaniami finansowymi.

Ponadto większość firm w re-

gulaminach zabrania personelo-
wi mówić, na ile firma wycenia 
ich pracę. Przyczyn takiego sta-
nu rzeczy jest kilka. Chodzi m.in.  
o motywację do pracy. Często 
pracownicy wykonujący podobne 
obowiązki otrzymują różne wyna-
grodzenia. Gdyby pensje były jaw-
ne, firmy musiałyby wdrożyć jed-
nolitą politykę płacową, co byłoby 
dla nich ogromnym wyzwaniem.

Brak „widełek” pozwala pozwa-
la pracodawcom także zachować 
przewagę nad konkurencją. Trud-
niej podkupić pracownika, skoro 
nie wiemy ile obecnie zarabia. 
Choć takie podejście w dobie me-
diów społecznościowych i różnych 
portali skupiających pracowników 
wydaje się już anachroniczne.

Chodzi także o wizerunek firmy. 
Wysokość oferowanego wyna-
grodzenia może świadczyć o jej 
kondycji finansowej, choć nie za-
wsze. W każdym razie jeśli firma 
oferuje konkurencyjne stawki ma 
szansę na zbudowanie pozytyw-
nego obrazu. Z drugiej strony, jeśli 
przylgnie do niej łatka instytucji 
oszczędzającej na personelu, cięż-
ko będzie się jej pozbyć.

To wszystko – w połączeniu 
z naszą ukształtowaną histo-
rycznie mentalnością – powo-
duje, że mówienie o zarobkach 
w polskiej rzeczywistości staje 
się trudne. Pamiętajmy jednak, 
że nawet jeśli nie chcemy roz-
mawiać o wypłacie z kolegami  
z pracy, na pewno warto co jakiś 
czas przedyskutować jej wysokość 
z naszym szefem.

Leszek Rudziński

Zarobki – korporacyjny temat tabu
Polski pracownik niechętnie mówi o zasobności swojego 
portfela, bo przecież „dżentelmeni o pieniądzach nie roz-
mawiają”. Z tego samego założenia wychodzi jego przyszły 
szef, który informację o zarobkach najczęściej podaje jako 
ostatnią. Później pozostają tylko domysły dotyczące wła-
snej pozycji w firmowej hierarchii.

Polacy nie lubią 
mówić o swoich 
zarobkach, na-
tomiast sami 
są ciekawi jak 
wygląda co-
miesięczny 
przelew na 
konto in-
nych pra-
cowników 

na po-
dobnych 

stano-
wi-

skach



www.glosmordorow.pl 13

POSZUKIWANY/POSZUKIWANA

SZCZEGÓŁY OGŁOSZEŃ WRAZ Z TERMINAMI NA: WWW.INFOPRACA.PL

Obowiązki:
• pomoc przy organizacji międzyna-
rodowych przewozów drogowych;
• administracyjno-biurowa obsługa 
zleceń spedycyjnych;
• utrzymywanie i rozwój współpra-
cy z klientami;
• współpraca z zagranicznymi 
oddziałami Polar Logistics;
• dbanie o dobre relacje z podwy-
konawcami;
• kształtowanie właściwego wize-
runku firmy na rynku.
Osoba na tym stanowisku  
w przyszłości będzie samodzielnie 
organizować przewozy międzyna-
rodowe oraz zajmować się obsługą 
klientów.
Wymagania:
• dobra (praktyczna) znajomość 
języka rosyjskiego;
• umiejętność sprawnego posługi-
wania się pakietem MS Office;
• dobra organizacja pracy oraz 

umiejętność pracy w zespole;
• łatwość nawiązywania  
kontaktów;
• odporność na stres;
• dyspozycyjność.
Mile widziane:
• doświadczenie w spedycji  
międzynarodowej lub praktyki  
w branży;
• absolwenci uczelni wyższych -  
preferowane kierunki: transport  
i logistyka;
• znajomość rynku TSL.
Oferujemy:
• interesującą pracę  
w dynamicznie rozwijającej się 
międzynarodowej firmie;
• pracę w młodym i ambitnym 
zespole;
• stabilne warunki zatrudnienia;
• możliwość szkoleń i rozwoju 
zawodowego.

