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ŚWIĘTYM 
MIKOŁAJEM!

REDAKCJA GAZETY PROSI  
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Koszt SMS-a to tylko 6,15 zł

TAK, TAK 
– ZRÓB TO  
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W Polsce pracuje się za długo – oficjalnie i nieoficjalnie. Oficjalnie - 40 godzin w tygodniu, po 8 godzin dziennie, choć 
w niejednym kraju w Europie ten wymiar dawno przeszedł do historii. Nieoficjalnie -  siedząc w biurze po godzinach lub 

zabierając pracę do domu. To nad Wisłą standard, który w Europie zaczyna być postrzegany jako patologia.

Europa siedzi w pracy krócej

Media uwielbiają o tym co jakiś 
czas informować, więc na pew-
no wiecie, że Polacy są jedny-
mi z najdłużej pracujących w 
Europie. Według danych OECD 
średnio w tygodniu siedzimy w 
pracy 39,9 godziny. To wskaźnik 
dotyczący wszystkich, również 
tych, którzy pracują w niepeł-
nym wymiarze, aktualizowany 
co roku od kilkunastu lat. Daje 
nam siódmą pozycję wśród 
najlepiej rozwiniętych państw 
świata i miano najbardziej za-
pracowanego kraju w Unii Eu-
ropejskiej.
Tymczasem gdzie indziej tak 
długo pracować po prostu nie 
wolno. We Francji od 2000 r. 
obowiązuje 35-godzinny ty-
dzień pracy. Rozwiązanie, i wte-
dy i dziś niespotykane, miało 
przede wszystkim ułatwić wal-
kę z bezrobociem. Zakładano, 
że firmy, których pracownicy 
będą pracować krócej, będą 
zmuszone zatrudnić więcej 
pracowników. Drugim celem 
ówczesnego lewicowego rządu 
było umożliwienie Francuzom 
skorzystanie z dobrodziejstwa 
nowoczesności. Skoro współ-
czesny pracownik, wspomaga-
ny nowoczesnymi technolo-
giami, wypracowuje znacznie 
większy zysk niż przed laty, to 
niech skorzysta na tym również 
on, a nie tylko pracodawca.
Od tego czasu „leniwa 35”, jak 
nazywa się to rozwiązanie, jest 
nieustającym przedmiotem 

sporów we Francji i poza nią. 
Bronią jej lewicowi politycy i 
związki zawodowe. Zresztą w 
zeszłym roku największy z nich 
CGT rozpoczął nawet kampa-
nię na rzecz 32–godzinnego 
tygodnia pracy. Konserwatyści i 
liberałowie uważają, że pomysł 
jest bzdurny i nie sprawdził się. 
Poziom bezrobocia w ciągu pół-
torej dekady zdążył już kilka 
razy spaść i wzrosnąć. Trudno 
ocenić jaki wpływ na to miała 
wspomniana zmiana.
Nie da się ukryć, że we francu-
skim „Mordorze”, czyli paryskiej 
dzielnicy La Defense, trudno 
zauważyć, by punktualnie o 16 
gasły światła. Białe kołnierzy-
ki pracują dużo dłużej, tak jak 
przed zmianami, jedynie o go-
dzinę wcześniej każdego dnia 
zaczynają im się naliczać nad-
godziny.

Szwecja „na szóstkę”
Ale Francja nie jest jedyna. W 
praktyce w innych krajach za-
chodniej Europy też pracuje się 
krócej niż nad Wisłą. W krajach 
skandynawskich, w Holandii 
czy w Niemczech, co czwarty, 
a czasem co trzeci zatrudniony 
nie pracuje na pełny etat, a i tak 
wystarczy mu to do utrzymania 
i godnego życia. Zresztą chodzi 
nie tylko o zarobki. Przywileje 
pracownicze, takie jak np. peł-
ny, płatny urlop przynależą nie 
tylko zatrudnionym na etacie. 
W Holandii istnieje możliwość 

ograniczenia godzin pracy, przy 
zachowaniu wynagrodzenia, w 
czasie opieki nad dzieckiem.
Często wskazywanym przykła-
dem jest Szwecja i jej ekspe-
rymenty z pracą w ciągu dnia 
tylko przez 6 godzin. Dwa lata 
temu rada miasta w Goetebor-
gu skróciła w ten sposób pracę 
(przy zachowaniu wynagro-
dzenia) 80 pielęgniarkom w 
jednym z publicznych domów 
opieki. Według analityków za-
trudnionych przez ratusz, któ-
rzy porównali wyniki tej pla-
cówki z innymi, poziom opieki 
w zreformowanej placówce 
się poprawił, a liczba zwolnień 
chorobowych wśród pracowni-
ków jest dwukrotnie niższa niż 
średnia dla Goeteborga.
Pomysł okazał się na tyle obie-
cujący, że niedawno przedłu-
żono finansowanie projektu 
na trzeci już rok, a podobną 
zmianę wprowadzają inne fir-
my, zarówno publiczne, jak i 
prywatne. Przekonują, że firmie 
zwyczajnie opłaca się, gdy pra-
cownik pracuje krócej, bo robi 
to lepiej. Szwedzki oddział To-
yoty pracuje tak od kilkunastu 
lat.
Na sześciogodzinny dzień pra-
cy przestawił się wydział orto-
pedyczny Szpitala Uniwersy-
teckiego w Goeteborgu. Żeby 
zrównoważyć skrócenie czasu 
pracy 89 lekarzy i pielęgniarek, 
zatrudniono 15 dodatkowych 
osób. W sumie szpital dokła-

da do wcześniejszych kosztów 
utrzymania wydziału równo-
wartość ok. 100 tys. euro mie-
sięcznie, ale ponoć się opłaca. 
Liczba zwolnień chorobowych 
od czasu wprowadzenia zmiany 
wynosi tam… zero.
W zeszłym roku czas pracy skró-
cił sztokholmski producent apli-
kacji na smartfony Filimundus. 
„Ośmiogodzinny dzień pracy 
nie jest tak efektywny jak się 
większości osób wydaje” – tłu-
maczył prezes firmy Linus Feldt 
cytowany przez „The Indepen-
dent”. Wyjaśniał, że pracownicy 
nie mają dostępu do serwisów 
społecznościowych, a zebrania 
są ograniczone do minimum. 
„Moje wrażenie jest takie, że 
teraz dużo łatwiej jest skoncen-
trować się na zadaniu, a jedno-
cześnie zachować energię na 
resztę dnia, gdy wychodzi się 
do domu” – dodawał.
Te pomysły w Polsce, gdzie usta-
wowy czas pracy to 8 godzin 
dziennie i 40 godzin w tygo-
dniu, brzmią jak bajka. Jeśli nad 
Wisłą politycy majstrują przy 
czasie pracy to dotyczy to je-
dynie przesuwania wte i wewte 
terminu przejścia na emeryturę. 
Trzy lata temu Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawo-
dowych zaproponowało skró-
cenie ustawowego tygodnia 
pracy do 38 godzin, ale pomysł 
umarł śmiercią naturalną. 
„Mniej godzin spędzonych 
przez ludzi w pracy oznacza 
spadek produkcji i niższe przy-
chody ze sprzedaży” – mówił 
niedawno w rozmowie z New-
sweekiem Zbigniew Grycan, 
producent lodów, który akurat 
znany jest z przyjaznego podej-
ścia do spraw pracowniczych 
w swojej firmie. Ale krótszemu 
czasowi pracy mówi stanowczo 
„nie”. „Żeby utrzymać pensje 
na dotychczasowym poziomie, 
musiałbym podnieść ceny lo-
dów, wątpię, by rynek to zaak-
ceptował”.

Prawo do bycia rozłą-
czonym
Czołowe miejsca w ogólnoświa-
towych rankingach Polacy osią-
gają nie tylko dzięki niechęci 
do skracania oficjalnego czasu 
pracy, ale też przez siedzenie 
w niej po godzinach. Mało kto 

wie, że zgodnie z prawem, pra-
codawca może zmusić pracow-
nika do nadgodzin. Może się 
to stać w określonych prawem 
przypadkach, ale wśród nich są 
też „szczególne potrzeby praco-
dawcy”, co jest pojęciem dość 
ogólnym. Pracownikowi należy 
się rzecz jasna bonusowe wy-
nagrodzenie plus dodatek, ale 
pracodawca, zamiast płacić, 
może wysłać go na dodatkowy 
urlop. To szef w praktyce decy-
duje jak długo masz siedzieć w 
biurze i „pod mailem” poza biu-
rem i jak cię za to wynagrodzić.
Tymczasem we Francji prze-
głosowano niedawno przepisy, 
które mają uniemożliwić wysy-
łanie maili i wykluczyć wszelkie 
formy biurowej komunikacji 
poza godzinami pracy. „Prawo 
do bycia rozłączonym”, jak okre-
śla się przepis, jest częścią dużej 
nowelizacji prawa pracy i zakła-
da obowiązek opracowania i 
przestrzegania przez duże fir-
my (zatrudniające minimum 50 
pracowników) wewnętrznych 

przepisów, które uporządkują 
komunikację elektroniczną i za-
sady korzystania z niej po pracy.
„Wszystkie badania wskazują 
na to, że Francuzi są narażeni 
na znacznie większy stres zwią-
zany z pracą, niż miało to miej-
sce w przeszłości i ten stres jest 
długotrwały” – tłumaczył kilka 
miesięcy temu w rozmowie z 
BBC socjalista Benoit Hamon, 
jeden z francuskich parlamen-
tarzystów popierających nowy 
przepis. „Może fizycznie pra-
cownicy wychodzą z biura, ale 
nie opuszczają pracy. Wciąż 
są uwiązani na „elektronicznej 

smyczy”, tak jak psy. Esemesy, 
czy maile zawłaszczają ich życie 
prywatne” – dodawał.
O francuskim pomyśle rozpisały 
się światowe media. I choć bar-
dzo szybko wskazano, że prze-
pis jest dość miękki i łatwo go 
obejść, to wzbudził zaintereso-
wanie, bo to pierwsza konkret-
na próba ochrony czasu wolne-
go pracowników korporacji.

A może Slim time?
Już od kilku lat o potrzebie zre-
wolucjonizowania czasu pracy 
– idącego dużo dalej niż pomy-
sły szwedzkie czy francuskie – 
mówi jeden z najbogatszych lu-
dzi świata, meksykański magnat 
telekomunikacyjny Carlos Slim. 
Proponuje, by pracować trzy 
dni w tygodniu po 11 godzin, 
w dodatku do 75. urodzin.  „Dziś 
ludzie powinni mieć znacznie 
więcej czasu dla siebie przez 
całe życie, a nie dopiero gdy w 
wieku 65 lat przejdą na emery-
turę” – tłumaczy. Meksykanin 
przekonuje, że ta wizja się speł-

ni, choć nie wie jeszcze kiedy. 
Zgodził się z nim współtwórca 
Google’a Larry Page, a brytyjski 
miliarder i właściciel koncernu 
Virgin Group Richard Branson 
napisał na blogu, że ten pomysł 
„może zadziałać”.
W tym samym czasie nad Wisłą 
pracujemy w tygodniu najdłu-
żej jak się da, a na emerytury 
będziemy przechodzili wcze-
śniej niż wiele krajów w Euro-
pie. Czyli odwrotnie, niż suge-
rują najbogatsi na świecie. 

Jakub Dybalski

 Często wskazywanym 
przykładem jest Szwecja  
i jej eksperymenty z pracą 
w ciągu dnia tylko przez 
6 godzin.
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Szef składa wszystkim życzenia, 
opowiada o tym co było i o tym co 
będzie. To czas podsumowań i chwila 
wytchnienia, podczas której pracow-
nicy mogą się zrelaksować i na spo-
kojnie porozmawiać między sobą. 
Wszystko brzmi pięknie, niestety 
nierzadko to tylko pozory. Szefostwo 
często nie potrafi zadbać o atmosfe-
rę podczas spotkania, a pracownicy 
traktują je jako przykry obowiązek.

