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Punkt Katorgi Pasażerów - Służewiec

fot: Sisi Lohman

Tuż za pętlą tramwajową jest stacja kolejowa, na której można wysiąść, przyjeżdżając od strony Pruszkowa i
węzła przy Warszawie Zachodniej oraz od strony Piaseczna i Okęcia. Dla dzielnicy biznesowej coś takiego
to skarb. Służewiec najwyraźniej jednak zrozumiał to zbyt dosłownie: stacja jest trudno dostępna, dokładnie
pilnowana, a niedługo zapewne zostanie ogrodzona.

Kolej to nie tylko zatłoczony
wakacyjny pociąg nad morze,
w góry albo na Przystanek Woodstock. Wiele miast na świecie
wykorzystuje linie kolejowe do
transportu wewnątrz aglomeracji. Coraz częściej okazuje się, że
tory, które przez lata wydawały
się przestarzałe, niepotrzebne,
a nawet przeszkadzały w rozbudowie sieci dróg, dziś stają się
dla miast bezcenne. Żadna ulica nie pozwoli na dowiezienie
w konkretne miejsce tak dużej
liczby osób w tak krótkim czasie. Metro z zasady wozi pasażerów w granicach miasta. Kolej
zapewnia transport dojeżdżającym do pracy z okolic podmiejskich, by po południu odwieźć
ich do domu.
Na przykład w Londynie, niecałą dekadę temu, miasto przejęło
w zarząd sześć linii kolejowych.
Liczba pasażerów od tego czasu
podskoczyła prawie trzykrot-
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nie. Dziś London Overground
notuje 160 mln przewiezionych
osób rocznie (londyńskie metro to ok. 1,3 mld przejazdów
rocznie). „Wzrost liczby podróżnych na linii północnej to 268
proc. w stosunku do sytuacji,
gdy przejmowaliśmy ją w 2008
r. Wtedy stacje były miejscami
strasznymi, odludnymi, z chwastami rosnącymi na peronach”
– mówił niedawno w rozmowie
z „Guardianem” Mike Brown, dyrektor sieci londyńskiej kolei.
Skorzystały obie strony – miasto i kolej.

Symbioza
miejsko-kolejowa
Warszawa akurat pod tym
względem wyróżnia się na tle
Polski. Warto mieć świadomość,
że mieszkanie w stolicy to z
„kolejowego” punktu widzenia,
duże szczęście. Sieć jest tutaj
rozbudowana, a wiele stacji

zostało gruntownie odnowionych przy okazji Euro 2012 i
nie są to już miejsca, w których
wieczorem łatwiej spotkać kieszonkowca niż kolejarza. Koleje
Mazowieckie (czyli te zielone
pociągi) to utworzona ponad
dekadę temu spółka, będąca
własnością władz województwa mazowieckiego. Ówczesny
pomysł, żeby pociągi zabierać
spod zarządu państwowego i
oddać w zarząd samorządowy,
dość powszechnie uznawano
za szalony („nierentowne, nie
uda się, nikt nie będzie jeździł,
zbankrutuje...”). Dziś pociągi KM
są albo nowe, albo gruntownie
w środku odnowione. Sama
spółka jest drugim pod względem liczby pasażerów przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Po
Mazowszu zielonymi pociągami
jeździ rocznie ok. 63 mln osób,
podczas gdy w pozostałych
piętnastu województwach po-

ciągami Przewozów Regionalnych nieco ponad 80 mln.
W dodatku sama Warszawa,
jako jedyne miasto w Polsce,
ma własne linie kolejowe czyli
Szybką Kolej Miejską (to z kolei te czerwono-białe pociągi).
Gdy w ubiegłej dekadzie stolica
uruchamiała SKM–kę, musiała
przez kilka pierwszych miesięcy
zdezelowane pociągi, pamiętające czasy PRL, pożyczać od
Szybkiej Kolei Miejskiej z Trójmiasta. Dziś te pociągi dalej
jeżdżą na Wybrzeżu, a po Warszawie śmigają całkiem nowe
pojazdy, kupione między 2005
a 2012 r. Szczególnie poza godzinami szczytu podróżuje się
nimi bardzo wygodnie i regularnie, bo jeżdżą co pół godziny. Z czterech linii korzysta dziś
28 mln pasażerów rocznie. To
mniej więcej tyle, ile każdego
roku przewozi, korzystając m.in.
z Pendolino, PKP Intercity.

I wreszcie najważniejsze. Nie
tylko w miejskiej SKM–ce, ale
też we wspomnianych Kolejach Mazowieckich obowiązuje
ten sam bilet, czyli Warszawska
Karta Miejska. To rozwiązanie w
skali kraju absolutnie wyjątkowe, z czego chyba niewielu warszawiaków zdaje sobie sprawę.
Jednocześnie niewielu mieszkańców innych miast orientuje
się jak gigantyczną wygodą jest
posiadanie jednego biletu. W
Trójmieście, do którego warto
porównać Warszawę, bo tam
też działa szybka kolej w dwóch
odsłonach (SKM i powstała niedawno Pomorska Kolej Metropolitalna, łącząca m.in. Gdańsk
i Gdynię z lotniskiem im. Lecha
Wałęsy), każde z miast – Gdynia,
Sopot, Gdańsk – ma swoje bilety, tamtejsza SKM–ka i PKM-ka
swoje, a bilet „na wszystko” co
prawda istnieje, ale nie wszędzie da się go kupić i kosztuje

dwa razy więcej niż w Warszawie.
Mając te wszystkie atuty na
względzie, czyli: gęstą sieć, kilku przewoźników do wyboru
(od zachodu można przecież do
miasta dojechać też Warszawską Koleją Dojazdową, czyli WuKaDką, która ostatnio również
kupiła kilka nowych pociągów),
nowoczesne pociągi i swobodę
biletową, pracownicy Służewca
powinni cieszyć się i jeździć.
Niestety.

Skok przez tory
Pasażer wysiadający na przystanku osobowym Warszawa
Służewiec, niedawno przebudowanym i odnowionym, raczej
nie doceni pracy jaką kolejarze
włożyli w jego odświeżenie.
Najpierw obejrzy się kilka razy
w lewo i w prawo, by sprawdzić
czy nie nadjeżdża pociąg. Potem wykona sus prosto na tory
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temu chcą z niej korzystać. W
Warszawie takie podejście w
wielu miejscach zaczyna być
standardem, ale niestety nie
w biurach PKP Polskie Linie
Kolejowe, które zarządzają stacją. Już pod koniec zeszłego
roku zapowiedzianym przez
kolejową spółkę rozwiązaniem
niebezpiecznej sytuacji było...
ogrodzenie stacji.
Nawiasem mówiąc, płotu - lepszego czy gorszego, ale jednak
chroniącego pasażerów - wciąż
nie ma.

fot: Gdańsk Brętowo

Marzenie z Brętowa

i spróbuje się przedrzeć przez
krzaki w stronę ul. Marynarskiej. Codziennie postępują
tak setki pasażerów, mimo że
ryzykują mandatem, a gdzieniegdzie straszą ich tabliczki
grożące śmiercią po wejściu na
tory. Pół biedy, gdy jest lato. W
zimie zachowanie garnituru w
nienagannej czystości graniczy
z cudem. Gdyby pasażerowie

chcieli dostać się do pracy
zgodnie z przepisami, czekałby ich spacer po schodach na
kładkę nad torami i z powrotem na poziom ulicy. Dla pasażerów, którzy mają problemy z
poruszaniem się jest to droga
niedostępna, dla reszty to strata co najmniej kilku minut. Na
stacji zamontowano co prawda
windy i podnośniki, ale te re-

gularnie się psują.
Niby warszawiacy skaczący
przez tory robią to na własne
ryzyko i skoro nie chcą korzystać z nowoczesnej kładki, to
niech nie tego nie robią, ale
to myślenie odległe od tego,
które zaczyna dominować
w zarządzaniu przestrzenią
miejską. Ma być wygodna i
przyjazna dla ludzi, bo dzięki

Ustawianie płotów dla zamaskowania złego zaprojektowania infrastruktury lub
przerzucenia winy na jej użytkowników jest niestety częstym zabiegiem w Warszawie,
nie tylko na terenach kolejowych – mówił kilka miesięcy
temu Maciej Sulmicki ze stowarzyszenia aktywistów miejskich Zielone Mazowsze i wyliczał błędy jakie popełniono
jeszcze na etapie projektowania stacji. Nie skoordynowano
przebudowy linii tramwajowej
z przebudową torów, co umożliwiłoby powstanie przystanku

tramwajowego bliżej stacji.
Zrezygnowano z wybudowania
dodatkowego peronu od strony Marynarskiej, który sprawiłby, że pasażerowie przyjeżdżający od strony Pruszkowa nie
musieliby przeskakiwać przez
tory. Nie zbudowano choćby
schodów ruchomych, standardu np. na stacjach metra, które ułatwiłyby dostanie się na
kładkę.
Kilka tygodni temu rzecznik
urzędu miasta, Bartosz Milczarczyk, wspominał o możliwości budowy drugiego peronu.
Wcześniej Mieczysław Reksnis,
szef warszawskiego Biura Drogownictwa i Komunikacji mówił o nieudanych rozmowach
z kolejarzami w sprawie wytyczenia przejścia w poziomie
torów. - Będziemy badać możliwości zmian w ramach analizy
komunikacyjnej dla tego obszaru. Rozważamy też pomysł
z przejściem podziemnym [wychodziłoby na ul. Suwak – red.].
To nie jest łatwe i tanie, ale tańsze dla PLK niż budowa nowego peronu - tłumaczył.
Dla warszawskiego ratusza
miałoby to ogromne znaczenie, bo w ciągu najbliższych
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kilku lat to właśnie tory mają
stać się kręgosłupem transportowym stolicy. Powstaje II
linia metra, a dużą część funduszy unijnych Warszawa w
najbliższych latach przeznaczy
na rozbudowę linii tramwajowych, m.in. w al. Wilanowskiej
w latach 2020-21. Przy stacji
Warszawa Jeziorki (trzy stacje
od Służewca) planowany jest
duży parking Park&Ride. W zamyśle, dojeżdżający do pracy
zostawialiby tam samochody i
przesiadali się do pociągu. Ale
jak ich do tego skłonić, jeśli na
Służewcu musieliby skakać po
torach? Miasto, żeby cokolwiek
zmienić, musi skłonić PKP PLK
do współpracy, bo stacja należy do kolejarzy.
Więc na razie nic się nie dzieje.
A warszawiacy jednej rzeczy
mogą jednak zazdrościć pasażerom z Trójmiasta. Na nowoczesnym przystanku PKM
Gdańsk Brętowo, pasażer wysiadający z pociągu od strony
lotniska, po drugiej stronie peronu może wsiąść... w tramwaj
linii nr 10, który zawiezie go do
Dworca Głównego. Marzenie
dla Mordoru.