POLAR LOGISTICS POLAND SP. Z O. O.  
– ASYSTENT SPEDYTORA / SPEDYTOR MIĘDZY-

NARODOWY

Do naszego oddziału Smart poszu-
kujemy obecnie Doradców! Jeśli  
nie boisz się nowych wyzwań, je-
steś otwarty na kontakt z klientem  
i chcesz rozwijać swoje umiejęt-
ności sprzedażowe w jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych 
banków na świecie – aplikuj! Może 
to właśnie Ciebie szukamy?
Do Twoich zadań należeć będzie:
• pozyskiwanie nowych klientów;
• współudział w realizacji planu 
sprzedaży oddziału;
• edukacja i wsparcie klienta  
w zakresie samoobsługi bankowo-
ści elektronicznej;
• umiejętne wykorzystanie dostęp-
nych w oddziale narzędzi marketin-
gowych do prezentacji produktów 
oferowanych przez Bank;
• udział w akcjach mikromarketin-
gowych poza oddziałem;
• zapewnienie aktualnym i poten-
cjalnym klientom wysokiej jakości, 
zindywidualizowanej obsługi 
bankowej.
Nasze oczekiwania:
• wykształcenie minimum średnie;
• mile widziane doświadczenie  
w obsłudze oraz budowaniu  
relacji z klientem;

• mile widziane doświadczenie  
w aktywnej sprzedaży  
produktów bankowych;
• swoboda w obsługiwaniu  
nowoczesnych sprzętów  
elektronicznych – tablety,  
smartfony, ekrany dotykowe;
• umiejętność prezentacji,  
efektywnej komunikacji  
i budowania relacji;
• cierpliwość, umiejętność  
badania potrzeb oraz  
udzielania wyjaśnień  
i proponowania rozwiązań;
• elastyczność, szybkość  
reagowania i dostosowywania  
się do zmian.
Oferujemy:
• motywujący system  
premiowy;
• bogaty pakiet socjalny (m.in. 
opiekę medyczną, kartę fitness, 
ubezpieczenie na życie);
• możliwość zdobycia  
doświadczenia w nowoczesnej 
organizacji o ugruntowanej  
pozycji na rynku;
• możliwość rozwoju  
w strukturach firmy.

CITI HANDLOWY – DORADCA BANKOWOŚCI  
DETALICZNEJ W ODDZIALE SMART

liczne szkolenia (w tym  
językowe);
• pracę w młodym zespole,  
w przyjaznej atmosferze.
Od kandydatów oczekujemy:
• minimum rocznego doświadcze-
nia w zakresie naliczania  
wynagrodzeń oraz obsługi  
kadrowo-płacowej pracowni- 
-ków w firmie zatrudniającej  
powyżej 100 osób;
• wykształcenia wyższego, mile 
widziane kierunkowe;
• bardzo dobrej znajomości  
przepisów prawa pracy,  
ubezpieczeń społecznych oraz 
z zakresu podatku dochodowego 
od osób fizycznych;
• bardzo dobrej znajomości  
obsługi programu Płatnik,  
programów kadrowo- 
-płacowych oraz pakietu  
MS Office, w szczególności  
aplikacji Excel (warunek 
konieczny);
• dobrej znajomość języka  
angielskiego;
• samodzielności i bardzo dobrej 
organizacji pracy pod presją  
czasu;
• dokładności i sumienności;
• umiejętności pracy w zespole  
i wysokich kompetencji interper-
sonalnych.