Wigilijna wydmuszka
Cała szopka polega na tym, że wy-
chodzi prezes, składa ogólne życze-
nia, a przez resztę czasu wszyscy 
kręcą się wokół talerzy z ciastkami i 
stoliczka z winem, nie bardzo wie-
dząc co ze sobą zrobić. Przyjęcie bez 
gospodarza ma małą szansę na suk-
ces. Poza tym pracownicy przycho-
dzą bo muszą, bo wypada, bo jakby 
nie przyszli, to źle by to wyglądało. 

Menagerowie to wiedzą i ignorują! 
Oliwą do ognia są rzucone w formie 
prezentu, jak co rok, kalendarze lub 
co gorsza bony na zakupy na trzy-
dzieści złotych.
Jeśli w firmie jest źle, nie zmienimy 
tego nawet najlepiej zorganizowaną 
imprezą świąteczną, ani wyczesa-
nymi prezentami. Jeśli nasi ludzie 
już są na NIE, pomyślmy co można z 
tym zrobić. Spotkanie wigilijne niech 
będzie okazją do tego, by szczerze 
pogadać i rozdać karty na nowo. A 
może spotkanie noworoczne będzie 
lepszym rozwiązaniem niż wigilia 
pracownicza? Pytaliście o to swoich 
pracowników? Może część z nich nie 
jest wierząca lub jest innego wyzna-
nia i chętnie przyszłaby na spotkanie 
noworoczne, ale dzielić się opłatkiem 
już nie bardzo ma ochotę. No i prze-
myślcie prezenty jakie wręczycie – 
wbrew pozorom to ważny element.

Znów skarpetki
Po pierwsze trzeba zadać sobie jed-
no bardzo ważne pytanie. W jakim 
celu chcę dać prezent moim pracow-
nikom? Czy ma to być forma moty-
wacji, czy może po prostu miły gest  
Jeśli to drugie, to super, a z motywa-
cją nie zawsze wychodzi. Jeśli chcesz 
motywować prezentami to nie łudź 
się, że przysłowiowy kalendarz zmo-
tywuje twoich ludzi do pracy. Poza 
tym musisz pamiętać, że jeśli dasz 
swoim pracownikom prezent, to za 
rok musisz ich zaskoczyć czymś rów-
nie fajnym lub lepszym. Apetyt ro-
śnie w miarę jedzenia. Jeśli któregoś 
roku podarujesz im coś poniżej ich 
oczekiwań (do których sam ich przy-
zwyczaiłeś) to musisz się liczyć z falą 
niezadowolenia i spadku motywacji. 
Ryzykowne. 
Po drugie, najgorsze co możesz zro-
bić, to pozwolić sobie na przypadko-

we prezenty w formie przedmiotu, 
gadżetu. Trzeba pokazać zaangażo-
wanie firmy. Owszem, może to być 
wspomniany kalendarz. Jednak bę-
dzie on bardziej trafiony, jeśli znajdą 
się w nim życzenia napisane przez 
prezesa lub cytat nawiązujący do 
wydarzenia, w które pracownicy byli 
zaangażowani w minionym roku. 

Słuchaj i obserwuj 
Pomyśl sam: wolisz znaleźć pod 
choinką płytę, o której wspominałeś 
najbliższym od miesiąca, czy pienią-
dze w kopercie z napisem: kup sobie 
co chcesz. Więc zamiast zlecać pani 
Krysi, żeby COŚ wymyśliła, słuchaj 
i obserwuj swoich ludzi i zastanów 
się co będzie dla nich najlepsze. Na 
przykład: zatrudniasz grupę infor-
matyków, którzy w ostatnim czasie 
dyskutowali o rozszerzonej rzeczywi-
stości. Dobry menager będzie o tym 
wiedział i zaproponuje wyjście do 
salonu z grami w rozszerzonej rze-
czywistości. Pracownicy docenią nie 
sam prezent (choć gra będzie dosko-
nałą zabawą), ale przede wszystkim 
dobrego menagera, który się nimi 
interesuje!
Zainwestuj w coś co rozwija lub zre-
laksuje. Co to może być? Idźcie do 
teatru, na koncert, poszalejcie na 
trampolinach, albo powalczcie w 
Escaperoomie. Można też podczas 
wigilii zorganizować ciekawy wykład 

lub krótkie szkolenie np. z technik ra-
dzenia sobie ze stresem. Albo czemu 
nie wrócić do czasów licealnych? Daj 
swoim pracownikom określoną kwo-
tę i zorganizuj losowanie karteczek  z 
nazwiskami. Niech każdy każdemu 
przygotuje prezent! Pracownicy zo-
staną zaangażowani w organizację, a 
i śmiechu będzie cała masa podczas 
rozpakowywania prezentów.
Tak więc rezygnujemy z kolejnego, 
standardowego i nudnego prezen-
tu i włączamy kreatywność! Istnieje 
pewna koncepcja szczęścia, która 
mówi o tym, że jeżeli masz nadwyż-
kę finansową, to po pierwsze masz 
szczęście, bo masz nadwyżkę finan-

sową, po drugie możesz ją w coś 
zainwestować. Możesz kupić przed-
mioty (ale one niszczeją), możesz 
przemnażać swoje zyski, ale możesz 
też inwestować w doświadczenie i 
rozwój, bo to zostaje. I to jest obszar, 
w którym warto szukać sposobów na 
docenienie ludzi. Zaproponuj im coś 
co ich rozwinie, albo coś co da im faj-
ne doświadczenia.

REKLAMA

Zaglądamy pod choinki 
na Domaniewskiej
Ledwo się obejrzeliśmy, a ulice i witryny sklepowe otuliły się świątecznymi akcentami. Zaczyna 
się… Zakupy, prezenty,  zjedzie się cała rodzina i znów trzeba to wszystko ogarnąć. Podomy-
kać projekty w firmie i zrobić podsumowanie. No i jeszcze wypadałoby zorganizować coś dla 
pracowników. Zamówi się catering, kilka butelek wina, a pani Krysia kupi jakieś kalendarze na 
prezent i będzie git. Hola, hola! Drogi pracodawco, drogi managerze, to ważny czas, posłuchaj 
więc jak powinieneś się do niego zabrać, a zwłaszcza do tych przysłowiowych kalendarzy.

Artykuł powstał przy współpracy z 

Marcinem Capigą, trenerem, coachem 

i dyrektorem firmy TRAINING TREE 

(www.trainingtree.pl)

Marta Wujek
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Ekstremalnie i niekonwencjonalnie,
czyli równowaga Wojciecha Balczuna

REKLAMA

BYŁEŚ NIEGRZECZNY? SAM SOBIE BĄDŹ MIKOŁAJEM! 
IRON 448 JUŻ OD 444ZŁ MIESIĘCZNIE!*

TWIN PEAKS HARLEY-DAVIDSON®
UL. TANECZNA 71, W-WA URSYNÓW
TEL: 516-301-419 / 516-302-151

Kalkulację sporządzono dla motocykla w cenie brutto 45 112 zł, wg kursu 1EUR = 4,47 zł. 
Wpłata wstępna 40% (18 044 zł brutto), okres kredytowania 84 miesiące. Całkowity koszt kredytu 10 044,41 zł brutto. RRSO: 9,82% 
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przyznanie finansowania jest uzależnione  

od wyniku badania zdolności kredytowej ubiegającego się o finansowanie.
Szczegóły u Dealerów Harley-Davidson.

Kiedy rozmawiałam z panem 
kilka miesięcy temu, była to 
rozmowa z osobą, która jest 
swego rodzaju „uciekinierem” 
ze świata korporacji. Biznes, 
muzyka, teraz znowu biznes. 
Jak to się stało?
Wojciech Balczun: Taka kolej rze-
czy. Najlepiej i najbardziej komfor-
towo czuję się mając te dwie dzie-
dziny zbilansowane. Poza tym, 
pojawiło się wyzwanie nietypowe, 
niestandardowe, nieporówny-
walne do czegokolwiek innego. 
Jestem osobą, która  porywa się 
na tego typu wyzwania i postano-
wiłem jeszcze raz spróbować. Co 
nie oznacza, że jest to wybór na 
całe moje życie. Na pewno jest to 
misja na czas określony, a potem 
zamierzam zdecydowanie wrócić 
do grania.

Rozumiem, że zostało ono 
zawieszone na jakiś czas?
Granie nie zostało zawieszone. 
Zespół akurat przechodzi pewne 
perturbacje. Nie wynikają one jed-
nak z tego, że jestem w Ukrainie. 
Te sytuacje dzieją się po prostu 
równolegle. 

Zastanawiam się,  co na takie 
zmiany pana rodzina, bo jed-
nak praca za granicą wydaje się 
być jeszcze większym wyzwa-
niem niż trasy koncertowe.

Niestety na pewno ta sytuacja nie 
jest komfortowa, ale tak jak po-
wiedziałem – nie spodziewam się 
pozostać na Ukrainie zbyt długo. 
Funkcjonuję tam w warunkach 
ekstremalnych. To jest dosyć spe-
cyficzny kraj. Co więcej, firma jest 
największą, najbardziej strategicz-
ną w całym państwie, podatną na 
wpływy polityczne i oligarchiczne. 
W związku z tym moja misja oka-
zała się być faktycznie dosyć eks-

tremalna.
Domyślam się, że mógł mieć 
pan inne wyobrażenia. Przeżył 

pan zderzenie z rzeczywisto-
ścią? 
Nie, innego wyobrażenia nie mia-
łem. Spodziewałem się, że będzie 
bardzo trudno i tak jest. Nato-
miast wszyscy, z którymi się spoty-
kam, którzy oceniają to, co się tam 
dzieje i to, co dzieje się w kontek-
ście mojej pracy i tak są zdziwie-
ni, że tak długo działam. Każdym 
kolejnym miesiącem ustanawiam 
nowe rekordy. Nikt się tego nie 
spodziewał.

A czy miał pan w ciągu tych 
kilku miesięcy myśli: „po co mi 
to wszystko było”?
Mam takie myśli co tydzień.

I jak pan sobie z nimi radzi?
Przełamuję się i cały czas myślę, że 
jednak fajnie byłoby doprowadzić 
tę moją misję do takiego momen, 

kiedy będę mógł powiedzieć, że 
coś konkretnego zrobiłem. W in-
nym przypadku będę niestety na-

rażony na gigantyczny czarny PR i 
podsumowania, że to było niepo-
rozumienie, nie udało się, nic nie 
zostało zrobione.
Na razie nie jest to jeszcze ten 
moment, kiedy mógłbym powie-
dzieć, że osiągnąłem taki poziom, 
w którym mogę spokojnie odejść. 
Zdecydowanie jeszcze trochę cza-
su potrzeba, a walka jest brutalna. 
Wiadomo jakie są problemy w ca-
łym państwie i ja te problemy od-
czuwam na własnej skórze. Wpły-
wy gospodarcze, różne schematy 
i powiązania, które tam funkcjo-
nują, niestety bardzo intensywnie 
działają przeciwko mnie. Również 
w zakresie wspomnianego już 
czarnego PR-u.

Nie bał się pan takiej oceny 
również na rynku polskim?  
Po co na Ukrainę?
Oczywiście zawsze znajdą się i 
życzliwi, i krytycy. Jednak wszy-
scy, którzy mają jakiekolwiek 
wyobrażenie na temat sytuacji 
na wschodzie i pracy w firmach 
tego typu, mają też świadomość, 
że coś już udało mi się zrobić. Mó-
wiłem zresztą o tym ostatnio na 
posiedzeniu rady ministrów rządu 
ukraińskiego.  A to, że będę pod-
dany krytyce? To jest immanentna 
część mojej pracy, nauczyłem się z 
tym żyć.

Mówiło się, że PKP Cargo to był 
szczyt pana kariery i bezdysku-
syjny sukces. Teraz podlega pan 
kolejnej próbie. Jakie kolejne 
szczyty pan widzi? 
Zawsze może pojawić się coś no-
wego. Sam fakt, że zdecydowałem 
się pojechać na Ukrainę i zmierzyć 
z wyzwaniem dużo większym w 
skali i ryzyku niż PKP Cargo, poka-
zuje, że trudno jest przewidzieć, 

co nam życie przyniesie. PKP Car-
go było wielką przygodą, później 
rozpocząłem moją przygodę mu-
zyczną. Dopóki się tylko da, mam 
zamiar ją kontynuować. Trudno 
zrezygnować z czegoś, co jest 
moją pasją. Pojawiło się jednak 
wyzwanie i postanowiłem się z 
nim zmierzyć. Czy jeszcze w życiu 
pojawią się kolejne? Najważniej-
sze teraz to wrócić cało z tej misji.