Jan Stereo
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Otwarta komunikacja
w komunikacji.
Rzeczywistość czy
nadmuchany slogan

Z

arządzanie
pracownikami korporacji i
utrzymanie wysokiego
morale nie jest łatwym
zadaniem. Żeby zminimalizować
ryzyko nieporozumień, każda
korporacja decyduje się na spisanie listy wartości, tak zwanych
„core values”, które obiera za
pewnego rodzaju dekalog. Stają
się one wskazówką zachowań dla
podwładnych, ale czy respektuje
je sam pracodawca? Dzisiaj kilka
słów o komunikacji

(Bez)pośredni kontakt
Zgrzyt pojawia się już na samym
początku. Komunikacja to, zgodnie
z definicją Słownika Języka Polskiego, przekazywanie i odbieranie
informacji w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą.
Bezpośrednim. To słowo, doświadczonego pracownika biurowego aż
razi w oczy. Bo chociaż na każdym
korposzkoleniu usłyszysz o tym,
jak bezpośredni, otwarty kontakt
wspaniale wpływa na relację, nie
bądź naiwny. Jesteś jednym z „pięciuset plus”. Prędzej czy później jakaś informacja do Ciebie nie dotrze.
Celowo, niecelowo, w końcu padniesz ofiarą głuchego, korporacyjnego telefonu. Dlatego nie zdziw
się, kiedy pewnego dnia mimochodem dowiesz się, że właśnie zamknięto wewnętrzną rekrutację na
stanowisko, o którym myślałeś od
kilku miesięcy. Co? Nie wiedziałeś?
Pewnie za daleko stałeś. A wystarczyło stanąć bliżej Krystyny kiedy o
tym mówiła.

Agnieszka
Agnieszka od kilku lat pracowała w
firmie rekrutacyjnej i chociaż lubiła
swoją pracę, czuła potrzebę zmiany.
W końcu jak długo można rekrutować na stanowisko programisty
JAVA? Za cel upatrzyła sobie przejście do innego projektu. Powiadomiła o swoich zamiarach wszystkich
świętych decyzyjnych i zgodnie z
ich radą czekała na e-mail z informacją o wewnętrznej rekrutacji na
wymarzone stanowisko. Wszystko
przecież musi odbyć się oficjalnie.
Agnieszka rozumiała te zasady.
Przestała, kiedy podsłuchawszy
rozmowę w kuchni dowiedziała się,
że jej koleżanka z zespołu właśnie
odbyła rozmowę kwalifikacyjną w
sprawie projektu, który Agnieszkę interesował od miesięcy. Kiedy
udała się do przełożonego z zapytaniem, które zawrzeć można by w
skrócie: WTF, usłyszała, że proces
składania CV w tej sprawie zakończył się poprzedniego dnia, a sama
informacja o wakacie została ogłoszona na zebraniu tydzień wcześniej. Agnieszka tydzień wcześniej
była na urlopie.
Masz pecha, Agnieszko. Albo kariera, albo wczasy.

Paweł i jego szczery
feedback
Z kolei Paweł, młody specjalista do
spraw należności, zbyt dosłownie
zrozumiał ideę bezpośredniej komunikacji i szczerego przekazu. Na
finiszu okresu próbnego brał udział
w grupowym spotkaniu podsumowującym.
– Powiedzcie nam – przemówił

prowadzący – co zmienilibyście w
naszej firmie? Jesteśmy ciekawi waszego świeżego spojrzenia.
– Po pierwsze – wyrwał się Paweł jestem rozczarowany organizacją
pracy.
Cisza. Jednak Paweł wytrwale ciągnął temat.
- Przez pierwsze dwa tygodnie nie
wiedziałem co ze sobą zrobić, nie
miałem własnego biurka. Kiedy
dostałem biurko, okazało się, że nie
mam dostępu do najważniejszych
programów. Paweł mówił, a pracodawca coraz mocniej zagryzał
wargę.
Pawle, trzymamy kciuki za twoje
dalsze sukcesy zawodowe. Gdzie
indziej.

Zaufanie

zwracał się do mnie per pani, a ja
otrzymałam dwa pisma. Pierwsze
to było wypowiedzenie, drugie –
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
– Dajemy pani wybór. Albo rozstajemy się polubownie, albo panią
zwalniamy. Proszę jednak zauważyć, że opcja druga na zawsze
pozostawi ślad w pani papierach.
Manipulacja zadziałała. Byłam tak
zaskoczona, że podpisałam ugodę.
Jak się później dowiedziałam od
prawnika, niesłusznie. Po mnie rozwiązano umowy również z pozostałymi pracownikami. Ot, zmiana
koncepcji.
Wiesz, drogi czytelniku, jak brzmiał
wstęp do mojego pierwszego szkolenia we wspomnianej wyżej organizacji?
– Dzień dobry, jestem zaszczycona,
że będziemy razem pracować. Na
wstępie, chciałabym ustalić z Wami
jedno. Ufajmy sobie. Zaufanie jest
najważniejsze.

Gra fair play
Kiedy rozmawiam z Pauliną, service
delivery manager w jednej z korporacji w Mordorze, nie łapię się
za głowę. Nie bulwersują mnie jej
słowa, bo znam je z doświadczenia. Komunikacja z klientem. To on
zleca, on wymaga i on płaci miliony

monet za nasze usługi. Na każdym
etapie współpracy klient powinien
wiedzieć na co jego pieniądze są
pożytkowane. Powinien, ale nie
wie. I lepiej, żeby się nie dowiedział.
- Zdaję sobie sprawy, że nie jest to
do końca etyczne – mówi Paulina
– Jednak w outsourcingu, najczęściej zatrudniamy bardzo młodych
ludzi i ci młodzi ludzie szybko od
nas odchodzą. Zanim zatrudnimy
nowych, luki w personelu łatamy
tymi, którzy zostali. Często, dzieląc
czas, który powinni w pełni poświęcić jednemu projektowi, pomiędzy
kilka. Klient o tym nie wie, a my staramy się, żeby to rozwiązanie było
przejściowe.
Na pytanie, co to znaczy, przejściowe, Paulina uśmiechnęła się pod
nosem.

Podkładka
Jaka forma komunikacji w korporacji jest najbardziej skuteczna?
Oczywiście, pisemna. Jeżeli tego nie
napisałeś, to oznacza, że tego nie
było. Podkładka jest konieczna, żeby
pchnąć temat dalej. Podkładka jest
potrzebna, żeby uzyskać odpowiedź
na pytanie, którego normalnie zapytany wolałby nie usłyszeć. Albo
udawać, że nie słyszał. Podkładka
to również twoje alibi. Zepsuł ci się
telefon, co uniemożliwia twoją pra-

cę? Pisz mail. Nie otwiera ci się plik?
Pisz mail. Zostałeś godzinę dłużej
w pracy? Pisz mail. Ktoś nazwał cię
głupią krową? Pisz mail. Pisz mail i
śpij spokojnie, ponieważ wraz z naciśnięciem przycisku „wyślij”, odpowiedzialność została zepchnięta na
adresata, a ty możesz czuć się chroniony niczym żubry w Białowieskim
Parku Narodowym.

Komunikacja szeroko
zamknięta
Od sloganów o otwartej komunikacji, wygłaszanych na szkoleniach,
do biurowej rzeczywistości wiedzie
wyboista droga. Na niej: niedopowiedzenia, plotki, eskalacje i maile-dupochrony. Nie możemy dyskutować o naszych wynagrodzeniach,
żeby wzajemnie się nie nakręcać,
ani informować o tym, że złożyliśmy
wypowiedzenie, żeby nie obniżyć
morale w zespole. Możemy za to, i
jesteśmy do tego zachęcani, zadawać pytania. Chociaż po odpowiedzi „poszukaj sobie w prezentacji”
szybko nam się tego odechciewa.
Możemy też otwarcie proponować
pomoc najbardziej obładowanym
obowiązkami kolegom oraz otwarcie zgadzać się z polityką firmy.
Czyżby wolność?

Agnieszka Ostaszewska

Komunikację w korporacji cechować powinna transparentność, a
bazę dla współpracy powinno stanowić zaufanie.
Pamiętam jak rozpoczynałam pracę
w pewnym świetnie zapowiadającym się start-upie. Management
z górnej półki, podróże służbowe
do ciekawych miejsc i nocowanie
w hotelach z salonem większym
niż całe moje mieszkanie. Kontakt
z szefostwem - rewelacyjny. Proponowali wspólne wyjścia. Chwalili.
Zadowoleni z mojego zaangażowania, szybko dali awans.
A dwa tygodnie później, wypowiedzenie. Kiedy po powrocie z
przerwy obiadowej w swoim biurze
zobaczyłam prawnika, zamarłam.
Nagle mój szef, którego godzinę
wcześniej pytałam o to, czy nie
kupić mu czegoś w spożywczaku,
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le czasu spędzamy przy biurku,
ślęcząc nad komputerem i wysyłając maile? Na ile spotkań
codziennie chodzimy? Ile razy
w tygodniu odgrzewamy obiad
w pomieszczeniu socjalnym?
Gdzie i kiedy w naszej pracowitej codzienności mamy miejsce i
czas, by dać upust drzemiącej w
nas kreatywności? Culture.pl zaprasza do udziału w Światowym
Biennale Sztuki Biurowej, w którym każdy pracujący jest artystą.
Według ostatnich dostępnych danych Organisation for Economic
Co-operation and Development
(OECD) z 2013 roku, przeciętny Polak
przepracował w ciągu roku 1918 godzin, co oznacza, że
w tygodniu ok. 40-42,2 godziny
pozostawał przy biurku. Polacy spędzają więcej czasu w firmie niż Amerykanie, Hiszpanie, Szwedzi, Niemcy,
Holendrzy, Portugalczycy czy Brytyjczycy.
International Office Art Biennale –
Światowe Biennale Sztuki Biurowej
ma na celu sprawdzić jak wyglądają
współczesne biura, czy atmosfera w
korporacji różni się od pracy w instytucji kultury oraz czy jest się bardziej
produktywnym w małym kubiku, czy
może w niekończącym się open space? Dzięki projektowi być może uda
się też odpowiedzieć na pytanie, czy
w pracy znajduje się miejsce i czas na
prawdziwie spontaniczną kreatywność, czy też nie udaje się jej przeniknąć na światło dzienne i pozostaje w
bazgrołach na marginesach notatek,
w rzeźbie ze spinaczy, w kolekcji kiczowatych magnesów na biurowej
tablicy.
Ten interaktywny projekt ma na celu
uwolnienie kreatywności pracowników biurowych i zachęcenie ich do