Obowiązki:
• prowadzenie spraw pracowni-
czych oraz dokumentacji kadrowej;
• sporządzanie pełnej listy płac 
pracowników etatowych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami 
prawa pracy, podatkowymi i ubez-
pieczeń społecznych;
• naliczanie świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego;
• przygotowywanie dokumentów 
do ZUS oraz US;
• prowadzenie korespondencji 
niezbędnej w zakresie obsługi 
kadrowo-płacowej pracowników  
z  ZUS, US, GUS i innymi instytu-
cjami;
• rozliczanie umów cywilnopraw-
nych;
• aktualizacja danych kadrowo- 
płacowych w systemie informa-
tycznym;
• mile widziana znajomość przepi-
sów dotyczących oddelegowania 
pracowników za granicę oraz 
zatrudniania cudzoziemców.
Oferujemy:
• atrakcyjne warunki zatrudnienia  
w oparciu o umowę o pracę;
• pakiet benefitów pozapłacowych 
– opieka medyczna, dofinansowa-
nie do karty sportowej;
• możliwość dynamicznego rozwo-
ju zawodowego w dużej,  
międzynarodowej organizacji,  

VOS LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O  
– SPECJALISTA DS. PŁAC I KADR 

Opis stanowiska pracy
Armatis-LC jest firmą francuską 
specjalizującą się w zarządzaniu 
relacjami z klientem na odległość, 
działającą w Europie i Afryce 
Północnej. W ciągu ostatnich 25 lat 
działalności zdobyliśmy uznanie 
klientów z różnych branż. Nasz 
dynamiczny rozwój oparty jest na 
czterech filarach: innowacyjność, 
dążenie do doskonałości, przy-
wiązanie do różnorodności oraz 
zaangażowanie.
Czym będziesz się zajmować:
Obsługą kontaktów z pasażerami: 
udzielaniem informacji oraz udzie-
laniem wsparcia przy rezerwacji 
biletów i zawieraniu transakcji 
płatniczych.
Jakie kompetencje powinieneś 
posiadać:
• z najomość języka niemieckiego 
na poziomie B2;
• znajomość języka polskiego.
Co zyskasz:
• zdobywasz doświadczenie pracu-
jąc dla globalnych marek;
• codziennie praktykujesz język 
obcy z native speakerem;
• pracujesz bez stresu w przyja-
znych i nowoczesnych wnętrzach;
• godziny pracy dostosowują się do 
Ciebie (elastyczny grafik pracy  
w trybie zmianowym).
Co gwarantujemy:
• stabilne warunki wynagrodzenia 
– nawet do 25zł za godzinę (wypła-
cane zawsze w terminie);
• pakiet profesjonalnych szkoleń;
• realne szanse na awans w struktu-
rach firmy;
• dofinansowanie do Karty Mul-
tisport;
• możliwość połączenia pracy  
z praktykami studenckimi.

Technolog Tworzyw Sztucznych
Obowiązki:
• opracowywanie i organizowanie 
całokształtu prac związanych  
z wdrożeniami procesów technolo-
gicznych i produkcyjnych;
• opracowywanie i weryfikacja 
dokumentacji technologicznej;
• projektowanie oprzyrządowania  
i produkcji seryjnej wyrobów  
z tworzyw sztucznych (kompozyty 
polimerowe);

ARMATIS-LC POLSKA SP. Z O.O. 
 – KONSULTANT DS. OBSŁUGI PASAŻERÓW  

Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
• nadzorowanie i wprowadzanie 
nowych metod wytwarzania wyro-
bów i nowych surowców;
• optymalizacja i ciągłe doskonale-
nie procesów technologicznych.
Warunki pracy:
• praca biurowa –  
20 proc. czasu pracy;
• praca na hali produkcyjnej –  
80 proc. czasu pracy.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne 
(preferowane kierunkowe: chemia  
polimerów, technologia polimerów 
i tworzyw sztucznych);
• minimum 3 lata doświadczenia 
na analogicznym stanowisku w za-
kładzie przetwarzającym tworzywa 
sztuczne;
• znajomość technologii kompozy-
tów polimerowych;
• doświadczenie w przygotowywa-
niu i prowadzeniu dokumentacji  
technologicznej dla bieżących  
i nowo uruchamianych produkcji;
• umiejętność czytania dokumenta-
cji 2D i 3D (programy CAD/CAM);
• znajomość branży tworzyw 
sztucznych;
• przynajmniej dobra znajomość 
języka angielskiego w mowie  
i piśmie;
• biegła znajomość obsługi pakietu 
MS Office;
• dyspozycyjność (wyjazdy do 
klienta).
Nasz klient oferuje:
• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;
• pracę w sprawdzonym zespole;
• atrakcyjne warunki wynagro-
dzenia;
• pracę w firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku;
• możliwość rozwoju zawodowego 
i podnoszenia kwalifikacji;
• możliwość praktycznego wyko-
rzystania wiedzy i umiejętności;
• możliwość zakwaterowania 
dla pracowników przyjezdnych 
(miejsce pracy: Czosnów w pobliżu 
Warszawy).