Mówi pan o powrocie do muzy-
ki. Zastanawiam się, czy będzie 
to jeszcze dla pana wystarcza-
jąco ciekawe wyzwanie?
Muzyka jest zupełnie inną sferą 
emocji. To nie jest kategoria biz-
nesowego wyzwania, to jest twór-
czość. W muzyce nie ma ścigania 
się z niczym. To jest eksponowa-
nie siebie i swojego własnego 
potencjału kreatywnego. To jest 
zupełnie inna rzeczywistość.

I tu, i tu wystawia się pan jed-
nak na ocenę.
To już jest inna kwestia. Przede 
wszystkim zawsze mierzę się ze 
swoimi własnymi słabościami. 
Na to, jak to będzie oceniane, 
już wielkiego wpływu nie mam. 
Staram się wszystko co w życiu 
robię, robić najlepiej jak potrafię 
i przekraczać swoje własne barie-
ry. Staram się udowodnić przede 
wszystkim sobie, że mogę przesu-
nąć granice własnych możliwości.

A która działka wymagała prze-
suwania większej liczby granic: 
biznes czy rock’n’roll?
 Muzyka nie jest dla mnie żadnym 
przesuwaniem granic, w niej się 
spełniam. A biznes owszem, jest 
związany z przesuwaniem pew-
nych barier.

Zastanawiam się, czy nie pada-
ją zatem głosy, że skacze pan 
z kwiatka na kwiatek. Raz tu, 
raz tu. Może to jest jakiś model 
kariery, który się sprawdza?
W ogóle się na ten temat nie wy-
powiadam. To jest moja własna 
ścieżka. Ja nie funkcjonuję we-
dług schematu, czy modelu, który 
został napisany w jakiejś mądrej 
książce. Realizuję po prostu rze-
czy, które mnie interesują, które są 
częścią mnie i są ze mną związane. 
To jest dla mnie kluczowa sprawa.
Jak ktoś przechodzi z firmy do 
firmy, konsekwentnie realizując 
karierę managerską, to ktoś mu 
zarzuca, że skacze z kwiatka na 
kwiatek? On mówi, że chce się roz-
wijać, mieć nowe doświadczenia, 
poszerzać swoje horyzonty i tyle. 
Ja mam swoje dwie dziedziny i nie 
mam absolutnie poczucia „skaka-
nia z kwiatka na kwiatek”.

To co pan teraz powiedział na-
wiązuje do wspomnianej już 
równowagi. Rozumiem, że jest 
ona w pana życiu zachowana?
To jest mój własny balans. Dla in-
nych może być to zupełnie inna 
sytuacja, trudna do zaakceptowa-
nia, niestandardowa. Moją naturą 
nie jest podporządkowywanie się 
schematom i wzorcom. Sam sobie 
wyznaczam standardy.

Poleciłby pan takie podejście 
osobom, które dopiero zaczy-
nają karierę?
Cały czas powtarzam, że nigdy w 
życiu nie miałbym odwagi czego-
kolwiek, komukolwiek polecać. 
Życie jest tak nieprzewidywalne, 
pełne niespodzianek i niestan-
dardowych rozwiązań, że trzeba 
przede wszystkim działać w zgo-
dzie ze sobą. To jest to, co mogę 
zawsze rekomendować. Nie wol-
no działać wbrew sobie. Nie wol-
no działać tak, żeby się komuś 
przypodobać, bo nigdy nic dobre-
go z tego nie będzie.

Przez 5 lat był prezesem PKP Cargo. Kiedy przyszedł do firmy, 
przynosiła straty. Kiedy odchodził, szykowała się do wejścia 
na giełdę. Potem nastąpiła metamorfoza: na niemal 3 lata 
oddał się muzyce. Wraz z zespołem Chemia i gitarą w rękach 
podbijał rockowe sceny. Kilka miesięcy temu kolejne zasko-
czenie i powrót do wielkiego biznesu! Wojciech Balczun został 
dyrektorem generalnym ukraińskich kolei państwowych. 
Czego jeszcze możemy się spodziewać? – Moją naturą nie jest 
podporządkowywanie się schematom i wzorcom – mówi w 
rozmowie z nami.

Katarzyna Miłkowska

  Sam fakt, że 
zdecydowałem się pojechać 
na Ukrainę i zmierzyć z 
wyzwaniem dużo większym 
w skali i ryzyku niż PKP 
Cargo, pokazuje, że trudno 
jest przewidzieć, co nam 
życie przyniesie. 
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Izabela Marczak: Jak się ucieka z 
korporacji?
Olaf Furmanek: Powoli. Przynaj-
mniej w moim przypadku tak było. 
Nic na hurra. Chyba, że jesteś kre-
zusem i możesz sobie pozwolić na 
rozkręcanie własnego biznesu, bez 
konieczności zarabiania na etacie. 
Ja jednak zacząłem rozkręcać swo-
je dwie spółki na dwa lata przed 
„ucieczką”. 

Mówisz o stałym dochodzie jak-
by z tęsknotą. Dlaczego porzuci-
łeś ten luksus?
Praca w korporacji, gdzie najpierw 
pełniłem rolę dyrektora marketin-
gu, a następnie doradcy w spół-
kach grupy i prezesa zarządu w jed-
nej z nich, dawała sporo benefitów: 
możliwość operowania w struktu-
rach wielkiej spółki medialnej, skalę 
i innowacyjność projektów, którymi 
zarządzałem, kontakty z ludźmi, 
firmami, partnerami pozwalające 
zyskać super wiedzę i doświadcze-
nie. Generalnie duże wyzwania i 
wiele plusów. Dodatkowo dano mi 
dużo swobody, a ona jest kreatyw-
na (śmiech). Na tyle kreatywna, że 
poczułem się tak silny, żeby bez 
pleców i zaplecza korporacji ruszyć 
na swoje.

Rety, nie piszmy o tym. Zaraz w 
Mordorze zacznie się killowanie 
nadmiernie kreatywnych i zbyt 
swobodnie sobie poczynających 
managerów. 
To dodam też, że mimo dużej swo-
body, jaką miałem w działaniach, 
korporacja mnie ograniczała. By-
łem zmęczony naradami, marno-
waniem czasu na jałowe dysputy, 
brakiem odwagi osób decyzyjnych 
do podejmowania ryzyka, które 
jest przecież nieodłączne, gdy chce 
się tworzyć innowacje, połowiczną 
decyzyjnością, brakiem osobistej 
odpowiedzialności, układami i 
układzikami, polityką korporacyjną, 

etc. Ostatecznie zdałem sobie spra-
wę, że perspektywa rozwoju osobi-
stego w korpostrukturach przestała 
być dla mnie atrakcyjna. Nie na-
uczyłbym się już niczego nowego. 
Uznałem więc, że przyszedł czas, by 
spróbować przejść „na swoje”.

Pracując w korporacji, rozkręci-
łeś projekt internetowy, zreali-
zowałeś go i zająłeś się budową 
Neurogry. Po roku doszła do 
tego słynna już nie tylko w Pol-
sce firma Betelli. Jak ci się to 
udało? Ludzie z korpo mówią o 
permanentnym braku czasu, a 
ty? Znalazłeś jakiś patent na jego 
rozszerzanie?
W tym czasie, kiedy rozkręcałem 
Neurogrę, a był to rok 2012, pra-
cowałem jako szef marketingu, 
uczestniczyłem w fuzji dwóch du-
żych spółek, opiekowałem się też 
inną grupą spółek i jednocześnie 
brałem udział w sesjach coachin-
gowych. Na jednej z nich usłysza-
łem, że powinienem mieć jakąś 
alternatywę dla biznesu, dla pracy 
i że powinienem elastycznie po-
szerzać swoje hobby, realizować 
swoje pozazawodowe zaintereso-
wania. Tego roku więc, udało mi się 
trzy razy wyjechać i powspinaćw 
górach, wytrenowałem się tak, że 
przebiegłem swój pierwszy mara-
ton. Ponieważ wraz z żoną lubimy 
podróżować, a ja postawiłem sobie 
cel: zwiedzić 40 krajów do 40. roku  
życia, to również w 2012 roku udało 
nam się wyjechać do 11 miejsc na 
świecie. Musiałem się pośpieszyć. 
Miałem już przecież 38 lat. Odpo-
wiadając na twoje pytanie, mogę 
jedynie stwierdzić: czas jest poję-
ciem względnym.

Wciąż pędzisz?
Jestem ciekawy, nieustannie chce 
mi się odkrywać nowe rzeczy. 
Funkcjonuję więc niejako w trybie 
wędrowca – poszukiwacza – od-

krywcy, ale pamiętaj, że nie pracu-
ję już w korpo, więc musiałem się 
ograniczyć do jedynie pięciu po-
dróży zagranicznych na rok.

Cięcie kosztów?
No, niestety. Jak pracujesz w korpo-
racji możesz sobie pozwolić na wi-
zjonerstwo, kiedy przechodzisz na 
swoje, pierwsze skrzypce zaczyna 
grać pragmatyzm. 

A zrealizowałeś swój cel „40 do 
czterdziestki”?
I znów powiem: „niestety”. Skończy-
ło się na 33 krajach, ale to dlatego, 

że inny cel okazał się ważniejszy. 
Trafiła mi się okazja, by kupić wy-
marzone mieszkanie z dużym bal-
konem wychodzącym na zieleń i to 
przeważyło nad podróżami. 

Pragmatyzm?
Z jednej strony tak, a z drugiej, re-
alizacja wcześniej obranego celu, 
więc to satysfakcjonujące przewar-
tościowanie potrzeb.

Jedna z twoich spółek ma już 
cztery lata, druga trzy. Jak ci 
idzie ich rozwijanie?
Małymi krokami, ale jednak do 
przodu. Neurogra, która powstała, 
by trenować u ludzi funkcje po-
znawcze, od listopada dostępna 
jest w ramach BenefitSystems i 

dalej pracujemy nad dobudowy-
waniem do niej kolejnych, posze-
rzonych modułów. Betelli, produ-
kująca męskie buty podwyższające, 
wchodzi właśnie na rynek europej-
ski. Daję sobie jeszcze dwa lata na 
intensywną pracę nad tymi projek-
tami, tak by nabrały one rozpędu 
na tyle dużego, by samodzielnie, 
systematycznie parły do przodu.

A później?
Później mam nadzieję, zainwesto-
wać zyski z niniejszych spółek w 
realizację kolejnych swoich pomy-
słów, bo tych mam wiele.

A jeśli się nie uda? Rozważasz 
taką opcję?
Zawsze mogę wrócić do korpo, 

być może w pewnym momencie 
będzie to nawet konieczne, jeśli 
moje biznesy, nie będą rozwijać 
się na tyle szybko i zyskownie, jak 
założyłem. Na razie jednak cieszę 
się statusem uciekiniera, bo choć 
możliwości czy rozmach działań są 
mniejsze przy prowadzeniu wła-
snej działalności, ze względu na 
ograniczone fundusze, to jednak 
swoboda decyzji i ruchów, większa.
Pracuje się cały czas albo cały czas 
się wypoczywa. Dziś w moim życiu 
nic się nie kończy i nie zaczyna o 17.  
Jest też większa odpowiedzialność, 
która niekiedy może ciążyć i wybo-
ry też są trudniejsze, bo przecież 
nie ma się na kogo zwalić winy za 
porażkę.
Mam jednak świadomość, że roz-

wój własnej firmy to długi proces 
i nie ma co liczyć na błyskawiczne 
miliony oraz spektakularny sukces - 
to jest wynikiem intensywnej pracy 
i konsekwencji, zwłaszcza jeśli nie 
działa się w branży top trendy. Dziś 
dla mnie rozwój to inwestycje, a nie 
konsumpcja. To ważne, bo u siebie 
zysku się nie przejada na premie, 
lecz się inwestuje. Nie ma co ocze-
kiwać od siebie premii, ale wyrobić 
w sobie odpowiedzialność i plano-
wać, bo tu nikt nie powie ci rano co 
robić, nie powie też co będzie za 
tydzień, rok.