wyzwolenia wyobraźni, tworzenia
i dzielenia się ze światem swoimi
„dziełami biurowymi”. – Pomysł na
wystawę sztuki biurowej zrodził się
podczas licznych spotkań, które są
nieodłącznym elementem życia
biurowego. Chcieliśmy stworzyć
projekt który będzie powiązany ze
sztuką, ale będzie czymś otwartym
dla każdego, inkluzywnym – mówi
Krzysztof Biliński z zespołu International Office Art Biennale. – Ta platforma społeczna przysłuży się także
obserwacji zjawisk zachodzących we
współczesnych przestrzeniach biurowych i może zainicjować dyskusję
na temat obecnej kondycji pracy i
towarzyszących jej artefaktów – dodaje Romuald Demidenko, kurator
wydarzenia.
Od grudnia 2015 roku prace mogą
nadsyłać biurowi artyści z całego
świata. W imprezie może wziąć
udział każdy: bez względu na wiek,
miejsce pracy, stanowisko czy umiejętności artystyczne. Prace można
zgłaszać przez stronę internationalofficeartbiennale.com. Jednocześnie, poprzez dodanie na Instagramie bądź na Facebooku hashtagów
#IOAB oraz #internationalofficeartbiennale, można oznaczyć prace
wpisujące się w tematykę.
Na stronie wydarzenia oraz na jego
profilach w mediach społecznościowych można oglądać nadesłane
materiały. Przedstawiają one współczesną architekturę biurowców,
wygląd naszych biur oraz biurek, a
także szkice oraz mikroinstalacje wykonane z materiałów dostępnych w
miejscu pracy. - Od momentu inauguracji Światowego Biennale Sztuki
Biurowej skupiamy się na obserwacji
i analizie kodów estetycznych, które
towarzyszą tematom związanym ze
współczesną pracą i środowiskiem
jej wykonywania. Sama koncepcja
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Biennale wyrasta z idei internetu
jako warstwy zaprojektowanej do
przetransponowana na język ekranu
kreatywności użytkowników. Jest
także komentarzem do zmieniających się przestrzeni biur w miarę
postępu automatyzacji i rozmycia
kwestii autorstwa.
Obecnie, gdy praca wykonywana
jest częściej w kreatywnych zespołach, coraz więcej firm stawia na kolaboracyjność swoich pracowników,
którzy przebywają w biurach przypominających dużą, otwartą fabrykę.
Wygląd współczesnych przestrzeni
biurowych można zestawić z wnętrzami biur widocznych w filmach
i serialach z lat 80.XX wieku, gdzie
„białe kołnierzyki” pracują oddzieleni
od siebie ściankami działowymi, a na
półkach stoją usychające rośliny doniczkowe – dodaje kurator projektu.
Przez następne miesiące kurator
wraz z zespołem projektu będzie się
przyglądać nadesłanym pracom. Ze
wszystkich zgłoszeń zostaną wybrane te najciekawsze, które następnie
będą zaprezentowane na wystawie
Pierwszego Światowego Biennale
Sztuki Biurowej, której otwarcie planowane jest jesienią 2016 roku w
Warszawie. Spojrzenie oczami pracowników zagłębia biurowego na
Służewcu na przestrzeń pracy wydaje się szczególnie interesujące w
kontekście pozycjonowania „Mordoru” jako jednej z ikon współczesnej
Warszawy.

Zapraszamy do udziału
w Światowym Biennale Sztuki Biurowej!
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iotr Sadowski, współwłaściciel serwisu webankieta.
pl, jeszcze trzy lata temu
siedział za korporacyjnym
biurkiem. Projekt, który odmienił
jego życie, początkowo był zabawą z kumplami ze studiów, bez
parcia na biznes. Przypadek, któremu pomogli – jak mówi – zrobił
z nich gigantów polskiego rynku,
którzy przejęli największego konkurenta (webankieta.pl) i dla których dziś granice kraju to za mało.
Prywatnie ojciec dwóch synów i
triathlonista. Rozmawiamy z Piotrem o tym, jak buduje się własny
biznes i skąd czerpać energię.
Czym się zajmowałeś w korpo?
Byłem najpierw programistą, potem
team leaderem, kierownikiem projektu, a na końcu product ownerem.
Pracowałem w korporacji Gemius.
Dlaczego odszedłeś?
Bo mój własny serwis internetowy,
moja mała działalność, rozkręciła
się do tego stopnia, że mogłem się
z niej utrzymać. Zamiast pracy na
etacie, wybrałem własną firmę

ten tamtego nie lubi, tamtemu się
coś nie spodoba. To wszystko zaczęło mnie męczyć i było dodatkowym
paliwem, żeby odpuścić korpo i skupić się na własnej firmie.
To była trudna decyzja: stabilny
etat na rzecz niepewnej własnej
firmy?
Oczywiście, że były takie myśli. Ale
tak naprawdę pierwsze wypowiedzenie złożyłem cztery lata temu, a
trzy lata temu odszedłem na dobre.
Po pierwszym wypowiedzeniu były
cztery miesiące szukania kogoś na
moje stanowisko, potem pół roku
trybu półetatowego i kilka miesięcy
ćwierćetatowca. Była to fajna poduszka, bo mogłem rozwijać biznes
i mieć stabilne pieniądze z korpo.
Potem wszystko się potoczyło lepiej
niż przypuszczałem, ale niepewności było od groma, własna firma to
zawsze jest ryzyko
.
Czyli twoja ucieczka była bardzo
bezpieczna?
Tak, to było bardzo bezpieczne. Aż
wstyd, że aż tak bardzo.

Plan B, czy skrupulatnie zaplanowana ucieczka?
Jeszcze na studiach informatycznych, dziesięć lat temu, razem z
kolegami, zaczęliśmy bawić się w
internet. Stworzyliśmy serwis do badań online, ankietka.pl. Zabawa była
fajna, ale w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że trzeba podjąć męską decyzję i albo to sprzedać, albo po godzinach rozkręcić do
tego stopnia, żeby zostawić własne
etaty. No i stało się.

Jak przejęliście webankietę?
Przypadek i łut szczęścia, któremu
pomogliśmy. Webankieta miała
swojego pierwszego właściciela,
który sprzedał ją wydawnictwu
FORUM z Poznania. Miało ono plan
wobec serwisu, który się jednak nie
powiódł. Serwis zaczął umierać, bo
my ze swoim produktem odbieraliśmy mu 90 proc. klientów. Wydawnictwo napisało więc do nas list z
propozycją odkupienia od nich tego
serwisu. Tak po prostu. I co ciekawe
tylko do nas.

Korporacja pomogła podjąć
tę decyzję?
Tak, w pewnym momencie miałem
naprawdę dość. Wiele motywacji do
rozkręcania własnej firmy przyszło
z korporacji. Wiadomo jak to jest z
uprawianiem
korpolawirowania,

Co wtedy czuliście? To chyba był
przełom dla was?
Wspólnicy na początku powiedzieli,
że nie ma sensu się w to bawić, bo
wygeneruje to za duże koszty. Ja
uparcie cisnąłem żebyśmy chociaż
spróbowali, bo inaczej się nie prze-

konamy. Ostatecznie kupiliśmy portal cztery razy taniej niż zaproponowało wydawnictwo. Cała inwestycja
zwróciła się w pół roku. Dzisiaj jest
to motor napędowy całego naszego
biznesu.
Nie planowaliście podboju konkurencji w przyszłości?
Nie, absolutnie nie. To przyszło do
nas samo, a my tylko wykorzystaliśmy okazję. Tylko tyle i aż tyle.
Wasz pierwszy duży klient – Empik. Jak się zdobywa takich klientów?
To był w ogóle pierwszy biznesowy
klient, który chciał nam zapłacić.
Wcześniej mieliśmy klientów indywidualnych, którzy robili u nas
badania do prac magisterskich. Po
jakimś czasie osoby, które korzystały
z naszych usług na studiach, znalazły zatrudnienie w różnych firmach
i okazało się, że nasze narządzie
może być przydatne również w ich
pracy. Nasi dawni klienci znowu zaczęli zgłaszać się do nas.
Sami do was przychodzą, jak to
robicie?
Nasz sekret jest bardzo prosty. Cały
czas słuchaliśmy (i nadal słuchamy)
naszych klientów i ich potrzeb. Jeśli
oni potrzebowali czegoś, czego nie
mieliśmy, to robiliśmy tak, żeby to
mieć jak najszybciej.
Najtrudniejsze momenty w waszej
firmie?
Najtrudniejsze było wyjście na rynek czeski i węgierski. Cała ta procedura spisywania umowy, negocjacji i przygotowań technicznych.
Ten projekt okazał się cztery razy
większy niż prognozowaliśmy. Za
to wyniki finansowe ekspansji trzy
razy mniejsze niż zakładaliśmy. Na
poziomie finansowym to się do tej
pory nie zgadza.
Porażka czy nauka?