W Studio Pigeon już od 5 lat zaj-
mujemy się produkcją animacji 
2D. W tym czasie zdołaliśmy 
pozyskać grono znaczących 
klientów, takich jak Bayer, Aviva, 
Adobe, T-Mobile, Fox Networks  
i wielu innych. 
Na co dzień tworzymy 
angażujące explainer videos, 
reklamy telewizyjne, gry i seriale 
animowane. Wszystko to składa 
się na obszerne portfolio ponad 
300 produkcji, dzięki któremu 
osiągnęliśmy wyrobioną pozycję 
w branży.
Jesteśmy animatorami, ilustra-
torami, copywriterami, project 
managerami, sales managerami.
Razem tworzymy bardzo zgrany 
zespół, do którego poszukuje-
my osoby na stanowisko New 
Business Executive (branża: 
sprzedaż – Account Manage-
ment) Oferujemy pracę na pełny 
etat, na podstawie umowy na 
czas nieokreślony.
Czego możesz się u nas spo-
dziewać: 
• dobrej wypłaty i przejrzystego 
systemu premiowego;
• dodatkowego budżetu na 
szkolenia i kursy;
• współpracy z utalentowanymi 

ilustratorami i animatorami;
• pracy dla wielu klientów  
z kraju i zagranicy;
• wygodnego biura w samym 
centrum Warszawy.
Potrzebujemy kogoś, kto:
• posiada minimum roczne do-
świadczenie w sprzedaży usług  
B2B za pośrednictwem  
telemarketingu i narzędzi digital;
• ma wykształcenie wyższe  
licencjackie;
• zna narzędzia internetowe  
z zakresu CRM, e-mail  
marketing, social media;
• potrafi pracować w zespole;
• ale jest również jest  
samodzielny;
• łatwo organizuje sobie pracę;
• posiada wysokie kompetencje 
komunikacyjne;
• świetnie posługuje się językiem 
angielskim w mowie i piśmie.
Zdecydowanym atutem będzie 
umiejętność posługiwania się 
narzędziami z zakresu:
• e-mail marketingu (Freshmail, 
MailChimp);
• marketing automation (sales 
menago, yesware);
• lead generation (linkedin, insi-
ghtly).

PIGEON GROUP SP. ZO.O. 
– NEW BUSINESS EXECUTIVE
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Czas nas goni, czasu brak – ciągle ten czas przewija się w naszych działa-
niach... ale przyszła wiosna czas nabrać chęci i się lepiej zorganizować!

SZAMA NA ASAPIE

Zaczynamy więc nowy rozdział, zaczynamy nowe projekty, zaczynamy działać. A ponieważ wszystkim 
nam brak czasu, dziś polecam danie szybkie, które można przygotować sobie dzień wcześniej i zabrać 
do pracy na lunch lub zjeść na obiad lub obiadokolację.