Same utrapienia z tą własną 
firmą…
Za to perspektywa sukcesu jest 
inna. Jak ci się uda, to wiesz, że 
dokonałeś tego ty sam ze swoim 
zespołem, że twój sukces to nie 
kolejny dyplom, który wręcza ci 
prezes, lecz twoje osobiste zwycię-
stwo. Stworzyłeś dzieło, a nie tylko 
zarobiłeś na nowe auto.

Powiedziałeś, że trudniej o spek-
takularny sukces, gdy się nie 
działa w branży top trendy, więc 
dlaczego obrałeś takie niszowe 
kierunki dla swojego biznesu?
Chyba dlatego, że pociąga mnie 
pomaganie ludziom w pokonywa-
niu ich różnych deficytów. To stano-
wi dla mnie wyzwanie i cel, w który 
gdzieś głęboko wierzę. Neurogra 
ma służyć poprawianiu zdolności 
poznawczych ludzi, ich pamięci, 

koncentracji, uwagi. W erze starze-
jących się społeczeństw, to narzę-
dzie nie tylko służy samorozwojowi, 
doskonaleniu doskonałego, ale i 
rehabilitacji czy też profilaktyce. 
Buty podwyższające z kolei odpo-
wiadają na potrzeby wielu męż-
czyzn, których natura nie obdarzyła 
imponującym wzrostem, , my więc 
wychodzimy ze swoim produktem 
nprzeciw ich potrzebom i pomaga-
my im, dodać sobie pewności, stać 
się bardziej atrakcyjnymi, wręcz 
bardziej sexi (na Domaniewskiej 
w świece korporacji te atrybuty są 
bardzo w cenie). Dostajemy infor-
macje zwrotne od klientów, którzy 
tak właśnie postrzegają misję Betelli 
i to daje wielką satysfakcję.

Jeśli ktoś zapytałby cię o radę, 
jak uciec z korpo „na swoje”, co by 
usłyszał?
Ucz się i działaj, cały czas bądź ak-
tywnym i przygotuj się wcześniej, 
zanim odejdziesz. Zadbaj o dobry 
pomysł i zacznij go realizować jesz-
cze w trakcie pracy na etacie. Robie-
nie ad hoc Reytana, moim zdaniem, 
nie udaje się (raz próbowałem). Eks-
perymentuj z różnymi projektami, 
popełniaj błędy, rozmawiaj z mą-
drymi ludźmi, pamiętaj o szacunku 
do otoczenia. W pewnym momen-
cie poczujesz, że czas odciąć pępo-
winę. Wtedy rozwijaj żagle i płyń.

Izabela Marczak

Nie udaję Reytana

REKLAMA

 Jak ci się uda, to wiesz, że 
dokonałeś tego ty sam ze swoim 
zespołem, że twój sukces to nie 
kolejny dyplom, który wręcza 
ci prezes, lecz twoje osobiste 
zwycięstwo.

UCIEKINIER Z MORDORU
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Jednak nie jest aż tak źle, jakby mo-
gło się wydawać. Zima to nie wyrok, 
da się od niej uciec. Może nie na cały 
czas, w końcu to trzy miesiące, ale 
na parę dni na pewno. Tyle wystar-
czy, żeby podładować akumulatory. 
Jest wiele miejsc, gdzie podczas 
zimy da się zaznać ciepła, w dodat-
ku niektóre z nich są tańszą opcją 
niż ferie w Zakopanym. 

 

Egipt - kultowy kierunek, który 
stracił ostatnio na popularności. 
Sezon trwa tu cały rok, a w naj-
zimniejszym okresie temperatura 
i tak nie spada poniżej 20 stopni. 
Jedyny problem stanowi wybór 
pomiędzy leżakowaniem przy ba-
senie, a pluskaniem się w morzu 
i podziwianiem rafy koralowej. 
Co prawda jest jeszcze zagroże-

nie klątwą Faraona, ale to akurat 
da się obejść. Wystarczy każdy 
posiłek zapijać szotem whisky, a 
będzie dobrze. Działa lepiej niż 
stoperan. Jeśli chodzi o rozryw-
ki, każdy znajdzie coś dla siebie. 
W ofercie: party na wieczorkach 
tanecznych, nurkowanie, loty na 
spadochronie za motorówką oraz 
pustynne safari zakończone sziszą 
z Beduinami. Egipt to też zabytki. 
Nic nie robi takiego fejmu na In-
sta, jak selfie ze Sfinksem. Tylko 
tu dając 1$ napiwku poczujesz 
się jak król, a jeśli zdecydujesz się 
na modowy mezalians i połączysz 
sandały ze skarpetą, możesz być 
pewny, że nikt nie będzie cię oce-
niał. Zimą nie ma już tłumów, więc 
obejdzie się bez walki o leżaki. 
Zachęcają również ceny, które w 
biurach podróży zaczynają się od 
1200 zł za tydzień. 
 
Blisko i tanio - Cypr, Malta, Korfu. 
Wyspy o podobnej charakterysty-
ce – dużo zieleni, miasteczka z wą-
skimi uliczkami i 300 słonecznych 
dni w roku. Tamtejsze zima to od-
powiednik naszej wiosny. Do nie-
dawna kierunki te były jednymi z 
najdroższych w ofercie, ale od kie-

dy tanie linie otworzyły połącze-
nia z Polską, ceny poleciały na łeb 
na szyję. Ceny biletu w obie strony 
zaczynają się od 200 zł, z kolei noc-
legi dla dwóch osób, w hotelu ze 
śniadaniami, startują od 800 zł za 
tydzień. Lot trwa poniżej dwóch 
godzin, czyli mniej niż podróż z 
Mordoru na Białołękę. Na miejscu 
warto wypożyczyć skuter (20 EUR/
doba) i poruszać się wzdłuż wy-
brzeża, a prędzej czy później trafi 
się na plażę zjawiskową niczym 
Jessica Alba w „Sin City”. Widoki 
zdecydowanie urywają cztery lite-
ry. Niestety trochę gorzej z jedze-
niem. Lokalna kuchnia pod wzglę-
dem przepisów prezentuje się 
całkiem nieźle (musaka, suvlaki, 
tzatziki), szwankuje jednak wyko-
nanie. Widać, że właściciele lokali 
oszczędzają na produktach, przez 
co niejednokrotnie gyros z re-
stauracji (10 EUR) smakuje gorzej 
niż kebab na Centralnym.  Mimo 
tego lekkiego zgrzytu, kierunki jak 
najbardziej warte polecenia, ale 
dorzucenie konserwy do bagażu 
nie zaszkodzi. 
 
Na bogato – Dubaj. Ulubiona 
destynacja zarobkowa modelek, 

gdzie za spełnianie  zachcianek 
szejków, nagradzane są torebkami 
Louis Vuitton. Jednak do Dubaju 
warto jechać, nawet jeśli nie ma 
się wymiarów 90/60/90. Idealne 
miejsce na spędzenie krótkiego, 
ale intensywnego i oderwanego 
od rzeczywistości urlopu. W tym 
mieście jest wszystko: sztuczne 
wyspy, drapacze chmur oraz cen-
tra handlowe, ze stokiem narciar-
skim czy gigantycznym akwarium. 
Codziennie koncertuje tu jakaś 
topowa gwiazda muzyki, ferrari 
jest równie pospolite, jak golfy 
trójki na polskich ulicach, a pre-
mię kwartalną można wypłacać 
z bankomatów w formie sztabek 
złota. Wycieczki z biura zaczynają 
się od 2,5 tys. zł, ale Dubaj da się 
też zwiedzić przy okazji podróży 
do Azji, lub tanimi liniami bez-
pośrednio z Polski (bilet za lot od 
300 zł).  Hotel na obrzeżach moż-
na znaleźć za 1000 zł (dwie osoby 
ze śniadaniami).  Przed wyjazdem 
pamiętajcie, że w Arabii Saudyj-
skiej obowiązuje prawo szariatu i 
jest kilka zasad, których lepiej nie 
łamać, np. obowiązek noszenia 
ubrań zakrywających kolana i ra-
miona, czyli trochę jak korporacyj-

ny dress code.

Egzotyka w przystępnej cenie- Taj-
landia. Kraj, który potrafi zachwy-
cić, ale równocześnie wywraca 
dotychczasowy światopogląd na 
lewą stronę. Tylko tutaj zobaczysz 
szczury wielkości kotów i więcej 
małp niż u siebie w firmie. Idąc 
ulicą niejednokrotnie odurzy cię 
intensywny zapach ścieku, a je-
dząc z ulicznych garkuchni poczu-
jesz się jak uczestnik Azja Express. 
Może i warunki lokali nie spełnia-
ją wymagań sanepidu, ale smak 
potraw zapamiętasz na długo, w 
dodatku zapłacisz za nie mniej niż 
za hummus u Pana Kanapki (obiad 
dla dwóch osób za 20-30 zł). Jeśli 
nie zabraknie ci odwagi skosztu-
jesz szarańczy, skorpionów i stu-
letniego jajka z niespodzianką. 
Przejdziesz się tuk tukiem (kurs po 
Bangkoku ok 20 zł) i na słoniu, a 
wieczorami rozerwiesz na Bangla 
Road, czyli słynnej ulicy rozpu-
sty, gdzie kobiety, których płeć 
to kwestia czysto umowna, będą 
oferowały ci wiadro rumu (30 Zł), 
po czym szepną na ucho, że gdy-
byś tylko miał ochotę, to w lokalu 
obok odbywa się właśnie ping 
pong show. Czekają cię epickie wi-
doki, kozackie smaki, idealny kli-
mat i ceny, przy których mając 50 
zł w kieszeni, możesz gwiazdorzyć 
jak Kanye West. 

Do biurowych legend przechodzą 
coroczne eventy świąteczne, przy-
pominające trochę wyjazdy inte-
gracyjne. Po złożeniu sobie życzeń 
i podsumowaniu mijającego roku, 
leje się alkohol, szefowie bratają 
się z podwładnymi i nierzadko do-
chodzi do skandali. Następnego 
dnia zazwyczaj pozostaje kac, nie-
smak oraz poczucie wstydu. 
Według badań, najważniejszymi 
celami imprez firmowych są: bu-
dowanie relacji ze współpracowni-
kami, zacieśnianie więzi, tworzenie 

zgranego zespołu i integracja róż-
nych działów firmy. Na ostatnich 
pozycjach znalazło się motywo-
wanie oraz nagradzanie pracowni-
ków. Statystyki pokazują, iż takowe 
imprezy są niezwykle pożądane, a 
przede wszystkim stanowią dla 
pracowników świetną okazję do 
dobrej zabawy na firmowy koszt. 
Istnieje jednak gorszy, znacznie 
bardziej prawdopodobny scena-
riusz tego wieczoru. Imprezy świą-
teczne to znakomita okazja, aby 
narobić sobie obciachu. A możli-
wości ku temu jest mnóstwo: moż-
na dać się wrobić w głupie zabawy, 
upić się i uwieszać na szyjach ko-
legów albo wygarnąć szefowi, co 
o nim myślimy. To wszystko może 
mieć przykre konsekwencje, a nie-
jednokrotnie być podstawą do wy-
rzucenia z pracy. Co gorsza, w do-
bie kamer cyfrowych i Youtube’a 
nigdy nie można liczyć, że nasze 
wpadki zostaną zapomniane po 
tygodniu.
Czy na samą myśl o tym zaczynasz 

się stresować, reagujesz przeciw-
nie i szukasz wymówek, aby nie 
wziąć w nich udziału? Czy może 
już nie możesz się doczekać cienia 
zazdrości w oczach koleżanek z 
pracy reagujących na twoją nową 
sukienkę? Poniżej dowiesz się jak 
tego wieczoru uniknąć „pokus” 
oraz jak wystrzegać się niektórych 
zachowań, aby kolejnego dnia nie 
wrócić do pracy ze spuszczoną 
głową.
Otrzymując zaproszenie na przyję-
cie firmowe, nie wypada nie pójść. 
Przede wszystkim należy zwrócić 
uwagę na sugerowany dress code. 
Dobór stroju do okazji oraz formu-
ły i rangi wydarzenia jest istotny. 
Alkohol, w większości przypadków 
integralna część imprez firmo-
wych, sprawia, że ludziom pusz-
czają hamulce. Nie ma nic złego 
w wypiciu przysłowiowych dwóch 
lampek wina, należy pamiętać jed-
nak, że przyjęcie firmowe pomimo 
luźniej atmosfery, to wciąż spo-
tkanie służbowe. Ludziom często 