To drugie zdecydowanie. Uważam,
że jak się człowiek nie sparzy, to się
nie nauczy.
Najbliższe plany?
Zamknęliśmy Węgry, a w Czechy
i Słowację nadal inwestujemy, bo
widać tu potencjał. Zdobyliśmy
też kontakt, który pomoże nam w
Stanach i Kanadzie w najbliższym
roku. Natomiast największą zmianą
będzie to, że szykujemy całkowicie
nowy produkt. Webankieta jest narzędziem do różnych badań, a teraz
chcemy stworzyć produkt, który będzie służył tylko do badań satysfakcji klientów.
Czy były momenty, że żałowałeś
swojej decyzji. Myślałeś: mogłem
mieć ciepły etat?
Nigdy nie przyszło mi do głowy żeby
żałować. Tu nie ma czego żałować.
Teraz masz więcej pracy?
Czy jest ciężej?
Jak dla mnie nie jest. W korporacji
ma się sztywne ramy czasowe i jest
się zależnym od bardzo wielu osób.
W swojej firmie mogę wszystko elastycznie poukładać, jeśli ja potrzebuję czasu, to po prostu go mam.
Gdy firma potrzebuje czasu - to też
jej go daję. Bywam czasem w pracy
w sobotę czy w niedzielę, ale mam
z tego niesamowitą radochę! Czuję
satysfakcję za każdym razem, kiedy
wchodzę do swojego biura.
Człowiek sukcesu?
Nie uważam się za człowieka sukcesu, bo widzę jak wiele wciąż jest
przede mną. Staram się popychać
sprawy coraz dalej i coraz wyżej.
Nadal odczuwam niedosyt i myślę,
że odtrąbienie sukcesu to kwestia
jeszcze kilku lat.
Co daje Ci siłę?
Od kilku lat uprawiam triathlon.
Podpatrzyłem go u człowieka, który również pracował w Gemiusie,

i który osiągnął dużo więcej niż ja.
On mnie tym zaraził. Bardzo często
rozmawiamy o swoich sportowych
poczynaniach. W zeszłym roku zrobiłem połówkę Ironmana, w tym
roku zamierzam to powtórzyć, a w
2017 roku zrobić cały.
Kiedy masz czas na treningi?
Wstaję codziennie 5.30 i robię trening. Średnio 1,5 godziny. Dzisiaj
rano przebiegłem 13 kilometrów.
Jutro na rowerze zrobię pewnie 45 kilometrów. Inaczej się nie da. Po pracy
jest mnóstwo obowiązków, są dzieci
i żona. Zawsze, gdy poranny trening
nie jest możliwy, wychodzę po południu i czuję jak cierpią wtedy relacje rodzinne. Poza tym, gdy trenuję
rano, to się dużo lepiej czuję. Mam
ogromną satysfakcję, a po powrocie
do domu nie muszę już zostawiać bli-

skich - to jest wspaniałe uczucie.
Jakiej rady udzieliłbyś tym, którzy chcą uciec z korporacji ale się
boją?
Strach zawsze będzie. Mówi się często, że trzeba wychodzić ze strefy
komfortu, bo wtedy odkrywa się
życie. Jak się z niej nie wychodzi, to
stoi się w miejscu. Sukces nie bierze
się znikąd i nie jest dziełem przypadku. Więc albo mogę siedzieć,
oglądać jak ktoś jeździ super furą, i
marudzić, że sam też bym chciał - co
jest pewnym dyskomfortem, albo
mogę wziąć się za siebie, pracować
i też mieć taką furę - to jest drugi
dyskomfort. Pytanie, który z nich
wybierzemy. Czy wieczną frustrację,
że nie mam, a chciałbym mieć, czy
po prostu naciskanie i popychanie
spraw do przodu.

Marta Wujek
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Moda na e-detox,

P

raca ma trzy zalety: piątek,
wypłatę i urlop. Zadziwiające jest to, że im lepszy
urlop, prażące dni, luksusowy hotel z wi-fi i piękne krajobrazy z hektolitrami ciepłej wody,
tym bardziej narzekamy na swoje
szare no-name’owe biurko w korpopracy. Jedni, by tego uniknąć,
zabierają pracę ze sobą. Inni wolą
podążać za nowym trendem. Jaki
urlop jest modny w sezonie lato
2016?
Sezon urlopowy zaczyna się wtedy,
gdy korposzklarnie zaczynają świecić pustkami. W zależności od tego,
jak bogate jest nasze konto, podejmujemy decyzję: wyjechać w siną
dal, wziąć nadgodziny, by nadpłacić
kredyt czy może uszczęśliwić żonę
i zrobić remont? Są tacy śmiałkowie, którzy to wszystko łączą i urlop
męczy ich bardziej niż standardowa
praca. Są superpracusie, którzy ustawiają OoO, a i tak sięgają po swoją
skrzynkę służbową na plaży. Są tacy
społecznicy, którym miejsce urlopu
smakuje lepiej, gdy ustawią lokalizację hotelu na FB a fotka śniadania
znajdzie się na Instagramie. Którym
typem Ty jesteś?
Coraz trudniej jest nam zaskakiwać
znajomych. Prześcigamy się więc w
pomysłach na wyjątkowy urlop. I tak
oto narodził się pomysł na e-detox.
Większości ludzi wydaje się, że internet to zbawienie i luksus, a urlop
z telefonem w dłoni lub laptopem na
kolanach to synonim udanego wypoczynku. Podczas gdy wielu korpoludków wciąż wybiera hotel z wi-fi,
rodzi się moda, by wrócić do korzeni
i poczuć wewnętrzny spokój w myśl
założenia: nie masz Facebooka, nie
masz Twittera, ale masz życie.
Z taką propozycją detoxu wychodzą

m.in. hotele w Niemczech (SPA resort Villa Stephanie w Baden-Baden),
w których przy pomocy magicznego
przycisku odcinasz się od cyfrowego
świata. Twój pokój działa wtedy jak
klatka Faradaya. Jedno kliknięcie i
koniec z telefonami i dostępem do
sieci. Nagle cisza, spokój i pytanie: ile
tak można?
Chcemy być wolni od nałogów i
myślimy: „Ja nie dam rady? Czekaj,
potrzymaj mi piwo.” I dla zabawy decydujemy się na internetowy odwyk.
Pierwszy etap to poinformowanie
bliskich o naszym eksperymencie.
Znajomi łapią się za głowę i pytają
po co to wszystko skoro internet to
nie nałóg, a dobro cywilizacyjne. My
jednak, pełni optymizmu, podążamy
za trendem. Nie pamiętamy już jak
się żyło bez cyfryzacji. Uprzedzamy
więc wszystkich, że nastąpi przerwa
w aktualizacji statusów. Zupełnie
jakbyśmy bali się, że niektórzy zaniepokojeni naszym zniknięciem
wyślą posiłki na przeszukiwanie sieci
w celu znalezienia właściciela nieaktywnego profilu.
Gdy wszyscy już wiedzą o naszych
ambitnych planach zabieramy się za
etap drugi i próbujemy nacieszyć telefonem i laptopem, tak na zaś. Gramy godzinami w gry, cykamy zdjęcia
psa i kota, udostępniamy paręnaście
linków na swoim profilu i podekscytowani wyczekujemy godziny zero.
Startujemy tuż po tym jak wrzucimy
telefon i inne sprzęty typu tablet,
laptop niczym zwłoki do ciemnego
worka i ukryjemy w zaciszu domowym na tyle, by nie korciło nas, aby
z nich skorzystać. Początkowo czujemy się niczym pan i władca. Rozpiera
nas energia i chęć działania więc
wpadamy na genialny pomysł wyjazdu za miasto. Hej przygodo!
Nagle okazuje się, że nie mamy pod

ręką telefonu, by zgrać się ze znajomymi z bloku obok. To nic, są jeszcze
nogi więc można pójść i zapukać
osobiście. Pierwszy problem solved,
ocieramy pot z czoła i nie zniechęcamy się. Gdy ekipa czeka już w samochodzie pada „włącz navi” i tu zonk,
bo za nawigację służył dotąd telefon
z aplikacją Googla. No nic. Są znaki
drogowe, są tubylcy a więc wciąż
jest nadzieja. Wtedy pada nieśmiałe pytanie „To bez Yanosika jedziemy?” I tu chwila grozy. Wiadomo, że
mało kto jedzie 50 km/h po mieście,
a mandaty płacone na wakacjach
bolą najbardziej. Po szybkiej burzy
mózgów awansujemy na mangera
kierownicy tego, który nie boi się
dodatkowych punktów karnych i ruszamy w kierunku atrakcji. Widząc na
skarpie zamek mamy ochotę na grupowe selfie, a tu psikus, nie da się. Z
każdą kolejną taką sytuacją wzrastało w nas rozżalenie, że akurat teraz
elektronika jest niezbędna i warto by
zrobić wyjątek, by jej użyć, bo przecież nikt nie zgłupiał, by to wszystko
rysować na pamiątkę.
Odruchowo łapaliśmy się za kieszenie, by sięgnąć po telefon widmo.
Każdy pilnował czy go nie zgubił
choć go przy sobie nie miał. Brzmi
niewiarygodnie, a jednak to prawda. Zmęczeni wycieczką poszliśmy
spać, by obudzić się już w ostatnim,
najtrudniejszym etapie. Nagle okazało się, że czujemy pustkę, bo nie
możemy dzielić się z innymi tym,
co wcześniej przeżyliśmy. Jednego
dnia czytaliśmy książki, drugiego
odpoczywaliśmy plackiem na plaży.
Czas zaczął się dłużyć. Przez kolejne dni wysilaliśmy się na atrakcje
w postaci spacerów, planszówek,
dyskoteki czy grilla, ale jednak wciąż
czegoś brakowało. Przyzwyczajeni
do muzyki z YT, zostaliśmy zmuszeni,

fot: Jacek Yerka Bible

czyli ile kosztują wakacje bez
cyfrowej rzeczywistości?

by siedzieć często w ciszy. Jedni zaczynali coś nucić, inni zamykali się w
pokojach, by spisywać swoje myśli,
podczas gdy większość rozmyślała o
tym, co dzieje się w Polsce i na świecie, i czy przypadkiem nie omija nas
właśnie coś bardzo ważnego.
Taki lęk nazywany jest przez specjalistów jako FOMO (fear of missing
out). Jeśli z każdym dniem zaczyna
narastać i coraz bardziej przeraża
nas odcięcie od świata informacji, to
znak, że mamy problem i jesteśmy
uzależnieni. Warto wtedy skonsultować się ze specjalistą, by temu
zaradzić. Jeśli zamiast FOMO masz
poczucie, że jesteś wolny, że nagle
masz czas na wszystko i potrafisz się
tym szczerze cieszyć, to jesteś szczęściarzem a ten eksperyment to dla

Ciebie błahostka i gwarancja spokoju, o którym od dawna marzyłeś.
Takich osób jest niestety mało. Wielu
chętnych przerwało eksperyment
detoxu po 3-4 dniach od jego rozpoczęcia, bo w ich odczuciu bez sieci
nie dało się żyć.
Okazuje się, że internet to świetny
zabijacz czasu i jednocześnie nasz
największy przyjaciel. Jesteśmy tak
z nim zżyci, że dzień bez niego to
dzień stracony. Do tego nie zdajemy
sobie z tej więzi sprawy, dopóki go
nie zabraknie. Wtedy na każdym kroku okazuje się, że analogowy urlop
wymaga od nas więcej wysiłku, a
przede wszystkim myślenia i powrotu do pierwotnej komunikacji z ludźmi. Nagle na znaczeniu zyskuje drugi człowiek, bo to jemu zaczynamy

poświęcać uwagę, którą wcześniej
zabierał telefon czy laptop. Zaczynamy zauważać rzeczy, które do tej
pory nam umykały, a mimo to wciąż
tęsknimy za wirtualnym życiem.
Nie boimy się końca świata, przeraża
nas koniec internetu.
Jeśli nie masz pomysłu na urlop,
polecam starożytny Egipt, czyli życie bez jakiejkolwiek elektroniki w
dowolnym miejscu na ziemi. Jeśli
po tygodniu uznasz, że zrobiłeś już
wszystko i pozostało Ci pisanie po
ścianach i wielbienie kotów, to zastanów się, czy za jakiś czas nie staniesz
przed wyborem: płakać u psychologa czy śmiać się u psychiatry.

