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Aleje Jerozolimskie – trzeci Mordor
„Głos Mordoru” właśnie zwiększył nakład do 30 tysięcy egzemplarzy, a wydanie które trzymacie w rękach można odebrać
w kolejnym punkcie dystrybucji – w Alejach Jerozolimskich. Serdecznie witamy nowych czytelników i zachęcamy do
opisywania swoich historii! Rozpiera nas duma, bo czyta nas już Mokotów, Wola i Brama Zachodnia. To doskonała okazja, by
rzucić okiem na Aleje Jerozolimskie, które mają odciążyć Mordor na Domaniewskiej i Wolę.

Mokotów i Wola - to obecnie
dwa największe warszawskie
city. Jednak pojawia się trzecie zagłębie biznesowe – Aleje
Jerozolimskie. To tu, jak grzyby po deszczu, powstają nowe
biurowce, które mają stać się
backup`em, rozbudowywanego
niemal od 20 lat Mordoru i wciąż
powstającej Woli. Jak donoszą
specjaliści z Walter Herz, na Woli
mamy już połowę powierzchni
biurowych Mokotowa, w którym
pracuje blisko 100 tysięcy osób.
Patrząc na to co się dzieje w
godzinach szczytu na drogach
w okolicy Domaniewskiej, możemy się domyślać co będzie z
Wolą. Dlatego Aleje Jerozolimskie są nam bardzo potrzebne.

Miliony metrów
kwadratowych
Aleje Jerozolimskie (dawniej
Droga Jerozolimska, a następnie Ulica Jerozolimska) to jedna
z najdłuższych i największych
arterii Warszawy. Prowadzi od
mostu Poniatowskiego aż do
południowo-zachodnich granic
miasta osiągając długość niespełna 10 km. Przecina Śródmieście, Ochotę, Włochy, Wolę
i Ursus. Pierwszym budynkiem
biurowym przy Alejach była
170-metrowa siedziba Centrum
LIM, ukończona w 1989 roku,
ale do dziś zajmująca pozycję
w pierwszej dziesiątce najwyższych biurowców w Warszawie. Budynek znajduje się przy
Alejach Jerozolimskich 65/79
(na rogu Nowogrodzkiej i Emi-

lii Plater). Ma blisko 90 tys. m2
powierzchni, z czego 24 tys.
m2 to powierzchnia biurowa.
Obok niego znajdują się Warsaw
Corporate Center (8 tys. m2 powierzchni biurowej) oraz Oxford
Tower (42 tys. m2).
Jadąc Alejami Jerozolimskimi
z centrum miasta, miniemy po

widać Aleje nie mają powodów
do kompleksów w zestawieniu z
Wolą i Mokotowem.
Największe firmy, które zadomowiły się w Alejach Jerozolimskich to między innymi:
Bayer, Orange, Microsoft Polska,
Ericsson, Tech Data (jeden z największych dystrybutorów tech-

Coraz więcej dużych
korporacji decyduje się na
Warszawę, a prognozy nie
przewidują zatrzymania
tej tendencji. Dzięki
Alejom, Wola i Mokotów
odetchną.
drodze między innymi biurowce: Brama Zachodnia (22 tys.
m2), Equator I (17 tys. m2) i II (21
tys. m2), Nimbus (19 tys. m2),
Millenium Plaza (39 tys. m2), Eurocentrum Gamma (6 tys. m2) i
Alpha (14 tys. m2), Jerozolimskie
Business Park (8 tys. m2), Basf
Polska (5 tys. m2), Bayer ( tys.
m2), Orange (43 tys. m2), Mistral
(12 tys. m2), Bosch-Siemens (2,5
tys. m2), Jerozolimskie Company Park I i II (13 tys. m2). Jak

nologii IT na świecie), Philips
Polska, Sephora Polska, PKP Informatyka. Firm będzie przybywać. Pod koniec ubiegłego roku
rozpoczęto prace przy rozbiórce
budynku biurowego Universal.
Na jego miejscu już w 2018 roku
stanie nowy biurowiec o nazwie
J44. Będzie on oferować 22 tys.
m2 powierzchni biurowej.
Z kolei w Alejach Jerozolimskich
100 stanie 14-piętrowy Equator
IV. Prace nad nim rozpoczęły się

w czerwcu ubiegłego roku, a zakończą się w czerwcu 2018 roku.
Budynek będzie miał 55 metrów
wysokości, a 20 tys. m2 jego powierzchni zostanie przeznaczone na biura.
Miejsca dla firm powstają nie
tylko w nowo wybudowanych
obiektach. Deweloperzy z powodzeniem przerabiają również
stare zabudowania. Zrobiono
tak z zakładem produkcyjnym
(Fabryka Mierników i Mikrokomputerów Era), który znajduje się
w Alejach Jerozolimskich 200
(skrzyżowanie z Łopuszańską).
W grudniu ubiegłego roku zakończono ostatnie prace i oddano do użytku 30 tys. m2 w nowej, przestronnej i nowoczesnej
odsłonie.
Jedną z firm, która posiada i zarządza kompleksami biurowymi
w trzech dzielnicach na Woli,
Ochocie i na Mokotowie, jest firma Adgar w Warszawie. - Ponad
50 procent naszego portfolio
stanowią nieruchomości zlokalizowane na Mokotowie, natomiast nieruchomości znajdujące się na Ochocie to około 40
procent. W 2013 roku kupiliśmy
kompleks budynków biurowych
w Al. Jerozolimskich 181 i musieliśmy zmierzyć się z ambitnym wyzwaniem modernizacji
i komercjalizacji budynków –
tłumaczy Sylwia Mikiel, Head of
Marketing & PR, Adgar Poland.

Na Aleje tylko
komunikacją
- Od niedawna pracuję w Alejach Jerozolimskich. Wcześniej 6
lat na Domaniewskiej. Owszem
Aleje mają lepszą komunikację miejską, niestety ja dojeżdżam spod Warszawy i jestem
zmuszona do poruszania się
samochodem. Nad czym ubolewam, bo znajomi z pracy, którzy
dojeżdżają z samej Warszawy,
bardzo sobie chwalą dostępne
połączenia. W moim przypadku,
mimo zmiany lokalizacji, czas
jaki poświęcam na drogę jest
bardzo podobny. Tak więc dla
mnie nic się nie zmieniło, poza
pracą i widokiem za oknem –
opowiada Daria Kamińska.
Bezapelacyjnym atutem Alei
Jerozolimskich jest rozbudowana komunikacja miejska wraz z

SKM. Natomiast jeśli poruszamy się samochodem, to niestety spotkamy się z podobnymi
problemami jak na Mokotowie. I
nie ma się co dziwić, w końcu to
jedna z głównych ulic w Warszawie. Jednak zamiast marudzić,
powinniśmy wreszcie przekonać
się do komunikacji miejskiej. W
londyńskim Canary Wharf, czy
City of London (dwie największe
dzielnice biznesowe w Londynie) czymś naturalnym jest codzienne korzystanie z komunikacji; tak jest szybciej, zdrowiej
i taniej. Dlatego korzystajmy z
możliwości jakie daje nam ta lokalizacja.