wydaje się, że podczas imprezy 
wszelkie reguły, w tym również za-
sady savoir-vivre  nie obowiązują. 
Nic bardziej mylnego. Zasady do-
brego wychowania na firmowych 
przyjęciach obowiązują w całej 
swej krasie. 
Jak ognia należy wystrzegać się 
plotkowania, w przeciwnym razie, 
poparzysz się.  Obmawianie szefa, 
kolegów i koleżanek z pracy albo 
narzekanie na pracę do niczego 
dobrego nie prowadzi. Zatem 
więcej słuchaj, niż mów, a dla pod-
trzymania konwersacji zadawaj 
pytania otwarte oraz uszczegóła-
wiające. KISS – keep it short and 
sweet, czyli: nie wygłaszaj elabora-

tów. Ludzie lubią krótkie i szybkie 
historie oraz anegdoty. W żadnym 
wypadku nie koncentruj się wy-
łącznie na sobie. Bądź żywo zainte-
resowana/y swoim rozmówcą. Nie 
pytaj o religię, poglądy polityczne, 
orientację seksualną, problemy 
rodzinne czy zarobki - to zawsze 
drażliwy temat. 
Ze świątecznych spotkań i przy-
jęć firmowych  weź dla siebie to 
co najlepsze. To doskonała okazja, 
aby zintegrować się z zespołem, 
poznać kolegów i koleżanki od 
prywatnej strony, dowiedzieć się 
jakie mają zainteresowania czy 
plany. Zbuduj relacje i stwórz do-
brą atmosferę, w żadnym wypad-

ku jednak nie przekraczaj czerwo-
nej linii. Pamiętaj, że największym 
błędem jest bowiem uleganie 
złudzeniu, że wszyscy bawią się 
świetnie. Otóż nie. Niektórzy tylko 
obserwują. Na drugi dzień chętnie 
przypominają, kto z kim za mocno 
przytulał się w tangu, a kto powie-
dział do pani prezes „skarbie”. Spo-
sób na uniknięcie wpadki jest tyl-
ko jeden. Niezależnie od tego, jak 
wielka jest impreza, pamiętaj, że 
jesteś w pracy. Ci, którzy firmową 
gwiazdkę traktują jak przyjemny, 
ale jednak służbowy obowiązek, 
wychodzą na tym najlepiej. 

Karolina Wiatrowska

pigout

Brace Yourself Winter is coming: 
Gdzie ucieć przed zimą 

Świąteczna impreza 
firmową zmorą?

Jeśli chodzi o podejście do zimy, ludzi dzielimy 
na dwie grupy: fanów białego szaleństwa oraz 
sceptyków, którym kojarzy się ona wyłącznie z 
zasypanymi drogami (to coroczne zaskoczenie 
drogowców). Ci drudzy najchętniej zagrzebaliby się 
w pościeli i w takiej pozycji przeczekali do wiosny, 
niestety tak się nie da. Szef może nie wykazać 
entuzjazmu.

Przed nami czas 
imprez świątecznych, 
Christmas party, 
wigilii firmowych oraz 
spotkań noworocznych. 
Te mniej formalne, 
utrzymywane w luźnej 
atmosferze przyjęcia dla 
pracowników, na dobre 
wpisały się w kalendarz 
polskich firm. 
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Kilka argumentów za tym, by 
rozważyć dziurę w życiorysie

W niektórych krajach tzw. gap 
period to coś najnormalniejszego 
pod słońcem, jest więc szansa, że 
stopniowo i nasi rekruterzy zmie-
nią swoje podejście. O ile ewident-
nym mankamentem tego okresu 
jest znaczne obniżenie naszych 
przepływów finansowych, to do-
brze wykorzystany czas przerwy 
może znacząco zmienić jakość na-
szego życia (na lepsze!), otworzyć 
nam oczy na nowe oraz zrewido-
wać postrzeganie świata i własnej 
osoby. 
Nie ma dwóch zdań. Dziura posia-
da całkiem sporo różnych zalet. 
A oto i one: 

1. Dziura jest dobra dla zdrowia. 
Kiedyś nie tylko nie znano dziur w 
życiorysie, ale nawet urlopu! Żyli-
śmy krócej, pracowaliśmy krócej i 

mniej intensywnie. Dzisiaj pędzi-
my jak szaleni, a rząd oczekuje od 
nas aktywności zawodowej do 67. 
roku życia (przy czym w praktyce 
wielu z nas będzie pracować dłu-
żej, szczególnie ci, którzy liczą na 
ZUS). Nasza wydolność pozosta-
ła jednak bez zmian, a organizm 
ludzki jest jak maszyna – trzeba o 
niego dbać, inaczej zbuntuje się i 
w końcu odmówi posłuszeństwa. 
Krótkie urlopy i długie weekendy 
wystarczą osobom wiodącym w 
miarę spokojne życie zawodowe, 
bez nadgodzin, długich dojazdów 
i nadmiernego stresu. Ale pozosta-
li (w praktyce: wielu pracowników 
korporacji) powinni co kilka lat iść 
na dłuższy, co najmniej kilkutygo-
dniowy urlop. Tylko taki odpoczy-
nek umożliwi pełną odnowę sił ży-
ciowych. A ponieważ niestety, nie 

wszyscy pracodawcy to rozumieją, 
czasem aby odpocząć, po prostu 
trzeba złożyć wypowiedzenie (= 
dziura).

2. Dziura daje energię do dal-
szej pracy. 
Prawda jest taka, że skakanie z 
pracy do pracy, wcale nie jest takie 
dobre. Weźmy dwóch pracowni-
ków. Jeden pracuje przez cztery 
lata u jednego pracodawcy, żegna 
się, spędza weekend na Mazurach, 
po czym zaczyna od razu u kolej-
nego. Drugi rozstaje się z praco-
dawcą, robi sobie wolne, jeździ 
po świecie lub cieszy się życiem 
w kraju, po czym po 6 miesiącach 
zaczyna zatrudnienie w nowym 
miejscu. Który z nich będzie miał 
więcej energii?

3. Dziura uczy i rozwija. 
Praca owszem nas rozwija, ale tyl-
ko do czasu (o ile nie awansujemy) 
i tylko w zakresie zawodowym. 
W codziennym życiu, ciężko jest 
znaleźć czas na wszystkie pasje, 

rozwój, zgłębianie zainteresowań 
i poszukiwanie nowych pasji (tych 
trzeba szukać, same się nie znaj-
dą). Okres bez pracy to świetny 
czas na robienie tego wszystkiego, 

czego na co dzień sobie odmawia-
my (albo wymigujemy się tłuma-
cząc brakiem czasu). Począwszy 
od ćwiczeń fizycznych i większej 
dawki sportu, poprzez przeróżne 
kursy, szkolenia, czy też eventy. 
No i oczywiście podróże. Dziura to 
jedyna w swoim rodzaju okazja do 
poznawania nowych ludzi, miejsc, 
kultur, innych sposobów myślenia. 
Jeśli okres bez pracy wykorzy-
stamy na podążanie za własnymi 
zainteresowaniami i realizację 
marzeń, będzie to dla nas czas 
wspaniałej zabawy, odpoczynku, 
ale i rozwoju. Właściwie dlaczego 
mielibyśmy rozwijać się tylko stric-
te zawodowo? 

4. Dziura sprzyja odkrywaniu 
talentów. 
Dziura powinna być obowiązko-
wym elementem życiorysu każdej 
osoby, która nie wykorzystuje w 
życiu swoich talentów. Dlaczego z 
nich nie korzystamy? Część osób, 
które zasiedziały się w korpora-
cjach (i się nie realizują) uważa, że 
nie ma żadnych specjalnych talen-
tów. Tymczasem każdy człowiek 
ma unikalny pakiet zdolności! Jeśli 
ktoś jest niezadowolony z sytuacji 
zawodowej i użala się nad sobą lub 
ciągle zazdrości innym ich sukce-
sów, najprawdopodobniej sam ni-
gdy nie zrobił nic, żeby spróbować 
odkryć, jakie ma talenty. Potrzeba 
do tego nieco wysiłku, wytrwało-
ści, odwagi, no i czasu. Można to 
oczywiście zrobić bez dziury, ale 
dziura świetnie sprzyja zapocząt-
kowaniu tego procesu. 

5. Dziura świadczy o odwadze. 
Osoby, które decydują się na re-

zygnację z niesatysfakcjonującej 
lub zbyt obciążającej pracy, po to 
by uwolnić energię do szukania 
nowych wyzwań, to najczęściej 
osoby pewne siebie, świadome 
własnych wartości. Takie zachowa-
nie świadczy o tym, że nie boją się 
ryzyka i chcą dobrze przeżyć życie. 
(Uwaga: Nie dotyczy przypadków, 
gdy ktoś rzuca pracę nagle, bez 
przemyślenia, w przypływie nega-

tywnych emocji).

6. Dziura wzmacnia pewność 
siebie. 
Przerwa w życiorysie ma dobro-
czynny wpływ na postrzeganie 
własnej osoby. Szczególnie, jeśli 
część czasu przeznaczona zostanie 
na podróże. Wtedy nieraz znaj-
dziemy się w obcych miejscach, 
wśród obcych ludzi czy nawet w 
trudnych sytuacjach. Umiejętność 
radzenia sobie, znalezienia roz-
wiązań, porozumienia i dogadania 
się, umacnia nas w przekonaniu, 
że zawsze jakoś damy radę. Nasza 
pewność siebie wzrasta.    

7. Dziura może sprzyjać znale-
zieniu dobrej pracy. 
Szukanie pracy to tak naprawdę 
praca na pełen etat. Przygotowa-
nie dobrych dokumentów, ich 
dopasowanie do różnych praco-
dawców, wysyłki, śledzenie ogło-
szeń, docieranie do ukrytego ryn-
ku pracy, chodzenie na rozmowy, 
assessmenty. Jeśli chcemy dostać 
kilka ofert pracy w przeciągu kilku 
miesięcy, to powinniśmy w poszu-
kiwania włożyć sporo wysiłku, a 
naprawdę dużo energii będziemy 
mogli na to przeznaczyć tylko wte-
dy, gdy będziemy mieli sporo cza-
su wolnego. Warto też rozprawić 
się z mitem, że najłatwiej znaleźć 
pracę, gdy właśnie jest się zatrud-
nionym. Otóż wcale nie zawsze. 
Ta reguła sprawdza się, jeśli nie 
jesteśmy zbytnio obciążeni pracą 
(czy jest tu ktoś taki?), albo jeśli 
szukamy pracy bardzo podobnej 
do tej, którą wykonujemy obecnie, 
na przykład u konkurencji. Pamię-
tajmy też, że istnieją pracodawcy, 

którzy celowo wybierają wyłącznie 
z puli kandydatów niepracujących, 
z uwagi chociażby na ich dyspozy-
cyjność. 
Włożenie energii w poszukiwa-
nia pracy zawsze przynosi efekty. 
Oczywiście to, ile ofert finalnie 
dostaniemy i jakiej będą jakości, 
zależy od naszej efektywności, 
kwalifikacji, poziomu w hierarchii 
oraz specyfiki branży. Niestety, 

nie każdy znajdzie nową pracę w 
ciągu dwóch czy trzech miesięcy, 
a im wyższe stanowisko, tym dłuż-
szy proces jej poszukiwania. Warto 
zawczasu rozeznać się na rynku 
– być może przed rozstaniem z 
pracodawcą rozsądniej będzie 
najpierw podnieść kwalifikacje i 
postawić na budowanie własnej 
marki czy też sieci kontaktów. A 
dopiero później: dziura.  