Karolina Jasinowska

REKLAMA

Czy wiesz , że…

8%

Polaków przeznacza urlop na
prace domowe i remonty?
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Nie bądź głupi …
wyjedź na wakacje,
a remont powierz
w nasze ręce!
504 121 999
www.interbauer.pl
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JEDNĄ NOGĄ
JUŻ JESTEŚ NA URLOPIE,
ALE NIEDOKOŃCZONE PROJEKTY
CIĄGLE TRZYMAJĄ CIĘ W BIURZE?
NIE ODMAWIAJ SOBIE CODZIENNEJ DAWKI SŁOŃCA
I SIĘGNIJ PO TARVIT D3
– MAŁĄ KAPSUŁKĘ Z WIELKĄ SŁONECZNĄ MOCĄ!
TARVIT D3 ODPOWIADA ZAPOTRZEBOWANIU ORGANIZMU NA WITAMINĘ D3,
A DZIĘKI ZAWARTOŚCI OLEJU ROŚLINNEGO LEPIEJ SIĘ WCHŁANIA*. SPRAWDŹ!
*M. Waliska i wsp., Niedobór witaminy D – problem społeczny, Borgis – Postępy Nauk Medycznych 1/2008, s. 14-22.
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ANTYPORADY PRAWNE

Zwalniam się, czyli jak
napisać skuteczne
wypowiedzenie umowy
o pracę
Czy to nie będzie piękne, gdy
w pewien słoneczny poranek
przyjdziesz do swojej korpo
i poinformujesz szefa, że odchodzisz? Brzmi dobrze, prawda?
Z pewnością będziesz czuł się
z tym świetnie. Dzisiaj jednak
nie o emocjach, jakie towarzyszą nam przy opuszczaniu dotychczasowego
pracodawcy,
a o tym, jak zrobić to zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Niestety odejście w hollywoodzkim stylu, czyli rzucenie przysłowiowym papierem na biurko i
wyjście z biura nie będzie raczej
mile widziane przez naszego
pracodawcę, bo w związku z
wypowiadaniem umowy jako
pracownicy mamy pewne obowiązki.
Aby skutecznie rozwiązać umowę o pracę, przede wszystkim wyjmij ją z czeluści biurka i sprawdź, jaka to umowa,
na jaki okres zawarta oraz czy
nie ma w niej przypadkiem jakichś szczególnych regulacji
dotyczących okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia umów
o pracę zależy od tego, jaką
umowę podpisaliśmy oraz od
naszego stażu pracy u danego
pracodawcy.
W zależności od tego, na podstawie jakiej umowy pracujemy, będziemy mieć stosowny
do niej okres wypowiedzenia.
I tak:
1.Umowa na okres próbny
•
3 dni robocze, jeżeli okres
próbny nie przekracza 2 tygo-

dni
• 1 tydzień, jeżeli okres próbny
jest dłuższy niż 2 tygodnie
• 2 tygodnie, jeżeli okres próbny
wynosi 3 miesiące
2. Umowa na czas określony
(w tym na zastępstwo) oraz
umowa na czas nieokreślony
•
2 tygodnie, jeżeli pracownik
był zatrudniony krócej niż 6
miesięcy
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był
zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był
zatrudniony co najmniej 3 lata
Gdy już wiemy, jaką mamy umowę i jaki okres wypowiedzenia
będzie do niej zastosowany, pamiętajmy jeszcze o dwóch kluczowych sprawach.
Po pierwsze okresy wypowiedzenia umów o pracę obejmujące tydzień lub miesiąc albo ich
wielokrotność kończą się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
Oznacza to, że czasem rozwiązanie umowy z dnia na dzień nie
będzie możliwe.
Na przykład składając wypowiedzenie 23 czerwca 2016 r.
(czwartek), rozwiązanie umowy
nastąpi 9 lipca 2016 r. (sobota),
czyli po upływie 16 dni, a nie 14.
Stanie się tak dlatego, że okres
wypowiedzenia dwutygodniowego musi zakończyć się w sobotę.
Podobnie sprawa się ma w przypadku umów z miesięcznymi
okresami wypowiedzenia. Tu-

taj ryzyko pozostania w firmie
dłużej jest większe. Zgodnie
z przepisami umowa rozwiązuje
się w ostatnim dniu miesiąca, co
oznacza, że od złożenia wypowiedzenia do rozwiązania umowy musi minąć minimum jeden
pełny miesiąc, tak aby mogło
ono zakończyć się w ostatnim
dniu miesiąca.
Zatem jeżeli obowiązuje nas
miesięczny okres wypowiedzenia i złożymy je np. 20 czerwca
2016 r., to bieg naszego wypowiedzenia zakończy się dopiero
31 lipca 2016 r. Wniosek z tego
taki, że jeżeli chcemy szybko
rozstać się z pracodawcą, to
najlepiej złożyć stosowne pismo
najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca.
Każde wypowiedzenie powinno
być złożone na piśmie. Oczywiście nie ma zakazu składania
wypowiedzenia w formie ustnej,
ale jeżeli tak zrobimy, to w razie
sporu z pracodawcą na nas będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że dokonaliśmy wypowiedzenia.
Istnieje również możliwość
rozwiązania umowy o pracę
na mocy porozumienia stron.
Jak sama nazwa wskazuje, kluczem do sukcesu w tym przypadku jest porozumienie obu
stron (pracodawcy i pracownika). Jeśli do tego dojdzie, to
datę zakończenia współpracy
możemy ustalić dowolnie, czyli
możemy odejść już następnego
dnia po „rzuceniu papierem”.

Marta Felczak
www.prawowpracy.com

KORPOTATA

Nareszcie wakacje!

N

ie wiedzieć czemu,
w naszych umysłach
zakodowane jest oczekiwanie. Na środę, bo
randka, na weekend, bo impreza, na Mikołaja, bo prezenty, ale najczęściej wszyscy nie
mogą doczekać się jednego,
wakacji...
Kiedy w końcu wybłagałeś u
szefa urlop, kiedy uzbierałeś - w
słoiku za przekleństwa - całkiem
pokaźną sumkę, nadchodzi ten
długo wyczekiwany moment.
Teraz to już z sama przyjemność,
najpierw trzeba wybrać miejsce
wyjazdu. O tak.... Już oczami wyobraźni widzisz piękne plaże pod
palmami. Ty na hamaku z drinkiem z parasolką. Nagle coś mąci
tę wspaniałą wizję. Właściwie
ktoś, czyli żona i dwójka dzieci.
Zaczynają powoli docierać do
Ciebie pewne fakty: wakacje
trwają 2 miesiące, a urlop jedynie
14 dni, czyli na pozostałe 1,5 miesiąca musisz zorganizować opiekę dla dzieciaków. No dobrze,
jest babcia, dziadek, szwagierka,
opiekunka i może jeszcze z 5 dni

pod koniec sierpnia uda się wyszarpać od szefa, nie przejmujmy
się tym, nie teraz.
Skupmy się na tym co przyjemne, wybór kierunku wakacji.
Żona chce odpocząć, najlepiej
jeśli nakarmią i dadzą święty
spokój. Córka chce baseny, młody, cóż, młody nie mówi, ale ja
wiem czego on chce. Na pewno wszystkiego, czego mu nie
wolno. Oczekiwania nie będą
łatwe do pogodzenia, ale po 2
tygodniach kłótni i cichych dni w
końcu się uda.
Samolot czy samochód - oto
jest pytanie. sześć godzin nad
polskie morze czy dwie w samolocie. Sześć godzin słuchania w
kółko „mam tę moc”, czy dwie w
samolocie z roczniakiem, który
nie potrafi siedzieć na kolanach.
W ogóle nie potrafi siedzieć. No
dobrze, jakoś uda się go spacyfikować, wszak nad Bałtykiem, kiedy już się tam wybierzemy, pada.
Jeszcze trzeba się spakować, no i
oczywiście wymienić garderobę.
A do tego mieć nadzieję - co ja
piszę - nadzieję można mieć, że

się człowiek do pracy nie spóźni. W tym przypadku trzeba codziennie błagać - na wszelki wypadek każde ze znanych bóstw
- by przypadkiem się któreś z
młodych nie rozchorowało.
Na miejscu, to już tylko słodki
wypoczynek, czyli oczy dookoła
głowy, bo przecież młody nie zna
sformułowań w stylu: „nie potrafisz pływać”, „nie próbuj ściągać
tego garnka”, „może trzy razy po
tych schodach wystarczą?”, czy
zwykłego „nie wolno”. Młoda zaś,
co pięć minut będzie nas zapraszała radośnie do zabawy, bo jakoś samej to tak nudno, a koleżanek się wstydzi i woli z rodzicami.
Żona, zapewne drugiego dnia,
stwierdzi, że na TAKI upał, to ona
się nie pisała i że niby all inclusive, ale nie ma co jeść, więc będzie chodziła sapiąc i marudząc
do końca wyjazdu. Jak sobie o
tym wszystkim pomyślę, to już
się nie mogę doczekać..... powrotu do pracy po urlopie.

KorpoTata
www.korpotata.com

Adventures of the Wolf of Mordor (“Przygody Wilka z Mordoru”)
Odcinek 1: Onboarding Talk (czyli: “pogadanka na powitanie”)
Dziś w Mordorze Wilk przeprowadza onboarding (1)
nowego pracownika...
Wolf: Before you run off to your brand new desk,
I’d like to tell you a few important things everybody should know when joining our team.
Newbie (2): Great! Do tell me more, Boss!
Wolf: Well, first of all, we are a pretty
goal-oriented (3) group. We work towards those
goals and love to cross them off the list (4)
when completed…
Newbie: Got that. Goal-oriented. Cross off the list
when done!

Wolf: That’s right! Next thing to remember: the
client is always right. Even when they’re not…
Newbie: The client always right. Okay!
Understood.
Wolf: Also, networking (5) is kind of crucial (6) in
our job. So get out there and make those contacts
whenever you can!
Newbie: Get out there and make contacts. Right,
Boss!
Wolf: OK. And last, but not least (7), whatever
you do, remember: never lose sight of the
BIG PICTURE!!!