PRZYGOTOWANIE:
• Kasza:
Kaszę jaglaną przelewamy wrzątkiem (spowoduje to utratę goryczki z kaszy). Przygotowujemy ją w proporcji 1:2 – jedna miar-
ka kaszy na dwie miarki wody. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na małym ogniu (ok. 15-20 min.) od czasu do czasu mie-
szając. Pod koniec gotowania delikatnie solimy. Możemy ugotować więcej kaszy i wykorzystać ją do innego dania kolejnego 
dnia (ha! i znowu oszczędność czasu).
• Kotleciki jajeczne:
Ugotowane na twardo jajka obieramy , a następnie drobno siekamy.
Umyte zioła siekamy.
Jajka mieszamy z ziołami i surowym jajkiem aż do uzyskania jednolitej masy.
Uwaga: masę szybciej uzyskamy blendując/mieląc na gładką masę ugotowane jajka pokrojone w ósemki wraz z ziołami,  
surowym jajkiem i przyprawami w blenderze typu thermomix lub w robocie kuchennym. Czysta oszczędność naszego cen-
nego czasu :)
Doprawiamy przyprawami.
Z powstałej masy formujemy kotleciki i obtaczamy je w bułce tartej, a następnie smażymy na rozgrzanym tłuszczu na złoto.  
Po usmażeniu kotleciki odkładamy na papierowy ręcznik, aby je lekko osączyć z nadmiaru tłuszczu.

KOTLECIKI JAJECZNE Z KASZĄ JAGLANĄ I PUREE MARCHEWKOWYM 
CZAS PRZYGOTOWANIA: 30 MINUT!
Może pamiętacie ten smak z dzieciństwa? Za mną to danie chodziło już od dłuższego czasu i w końcu je 
odtworzyłam. Przypomnijcie sobie i Wy, zachęcam.

• Puree marchewkowe:
Marchewkę obieramy i kroimy na mniejsze kawałki (wtedy szybciej nam się ugotuje), 
zalewamy 1/3 szklanki mleka i 1/3 szklanki wody z dodatkiem odrobiny cukru i soli. Im 
mniejsze kawałki, tym szybciej marchew się ugotuje.
Po ugotowaniu odcedzamy marchewkę, przekładamy do blendera, dodajemy odro-
binę pieprzu i soli i miksujemy przez ok. 30 sekund na gładką masę stopniowo zwięk-
szając obroty.
Dla nieliczących kalorii: możecie dodać do marchewki 1 łyżkę miękkiego masła i dopie-
ro wtedy zmiksować.
Łączny czas przygotowania tego dania, inspirowanego legendarnymi kotlecikami ja-
jecznymi, to tylko 30 minut. To chyba najszybciej, jak to możliwe :)

http://www.alakuchniablog.starnawski.com 
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Składniki (4 porcje):

• 5-7 ugotowanych jajek,

• zioła – takie, które lubicie i jak dużo chcecie;  

ja polecam nać pietruszki i szczypiorek  

+ koperek,
• odrobina chili w proszku lub ostrej papryki  

(ok. 1/5 łyżeczki),
• 1 jajko surowe,
• 4-5 łyżek bułki tartej,

• sól i pieprz do smaku,

• olej do smażenia,
• kasza jaglana,
• 4-5 marchewek,
• 1/3 szklanki mleka,
• cukier, sól, pieprz,
• ewentualnie 1 łyżka masła,

• woda.
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Smacznego!

Quultura w Wawie - czerwiec 2017
FESTIWAL MOZARTOWSKI W WARSZAWIE
ODBYWAJĄCY SIĘ JUŻ OD PONAD 20 LAT FESTIWAL MOZARTOWSKI 
JEST SZTANDAROWYM I NAJWAŻNIEJSZYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM ARTY-
STYCZNYM WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ. W TRAKCIE 27. EDYCJI 
FESTIWALU ZOSTANIE ZAPREZENTOWANYCH ŁĄCZNIE KILKADZIESIĄT 
SPEKTAKLI I KONCERTÓW W NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH 
W WARSZAWIE: W ZAMKU KRÓLEWSKIM, PAŁACU NA WYSPIE ORAZ TE-
ATRZE KRÓLEWSKIM W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH, KOŚCIELE SEMINA-
RYJNYM ORAZ W TEATRZE WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ.
12 CZERWCA – 15 LIPCA