8. Dziura jest tak samo bezpiecz-
na jak zatrudnienie na etacie.
Często siedzimy na etatach, bo jest 
tam ciepło i bezpiecznie. Wziąwszy 
jednak pod uwagę rozwój obec-
nych technologii, prędkość z jaką 
zmienia się rynek, może okazać 
się, że w kontekście potencjalnej 
dalszej kariery, to właśnie tkwienie 
non stop w jednym miejscu jest 
obarczone ogromnym ryzykiem, 
nawet jeśli z obecnej perspekty-
wy wcale jeszcze tak nie wygląda! 
A kto wie, co mogłoby się wyda-
rzyć, gdybyśmy dali sobie chwilę 
oddechu (np. uwolniona energia 
pozwala nam znaleźć lepszą pra-
cę, której nigdy byśmy nie znaleźli 
będąc non stop umęczeni etatem). 
Warto też sobie uświadomić, że 
nic tak naprawdę nie gwarantuje 
nam dzisiaj bezpieczeństwa i sta-
bilności zawodowej, a to w co na 
pewno warto inwestować to: stałe 
uzupełnianie kwalifikacji, kontakty 
zawodowe i zdrowie. A jeśli chodzi 
o to ostatnie, to patrz punkt pierw-
szy…v

Dziura w życiorysie wygląda słabo. W każdym razie 
tak ciągle uważa wielu kandydatów. Tymczasem 
podejście do przerwy zawodowej stopniowo się 
zmienia.

Ewa Wolańska

Więcej ciekawych artykułów o życiu 

zawodowym i szukaniu pracy  

znajdziesz na jobwise.pl 

REKLAMA
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ZAPALENIE ZATOK      
            TO NIE ŻARTY.

Poznaj moc naturalnych składników Zatocan Forte 
i zdejmij z siebie problem zatok! ZAT/145/12/09/2016

Poznaj moc natturalnych składników Zat
i zzddejmij z siebie problem zatok!

ZIELONE ŚWIATŁO DLA NOSA I ZATOK

Zatocan_260x318_09_2016_ok.indd   1 2016-09-14   15:55:17

REKLAMA
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 Idealny prezent
dla menadżera

Bezprzewodowe słuchawki DENON AH-GC20  
z redukcją szumów to najwyższa jakość odtwarzanego 
dźwięku. Ich najnowsza konstrukcja, a zarazem 
najlepsze rozwiązania pozwalają na usunięcie  
do 99% uciążliwego szumu, co wpływa na wysoką 
jakość słuchanej muzyki. Konstrukcja jest nie tylko 
wytrzymała, ale również elegancka. Dzięki temu 
słuchawki DENON AH-GC20 sprawiają, że zawsze 
wyglądamy w nich dobrze. Ich użytkowanie jest 
jeszcze bardziej komfortowe dzięki technologii 
Bluetooth z funkcją multi-point, co pozwala nam 
na połączenie się z kilkoma urządzeniami w tym 
samym czasie. Natomiast wydajna bateria umożliwia 
korzystanie ze słuchawek do 10 godzin. Jej pełne 
naładowanie zajmuje nam chwilę, co pozwala już 
niedługo ponownie cieszyć się jakością dźwięku, którą 
oferują słuchawki DENON AH-GC20. Godna uwagi 
jest ich lekka konstrukcja, a zarazem ochronny futerał, 
dzięki czemu zawsze będą mogły znajdować  
się w najlepszym stanie.

JBL Xtreme to zaawansowany przenośny głośnik 
Bluetooth wykorzystujący cztery aktywne 
przetworniki i dwie widoczne membrany pasywne 
JBL. Generuje potężny, budzący podziw dźwięk 
stereo. Wbudowany akumulator zapewnia do 15 
godzin odsłuchu! Głośnik posiada dwa wyjścia USB 
do ładowania innych urządzeń. Jest odporny na 
zachlapania (IPX5). Model JBL Xtreme wykorzystuje 
również wbudowany głośnik z funkcją tłumienia 
zakłóceń i echa, dzięki czemu idealnie sprawdza 
się podczas połączeń konferencyjnych, a także 
technologię bezprzewodowego łączenia dwóch 
głośników - JBL Connect, która pozwala zwiększyć 
wrażenia z odsłuchu.

AKG Y50BT to słuchawki bezprzewodowe o 
intrygującym designie. Wbudowany akumulator 
umożliwia ponad 20 godzin odsłuchu. Dodatkowo 
kabel analogowy zapewnia słuchawkom wsparcie, 
dzięki któremu nie trzeba przerywać rozrywki, 
nawet gdy akumulator się wyczerpuje. Na uwagę 
zasługuje też wspomniane wzornictwo słuchawek 
- ciekawie wykonana matowo-błyszcząca powłoka 
nadają modelowi AKG Y50BT zachwycający wygląd.  
Umieszczone na muszlach elementy sterowania 
pozwalają bez problemu korzystać z technologii 
Bluetooth w czasie odtwarzania muzyki czy 
wykonywania połączeń telefonicznych. 

Harman Kardon Go+Play to nadzwyczajny dźwięk i 
wygląd zaprojektowane z najwyższą starannością. Ten 
piękny i elegancki głośnik bezprzewodowy zachwyci jako 
element eleganckiego salonu, jak również doskonale 
sprawdzi się w podróży. Urządzenie wyposażono w 
akumulator pozwalający słuchać muzyki nawet do 8 
godzin oraz ładować smartfony i tablety przez dodatkowe 
złącze USB. Aby zapewnić lepsze wrażenia odsłuchu, 
można połączyć dwa głośniki Harman Kardon systemem 
Wireless Dual Sound. Wykonano go z najwyższej klasy 
materiałów – jego uchwyt jest ze stali nierdzewnej, 
a maskownica z tkaniny. Razem stanowią atrakcyjny 
element dekoracyjny. 

Zbliżające się dedlajny i życie na ASAPie utrudniają 
Ci przygotowywanie posiłków? Z obieraczką 
Pelamatic obieranie owoców i warzyw będzie 
szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 
Obieraj cytrusy, jabłka, ziemniaki, pomidory, kiwi 
i wiele innych. Oszczędzaj czas i zyskaj wygodę, 
dzięki wysokiej jakości obieraczce Pelamatic. To 
idealny prezent na tegoroczne święta dla każdego 
menadżera i nie tylko!

Research internetów zrobiony, 
a pomysłu na prezent 
świąteczny wciąż brak? 
Korpoludku, sfokusuj się na 
pozytywnych emocjach i 
niezapomnianych wrażeniach 
– wybierz lot szybowcem, 
a o prezentowym fakapie 
nie będzie mowy! Prezent 
targetowany do osób 
kochających smak adrenaliny i 
tych, którzy marzą o wyrwaniu 
się (choć na chwilę i na asapie) 
zza biurka i poszybowaniu 
w przestworza. 

Świąteczna bombka Baci Perugina wypełniona doskonałymi włoskimi pralinkami. 
Baci to ekskluzywny prezent dla każdego Menagera z „Mordoru” i nie tylko. Elegancki 
design i słodkie wnętrze zachwyci każdego! Dodatkowy bonus jest taki, że zakupić 
go możecie wracając z pracy po drodze w Sklepie Firmowym Nestlé w Nestlé House 
przy Domaniewskiej 32. Z myślą o zapracowanych ludziach z „Mordoru” w okresie 
przedświątecznym sklep otwarty dłużej, w godzinach 11:00 – 19:00, a w ofercie 
znajdziecie te i wiele innych pomysłów na prezent. Zapraszamy do świata Nestlé!

DENON AH-GC20

JBL Xtreme

AKG Y50BT

Harman Kardon Go+Play

Słuchawki dostępne:
Salon Firmowy Denon,  
Galeria Mokotów
tel. 22 161 36 20
warszawa@denon.pl

Cena: 1199 zł

Cena: 1299 zł

Cena: 769 zł

Cena: 1299 zł
Cena:  499,00 zł

Cena: od 139 zł 
www.katalogmarzen.pl

Sklep Firmowy Nestlé 
Ul. Domaniewska 32

Cena: 49,60 zł

www.obieramy.pl

Obieraczka Pelamatic OPP-001

Lot szybowcemBaci Perugina 
Christmas Ball 329g
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 Tylko 15 min. od Mordoru

40%
RABATU

NA 1 GODZINĘ
REZERWACJI KORTU

w

MYSIADŁO, UL. TOPOLOWA 29
REZERWACJE: 508 43 33 11

EUROPEJSKIM
CENTRUM
TENISA

ŚWIĄTECZNE KUPONY RABATOWE
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REKLAMA

PORADY ANTYPRAWNE

Czas świąt Bożego Narodzenia 
sprzyja kupowaniu prezentów 
dla bliskich, a jeśli macie gest, 
to i dla kolegów z pracy. Dużą 
część upominków kupicie pewno 
w  sklepach internetowych. Jeśli 
traficie na nieuczciwy sklep, za-
kupy mogą się okazać kompletną 
porażką. By nie kupować kota w 
worku, warto poznać swoje pra-
wa.

Przedświąteczne wyprzedaże i 
promocje
Uważajcie na to, żeby nie prze-
płacić na przedświątecznych 
promocjach. Sprzedawcy naj-
pierw podwyższają cenę, później 
natomiast pozornie ją obniżają, 
tak aby utrzymać klienta w prze-
świadczeniu, że robi interes życia. 
To są nieuczciwe praktyki rynko-
we, które są prawnie zabronione. 
Miejcie się na baczności.

Drugim numerem, jaki mogą 
wam wywinąć sprzedawcy jest 
podwyższenie przy kasie ceny 
w stosunku do tej, którą widzie-
liście przy towarze na półce lub 
na metce. Mogę sobie tylko wy-

obrazić sytuację, w której pod-
chodzicie na pewniaka do kasy, 
z  przeświadczeniem, że zrobicie 
niezły deal, a tu nagle okazuje się, 
że musicie zapłacić kilkadziesiąt 
złotych więcej niż oczekiwaliście. 
Zawsze w takiej sytuacji żądajcie 
ceny niższej.

Zakupy w sklepie
Na początek wyraźnie podkreślę, 
że sprzedawca nie ma obowiąz-
ku zwrotu towarów zakupionych 
bezpośrednio w sklepie. Niektóre 
sieci handlowe prowadzą polity-
kę zwrotu zakupu w określonym 
czasie, ale jest to wyłącznie ich 
dobra wola i pewnie element 
strategii marketingowej. Dlate-
go nie walczcie o zwrot towaru 
jak o podwyżkę w pracy, jeśli 
sprzedawca tego wyraźnie nie 
zagwarantował. Jeśli chodzi o po-
informowanie o zasadach zwrotu 
towarów w sklepie, to przedsię-
biorca powinien w dostępnym 
dla klientów miejscu wywiesić 
regulamin.

Zakupy w Internecie
Pamiętajcie, że towar zakupiony 

w sklepie internetowym podlega 
zwrotowi w terminie do 14 dni 
od momentu jego dostarczenia 
i nie trzeba podawać przyczyny. 
Sprzedawca powinien poinfor-
mować was m. in. o sposobie i 
terminie dokonania zwrotu to-
waru, a także udostępnić wzór 
formularza o odstąpieniu od 
umowy kupna-sprzedaży, któ-
ry należy przesłać na wskazany 
przez sprzedawcę adres. Nato-
miast waszym obowiązkiem jest 
zwrócić rzecz do przedsiębior-
cy lub przekazać ją niezwłocz-
nie osobie upoważnionej przez 
przedsiębiorcę do odbioru, jed-
nak nie później niż 14 dni od 
dnia, w  którym odstąpiliście od 
umowy, chyba że przedsiębiorca 
zaproponował, że sam ją odbie-
rze. 
Ponadto podkreślę, że sprzedaw-
ca ma obowiązek nie później niż 
w terminie do 14 dni od dnia 
otrzymania oświadczenia konsu-
menta o odstąpieniu od umowy, 
zwrócić pieniądze, w tym także 
koszty dostarczenia rzeczy.
Należy również pamiętać, że 
nie wszystkie towary podlegają 

zwrotowi, więc jeżeli planujecie 
kupić np.: płytę CD z muzyką ulu-
bionego wykonawcy, która zosta-
nie dostarczana w zapieczętowa-
nym opakowaniu, a opakowanie 
zostanie przez was otwarte po 
dostarczeniu, wtedy już nie ma-
cie prawa jej zwrócić. 