Glosariusz:
1.	Onboarding - wdrażanie pracownika na nowe stanowisko
2.	Newbie – “nowy”
3.	Goal-oriented – zorientowany
na cel
4.	To cross sth off the list – skreślać coś z listy
5.	Networking – nawiązywanie
kontaktów
6. Crucial – kluczowe
7.	Last, but not least - ostatni, ale nie mniej ważny

Dominika Uzar, ACT Advanced Corporate Training, www.act.edu.pl
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

itych analiz, Polska jest w ogonie Europy jeśli chodzi o wykorzystywanie pracy zdalnej. Np.
według badania IDC przeprowadzonego w 16 krajach Europy, ponad trzy czwarte dużych
firm w Europie oferuje swoim
pracownikom możliwość telepracy, w Polsce - zaledwie 45
proc. A praca zdalna pozwala
pracownikowi oszczędzić czas
na podróż do biura.

Hobbici wracają
do Shire,
czyli Aviva opuszcza Mordor

J

uż od kilku lat wśród
warszawiaków krąży legenda o Mordorze, korporacyjnym
zagłębiu
na Służewcu, którego znakiem rozpoznawczym są rosnące jak grzyby po deszczu
biurowce i zapchane tramwaje. Nazwa zaczerpnięta
została ze słynnej powieści
Tolkiena „Władca Pierścieni”.
To właśnie z tego miejsca wyprowadza się Aviva, brytyjska
grupa ubezpieczeniowo-finansowa, która działa w Polsce od
1992 roku.

Nowa siedziba Avivy - Gdański
Business Center - którą firma
przyrównuje do Shire, zielonej krainy Hobbitów, znajduje
się przy ul. Inflanckiej 4b, tuż
przy Dworcu Gdańskim. Przeprowadzka Avivy właśnie trwa.
Zakończy się już 1 sierpnia.
Łącznie do Shire przeniesie się
ponad 1000 pracowników tej
firmy. Wybór lokalizacji i stworzenie projektu nowego biura
poprzedziły dokładne badania ich potrzeb. Sprawdzono
m.in. które działy najczęściej
się ze sobą komunikują oraz
jak często specjaliści prowadzą
ze sobą rozmowy telefoniczne.

Na tej podstawie powstały różne strefy: do pracy zespołowej,
do pracy w skupieniu, do spotkań. Nie zabrakło miejsc do
relaksu.
Shire współprojektowali pracownicy Avivy, którzy między
innymi wybrali tematy przewodnie wszystkich pięter i
nazwy sal. Duże wrażenie robi
piętro Las. To tu jest najwięcej
odwołań do natury à la tolkienowskie Shire. Podłoga przypomina trawę, jako stoliki służą pnie drzew, wszechobecny
jest kolor drewna, sale i salki
przypominają błogie leśne zakątki z kraju hobbitów.
Poza tym jest jeszcze Miasto,
Powietrze, Niebo i Góry. Każdy może pracować w dowolnym miejscu, w myśl nowego
modelu pracy activity based
working. Oznacza to
m.in.
zaprojektowanie biura w taki
sposób, by praca była jak najbardziej efektywna, optymalna
i komfortowa. By pracownicy
czuli, że biuro jest ich osobistą
przestrzenią, w której mogą
swobodnie się przemieszczać.

Wydanie_24_07 Z OKŁADKA 2.indd 11

W zależności od potrzeb: praca
zespołowa, wyciszenie się czy
prywatna rozmowa, mogą wykorzystywać różne przestrzenie do wspólnej pracy, kreatywne, ale i chillout roomy,
jeśli potrzebują skupienia.
A wybór jest ogromny: duże,
średnie i małe sale na każdym piętrze, „leśne” budki do
szybkich rozmów face to face,
rozmaicie
udekorowane przestronne kuchnie z
wieloma stolikami na każdym piętrze.
I tak np. na
piętrze Miasto jest sala
sushi bar. Na
tym samym
piętrze jest też salka o nazwie
Malbork, wyłożona czerwoną
cegłą, przypominającą gotycki styl słynnej malborskiej budowli. Ściany zdobią murale,
np. kolejka górska na piętrze
Góry. Wymieniać można by
długo. Wnętrza na każdym piętrze są przyjazne i doskonale
dobrane kolorystycznie, co
sprzyja koncentracji oraz wyzwoleniu mocy twórczych.

rzędy palet, na których siedzi
widownia, która z łatwością
może włączyć się do twórczej
rozmowy. Sprawnej komunikacji bez zbędnych barier służy
też to, że członkowie zarządu
nie mają osobnych gabinetów,
tylko współdzielą biurową
przestrzeń z innymi pracownikami.
Poza tym Aviva jako jedna

W Avivie można pracować
z domu, można też np.
podjechać nad brzeg
Wisły (10 minut spacerem
z Shire) i delektować się
szumem drzew, popijając
zdrowy warzywny sok.
z nielicznych firm w Polsce,
daje możliwość pracy zdalnej,
nawet do czterech dni w tygodniu, także w myśl modelu
activity based working. To się
chwali, gdyż według rozma-

Biuro to też komfortowe miejsce dla rowerzystów. Na parkingu firmowym zmieści się
prawie 100 rowerów, a tuż
obok nich są dostępne prysznice i szafki na ubrania.
Shire położone jest dogodniej
niż Mordor. Łatwiejszy jest
dojazd zarówno autem, jak i
komunikacją miejską. Bliskość
metra, mniej korków i zielona
okolica – to dodatkowe atuty nowego biura firmy Aviva.
W biurze znajdują się też gry
takie jak cymbergaj i piłkarzyki czy planszówki, w czytelni
można poczytać książki z firmowej biblioteki, a na tarasie
skorzystać z siłowni.
Zainteresowanych zapraszamy
do Shire. Można się tam dostać
przez stronę kariera.aviva.pl.
Co dzieje się w tej sielskiej krainie można również na bieżąco
obserwować na Facebooku i
Instagramie, na stronie Aviva
Kariera.

Rafał Badowski

Świetnym miejscem do dyskusji, także nawiązującym
do naturalnej stylistyki jest
Agora, sprzyjająca burzy mózgów. Mówca nie przemawia
z mównicy, tylko stoi na środku sali, przypominającej mały
amfiteatr. Jej trybuny tworzą
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PO
CO SIĘ
MĘCZYĆ,
czyli sport
dla ludzi
z korpo

www.glosmordoru.pl

„N

ajlepiej niech już
mnie wywalą z tej
roboty” - usłyszałem
siedząc w plażowym
barze na Wyspach Kanaryjskich.
„Wiesz, ja mam tak samo. Nie znoszę mojej pracy, ale jestem w tej
firmie tak długo, że nie potrafię
odejść” - wtórowała koleżanka.
Rozmowa w tym tonie trwała jeszcze kilkanaście minut. Na pięknej
plaży, przy zachodzącym słońcu,
na wyspie, której zawsze towarzyszy wiatr. Obie panie były na obozie triatlonowym, organizowanym
przez jeden z warszawskich, amatorskich klubów sportowych, który
sportowym jest bezdyskusyjne, ale
nazywanie go „amatorskim” to już
sprawa do dłuższej analizy.
Wyniki najlepszych są niewiele
słabsze od czołówki zawodowców,
a przecież zawodowcy trenują zawodowo, a amatorzy zawodowo
są informatykami, menedżerami,
handlowcami, marketingowcami,
prawnikami czy inżynierami. Sport
to tylko ich hobby. Tymczasem często mam wątpliwości kto bardziej
się poświęca: „zawodowy zawodowiec” czy amator z pasją. Prawdopodobnie pytanie to pozostanie
bez odpowiedzi.
Był luty, a na Kanarach wtedy jest już
na tyle ciepło, żeby zrobić porządny
wycisk. Robili. Do sezonu trzeba się
mocno przygotować. Niektórzy mówią, że to na pokaz. Inni, że trening
bez endomondo się nie liczy i trzeba go powtórzyć. Kolejni uważają,
że to moda i za chwilę minie. Ale
czy na pewno? Co wydarzyło się,
że tak licznie wyruszyliśmy na biegowe i rowerowe ścieżki, oblegamy
siłownie i baseny. Sport stał się nie

tylko dużym elementem życia, ale
również tematem rozmów towarzyskich. Dla uczucia satysfakcji, gdy
przebiega się linię mety, poświęcamy czas, zdrowie, a często również
wydajemy całkiem dużo pieniędzy.
Dlaczego?

Co daje sport?
Energię. Ponieważ sport tylko pozornie ją odbiera. Oddaje ją w zwielokrotnionej ilości.
Większe zainteresowanie płci przeciwnej. Ponieważ wysportowany
brzuch, noga i plecy to jeszcze nic
w porównaniu z błyskiem oka, a ten
rośnie wraz ze wzrostem poczucia
własnej wartości.
Lepszą organizację życia (nie tylko
pracy). Ponieważ podstawą sportu
jest systematyczność. Żeby sobie na
nią pozwolić, musimy zacząć lepiej
planować. Zgodnie z zasadą, że dobra organizacja to świadome decydowanie o tym czego nie zrobimy,
zaczynamy wyrzucać wszystkie niepotrzebne bzdury i zastępujemy je
ruchem, aktywnością i litrami potu.
Redukcję stresu. Ponieważ „po” jest
go mniej. Kropka.
Poprawę nastroju. Ponieważ gdy
chcesz iść na trening, to idziesz, a
jak nie chcesz to biegniesz. Czasami
się nie chce, ale tylko do momentu
pokonania pierwszych metrów. „Po”
zawsze jest wspaniale. Wiara w siebie po pierwszym maratonie rośnie
w zaskakującym tempie.
Nowych znajomych. Ponieważ nagle otaczasz się ludźmi, którym bardziej się chce.

„Pewnego razu wstałam i postanowiłam biegać. Czas wreszcie się
ruszyć. To było 3 lata temu. Teraz
walczę o zwycięstwa w kategorii
wiekowej w triathlonie” - powiedziała ta rozmówczyni, która sugerowała swojej firmie zwolnienie. Ta
wypowiedź odzwierciedla w dużym
stopniu początki każdego z nas. Zapadła decyzja, zaczynamy działać.
Kim jesteśmy? Amatorami, którzy
od czasu do czasu blokują ulice
miast i miasteczek, żeby zmierzyć
się z własnym organizmem. Żeby
wbiec na metę i poczuć euforię i
ból. Żeby schylić się, zdjąć czapkę
i cieszyć zawieszonym właśnie na
szyi medalem. Przekroczenie mety
z nową życiówką wyzwala emocje
absolutnie wyjątkowe. Jesteśmy tylko amatorami, a może aż…
I niech się wszyscy śmieją, że ulegamy modzie, trendom czy zwykłemu pędowi. Uczucie stawania
się lepszym jest nieporównywalne
z niczym. Nie tylko w kwestii życiówek, ale przede wszystkim własnego samopoczucia. Kilka lat temu
aktor Bartłomiej Topa powiedział, że
uprawia sport, bo tu nie ma ściemy.
Stając na linii startu każdy ma takie
same szanse. Różni nas tylko jakość
przygotowania. Na mecie okazuje
się jak dużo pracy w to włożyliśmy. Warto zmierzyć się ze ściemą i
sprawdzić ile jesteśmy warci. Energia, błysk oka płci przeciwnej, lepsza
organizacja życia i poprawa nastroju jest w gratisie.
Sport stał się stylem życia. Będzie
ewoluował. Będziemy zmieniali
dyscypliny i szukali tej najlepszej dla
nas. Jednak z całą pewnością liczba
sportowych amatorów będzie coraz
większa, a wyniki coraz lepsze. Korzyści z tej pasji są zbyt duże, żeby z
nich rezygnować. Nie ma odwrotu.