ŚWIATOWY DZIEŃ TAPAS 2017 
... CZYLI OKAZJA, BY SPRÓBOWAĆ WSPANIAŁEJ KUCHNI ŚRÓDZIEMNO-
MORSKIEJ. TAPAS TO TYPOWA DLA HISZPANII SZTUKA KULINARNA W 
MINIATURZE, A ZWYCZAJ WĘDROWANIA OD BARU DO BARU, ABY PRZY 
LAMPCE CZERWONEGO WINA CZY KUFLU PIWA DELEKTOWAĆ SIĘ MAŁY-
MI PRZEKĄSKAMI I „SMAKOWAĆ CHWILĘ”, NAZYWA SIĘ TAPEAR. HTTP://
WWW.SPAIN.INFO/PL/SWIATOWY-DZIEN-TAPAS/
1-15 CZERWCA

WIANKI NAD WISŁĄ 2017 
KOLEJNA EDYCJA NAJWIĘKSZEJ WARSZAWSKIEJ IMPREZY PLENEROWEJ. 
WIANKI NAD WISŁĄ TO PIKNIK INSPIROWANY SŁOWIAŃSKĄ TRADYCJĄ 
UROCZYSTEGO ŚWIĘTOWANIA NOCY KUPAŁY ZWANEJ RÓWNIEŻ SO-
BÓTKĄ. JAK ZAWSZE NA PODZAMCZU.
24 CZERWCA

KONCERTY CHOPINOWSKIE W ŁAZIENKACH 
KRÓLEWSKICH
58. SEZON KONCERTÓW CHOPINOWSKICH W ŁAZIENKACH KRÓLEW-
SKICH. RECITALE POD POMNIKIEM CHOPINA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ 
NIEDZIELĘ O GODZ. 12 i 16.
14 MAJA – 24 WRZEŚNIA.

H&M DWORZEC
TRZY WEEKENDY WYPEŁNIONE NAJLEPSZĄ POLSKĄ MUZYKĄ. H&M 
RUSZA PO RAZ KOLEJNY Z PROJEKTEM ANGAŻUJĄCYM POLSKICH MU-
ZYKÓW. NA DWORCU GŁÓWNYM W WARSZAWIE WYSTĄPIĄ M.IN. TACO 
HAMINGWAY, FISZ EMADE, THE DUMPLINGS ORAZ BRODKA.
9-24 CZERWCA

WYSTAWA GALERII OPERA „CAŁY TEATR NA NASZEJ 
GŁOWIE”
TO JUŻ TRZECIA WYSTAWA MODOWA ORGANIZOWANA PRZEZ TEATR 
WIELKI – OPERĘ NARODOWĄ. W TYM SEZONIE WYBRANO NAKRYCIA 
GŁOWY − W GALERII OPERA ZOBACZĄ PAŃSTWO TE, W KTÓRYCH WY-
STĘPOWAŁY NAJWIĘKSZE GWIAZDY SCENY OPEROWEJ. ELEGANCKIE 
CYLINDRY, MELONIKI I SZAPOKLAKI, BOGATO ZDOBIONE KOKOSZNIKI, 
WIANKI, KORNETY, WELONY, WYMYŚLNE, CZASEM PRZERAŻAJĄCE MA-
SKI, EKSTRAWAGANCKIE PERUKI, PRZYPOMINAJĄCE TORTY KAPELUSZE 
WESELNE, Z WYTWORNYCH PIÓR ALE TEŻ ZE SKROMNEJ SŁOMY.
16 MAJA – 30 CZERWCA

WYDAWCA REDAKTOR

SISI LOHMAN

WYDANIE ON-LINE NA:  WWW.GLOSMORDOROW.PL

WYDARZENIA POLECA SYLWIA GÓRSKA, REDAKTOR NACZELNA WARSAWNOW.PL

WYDAWCA
AUTO FIX BARTOSZ LAS-OPOLSKI

AL. JEROZOLIMSKIE 247
05-816 MICHAŁOWICE

NAPISZ DO NAS :
REDAKCJA@GLOSMORDOROW.PL

INFORMACJE Z GAZETY
„GŁOS MORDORU” ANALIZOWANE SĄ

PRZEZ PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW.
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