Sprawdź opinie w Internecie
Solidni przedsiębiorcy dbają o 
pozytywne komentarze w sieci, 
więc ich brak lub wpisy zamiesz-
czane przez przedsiębiorcę po-
winny wzbudzić waszą czujność. 
Oczywiście brak komentarzy nie 
jest wyznacznikiem wiarygod-
ności przedsiębiorcy, natomiast 
wiele negatywnych opinii po-
winno zmusić do myślenia przed 
podjęciem decyzji o zakupie.  

Sprawdź stan zawartości prze-
syłki przy kurierze
Gdy już otrzymacie zamówioną 
rzecz, koniecznie zweryfikujcie 
stan przesyłki przy kurierze. W 
swojej praktyce spotkałem się 
ze sprawą klienta, który otrzy-
mał uszkodzony ekran telewizo-
ra za kilkanaście tysięcy złotych, 

a paczka, w której był telewizor, 
wyglądała na nieuszkodzoną. 
Nieuczciwi sprzedawcy pozby-
wają się w ten sposób uszkodzo-
nego towaru z magazynu. 

Pamiętajcie, że w okresie świą-
tecznym firmy kurierskie mają 
pełne ręce roboty i terminy wska-
zane na dostarczenie przesyłki 
mogą się znacznie wydłużyć. Mi-
kołaj może po prostu nie zdążyć 
z prezentami. 

Życzę wszystkim czytelnikom 
zdrowych i spokojnych świąt Bo-
żego Narodzenia i niech moc bę-
dzie z Wami w 2017 r.!  

Bezpieczne świąteczne zakupy 

Michał Czpak
prawnik w Kancelarii  
Prawnej PrawnikBiz 

 www.prawnikbiz.pl

Podstawa prawna: art. 543 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), art. 
8, art. 32 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 38 
pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 827).
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Lot nad kukułczym 
gniazdem
Wyobraźcie sobie taką sytuację: 
spędzacie cały dzień na ważnych 
lub mniej ważnych spotkaniach, 
negocjujecie warunki kontraktu na 
skalę globalną, przygotowujecie 
pięć raportów i trzy prezentacje na 
posiedzenie zarządu. W tym  czasie 
wypijacie cztery kawy, ponieważ 
na lunch nie ma czasu. Wychodzi-
cie w końcu z biura i marzycie tyl-
ko o tym, by spokojnie wrócić do 
domu i przy kubku gorącej herba-
ty spędzić resztę wieczoru wraz ze 
swoją ukochaną żoną/mężem oraz 
dziećmi. 
Sprawa niby prosta, ale marzenia 
najczęściej nieco różnią się od 
rzeczywistości, więc kiedy tylko 

wsiadacie do samochodu, okazuje 
się, że wyskakuje kontrolka silnika, 
która w wolnym tłumaczeniu na-
kazuje od razu udać się do stacji 
serwisowej, a najlepiej wyłączyć 
silnik i wezwać assistance. Skacze 
wam ciśnienie, ale nie panikujecie, 
nauczeni doświadczeniem obsłu-
gi sprzętu IT: pierwszą instrukcją 
helpdesku jest zawsze wyłączenie 
i ponowne włączenie urządzenia. 
Uff, zadziałało. Kontrolka przestała 
się świecić, przynajmniej na razie, 
choć już wiemy, że wizyta w ser-
wisie nas nie ominie. Ale dobrze, 
że nie dziś. Teraz tylko dojechać do 
domu, jest późno, więc korków być 
nie powinno.

Niestety „być nie powin-
no”, nie jest równoznaczne, 
z tym, że nie będzie, bo 
właśnie zupełnym przy-
padkiem padły światła na 
skrzyżowaniu ulic Postępu 
z Marynarską i ciężko jest 
nawet wyjechać z garażu. 
Kolejne 10 minut mija nam 
pod biurem w miłej atmos-
ferze rzucania „baranów”, 
„debili”, a także nieco cięż-
szych zwrotów w kierunku 
pozostałych uczestników 
ruchu. Po 15 minutach 
jest już wam wszystko jed-
no, podkręcacie głośniej 
muzykę i delektujecie się 
dźwiękami sączącymi się z 
głośników samochodowe-
go radia. Wszystko byłoby 
ok, gdyby nie nagły telefon 
od waszej drugiej połówki 
z pytaniem: „Gdzie jesteś?! 
Przecież miałeś już być, mo-
głeś wyjść wcześniej, itd.”. W 
końcu udaje się wam prze-
bić przez główne arterie 
miasta i dojechać do miej-
sca zamieszkania. 
Myślicie sobie: nareszcie! 

Otwieracie drzwi i czujecie się ni-
czym Randle McMurphy z filmu 
„Lot nad kukułczym gniazdem”. 
Kątem oka łapiecie, że telewizor, 
którego nikt nie ogląda ustawiony 
jest na kanał MiniMini i właśnie Kot 
Prot startuje swoim kotoprotomo-
bilem w nieznane. Z wieży ostro 
atakują dźwięki „Ruda tańczy jak 
szalona”, na środku pokoju stoi 
włączony odkurzacz, który obsłu-
giwany jest przez młodego, córka 
rysuje na stoliku. Nie, nie na kartce. 
Tak jak napisałem: na stoliku, a na 
kanapie znajduje się zoo z ciasto-
liny. 
Żona w tym czasie spokojnie dopi-
ja herbatkę, stojąc za kontuarem w 
kuchni i wydając krótkie instrukcje 
do obecnych. Jako nowo przybyli 
pacjenci naszego małego oddziału 
zamkniętego, z początku staracie 
się zawalczyć o odrobinę spokoju 
i szybko podejmujecie określone 
działania. Niestety, wyłączenie te-
lewizora nie przynosi pożądanych 
rezultatów. Skutkuje wywołaniem 
agresji u starszej i płaczem mło-
dego, bo przecież oni to oglądają! 
Szybko szukacie ratunku u żony, 
lecz go nie odnajdujecie, to już nie 
jest wasza żona, to siostra Mildred, 
która szybko przywołuje was do 
porządku, aby zająć się dziećmi, 
a nie wprowadzać zamęt. Jeszcze 
tylko chwilę staracie się zapano-
wać nad towarzystwem, po czym 
spokojnie dołączacie do niego, nie 
próbując ingerować w pewnego 
rodzaju status quo, czyli plastelinę 
na kanapie i malowanie po pod-
łodze. W końcu wszystko przecież 
można posprzątać, a po co po 
takim dniu narażać się na dodat-
kowe płacze i lamenty. Powoli 
wieczór dobiega końca, jeszcze 
tylko odrobina nerwów przy kola-
cji i kąpieli i w końcu możemy udać 
się na zasłużony odpoczynek. Tak, 
to był wyjątkowo ciężki dzień dla 
każdego z nas.

I już grudzień w kalendarzu, a do-
piero co żegnaliśmy wakacje. Do 
świąt jeszcze chwila, chociaż w 
radiu, telewizji i oczywiście w skle-
pach starają się nam wmówić, że 
święta już są. 
Trudno mi zmotywować dzieci 
do wstania, kiedy jest noc, smog i 
chmury. Mikołaj dawno temu za-
brał list. Zawsze zostawiamy mu 
szklankę mleka i dobre ciasteczka, 
bo wiemy, że bez tego poczęstun-
ku nie chce zabierać listów, ale jesz-
cze nie pojawił się z prezentem.
Poniedziałek rano, 6.45. Zaczynam 
budzić dzieci. Odsłaniam rolety i 
najmilszym głosem jak potrafię, 
mówię: Dziewczynki wstajemy. 
I słyszę spod kołdry cichy głos: 
Mamo obudziłaś mnie o złej godzi-
nie. Tej ciemnej. 
No fakt, ciemno za oknem, a ja 
dzieciom wmawiam, że już dzień, 
chyba nie wiem co mówię. 
W sobotę pracuję - robimy warsz-
taty dla mam - więc zapowiadam 
z dwutygodniowym wyprzedze-
niem, że tego dnia mnie nie będzie, 
bo wychodzę do pracy. Wszyscy w 
domu kiwają głowami, ale widzę, 
że jednym uchem wleciało, dru-
gim wyleciało. Trzy dni wcześniej 
upewniam się, że mój mąż nie ma 
roboczej soboty w pracy (na szczę-
ście nie), ale wciąż informacja o 
tym, że mnie nie będzie ulatuje w 
próżnię. 
W piątek po południu ustalamy 
menu obiadowe na weekend i listę 
zakupów na cały tydzień (przetarg 
na piątkowe zakupy w markecie 
mój mąż wygrał dawno temu) i 
wtedy dociera do wszystkich do-
mowników informacja, że jutro ra-
dzą sobie sami. Trzy pary wielkich 
oczu i jedno pytanie: To ciebie jutro 
nie ma? Ale jak to?
Jeszcze w piątkowy wieczór gotu-
ję zupę na dwa dni, żeby chociaż 
jedno danie było gotowe. Drugie 

przygotowuje tata, ufff. 
Pomagam starszej córce przy odra-
bianiu lekcji, przepytuję na spraw-
dzian z angielskiego i pakujemy 
prezent dla koleżanki na urodziny 
w sobotę. Piszę listę zadań dla 
dzieci na sobotę i wspólnie ją oma-
wiamy. Plan planem (dość ambitny 
zresztą), a potem okazuje się, że i 
tak młodsza ma focha pancernika 
i nie chce współpracować. Pół so-
boty dyskutuje z tatą dlaczego nie 
może odkurzyć swojego pokoju. 
Ojciec wzbija się na wyżyny swoich 
umiejętności negocjacyjnych i jak 
się okazuje wieczorem, chyba było 
ciężko. 
Do świąt jeszcze chwila, dzieci 
dopytują się ile jeszcze. Ile dni do 
szkoły, ile do przedszkola. Najlepiej 
w tym odliczaniu sprawdza się ka-
lendarz adwentowy, który co roku 
przygotowuje im ciocia. Łatwiej 
wstawać o tej ciemnej godzinie, 
wiedząc, że można otworzyć ta-
jemniczą paczuszkę.  Czasem 
dziewczyny się pokłócą, która ma 
rozpakować niespodziankę, ale i 
tak jest dużo radości i zabawy.
W pracy, chociaż planowałam, żeby 
nie planować za dużo - dzieje się 
więcej niż bym chciała. Po bardzo 
intensywnym listopadzie, grudzień 
miał być na luzie, ale nie jest. Damy 
radę, chociaż ledwo zipię. 
Co mi się udało ostatnio i z czego 
jestem dumna? Zapisałam się do 
fryzjerki na przedświąteczne farbo-
wanie włosów. Żeby złapać dobry 
termin, zapisywałam się w pierw-
szej połowie listopada. 5 tygodni 
wcześniej! Ha, ale jestem sprytna! 
Cieszę się jak dziecko.
Moja nowa komórka ma opcję li-
czenia kroków (bez instalowania 
Endomondo), i chcąc nie chcąc 
zachęca mnie to do ruchu. Miło 
popatrzeć wieczorem i zobaczyć, 
że mimochodem przeszłam 4 czy 
5 km. Więc chodzę, czasem nawet 

nadkładam drogi, bo ruch to zdro-
wie. 
I na koniec bomba. Wczoraj byli-
śmy u zaprzyjaźnionej nauczyciel-
ki zobaczyć szczeniaki spaniela, 
które szukają domu. Starsza córka 
od ponad roku dręczy nas o pie-
ska. Mimo że mieszkamy w bloku 
i na dom z ogródkiem na razie nie 
ma widoków, w końcu daliśmy się 
przekonać. Kiedy córka bierze ma-
luchy na ręce, widzę, że zakochała 
się na zabój i już nie odpuści, prze-
padła. Wieczorem robimy wielką 
rodzinną naradę i spisujemy umo-
wę. Pies będzie Marty i ona będzie 
musiała z nim chodzić na spacery 
i zbierać kupy z trawnika. Zgadza 
się na wszystko i wiem, że wywiąże 
się z umowy. Mamy jeszcze chwilę, 
zanim psa będzie można odebrać. 
Tuż przed świętami w naszym 
domu pojawi się nowy członek 
rodziny, kolejna dziewczyna. Już 
sobie wyobrażam te szaleństwa. 
Trzymajcie kciuki. Wesołych Świąt! 