Marcin Renduda
www.renduda.pl
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TAXI STORY

P

uknęłam
taksówkarza.
Puknęłam go bez zastanowienia. Ale puknęłam go
delikatnie. Nic na to nie poradzę. Po prostu stało się. Jestem
świetnym kierowcą i nie umniejsza
tego nawet fakt, że wjechałam kiedyś w autobus. Jestem świetnym
kierowcą, kiedy wiem gdzie jechać.
Bo jak nie wiem gdzie, to nadal jeżdżę świetnie, tylko nie patrzę gdzie
jadę.
I to był właśnie jeden z tych dni, w którym pogubiłam się całkiem. Udało mi
się co prawda cofnąć na rondzie,choć
tyłem nie jeżdżę najlepiej (może dzięki temu, że na rondzie jeździ się w
kółko i nie musiałam trzymać się prosto),ale po tym autobusie, co w niego
wjechałam, wiedziałam, że nie powinnam jechać dalej skoro nie wiem
gdzie. Zatrzymałam się więc, żeby się
dowiedzieć. Wybrałam najbardziej
puste miejsce na parkingu. Telefon do
przyjaciela. Już wiedziałam.
Stacyjka – kluczyk – wsteczny – odpuściłam sprzęgło – dodałam gazu
– BUM! Zapomniałam spojrzeć w lusterko!
Po co spoglądać w lusterko, jak na
parkingu nie było żywego ducha? A
tu złośliwie pan taksówkarz podjechał
po cichu i ustawił się prosto za mną,

jakby nie miał innych miejsc. Co on
filmów nie oglądał? Pierwszy raz za
kierownicą siedział? Mógł przewidzieć, że nie spojrzę i stanąć daleko. Ja
nie spojrzałam, on nie przewidział, no
i teraz oboje zdziwieni. Albo właśnie
on przewidział. Podobno taksówkarze
tak czasem robią, że się człowiekowi
podstawiają, żeby im potem człowiek
za własny hajs z ubezpieczalni coś wyremontował; jakaś mała blacharka czy
nowy zderzak.
Tym razem się nie udało! Mój zderzak
troszkę się porysował, a jemu troszkę
tablica się wygięła, jakby w grymasie niezadowolenia. Pan taksówkarz
oczywiście zaprosił mnie do swojej
taksówki (chociaż nie zamawiałam i
nie chciałam nigdzie z nim jechać), na
kolanach położył mi podstawkę pod
vouchery, w rękę mi wcisnął długopis,
masę papierów i kazał wypełniać. Wypisywałam wszystko, podpisywałam
się pod wszystkim, niczego się nie
wypierałam.
Nic się jednak nie stało wielkiego, a
skoro przez te kilkadziesiąt (!) minut
mieliśmy być na siebie skazani, chciałam żeby przynajmniej było miło. A on
sztywny jak kłoda. Podtykał mi kolejną kartkę:
– Proszę narysować jak doszło do kolizji.
– Naprawdę? Naprawdę mam narysować, że cofnęłam i w pana wjechałam? Czy naprawdę dodatkowo

musze robić z siebie idiotkę? – i
uśmiecham się uroczo
– Tak.
– Dobrze więc, całe szczęście, że jestem po ASP (nie jestem oczywiście,
ale nadal miałam nadzieje, na przynajmniej pół żartu a tylko pół serio).
To co? W jakim rzucie mam to panu
narysować? Prostopadłym? – kontynuowałam.
– Obojętne.
– Żartowałam, nie studiowałam na

ASP – wymruczałam pod nosem niezadowolona.
Narysowałam co chciał, podpisałam
się gdzie chciał żebym się podpisała,
przyznałam się do wszystkiego i z
ulgą zaczęłam wysiadać. Wydawało
się, że jestem wolna, gdy nagle:
– Pani Aniu (bo przecież z miliona papierków wyczytał milion razy jak mam
na imię), czy mogłaby paniii (i tu zawiesił z niepewnością głos, przeciągając „i”) dać mi swój numer telefonu…

- O, nie – pomyślałam. - Nie mogłabym się umówić z kimś tak okropnie
nudnym i pozbawionym poczucia
humoru. Nie lubię sprawiać ludziom
przykrości, a zwłaszcza mężczyznom,
ale nie mogłam go pozostawić z nadzieją na cokolwiek. To było ponad
moje możliwości. Nie chciałam nawet
żeby wydzwaniał i prosił. Postanowiłam zabić ochotę w zarodku. Zdobyłam się na najbardziej stanowczy ton:
– Nieeeeee, Z TEGO NAPRAWDĘ NIC

13

NIE BĘDZIE
– … na wypadek, gdyby z ubezpieczeniem było coś nie tak.
Minęło już kilka dni, a ja wciąż nie
mogę uwierzyć, że on naprawdę nie
zadzwonił.
Jeszcze zadzwoni, jestem pewna. A
jak nie zadzwoni, to ja zadzwonię,
przecież po taksówki się dzwoni, więc
się nie domyśli.

Jolie Jourek
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AUTO-MOTO-KORPO

Autem na wakacje.
Co warto wiedzieć

P

rzełom lipca i sierpnia, żar
lejący się z nieba, a za oknem
Mordor skąpany w słońcu.
Siedzisz za biurkiem wyrabiając czelendż i z zazdrością słuchasz rozentuzjazmowanych kolegów i koleżanek opowiadających
o swoim wspaniałym urlopie. Nie
martw się, tobie urlop także się należy. Zapomnisz o szefie i targetach,
a życie na ASAP-ie zejdzie na dalszy
plan. Jeśli na swoje wymarzone wakacje zamierzasz wybrać się autem,
pamiętaj o kilku fundamentalnych
zasadach. Dzięki temu urlop będzie udany, a po powrocie, Mordor
przywita cię szeroko otwartymi
drzwiami.

Bądź wypoczęty
Cały rok tyrasz jak skandynawski
drwal, a tabelki Excela śnią ci się po
nocach? Masz prawo być zmęczony.
Niezależnie od długości trasy, jaką
zamierzasz przebyć za kierownicą,
musisz być wypoczęty. Pamiętaj, że
w głównej mierze od twojej kondycji
zależy zdrowie i życie nie tylko twoje
i twoich pasażerów, ale także wielu
osób postronnych przebywających
akurat w pobliżu samochodu, którym
się poruszasz. Wyśpij się, zregeneruj i
zjedz posiłek przed podróżą. Ważne
jest nie tylko dobre fizyczne samopoczucie, ale także mentalne. Praca?
Szef? Czelendż? Od pierwszego dnia
urlopu twój słownik nie zna takich
wyrazów.

Sprawdź swoje auto
Zadbaj, by również samochód był w
dobrym stanie, pozwalającym bezstresowo odbywać wakacyjne wojaże.
Najprostszym (ale nie najtańszym)
sposobem na sprawdzenie stanu auta
jest oddanie go specjalistom do przeglądu. Jeśli jednak chcesz zostać bohaterem, podstawowe kwestie możesz
sprawdzić sam. Na przykład opony. Są
jedynym punktem styku samochodu z
podłożem. To od nich w dużej mierze
zależą takie parametry jak przyczepność czy droga hamowania. Sprawdź
ciśnienie oraz głębokość bieżnika.
Przecież każdy facet wie, że sprawdzona guma to podstawa. Sprawdź
także stan koła zapasowego. Nigdy
nie wiesz, kiedy będzie ci potrzebne.
Skontroluj poziom oleju oraz płynu
do spryskiwaczy. Czystość szyb oraz
poprawnie działające wszystkie światła mogą nie tylko uchronić cię przed
mandatem, ale nawet uratować życie.

Pakuj się z głową
Laptop? Garnitur? Tona niepotrzebnych gadżetów? Wyjeżdżasz na wakacje, a nie na pełną zwrotów akcji konferencję służbową. Zastanów się, czy
cztery pary pantofli, zajmujące sporą
część bagażnika będą ci naprawdę
potrzebne. Olbrzymi plażowy parasol?
Na miejscu na pewno będziesz mógł
go wypożyczyć więc nie ma potrzeby
zabierania go z domu. Pakuj się z głową. Łatwiej powiedzieć niż wykonać?
Trzymaj się zasady, że większe i cięższe

walizki powinny znaleźć się na samym
dnie, a rzeczy, które mogą przydać się
jeszcze w podróży rozlokuj w bardziej
dostępnym miejscu. Pamiętaj także
o dobrym zabezpieczeniu bagażu.
Porozrzucane niechlujnie po kabinie
drobne przedmioty mogą być śmiercionośną bronią w chwili wypadku.
Zaplanuj trasę
Jakie są dwie najbardziej irytujące rzeczy na świecie? Premia, która zamiast
do nas, trafiła do portfela pupilka szefa
oraz pasażer lepiej znający trasę od
najnowszej nawigacji. Niestety nie
powiem ci jak pozbyć się nielubianego kolegi z działu, ale rodzinnej kłótni
na środku drogi prowadzącej donikąd
łatwo można uniknąć. Jeszcze przed
podróżą dokładnie zaplanuj trasę. Jeśli
korzystasz z nawigacji zadbaj o aktualizację map. Sprawdź także, czy na
drodze, którą zamierzasz przebyć nie
odbywają się jakieś remonty i czy jest
w ogóle przejezdna. Wakacje to okres
wzmożonej pracy drogowców. Uzbrój
się w cierpliwość. Korki to częste zjawisko, nie tylko w okolicach ulic Domaniewskiej, Wołoskiej i Postępu.