Aleje odciążą Mokotów
Coraz więcej dużych korporacji decyduje się na Warszawę, a
prognozy nie przewidują zatrzymania tej tendencji. Dzięki Alejom, Wola i Mokotów odetchną.
Trzeba podkreślić, że dzięki
nowoczesnym projektom i staraniom zarówno pracodawców,
jak i wynajmujących przestrzenie biurowe, codzienna praca
w korpo jest coraz bardziej wygodna.
Na przykład w Miasteczku Orange pracownicy mają do dyspozycji: zaplecze dla rowerzystów
(parking rowerowy, szatnia,
szafki), parking dla motocyklistów, samochody elektryczne
dla pracowników na wyjazdy
na spotkania służbowe na terenie Warszawy, punkty usługowe zlokalizowane w budynku,
ogród wewnętrzny (dla palących i niepalących), a podwójne
szyby wyciszają hałas z Alei Jerozolimskich.
– Rejon Alei niewiele różni się
od Mordoru. Biurowce mają
podobny charakter, choć mam
wrażenie, że przestrzeń jest lepiej zagospodarowana i nie ma
tak dużego ścisku. Miasteczko
Orange, w którym pracuję z
pewnością wyróżnia się na biurowej mapie Warszawy. Od początku do końca powstało z myślą o naszych potrzebach i przez
to idealnie spełnia oczekiwania
– dodaje Wojtek Jabczyński,
rzecznik Orange Polska.
Wspomniana wcześniej firma
Adgar również sama przeniosła się w Aleje (wcześniej 5 lat

w Mordorze). – Obecnie mamy
swoją siedzibę w przestrzeni
co-creatingowej The Brain Embassy, która powstała właśnie w
kompleksie Adgar Park West w
Alejach w czerwcu 2016 r. i muszę przyznać, że pracuje nam się
tu bardzo dobrze. Jest to jedyne
tego typu biuro co-creatingowe w Polsce, zaprojektowane w
oparciu o najnowsze tendencje
w tworzeniu przestrzeni, które
wspierają naturalne powstawanie społeczności, twórczą
współpracę między jej członkami oraz rozwój innowacyjnych
pomysłów. Dzięki różnorodnym
miejscom do pracy, które zachęcają do ruchu i kreatywności,
sami możemy się przekonać, jak
duży wpływ na twórcze myślenie i produktywność pracowników ma aranżacja przestrzeni, w
której pracują – komentuje Sylwia Mikiel, Head of Marketing &
PR, Adgar Poland

Z Nowego Jorku
do Warszawy?
Dlaczego korporacje rzuciły się
na Warszawę? Według analiz
The Boyd Company Warszawa
jest aż trzy razy tańsza w porównaniu z Nowym Jorkiem i
Londynem, a od Paryża o połowę tańsza. Dla zobrazowania,
operacyjny koszt prowadzenia
centrum finansowego w naszej stolicy (mówiąc o biurze
o powierzchni zbliżonej do
3000 mkw, w którym pracuje
około 250 osób), szacuje się
na około 4,5 miliona dolarów
amerykańskich. Jednocześnie
kusimy zagraniczne korporacje bardzo dużą liczbą dobrze
wykształconych młodych ludzi,
a przy tym zdecydowanie niższymi płacami. Dlatego coraz
więcej światowych firm przenosi się nad Wisłę, a Warszawa
rozbudowuje się na naszych
oczach. Firma Tholons każdego
roku przygotowuje raport, w
którym wymienia 100 miast z
całego świata, najchętniej wybieranych jako destynacje outsourcingowe. Warszawa w 2016
roku znalazła się na 25 miejscu
z tendencją wzrostową.

Marta Wujek
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Noworoczne cele
– A Ty co obiecasz sobie w tym roku?
Nowe cele można stawiać w każdym momencie, jednak to właśnie w noc sylwestrową robimy
to najczęściej. Nowy rok, nowy etap, nowe karty. Zazwyczaj zaczynamy odchudzanie,
uprawianie spotu, wybieramy się na kurs kolejnego języka i zmieniamy pracę. Niestety
zdecydowana większość tych planów, bardzo szybko zamienia się w zwykłe obiecanki cacanki, o
których zapominamy już w okolicy dnia zakochanych. Co zrobić, żeby w tym roku było inaczej?
Jak się przygotować do walki o swoje marzenia?
Przede wszystkim podejdźmy do
tematu konkretnie i precyzyjnie. Jak
w korpo realizowane są plany? Szef
na spotkaniu noworocznym mówi,
że celem na przyszły rok jest podniesienie wyników o 20 proc. Nie mówi,
że chce żebyśmy w przyszłym roku
pracowali lepiej i osiągali większe
wyniki. Lepsze, czyli jakie i ile to jest
więcej? Chcesz w tym roku schudnąć? Jasno powiedz ile dokładnie
kilogramów chcesz zgubić. Bardzo
często źródłem porażki jest nie brak
silnej woli, ale właśnie niesprecyzowany cel.

Zapisuj
Wśród czynników, które pozytywnie
wpływają na osiągnięcie założonego
celu, znajduje się zapisywanie planów na kartce. Jeśli to zrobimy, to
w pewien sposób materializujemy
swoje postanowienia, które niezapisane bardzo szybko umykają z
głowy. Dodatkowym czynnikiem,
który zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, jest rozpisanie planu
realizacji w kalendarzu. Konkretny
cel, podzielony na etapy i rozpisany
w kalendarzu – od tego powinniśmy
zacząć noworoczne obiecywanie samemu sobie.
Zanim ruszymy do realizacji warto
przyjrzeć się temu co napisaliśmy i
zastanowić się nad tym, czy aby na
pewno tego pragniemy. Okazuje
się, że często staramy się realizować
nie swoje plany. W ostatnim czasie
bardzo modne jest bieganie. Biegają
wszyscy, więc ja też chcę biegać. Możemy odnosić porażkę nie dlatego,
że nie mamy tyle siły, ale dlatego, że
zaplanowaliśmy coś, co nie jest dla
nas dobre. Może gdybyśmy kupili
REKLAMA

sobie karnet na basen, zamiast butów do biegania, już dawno osiągnęlibyśmy oczekiwany efekt jakim jest
dobra forma.

Dziel na etapy
Wróćmy do etapów. Trzeba je tak
zaplanować, by były realne. Gdy typowy kanapowy pożeracz chipsów
próbuje wskoczyć w buty regularnie
trenującego maratończyka, to z góry
jest skazany na porażkę. Zawsze kończy się to zmęczeniem, przetrenowaniem, bolesnymi zakwasami (albo co
gorsza kontuzją), brakiem realizacji
założonego celu i niechęcią do biegania na cały rok.
Można to porównać do wędrówki
w górach. Trzeba wiedzieć na jaki
szczyt chce się wejść. Jednak idąc
ścieżką nie warto patrzeć na szczyt,
bo nie będziemy widzieli postępu,
a wtedy zmęczenie i zdemotywowanie bardzo szybko nas dopadną.
Tak więc planujemy małe precyzyjne
kroczki, a z tyłu głowy mamy ogólny
plan i cel, do którego dążymy.
Warto również odpowiednio dawkować sobie stawiane wyzwania. Oczywiście wszystko zależy od tego co na
nas działa, ale w większości przypadków lepiej wyjść z siłowni, gdy wciąż
mamy siłę na kolejne ćwiczenia niż
wtedy kiedy jesteśmy maksymalnie
wyczerpani. Dzięki temu podnosimy
swoją motywację, która zaciągnie
nas na kolejny trening, a ten nie będzie się nam kojarzył tylko ze zmęczeniem i przetrenowaniem.