Joanna Gotfryd
 www.mamopracuj.pl 

KORPOTATA KORPOMAMA

Jak przeżyć grudzień  
i nie zwariować

Korpotata
www.korpotata.com
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Dziś w Mordorze, na świątecznej 
imprezce firmowej, Wilk postano-
wił wykorzystać okazję, że szef jest 
w dobrym nastroju i porozmawiać 
z nim o podwyżce...
Wolf: Hi, Boss. Great party, isn’t 
it? I was wondering if you were 
available for a quick chat…
Boss: Sure. What can I do for you?
Wolf: Okay. Well… I really feel that 
it’s high time (1) that I had a pay 
rise…
Boss: Riiight… Okaaay… and 
what makes you feel like this?
Wolf: Well, I have been here 
forever and in all this time I’ve 

brought in some revenue (2) for 
the company. I just think it’s time 
my efforts were rewarded (3).
Boss: Okay. What kind of rise 
would you be looking for?
Wolf: Well, you know, I think that 
25% on top of (4) the usual  
annual rise (5) with inflation 
wouldn’t be too much to ask.
Boss: Twenty-five per cent... 
Hmm… Right, well, as you know, 
I can’t give you a pay rise just like 
that, over a glass of wine. I’d have 
to discuss it with the other part-
ners at the pay review  
meeting (6). But, as you can 

imagine, there aren’t unlimited 
funds available for things like this 
at the moment. To be honest… 
you should be happy that we’ve 
decided not to give you  
a pay cut (7) as in case of some 
other team members. We could 
perhaps bump up (8) your  
salary by 1 or 2% next year.
Wolf: I get it (9), boss. Thanks for 
the gesture, although it is a bit 
small.
Boss: Don’t worry, mate!  
Good things come in small  
packages! Buhahahahaha… 

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

Glosariusz:
1. It’s high time = najwyższy czas by 
coś zrobić
2. bring in revenue = przynieść 
dochód
3. To reward sth./ sb. = wynagrodzić 
coś/ kogoś
4. On top of sth. = oprócz czegoś, 
jako dodatek do czegoś
5. An annual rise = coroczna 
podwyżka 
6. A pay review meeting = spotka-
nie dotyczące przeglądu wynagro-
dzeń
7. To give sb. a pay cut = dać komuś 
obniżkę pensji
8. To bump up sb.’s salary by = 
podnieś komuś pensję o 
9. I get it = rozumiem

Przegląd małych, tanich komputerów do  
wykonywania kopii zapasowych danych.

Czy warto mieć 
zapasową kopię? 
Warto.
Co jest ważniejsze 
od samego 
posiadania kopii 
zapasowej? 
Umiejętność 
przywrócenia 
kompletnych 
danych w 
przypadku awarii.

TAB.1

TAB.2

O potrzebie posiadania kopii da-
nych nie będę się długo rozpisy-
wać, gdyż zgadzam się z sucharem 
informatycznym: „Są dwa rodzaje 
ludzi: ci co robią backupy i ci, którzy 
zaczną je robić.”
Można oczywiście trzymać dane na 
jednym nośniku i w razie jego awarii 
uzyskać pomoc od firm specjalizu-
jących się w odzyskiwaniu danych, 
jednak jest to bardzo drogie, czaso-
chłonne rozwiązanie.

Przejdźmy zatem do konkretów.
W poniższej tabelce (TAB.1) opiszę 
plusy i minusy kilku przypadków 
tworzenia (i nie) kopii zapasowych:
NAS można zbudować samodziel-
nie lub kupić gotowy produkt np. 
Synology, ale w tym artykule nie 
opisuję gotowych (i kosztowniej-
szych) rozwiązań.
Do stworzenia domowego NAS, 
potrzebny jest komputer, nośniki 
danych, łącze internetowe i prąd.
Kolejna tabelka przedstawia kilka 
mniej lub bardziej kosztownych 
rozwiązań łącznie z cennikiem.
Nie nazwałbym komputera z jed-
nym dyskiem na system operacyj-
ny pełnoprawnym NASem, ale ze 
względu na cięcie kosztów, czyli jak 
to mówią podczas przeprowadza-
nia przetargów: ująłem kilka moim 

zdaniem ciekawych (i cichych) roz-
wiązań spełniających kryterium 
ceny, czyli do 1000 zł.

Jak widać najtańsze rozwiązanie 
(Raspberry Pi 3 +4x Pendrive) moż-
na mieć jakąkolwiek kopię danych 
w swojej sieci lokalnej (lub dalej, 
korzystając np. z OpenVPN).

Jestem pewien, że patrząc na per-
spektywę utraty danych z okresu 
kilku(nastu) lat i koszty przedsta-
wione powyżej, cena regularnego 
wykonywania kopii zapasowych 
jest bardzo niska, za to możliwość 
przywrócenia ważnych plików 
swojej firmy, prywatnych doku-
mentów czy chociażby wspomnień 
zamkniętych w zdjęciach i filmach z 
wakacji – jest bezcenna.

Rodzaj kopii zapasowej Korzyści Wady Komentarz

Brak kopii zapasowej Brak Awaria pojedynczego nośnika powoduje 
utratę wszystkich danych.

NO COMMENTS

Nośnik danych Gdy przestanie działać dysk twardy 
w komputerze, najpewniej uda się 
odzyskać dane.

- Pendrive nie jest pojemny a do tego drogi 
(przelicz koszt za 1GB);
- Nagrane płyty mają krótką trwałość;
- Kopia danych trzymana jest tylko na 
jednym dodatkowym nośniku;

Pendrive można zapodziać, z kolei 
nagrane płyty mają trwałość tylko ok 10 
lat, trzeba pamiętać o ich odpowiednim 
przechowywaniu.
Dodatkowy nośnik danych jest prze-
ważnie trzymany w tej samej lokalizacji 
w której znajduje się komputer. W 
przypadku kradzieży wszystkich 
nośników – traci się dane.

Chmura publiczna - Dostęp 24/7 z różnych urządzeń;
- Dodatkowa lokalizacja dla danych 
(odporność na kradzież nośników z 
jednej lokalizacji);
- Provider chmury troszczy się o stan 
sprzętu i danych;
- W przypadku kradzieży kompu-
tera, gdy został on odpowiednio 
zabezpieczony, nie można w łatwy 
sposób uzyskać dostępu do danych 
znajdujących się na nim i w podpiętej 
chmurze publicznej.

- Pliki z chmury publicznej mogą zostać skra-
dzione i upublicznione w Internecie Sprawdź 
na Google: nazwa chmury +leak.

Jeśli zamierzasz użyć chmury publicznej 
jako miejsca dla backupu prywatnych 
plików - dobrze je zaszyfruj przed 
wysłaniem w świat. Tfu, do chmury 
publicznej.

Własny NAS (Network Atta-
ched Storage, czyli pamięć 
dyskowa wpięta do sieci)

- Większa kontrola nad danymi - nie są 
wysyłane do firm zewnętrznych;
- Dostęp 24/7 z każdego miejsca, z 
różnych urządzeń;
- Dowolna lokalizacja;

- Koszty zakupu sprzętu i opłaty za prąd;
- Wymiana uszkodzonego sprzętu np. 
pamięci, dysków twardych itp. to twój 
obowiązek, nie firmy zewnętrznej;

Gdy pominiesz koszty zakupu sprzętu 
i opłaty za prąd (nie są duże), jest to 
moim zdaniem najlepsze rozwiązanie 
do trzymania kopii swoich plików.

Komputer Wady Zalety Komentarz Koszt urządzenia

Raspberry Pi 3 - Zamiast na dysku twardym, system operacyjny 
pracuje na karcie Micro SD;
- Nie jest demonem prędkości; (zapis/odczyt na 
kartę SD, USB);
- Karta sieciowa 100 Mbit/s.

- Brak wiatraków;
- Zużywa bardzo mało prądu;
- Nie grzeje się;
- Sprzęt jest przenośny;
- Awaryjnie po podłączeniu HDMI, klawiatury i 
myszy może służyć jako komputer domowy;
- Zajmuje bardzo mało miejsca,
- Na Fejsuniu działa prężnie grupa „Malinowe Pi”, 
która pomoże w przypadku problemów.

Warto zrobić obraz karty SD, aby w razie awarii 
karty nagrać obraz systemu na nową i z niej 
uruchomić Malinę.
Nie jest to rozwiązanie HA (high Availability) , 
ale do domu w zupełności wystarczy.
Raspberry wielkości karty kredytowej potrafi o 
wiele więcej, niż być tylko smutnym NASem. Na 
potrzeby domu może być także:
- Zdalną konewką czy systemem monitoringu 
podczas wielotygodniowego urlopu;
- Może puszczać dzieciom bajki, lub stać się 
centrum rozrywki (Google: OSMC, Retro Pie).

Koszt Raspberry Pi 3 z 1GB RAM+zasi-
lacz+karta pamięci: ~250 zł
(bez pendrive/dysków twardych 
podłączanych na USB)

Gigabyte Brix N3000 - do pudełka mieści się tylko jeden dysk SATA na 
system operacyjny;

- Brak wiatraków;
- Karta sieciowa 1 Gbit/s;
- 4x USB 3.0 do których można podłączyć 
zewnętrzne dyski twarde;
- Zajmuje mało miejsca, można go  zamontować 
na tylnej części monitora/telewizora  (VESA);

N3000 to bardzo udany i energooszczędny 
procesor.

Koszt urządzenia bez dysków i pamięci: 
od 499 zł

HP Proliant Micro-
server Gen8 Celeron 
G1610T

Bez hakowania firmware BIOSu:
- Dyski nie są HOT-SWAP (czyli trzeba wyłączyć 
maszynę przed ich wyjęciem)
- Tylko 2 z 4 dysków będą podłączone z prędko-
ścią SATA III (6 Gbit/s), pozostałe dwa będą mieć 
prędkość SATA II (3Gbit/s).
- Wszelkie próby hakowania przeważnie 
powodują utratę gwarancji (no chyba, że się nikt 
nie zorientuje ;-))

- ILO4 do zdalnego zarządzania maszyną;
- Stały monitoring stanu dysków i „zdrowia” 
maszyny;
- Możliwość spięcia dysków w macierz RAID (0, 
1, 1+0);
- Sieciówka 2x1Gbit;
- Port MicroSD (można awaryjnie uruchomić inny 
system operacyjny aby ratować obecny);
- Modułowość – możliwość łatwego dodania 
pamięci RAM lub zmiany procesora z Celerona na 
Xeon E3-1200v2

Profesjonalny, najmniej podatny na awarie i 
najtańszy sprzęt z serwerowej linii Proliant.

Zdalny dostęp pozwala oszczędzić sporo czasu 
i nerwów.

Pobór prądu: 
Celeron 35W
Xeon 45W

Koszt urządzenia bez dysków i pamięci: 
od 899 zł

w

Łukasz Golcz

Adventures of the Wolf of Mordor (“Przygody Wilka z Mordoru”)

Odcinek 6: Pay Raise Negotiation  (czyli: “Wilk negocjuje podwyżkę”)
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Łapcie wyniki ankiety jaką przeprowadziliśmy na ulicach Mordoru

Sprawdziliśmy co Mordor 
chciałby dostać pod choinkę?

• biżuterię
• coś wyjątkowego
• pieniądze
• jednorożca
• święty spokój
•  nie mam specjalnych oczekiwań bo wszystko co 

potrzebne mam
• playstation
• psa
• bilet lotniczy do Barcelony
• drugi urlop
• wycieczkę na Karaiby
• puzzle
• coś osobistego
• miłość
• depilator laserowy
•  zegarek, sweterek, najważniejsze, że spotkam 

rodzinę
• bilet do teatru
• mikser
• zegarek albo torebkę
• coś do domu
• akcesoria rowerowe
• radio samochodowe lub konsola
• prenumeratę Głosu Mordoru
• skarpety
• 2 mln złotych
• coś od serca
• broń
• dużo wolnego czasu dla siebie
• konika
• narzędzie do wyciskania soków
• słonia złotego
• wszystko
• miejsce parkingowe
• obiektyw do lustrzanki
• czas na swoje hobby
• książkę
• buziaka od rodziny
• smartphona
• Porsche
• zdrowia dla rodziny
• amplituner z wifi
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