Zapoznaj się z przepisami
Jesteś kierowcą z kilkuletnim stażem
więc wszystkie przepisy i znaki drogo-

ISLANDIA
OD 100

KWOTY MANDATU
ZA PRZEKROCZENIE
PRĘDKOŚCI O 20 KM
(PODANE W EURO)

Ubezpiecz się
Przezorny zawsze ubezpieczony. To
powiedzenie zna chyba każdy. Ty także je znasz po tym, jak zapomniałeś
zapisać arkusz, który żmudnie uzupełniałeś przez cały dzień pracy. Zasada jest prosta. Im dalej poza granice
naszego kraju jedziesz, tym bardziej
ubezpieczenie staje się absolutnym
must have. Ubezpiecz nie tylko siebie,
na wypadek jakiejś egzotycznej gruzińskiej choroby. Zadbaj także o odpowiednie assistance dla swojego auta.
Naprawa samochodu w lokalnym
warsztacie lub holowanie z malowniczej przełęczy Stelvio do Polski mogą
być droższe niż rodzinny bilet do Hong
Kongu.
I jeszcze jedno: baw się dobrze i pamiętaj, że każdy urlop kiedyś się kończy. Szerokości.

Paweł Kaczor

SZWECJA
OD 270
NORWEGIA
OD 420

HOLANDIA
OD 165
BELGIA OD 100
LUXEMBURG
FRANCJA
OD 100
OD 135
SZWAJCARIA OD 165
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we masz w jednym, oczywiście małym
palcu? Nie zamierzam podważać twoich umiejętności, ale jeśli czeka cię podróż poza granice naszego pięknego
kraju, zapoznaj się z przepisami obowiązującymi na obcym terytorium.
Znajomość języków obcych jest teraz
w cenie, ale umundurowany węgierski
policjant nie jest najlepszym native
speakerem języka angielskiego.

FINLANDIA
OD 100
ESTONIA
OD 120
ŁOTWA
OD 20
LITWA
OD 10

DANIA
OD 135
NIEMCY
OD 35
CZECHY
OD 40
SŁOWENIA
OD 80

POLSKA
OD 24
SŁOWACJA
OD 150
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Kulturalnie w Wawie

OGŁOSZENIA O PRACĘ
C#. NET Junior Developer
Od: ITEKNA Polska
Obowiązki:Opracowanie nowatorskiego
systemu przeznaczonego do modelowania i
wizualizacji w 3D obiektów magazynowych
Wymagania techniczne: Znajomość języka
C# i platformy .NET, NHibernate + FluentNHibernate, Unit of Work i repozytorium, Model-ViewModel-View + Unity (Microsoft IoC),
3D w WPF, GIT
Oferujemy: Długofalowa i stabilna współpraca, prywatna opieka medyczna, karta
MultiSport, imprezy integracyjne, indywidualne podejście do każdego kandydata,
wsparcie w relokacji

Lipiec i sierpień to miesiące festiwali i imprez na świeżym powietrzu.
Nie będę Was okłamywała - przerasta mnie ich liczba. Wybrałam
jednak kilka perełek:
20 lipca (KONCERT)
Łąki Łan x Lake Park Wilanów /Green Jesus /
Slim Motion
Lake Park Wilanów,
Rów Powsinkowy, Warszawa
Na wilanowskich łąkach wyląduje cały Łąki
Łan! Kiedy raz zobaczycie ich na scenie, Wasze
życie koncertowe już nigdy nie będzie takie
samo!
Bilety: Przedsprzedaż - 45 PLN
W dniu imprezy, przy wejściu - 55 PLN (pula
limitowana)
Start: 18:00
22 lipca (FESTIWAL)
26. Festiwal Mozartowski w Warszawie.
Dzień 24.
Stara Oranżeria - Muzeum Łazienki
Królewskie
ul. Agrykoli 1
PROGRAM:
Wolfgang Amadeus Mozart – APOLLO ET
HYACINTHUS (KV 38)
Intermedium w dwóch aktach z oryginalną
łacińską wersją językową
Bilety: od 80 PLN
Start: 19:00
22 lipca (KINO)
			

Kino Perła: Połów szczęścia w Jemenie
Przystań Park Skaryszewski,
al. Zieleniecka 2
Stęskniliście się za oglądaniem filmów pod
chmurką? To dobrze, bo tego lata wraca
Kino Perła.
Tym razem w programie film, który przypomni
co oznacza słowo szczęście.
Wstęp wolny.
Start wydarzenia: zawsze po zachodzie
słońca.
13 sierpnia (IMPREZA)
HOSPITALITY
ISKRA Pole Mokotowskie
ul. Wawelska 5
Impreza, na której nie może zabraknąć fanów
łamanych elektronicznych brzmień. Święto
d’n’b na świeżym powietrzu!
Wystąpią:
FRED V & GRAFIX „presents Oxygen”
LONDON ELEKTRICITY
S.P.Y
MADUK
MC FAVA
Informacja o biletach na
www.illegalbreaks.pl
Start: 22:00

Polecam - Anna Wiosna Rogowska
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Analityk Danych
Od: Yes Finance S.A.
Obowiązki: Projektowanie i tworzenie baz
danych do celów raportowo-analitycznych,
generowanie raportów zarządczych dot.
kluczowych wskaźników wydajności, generowanie raportów operacyjnych wspierających funkcjonowanie innych jednostek
organizacyjnych, tworzenie analiz w zakresie obowiązujących kryteriów kredytowych
oraz procesów
Wymagania: Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ścisłe, roczne doświadczenie zdobyte w instytucji finansowej, umiejętność analitycznego myślenia, wiedza z
zakresu statystyki, biegła znajomość języka
t-SQL, programu Excel z tabelami przestawnymi, dobra znajomość języka VBA, C#, jęz.
ang. w stopniu komunikatywnym
Specjalista PMO
Od: Asseco Poland S.A.
Główne zadania: Obsługa narzędzi projektowych, przygotowywanie raportów i analiz,
organizacja spotkań z klientem, obsługa zasobowa projektu
Wymagania: Wykształcenie wyższe, biegła
znajomość MS Excel, sumienność, skrupulatność, otwartość na zmiany, umiejętność
szybkiego uczenia się, komunikatywność

Oferujemy: Praca w jednej z czołowych
firm branży IT w Europie, udział w realizacji
największych projektów informatycznych w
Polsce, współpraca z doświadczonymi specjalistami, komfortowe warunki i przyjazna
atmosfera pracy, benefity (szkolenia merytoryczne i językowe, prywatna opieka medyczna, karta wstępu na obiekty sportowe,
program ubezpieczeń grupowych)
Dyrektor Działu/Specjalista ds. Pisania
Wniosków o Dofinansowanie
Od: Blue Doradztwo
Europejskie Sp. z o.o.
Opis stanowiska pracy: Przygotowywanie i
opracowywanie wniosku o dofinansowanie
w ramach Poddziałania 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa, samodzielne przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wg wytycznych klientów
lub Zarządu Spółki, przygotowywanie i
opracowywanie wniosku o dofinansowanie
w ramach 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników
prac B+R/ 3.2.1 Badanie na rynek, przygotowywanie i opracowywanie wniosków regionalnych, monitoring dostępnych środków
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
(UE) oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań
Wymagania: Udokumentowane i aktualne
doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji, znajomość programów operacyjnych
w perspektywie 2014-2020, doświadczenie
w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów
finansowanych ze środków UE, preferowane
wykształcenie wyższe, bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących funduszy
unijnych oraz przepisów prawnych związanych z realizacją projektów unijnych, biegła
obsługa MS Office

WIĘCEJ INFORMACJI NA:

NOWI PRACOWNICY W MORDORZE
WITAMY!
Dorota Zakępska
W Falck Medycyna dopiero od dwóch miesięcy. Zajmuje
się zarządzaniem sprzedaży produktów z zakresu opieki
medycznej oferowanych w ramach zlokalizowanej na terenie
całego kraju sieci Centrów Medycznych i Sieci Partnerów
Medycznych. Wcześniej Dorota pracowała dla Alior Instytut
Biznesu oraz Fundacji Obserwatorium Zarządzania i PROFES.
Michał Skierski
W Falck Medycyna od niespełna miesiąca. Zarządza szeroko
pojętym działem Marketingu – marketing online, media
społecznościowe, eventy i PR nie mają przed nim tajemnic.
Wspiera działania promocyjne Centrów Medycznych oraz
Ratownictwa. Niebawem planuje kilka ciekawych akcji na
Mordorze. Poprzednio Michał pracował dla BPO Poland,
Benefit Systems oraz Ciszewski PR.

PISZCIE DO NAS KTO DOŁĄCZYŁ DO WASZYCH TEAMÓW
REDAKCJA@GLOSMORDORU.PL

CZEKAMY NA WASZE OGŁOSZENIA

DROBNE
ogLoszenia@glosmordoru.pl
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WYDAWCA REDAKTOR
Justyna Szawłowska

WYDAWCA REDAKTOR
SISI LOHMAN

Wydawca
Auto Fix Bartosz Las-Opolski
Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

Napisz do Nas :
redakcja@glosmordoru.pl
reklama@glosmordoru.pl
Informacje z gazety „Głos Mordoru” analizowane są
przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

wydanie on-line na: www.glosmordoru.pl
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CO MOŻNA
KUPIĆ ZA

6,15
PLN?

ALBO.... URWATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE.

Nasz wieloletni przyjaciel, pasjonat żeglarstwa i super gość potrzebuje wsparcia na rehabilitację! Potrzebuje
go natychmiast. Dla Piotra to być albo nie być. Z naszych obliczeń wynika, że jeśli każdy czytelnik tej gazety
( jest Was 15 tys.!) wyśle na rzecz Piotra SMS koszt 6,15 zł ), to realnie możemy w ciągu jednego poranka
zebrać dla naszego przyjaciela kwotę 92 250 zł.
Fajnie, prawda?
Wierzymy, że Mordor da radę, że Mordor jest solidarny, że w Mordorze siła. Nie prosilibyśmy Was o pomoc, gdyby
sytuacja nie była krytyczna.
Jesteście ostatnią deską ratunku, a my wołamy o szalupę ratunkową dla wspaniałego człowieka.
DO DZIEŁA!
PROSIMY: ODSTAW KAWĘ, ZATRZYMAJ SIĘ NA CHODNIKU, USIĄDŹ NA ŁAWCE – po prostu wyciągnij komórkę
i zrób to teraz. Nie odkładaj na później, bo przecież wiesz, że zapomnisz. Potem jak zwykle wyleci z głowy.
MORDORZE, wyróbmy 100 proc. targetu. Na czym jak na czym, ale na targetach znamy się przecież najlepiej.
Wierzymy w Was, wierzymy w nas!
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SMS POD NR 75 165 O TREŚCI POMOC 2073
*Jeśli ktoś ma telefon służbowy naturalnie może wysłać dwa , a nawet więcej SMS-ów J
SISI I DŻASTA
REDAKCJA „GŁOSU MORDORU”

14.07.2016 21:18