Od jutra
Plany, planami, czas na realizację.
Można wszystko odciąć grubą krechą i zacząć od słynnego „od jutra”.

Natomiast jeśli czekamy na specjalną kompilację sprzyjających nam
gwiazd i zakładamy sobie, że z realizacją ruszamy za trzy tygodnie,
wykorzystajmy ten czas na przygotowanie. Jak? Po pierwsze powoli
ograniczamy złe nawyki. Jeśli naszym celem jest szczupła sylwetka,

danie, by zapachy z cukierni tak na
nas nie działały, albo jeśli jest taka
możliwość, zmienić trasę?

Zwierzaj się
Przyda się też wsparcie. Opowiadaj
o swoich planach najbliższym i relacjonuj na bieżąco postępy. Lubisz
towarzystwo? Załóż wspólny cel z
przyjaciółką. Wzajemne motywowanie się i analizowanie efektów pomoże. Jednak trzeba uważać: jeśli zakładamy wspólny cel, musimy mieć
100-procentową pewność, że jest to
nasz cel, a nie cel naszego partnera.
Pomocne będzie pytanie: co zrobię
jeśli mój partner dziś nie wyjdzie
pobiegać, bo się rozchoruje? Czy w
takiej sytuacji też zostanę w domu?
A co z celami, do których zabieraliśmy się kilkukrotnie i zawsze kończy-

Możemy odnosić
porażkę nie dlatego, że nie
mamy tyle siły, ale dlatego,
że zaplanowaliśmy coś, co
nie jest dla nas dobre.
a do tej pory codziennie rano wsuwaliśmy pączka, przez najbliższe trzy
tygodnie jedzmy tylko pół pączka
dziennie. Jeśli planujemy przeistoczyć się w sportowca, przez najbliższe trzy tygodnie wybierajmy się na
spacery itd.
Po drugie poświęćmy ten czas na
zrobienie listy naszych negatywnych
wyzwalaczy. Czym są wyzwalacze?
To newralgiczne momenty, w których nie możemy się powstrzymać
i np. musimy sięgnąć po papierosa.
Większość osób, które zakładają cel,
myśli tylko o pozytywnych rzeczach
związanych z jego osiągnięciem, a
rzadziej o zagrożeniach w postaci
pragnienia. Warto je poznać, zapisać na kartce i wyeliminować. Jeśli
codziennie rano idąc do pracy, przechodzę koło pysznej cukierni, może
warto zjeść w domu pożywne śnia-
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liśmy porażką? W takich sytuacjach
trzeba określić rodzaj problemu.
Pomóc może specjalista. Jeśli problem tkwi w braku motywacji czy
silnej woli - pomoże nam coach, jeśli
nasze treningi i dieta nie przynoszą
efektów – pomoże nam trener personalny.

Nie karz się
Drogą do sukcesu jest wyrobienie
w sobie pozytywnych nawyków.
Jednocześnie pozbywając się tych
starych i niekonstruktywnych. Wybicie z regularnego trybu zazwyczaj
wywołane jest zmęczeniem, chorobą albo wysokim stresem. Wtedy sięgamy po coś słodkiego, opuszczamy
trening, idziemy zapalić itd. Co robić,
gdy się już potkniemy?
Czasami można pozwolić sobie na
ulgę i np. opuścić trening. Jednak

trzeba pilnować, by ta „nagroda” nie
była w tak dużym zakresie jak sprzed
postanowienia. Czyli odpuszczam
trening, ale idę na mały spacer, zamiast leżeć przed TV z miską chipsów. Dajemy mózgowi informację,
że wciąż realizujemy postanowienie.
Natomiast jeśli z jakichś powodów
rezygnujemy z nowego nawyku, to
nie warto się z tego powodu karać.
W takich momentach uaktywnia
się nasz krytyk wewnętrzny, który
podsuwa nam bardzo negatywne
określenia na nasz temat. Zamiast
tego daj sobie możliwość relaksu z
konkretnym postanowieniem, kiedy
wrócisz do nowego nawyku.
Nasze nawyki w głowie można porównać do ścieżek w lesie, patrząc z
psychologicznego punktu widzenia,
nawyk to nic innego jak połączenie
neuronalne. Gdy robię coś regularnie to tworzę nowe połączenia. Co
nie znaczy, że stare połączenia znikają. W momencie kiedy sobie odpuszczam, znów inwestuję w wydeptywanie starej ścieżki, która już trochę
zarosła. Zaczynam odczuwać starą
przyjemność i na nowo wracam do
niekonstruktywnych nawyków.

Ćwicz mięsień silnej woli
Silną wolę można porównać do mięśnia, który możemy wzmacniavć,
ale i nadmiernie obciążyć. Obciąża-

my go poprzez wystawianie się na
próbę sił z naszymi wyzwalaczami
(wiem, że powinienem unikać słodyczy, ale idąc na konferencję pierwsze
co robię lecę „pooglądać” przekąski).
Trzeba pamiętać, że niestety mamy
tylko jeden mięsień silnej woli. Jeśli
w ciągu dnia będziemy kilkukrotnie
opierać się zjedzeniu ciastka, to mięsień wieczorem będzie zmęczony i
może nam nie starczyć siły na to, by
pójść na trening.
Regularność w naszym życiu powoduje, że mięsień zaczyna się wykształcać. Jeśli regularnie ćwiczę,
gram na instrumencie, odżywiam
się, to regularność w innych obszarach życia również wzrasta. Dlatego
bardzo często osoby rekrutujące pytają o to, czy uprawiamy jakiś sport.
Zatem podsumowując: zapisujemy
nasz cel na kartce, sprawdzamy czy
na pewno jest naszym celem, rozkładamy go na etapy, które wpisujemy
w kalendarz, unikamy sytuacji, które
mogą nas odwieść od planu i dbamy
o regularność w naszym życiu.

Marta Wujek
Artykuł powstał przy współpracy z
Marcinem Capigą, Trenerem, Coachem
i dyrektorem firmy szkoleniowej TRAINING TREE (www.trainingtree.pl)
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Noworoczne odżywianie
czas zacząć
Jeśli zdecydowałeś się na
wprowadzenie w życie noworocznego postanowienia, to
wiedz, że nie jesteś sam. Na
podobny krok zdecydowała
się ¼ polskiego społeczeństwa. A jeśli twoje postanowienie dotyczy zmiany
odżywiania czy całego trybu
życia, to wiedz, że znajdujesz
się towarzystwie prawie 10
proc. zdeterminowanych z
powyżej wymienionej grupy.
Natomiast jeśli zupełnie zlekceważyłeś noworoczną dietę,
to zaraz dowiesz się, w co
wpakowali się twoi bardziej
ambitni – pod kątem żywieniowym – koledzy i koleżanki.
Po przeprowadzeniu szerokiej
korpodietetycznej sondy, doszedłem do wniosku, że współcześnie istnieją 4 główne trendy w
uskutecznianiu noworocznej diety. Pierwszy z nich to sposób „na
grabarza”. Praktykuje go np. Paweł
REKLAMA

z Mordoru w podkrakowskim Zabierzowie. Jego technika bazuje
na rozgrzebywaniu kanapek i foodboxów. Oczywiście, istnieje też
możliwość wymiany z niedietetycznymi kolegami. - Nie ma opcji,
żeby nie znalazł się nikt do deala:
pół kotleta za pół sałatki- twierdzi
Paweł. Kiedy „Pan Buła” przynosi
kanapki z białego pieczywa i z
grubą warstwą majonezu, to wyjście jest tylko jedno – pieczywo
do kosza! A jeśli po takim posiłku
czuje się głód, to zawsze można
dokupić coś zapychającego na
boku. Paweł w początkowej fazie
diety doradza zatrzymanie się
przy energetykach typu zero kalorii lub coli light. Z biegiem czasu można dodawać sobie ciemne
pieczywo, później batony białkowe i twarożki. Jeśli ktoś nie ma silnej woli, to najprawdopodobniej
skończy się na batonach, jak to
bywało chociażby u Pawła, który
praktykuje noworoczną dietę już
trzeci raz, lecz obecnie liczy na

sukces, bo do trzech razy…
Drugi sposób to wprowadzenie
diety IF. Ten sposób odżywiania
polecało mi kilku domorosłych
dietetyków z Mordoru. Cały układ
jest szalenie prosty. Najpierw obliczasz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, a później dzielisz dzień
na czas, w którym jesz i czas, w
którym nie jesz. Np. obierasz sobie
16 godzin niejedzenia, które przypadają na sen oraz pracę i 8 godzin jedzenia, które wyznaczysz

sobie po pracy. Podczas tych 16
godzin niejedzenia możesz tylko
pić wodę, kawę, herbatę, colę zero
i inne bezkaloryczne produkty,
więc nie dość, że (niby) nie myślisz
o jedzeniu w trakcie pracy, to jeszcze, pracujesz intensywniej. Dieta
jest sprawdzona, a jej pozytywny
wpływ na zdrowie udowodniony
naukowo. Jedyne co może pójść
nie tak, to brak silnej woli, a jak
zjesz coś w okresie niejedzenia, to
przepadło…

Trzeci sposób to gotowanie we
własnym zakresie. W tym roku tę
opcję wybrał m.in. Piotrek, PM
z krakowskiego Business Parku.
Piotrek sam znalazł porady dietetyczne w Internecie („dieta 3”) i
rozpoczął naukę zdrowego gotowania i odżywiania. Od 2 stycznia
codziennie wstaje o 5 rano i przygotowuje sobie 6 posiłków na cały
dzień, z czego trzy zabiera ze sobą
w plastikowych pojemnikach do
pracy. Przygotowanie takiego zestawu zajmuje mu trzy kwadranse, a posiłki stara się spożywać
co trzy godziny, pije też 3 l wody
na dobę. Poza tym trzy razy w
tygodniu chodzi na siłownię i nie
pije alkoholu. -To moja pierwsza
dieta, lecz czuję, że się wkręcam
i do maja zrzucę 8 kg - twierdzi
Piotrek, który ma 34 lata i ok. 10
kg nadwagi. Posiłki ułożył sobie
tak umiejętnie, że może je spożywać w trakcie pracy, bez konieczności przerywania obowiązków.
Te zmiany całego trybu życia na
własną rękę stają się powoli korpomodą, na którą decydują się
zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Ostatnią popularną możliwością
wprowadzenia diety w życie jest
oddanie się w ręce specjalistów.
Toteż coraz więcej osób decyduje
się na tzw. catering dietetyczny.

Firmy zajmujące się takimi usługami najczęściej oferują klientowi
indywidualne dostosowanie diety, opiekę trenera personalnego
i cały zestaw urozmaiconych posiłków wraz z dowozem do domu
lub miejsca pracy. Wygoda tej taktyki jest zdecydowanie największa
spośród wszystkich czterech sposobów, co oczywiście przekłada
się również na jej cenę. Jednak i w
tym przypadku czynnik ludzki jest
decydujący. - Grudzień i styczeń
to miesiące, w których zainteresowanie dietetycznym cateringiem
jest największe. Dużo osób wykupuje wtedy u nas posiłki, karnety,
treningi, lecz zdecydowana większość z nich dość szybko się poddaje. Najczęściej jest to miesiąc,
maksymalnie dwa. Bez silnej woli
niestety trudno o dobre rezultaty mówi Maja Partyczna, współzałożycielka cateringu dietetycznego
Fitness Dieta.
Zatem jeśli twoje noworoczne postanowienie nie wypaliło, to nie
martw się i wiedz, że jesteś w grupie 92 proc. osób, które również
nie sprostały.

Derek Barłowski
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Dzień dobry, co
u ciebie złego?
Pędzę rozczochrana do biura a po drodze uśmiecham się do innych, szerząc lepką zarazę radości.
Jedni myślą, że zwariowałam, a drudzy marudzą, że to sztuczne i coś knuję – też tak masz?
Macham ręką do pesymistów,
nie tracąc jednocześnie czasu
na wyjaśnienia, że urodziłam się
z kącikami ust wywiniętymi w
górę – przekleństwo czy nagroda? Nie wiem, ale z pewnością
wszystkiemu winne są geny, a
ja nie zamierzam za nie przepraszać.
Pozytywni ludzie mają to do siebie, że jest nas mało. Jak grzyby
po deszczu powstają aktywizujące blogi i grupy na fb w stylu
#chcemisie. Prezentują postawę,
w której szuka się sposobów zamiast powodów, a wiara w ludzi,
motywacja i chęć pomocy to
podstawa budowania zaufania.
Wielu nie mieści się to w głowie – w końcu taka postawa nie
może istnieć za darmo!
Fakt, nie ma nic za free, dlatego
codziennie płacimy za takie poREKLAMA

dejście do życia, My optymiści,
a nie wy ponuracy. Z chęcią wystawiłabym niektórym faktury
za ilość wylanego żalu na męża,
marudnych minut, bo serwer
jest bez zdalnego dostępu,
kuchnia bez okna, otwarte chipsy tracą smak, a najlepszy przyjaciel chrapie po imprezie zamiast
dać się wyspać. Na najwyższy
podatek zasłużyliby oczywiście
ci, którzy mają regularność w
narzekaniu – co miesiąc ta sama
śpiewka, że szef to prawdziwy
dupek i stracą pracę, która kończy się głośnym refrenem „muszę szukać nowej”.
Po słowach „muszę”, „stracę”, „to
już koniec” budowana jest w
radosnym człowieku chęć niesienia pomocy. Tak więc rzucam
wszystko, rozrywam koszulkę, by
ukazało się bohaterskie „S” i mo-

tywuję, proponując dla wzmocnienia czekoladowe ciastko,
eliksir szczęścia lub sportowe
doznania z kilogramem nadziei
na wyjście z sytuacji bez szwanku. Oczywiście nie wszystko
na raz, bo jutro też jest piękny
dzień, by ponarzekać, a ty znowu
do mnie przyjdziesz, prawda?
A jeśli nie do mnie to może pomaga ci Robert Oskwarek, który
jest twórcą i właścicielem Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu,
który jak na pozytywnego człowieka przystało promuje filozofię „zakaz narzekania”. Swoją
inspirację do działania znalazł
8 lat temu po zapoznaniu się z
książką Larry’ego Wingeta pt.:
„Zamknij się! Przestań narzekać
i zacznij żyć.” Od tamtej pory
zmienia nastawienie nie tylko
swoje, ale i ludzi dokoła, przykle-

jając naklejki „zakaz narzekania”
a to na swój samochód, a to na
drzwi od mieszkania.
Kiedyś zatrzymał się na jednej ze
stacji paliw i gdy czekał przy kasie, by dokonać zapłaty na stację
wszedł obcy mężczyzna, który
bardzo donośnie zaczął komentować sytuację w Polsce. „Jaki
ten kraj drogi, jakie drogie paliwo!” – krzyczał. Robert Oskwarek
podszedł do niego, by spytać co
się stało. W odpowiedzi usłyszał:
„Ja tylko sprawdzam do kogo należy ten oklejony samochód”. Jak
widać jego filozofia budzi kontrowersje. Nie jest łatwo wygrać
z nawykiem narzekania, ale on
próbuje i nie poddaje się, a jego
grupa na FB odnotowała już ponad 129 tysięcy polubień.
Zdaję sobie sprawę kochana marudo, że jesteś tylko człowiekiem
i czasem zupełnie nieświadomie
zatruwasz powietrze tym, którzy
próbują oddychać. Niestety banan na twarzy nie jest wieczny, a
jego utrzymanie jest droższe niż
czynsz w apartamencie na Mokotowie. Dlatego jeśli widzisz,
że ktoś się uśmiecha to pozwól
mu to robić dalej. Ba, wysil się
choć raz i spróbuj te przebłyski
radości rozmnożyć. Nieważne
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Niestety banan na
twarzy nie jest wieczny,
a jego utrzymanie jest
droższe niż czynsz
w apartamencie na
Mokotowie.
czy pokażesz mu filmik zabawnie tańczącego kotka czy swoje
karaoke z ostatniej imprezy. Po
prostu spal kalorie, wczuwając
się w utrzymanie tego pozytywnego stanu u kogoś. A jeśli
nie masz zielonego pojęcia jak
budować pozytywne nastawienie do działania to odważ się na
warsztaty z rozwoju osobistego.
Nie jest lekko porzucić swoje
nawyki, ale może odważysz się
chociaż ograniczyć czas, który poświęcasz na marudzenie i
przeznaczysz go na pozytywne
działanie? Jeśli twoja odpowiedź

brzmi: „tak” to wykonujesz właśnie pierwszy krok w kierunku
swojego rozwoju i zaręczam, że
nie dotkną cię faktury za narzekanie. A jeśli zaraz zamierzasz
pomarudzić na głos na ten artykuł to wróć do swojego grajdołka, rozciągnij się na łóżku,
zaprzyjaźnij z sufitem i otwórz
oczy na to jak wiele rzeczy w
życiu potrafiłbyś dobrze robić a
de facto nie robisz. A potem pomyśl o mnie, że ja przynajmniej
próbuję.

Karolina Jasinowska
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Seks ludzi biznesu
Czy można mówić o jakichś
różnicach między seksem ludzi
biznesu, top managementu,
osób pracujących w korporacjach, a innych grup zawodowych?
Prof. Andrzej Izdebski: Polacy
w zdecydowanej większości są
zadowoleni ze swojego życia seksualnego. To zadowolenie wynika
głównie z faktu, że jesteśmy mało
wymagający w relacjach seksualnych. Ale jak spojrzymy na ludzi
w biznesie, którzy częściej narażeni są na sytuacje stresowe,
presję terminów, przebywanie w
stanie wzmożonego i długotrwałego napięcia, to okazuje się, że
nierzadko ich życie seksualne jest
zaburzone. Wszystko oczywiście
zależy od jednostki. Różni ludzie,
różnie radzą sobie z sytuacjami
stresowymi i nie można zakładać, że wszyscy ludzie biznesu są
osobami zmęczonymi, znerwicowanymi, depresyjnymi i nałogowo masturbującymi się. Przecież
wśród ludzi biznesu jest też wielu
ludzi sukcesu, którzy doskonale
potrafią regulować swoje życie
zawodowe i osobiste. Świetnie
zarządzają w pracy i te same
umiejętności przenoszą na życie
prywatne. Pozwala im to zachować równowagę, zdrowe relacje z
bliskimi i prowadzić satysfakcjonujące życie seksualne.
Co z tymi, którym work life balance się nie udaje?
Tu też wszystko zależy od osoby.
U jednych przemęczenie i stres
objawiać się mogą spadkiem
libido i zmniejszeniem zainteresowania seksem, u innych z kolei
życie na wysokich obrotach, duże
pobudzenie, nadmiar energii i
testosteronu, poskutkują wzmożonymi potrzebami seksualnymi. Często ludzie nie zdają sobie
sprawy, że ich większa ochota na
seks, nie jest stricte napięciem
seksualnym. Mają większą ochotę
na seks, bo ten pozwala im zredukować ogólne napięcia, które w
sobie noszą. Niestety minimalizacja stresu uzyskiwana przez seks,
przynosi jedynie krótkotrwałe
odprężenie. A do tego niekiedy
skutkuje to wszystko problemami w relacjach, bo partner czy
partnerka niekoniecznie mogą
mieć takie samo zapotrzebowanie seksualne.
I co wtedy?
Pojawia się frustracja. Niektórzy
radzą sobie z nią szukając zaspokojenia poza związkiem. Nieliczni szukają porady u seksuologa.
Praca korporacyjna często ułatwia przypadkowe kontakty sek-

sualne. Częste wyjazdy służbowe,
delegacje zagraniczne, szkolenia,
staże. Tu pojawia się też kolejny
aspekt – ludzie, którzy zaczynają
korzystać z „przygód” seksualnych w innych krajach, innych
kulturach, po powrocie do kraju,
zauważają, że to, co dotychczas
było dla nich satysfakcjonujące,
już im nie wystarcza. Ich piękna
żona, staje się dla nich nieatrakcyjna, podnieca ich za to niska
korpulentna kobieta z obfitym
biustem. Oczywiście nigdy by
się z nią nie pojawili na żadnym
bankiecie służbowym, ale w łóżku, okazuje się spełnieniem ich
marzeń.
Kobiety też ulegają takim przemianom?
Oczywiście. To dotyczy w równym stopniu obu płci. A nawet
poszedłbym dalej, bo przecież
nie możemy tu mówić wyłącznie
o środowisku heteronormatywnym. W biznesie, w korporacjach
pracuje wiele osób homoseksualnych, które spotykają się z
podobnymi problemami. Dodatkowo jeszcze borykają się z dylematami czy ukrywać swoje preferencje seksualne czy nie, a jeśli
nie, to jak rozdzielić zawodowy
„image” od „prywatnego”, ukrywać swojego partnera, czy nie.
Z jakimi najczęściej problemami zgłaszają się do pana ludzie
biznesu?
Mężczyźni najczęściej skarżą się
na brak erekcji lub przedwczesny wytrysk, kobiety na brak
orgazmu. Obie strony mówią
też często o obniżonym libido,
choć niekiedy nie kojarzą tego
np. ze środkami antydepresyjnymi, jakie zażywają, a to częsty
skutek uboczny takich leków.
Kobiety, zwłaszcza te z dużymi
potrzebami seksualnymi, skarżą
się na oziębłość swoich mężów,
choć ta również nie zawsze ma
swoją przyczynę w jakichś dysfunkcjach seksualnych. Niekiedy
mężowie kobiet sukcesu, przeżywają frustrację z powodu ich
lepszej pozycji zawodowej. Coraz częściej też kobiety, które postawiły na karierę i długo odkładały kwestię prokreacji na dalszy
plan, borykają się z problemem
zajścia w ciążę. Najpierw przez
wiele lat walczą ze strachem, że
ciąża może popsuć ich plany zawodowe, a później z lękiem, że
już jest za późno. Stawiają wtedy
wszystko na jedną kartę i zamieniają seks w formę służącą jednemu tylko celowi, a to również
nie służy zdrowym relacjom seksualnym. Staje się stresujące dla

się ze swoimi lękami. Nie muszą
się bać, że ktoś ich skrytykuje,
zawstydzi, ośmieszy, oceni negatywnie, że poniosą porażkę.

obojga partnerów.
Problemy seksualne komplikują relacje.
I to nie tylko te domowe, ale i te
w pracy. Spotykam się z przypadkami ofiar szantaży seksualnych.
Ktoś nagrał kogoś podczas kilkudniowego wyjazdu szkoleniowego, gdzie był alkohol i seks, a później wykorzystuje to, by osiągnąć
swoje cele w pracy, grożąc ujawnieniem kompromitujących filmików. Przychodzą do mnie ofiary
molestowania seksualnego. I od
razu zaznaczę, że nie dotyczy to
wyłącznie kobiet albo relacji szef
– pracownik. Z kolei osoby, które
już dużo doświadczyły w seksie i
zaczynają szukać nowych doznań
np. w BDSM, przychodzą z dylematem czy oby nie posuwają się
za daleko w swoich fantazjach
albo na ile mogą sobie pozwolić
na ich realizację, by nie wyrządzić
krzywdy sobie czy drugiej osobie.
A co z tymi, którzy ze względu
na pracę, w ogóle rezygnują z
trwałych związków?
Takich osób faktycznie przybywa,
ale to nie znaczy, że nie są aktywne seksualnie. Życie w dobie internetu i różnych internetowych

No tak, bo przecież dziś musimy być we wszystkim najlepsi.
Niestety takie przeświadczenie
sprawia, że ludzie zamykają się
w swoich iluzjach, izolują się od
innych, przestają ze sobą rozmawiać. To ostatnie właśnie najbardziej dziś kuleje w związkach
między ludźmi. Przychodzą później do mnie pacjenci i mówią, że
zgadzają się na seks z partnerem,
mimo wielkiego zmęczenia i w
duchu modlą się, by to trwało jak
najkrócej. A przecież czasem wystarczyłoby powiedzieć, że jest
się zmęczonym, że chętnie by się
do partnera przytuliło, ale na seks
nie ma się siły.
Gorzej, gdy zmęczenie jest permanentne.
Fakt, wówczas może to rodzić
kryzys. Wówczas warto byłoby
zastanowić się nad swoim stylem
życia i swoim zdrowiem, oraz nad
tym jak wpływa to na innych wokół nas.
Czy my nie jesteśmy dziś aby
odrobinę zbyt egocentryczni?
Seks ma służyć rozładowaniu
napięcia, a jak partner nie spełnia naszych oczekiwań, wymie-

Niektórym pomaga
odkrycie, że życie prywatne,
to równie ważna inwestycja co
praca i nie mniej istotny biznes,
niż ten związany z ich zawodową
karierą.
aplikacji pozwala na zaspokajanie potrzeb seksualnych z przygodnymi partnerami. Nierzadko
korzystając z aplikacji, która pozwala na spotykania w celach
kontaktów seksualnych, okazuje
się, że wybrana osoba znajduje
się sto metrów od nich, w tym samym biurowcu, dwa piętra niżej
czy przy biurku obok.
Nawet nie trzeba wychodzić z
firmy.
I tak się dzieje. Seks w biurze nie
jest dziś rzadkością. Ale wielu
singli w ogóle zamiast szukać
spełnienia seksualnego z innym,
nawet przygodnym partnerem,
woli masturbację, bo ta po pierwsze, wymaga mniej zachodu, a też
przynosi odprężenie, a po drugie,
nie muszą wtedy konfrontować

niamy go na lepszy model.
Myślę, że współcześnie często
nie doceniamy tego, co mamy.
Zbyt beztrosko podchodzimy do
naszych związków z innymi, zbyt
łatwo przychodzi nam porzucanie żon/mężów na rzecz innych
atrakcyjniejszych
partnerów.
Czasami przychodzą do mnie
mężczyźni, opowiadają o swoim małżeństwie, które z mojego
punktu widzenia wydaje się całkiem udane, naprawdę fajne, ale
oni narzekają, że żona ich nudzi.
I co wtedy?
Niektórym pomaga odkrycie, że
życie prywatne, to równie ważna
inwestycja, co praca i nie mniej
istotny biznes, niż ten związany z
ich zawodową karierą. Warto też,
by zrozumieli, jak działa chemia

miłości. Że namiętność nie może
być tak samo intensywna po wielu latach związku, jak na samym
jego początku. I że jeśli przez te
lata nie wypracują między sobą
innych ważnych dla związku
uczuć, wartości, jeśli nie będzie
między nimi szacunku, przyjaźni,
wspólnych celów, to wraz z ustaniem wielkiej namiętności, skończy się także bliskość i nie będzie
na czym dalej budować wspólnej przyszłości. Innym pomaga
sprowadzenie ich na ziemię. Zasygnalizowanie: „Hello, uważaj,
żebyś się na tym nie przejechał,
nie stracił tego, co masz”. Kiedy
takiemu mężczyźnie uzmysłowi
się, że jego rodzina to także biznes, być może nawet ważniejszy
od tego zawodowego, ale z pewnością wymagający nie mniejszej
uwagi i pielęgnacji, jak ten drugi,
i że być może to, że wiedzie mu
się tak dobrze zawodowo wynika właśnie z tego, że jego żona
przejęła gros domowych obowiązków, czasami to do niego
trafia. Ale bywa i tak, że partnerzy
wybierają łatwiejsze rozwiązania,
szybsze zaspokojenie własnych
potrzeb.

chowań, jakich wymaga od nich
biznes, i jakie później przenoszą
na życie osobiste, poszukując coraz bardziej intensywnych, urozmaiconych doznań. Gubią się w
tym. Nie wiedzą dlaczego tak się
dzieje. Nie rozumieją, że tu nie zawsze chodzi o seks i że seks jest
tylko pretekstem do tego, by zastanowić się nad innymi rzeczami
w swoim życiu.
Jak uświadomienie sobie źródeł problemów seksualnych
wpływa na pacjentów?
Starają się znaleźć równowagę
między życiem zawodowym a
osobistym. Dojrzeli do tego, aby
spędzać więcej czasu z rodziną,
wyluzować, częściej wyjeżdżać
na urlop. Część z nich nawet w
ogóle decyduje się rzucić pracę
w korporacji i diametralnie przewartościowuje priorytety.
Ich problemy seksualne wówczas się kończą?
Niektórzy z nich na pewno są na
dobrej drodze do ich rozwiązania.

Izabela Marczak
Prof. dr hab. n.hum. Zbigniew

I nie zdają sobie sprawy z tego,
że te potrzeby są sztucznie wykreowane?
Często nie mają o tym pojęcia.
Nie kojarzą faktu, że zmiany, jakie nastąpiły w ich życiu seksualnym i w ich oczekiwaniach z nim
związanych, wynikają np. z zewnętrznych stymulacji środkami
psychoaktywnymi, alkoholem,
skłonnością do ryzykownych za-

Izdebski – seksuolog, doradca rodzinny, kierownik Katedry Biomedycznych
Podstaw Rozwoju i Seksuologii UW,
kier. Katedry Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego,
współpracownik Kliniki Medycznej
WellNes Szpitala Medicover w Wilanowie, jedyny polski naukowiec będący
współpracownikiem Naukowego Instytutu Kinsey’a do Badań nad Seksem,
Płcią i Reprodukcją (Indiana, USA).
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Pracownik Roku
Kolejna wigilia firmowa za mną. Zawsze przed taką imprezą
strzelam sobie kilka głębszych dla odwagi. Uśmiechanie się
bez przerwy jest łatwiejsze, jak się trochę wypije. Na co dzień
jestem abstynentem, ale takie spotkania rodzą we mnie niemałe lęki. Szef, inni pracownicy, życzenia świąteczne… Jednym
słowem SZTUCZNOŚĆ w każdym calu. Trzeba się wspomagać.
Jestem pracownikiem IT i kołczuwydekoltowaną sukienkę, która
ję nowe szczurki. Jako że jestem
mówi „patrzcie!”. Niby wszyscy
typem odludka nie wychodzi mi
są zażenowani, ale patrzą, bo
zbyt dobrze interakcja z innymi
ma dobre ciało. Uprawia fitness
ludźmi. Aspołeczność to moje
i chce być drugą Chodakowską,
drugie ja, dlatego najczęściej rozalbo którąś z kolei, bo podobno
mawiam ze sobą, bo mamy pojest już ich kilka. Marcin, który
dobne zainteresowania.
rozmawia z najważniejszymi zaJestem dobrym pracownikiem,
granicznymi klientami w ogóle
dobrze wykonuję swoją pracę,
nie zwraca uwagi na dziewczyny
ale przesiadywanie w zamknięz openspace’a.
tym pomieszczeniu w piwnicy
Uważa się tam za lepszego, bo
nie sprzyja pogłębianiu stosunsprawił, że Pan Kanapka przyków międzyludzkich. W ogóle nie
chodzi bezpośrednio pod jego
sprzyja jakimkolwiek stosunkom,
biuro. Trzeba się umieć w życiu
jeśli wiecie o czym mówię.
ustawić. Chociaż, patrząc na nieCzasem przysyłają mi tylko kogoś
go uważam, że przydałaby mu się
na szkolenie, a rozmowy telefocodzienna przebieżka z piątego
niczne polegają na wypowiena parter, gdzie do tej pory czekał
dzeniu formułki „ Wyłącz i włącz
na wygłodniałych pracowników
komputer”.
„Buła”.
Marcin patrzy na dziewczyny z
Rzeczona impreza zaczęła się
góry, a one wpatrzone są w nieniewinnie. Usiadłem w strategiczgo jak w obrazek. Jest PiEM-em.
nym miejscu sali i zacząłem obserMoże to kwestia władzy. Władza
wację. Tacy ladzie jak ja uwielbiają
przyciąga.
obserwować, bo z tego właśnie
Zazdroszczę mu. Nie musi się
czerpią wiedzę o otaczającym ich
starać, a dziewczyny do niego
świecie. Siedząc tak i popijając
lgną. Na pewno dziś zaprosi jakąś
kawę – to bezpieczny napój, po
chętną do domu. Na kolację bez
większej ilości alkoholu robię się
śniadania, bo lubi spać sam. Tak
nerwowy - widzę jacy są ludzie.
słyszałem.
Na takich meetingach pokazują
swoje prawdziwe ja. Alkohol robi
Jest kilka nowych osób. Wszystkie
swoje.
przerażone, nie wiedzą czego się
spodziewać. Dwie dziewczyny i
Kaśka z trzeciego piętra zawsze
czterech facetów.
pokazuje co ma najlepszego.
Faceci pewnie myślą, że coś dziś
Ubierze
zaliczą, ale jak znam życie wrócą
do domu samotnie. Dziewczyny są całkiem ładne, ale nie w
moim typie.
Nikt do niech nie podchodzi.
Nowe osoby zawsze tworzą
nowa grupę w pracy. Bardzo
rzadko integrują się ze starymi
„wyjadaczami”, ale na pewno
pójdą razem na piwo po

wigilii i zacznie się ich „przyjaźń”,
która skończy się wraz ze zmianą
pracy. Smutna rzeczywistość.
Szef, wchodząc, zebrał burzę
oklasków. Mam nadzieję, że nie
widział braku moich złożonych
rąk, bo niedługo rozmowa roczna
i mogę dostać po premii. Nie lubię udawania, ale to rodzi czasem
pewne problemy, więc jednak
zmuszam się i też klaszczę. Niech
się cieszy i myśli, że ma moje
uznanie i szacunek.
Na początek przemówienie o
osiągniętych targetach, celach na
przyszłość, ambicji w działaniu,
bla, bla bla. Standardowa gadka.
Ogłoszenie pracownika roku
2016. Szef mówi o niedocenianiu
umiejętności, o dużym wkładzie
w rozwój firmy i nagle wypowiada moje imię.
„Pracownikiem roku 2016 zostaje
Tomasz! Zapraszamy na środek,
pokaż nam się, nie wstydź się!”.
Wszyscy myślą „Kim jest TOMASZ?”, „Mamy w pracy jakiegoś
TOMASZA?, ja żałuję tylko tego
klaskania, bo to może dlatego
wyciągnięto mnie z mojej strefy
komfortu.
Idę na środek, a udzie klepią mnie
po plecach, mówią „ Stary, dobra
robota!”, a w domyśle: „Kim jesteś
i co ty wiesz o życiu?” Nic dziwnego, że mnie nie kojarzą, skoro
znają tylko mój głos, a w realu odzywam się mało.
Mijam ostatni rząd ludzi, szef wyciąga rękę do uścisku. Bełkoczę
coś o wdzięczności za to, że tu
jestem i takie tam. Tylko tyle jestem w stanie powiedzieć. Nadal
w szoku.
Ludzie mi gratulują. Myślę, że
moje życie się zmieniło. W końcu
znajdę przyjaciół. Dziewczynę.
W końcu taki sukces nie może
przejść bez echa … Już zacząłem
sobie wyobrażać jak biegnę boso
po łące z moją dziewczyną, astystentką szefa – Elwirą…
Szef wyszedł, wyszło też uznanie
innych współpracowników.
Warto trzymać z Pracownikiem
Roku, ale tylko przy szefie. Po
wyjściu szefa wszystko wraca do
normy, ludzie piją więcej, niektórzy wracają do domu, a ja wracam
do swojej piwnicy, bo tam się
czuję najlepiej. Ale nie sam. Dziś
wracam z dyplomem „Pracownika Roku” i czuję się jak w podstawówce, kiedy „Złota Odznaka
Czytelnika i Pisarza” nie znaczyła
kompletnie nic i karmiła tylko
„ego” małego dziecka, a teraz uzyskany tytuł karmi „Ego” dużego.

rys: Zaprojektowane przez Freepika

Ż. „zozol”
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Korpo XXI wieku
Świat się zmienia, korpo też.
Chyba… Nie do końca jesteśmy pewni i w związku z tą
niepewnością redakcja „Głosu
Mordoru” ogłasza konkurs na
NAJLEPSZE BIURO WARSZAWY 2017!
Pytacie, „Po co to”. Odpowiadamy:
nasza redakcja, która z niejednego
korpo chleb jadła i niejeden open
space zwiedziła, chce dać Wam możliwość pokazania, że nowoczesne,
designerskie biuro, gdzie pracownicy czują się jak w domu, jest dziś
możliwe, a nawet się opłaca! Czy
szefostwo w Mordorze o tym wie?
Co na to Wola? Aleje Jerozolimskie?
A widzieliście nowy siedzibę MediaComu?
Takie korpo ma sens, co przyznaje
jego Administration Director, Grzegorz Gaj:– Głównym powodem
stworzenia takiego właśnie biura
była poprawa jakości pracy. Chcieliśmy, by osoby zatrudnione u nas
dobrze się tu czuły i chciały z nami
zostać jak najdłużej. Prócz tego, budynkiem, jego wyglądem i komfortem pracy w nim, chcemy budować
naszą markę na rynku. Na takim
układzie korzysta zarówno pracodawca, jak i pracownicy, którzy bardzo sobie cenią nasze rozwiązania
architektoniczne.
Bo jeśli dziś pracodawca chce
uchronić się przed odejściem
swego najlepszego pracownika do strefy jednoosobowych
firm typu hand made, to musi
zadbać o jego komfort w biurze!

fot: Brain Embassy

Jeśli i Ty jesteś tego świadoma/y, to
do końca marca masz czas na wysłanie nam swojego zgłoszenia. Jury
złożone z ekspertów będzie wizytowało i oceniało każdą kandydaturę,
dodatkowo powstanie platforma,
gdzie głosować będą mogli pracow-

nicy. Na łamach GM będą prezentowane biura biorące udział w konkursie, a ostateczne wyniki zostaną
ogłoszone w maju. Na najlepszych
czekają nagrody aż w pięciu kategoriach!
Pokażcie nam jak u Was jest, a my
tymczasem pokażemy Wam jak było,
jak bywa i jak być może. Zacznijmy
więc od brutalnych, polskich realiów.
Choć w ustroju słusznie minionym
zdarzały się architektonicznie perełki, to jednak peerelowskie biurowce
po wkroczeniu Polski na ścieżkę kapitalizmu okazały się przestarzałe,
niefunkcjonalne i źle zlokalizowane.
Po 1989 roku nowe biurowce zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu.
Ich rentowność była ogromna, co
niekoniecznie sprzyjało wzrostowi
troski o dobro pracownika. Mimo
wszystko w kwestii dorastania do
standardów zachodnich dzielnie
pięliśmy się przez całe lata 90. XX
wieku i początek XXI wieku. Ostatecznie doszliśmy do takiego poziomu, że naprawdę nowoczesnego,
designerskiego i komfortowego
biura w Warszawie ze świecą szukać.
– Absolutna większość biurowców
jest budowana przez deweloperów,
a ci na poziomie projektu starają się
zazwyczaj stworzyć budowlę, która będzie mogła spełniać wymogi
różnorodnego, szerokiego grona
najemców – mówi Michał Borowski,
ostatni naczelny architekt ms. Warszawy. – Ponadto Miasto Warszawa
nie może w żadnym stopniu wpływać na deweloperów, by ci tworzyli
lepsze biurowce. Zatem specjalne
dostosowanie budynku pod potrzeby pracowników określonej branży
jest dziś w Polsce wielką rzadkością.
I jeśli coś się zmienia na tym polu na
dobre, to naprawdę są to małe zmiany – podkreśla architekt.

Na Zachodzie sytuacja wygląda całkiem inaczej, co dobitnie pokazują
statystyki:
– W Europie Zachodniej na jednego
pracownika przypada standardowo
10-12m2, w Stanach Zjednoczonych blisko 20m2, natomiast w Polsce 6-7m2. Niestety u nas wciąż na
wszystkim się oszczędza – przyznaje
ze smutkiem prof. dr hab. inż. arch.
Maciej Złowodzki, dyrektor Instytutu
Projektowania Architektonicznego
Politechniki Krakowskiej. – Tę złą tendencję widać również w dostosowywaniu projektów do polskiego prawa. Dla przykładu, w przestrzeniach
biurowych, gdzie pracują więcej niż
cztery osoby, wysokość pomieszczenia w świetle powinna wynosić
minimum 3m, a gdy występują
czynniki szkodliwe, drukarki, urządzenia wydzielające ozon itd., winno
to być minimum 3,30m. Natomiast
w polskich biurach niezwykle często
spotykamy się z wysokością nieodległą od 2,50m, czyli wartością, która
dopuszczana jest przez prawo wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach!
– podkreśla prof. Złowodzki.
Pozornie praca pod szyldem tej
samej korporacji w Londynie i Warszawie nie powinna się zbytnio różnić. Wielkie przedsiębiorstwa mają
bowiem swoje standardy, które w
dużej mierze normują układ ich biur.
Jednak te zasady dość powoli spływają do krajów bloku wschodniego,
więc City i Mordor to zdecydowanie
dwa różne światy. – Zachodnie korporacje w pewnym momencie zrobiły badania, z których wynikało, że
w czasie normalnego dnia pracy aż
20 procent stanowisk nie jest zajętych; czasem pracownicy przebywają na spotkaniu z klientem, czasem
na zebraniu, na urlopie, zwolnieniu
chorobowym itd. Wówczas wolne
stanowiska generują koszty, będąc
nieużywane – tłumaczy dr inż. arch.
Anna Taczalska z IPA PK. – By to
ograniczyć, zaczęto promować tzw.
„biura aktywne”, które podporządkowane są konkretnym czynnościom,
a nie pojedynczemu pracownikowi.
Jest to z jednej strony rozwiązanie oszczędne dla pracodawcy, a z
drugiej efektywne dla pracownika,
ponieważ pracuje w miejscu maksymalnie przystosowanym do tego,
czym się akurat zajmuje – dodaje.
Innym nowatorskim rozwiązaniem, powszechnie stosowanym

fot: Brain Embassy

o biurze przyszłości
i szarej rzeczywistości

na Zachodzie, jest hot desking, czyli
układ biura, w którym mamy wiele
małych stanowisk i wiele różnego
typu pomieszczeń. Ze względów
bezpieczeństwa przy określonych
stanowiskach zamiast Internetu zamontowany jest intranet, co chroni
firmę m.in. przed wyciekiem danych.
– Organizacja pracy wygląda tu tak,
że pracownicy chodzą między salami przystosowanymi do określonych zadań, np. do konferencji lub
spotkań z klientem, a sekretariat wyznacza im miejsca przy konkretnych
biurkach, gdzie mogą wgrać swoje
dane do intranetu, po czym mogą
wyjść i kontynuować pracę w innych
pomieszczeniach – wyjaśnia prof.
Złowodzki.
Mimo wszystko mamy w Polsce kilka
ciekawych wyjątków, które odznaczają się nie tylko funkcjonalnością
i niezwykłym wykończeniem, ale i
interesującą historią. Takim przypadkiem jest m.in. biurowiec „Fokus Filtrowa”, którego budowa zakończyła
się w 2001 roku. – Ten warszawski kolos pod kątem kubatury był jednym
z największych budynków w Polsce
– mówi prof. Złowodzki. – I choć cały
projekt zrealizowano zgodnie z ówczesnymi normami, to po pewnym
czasie, pracownice zbuntowały się i
zażądały uzupełnienia funkcji o pomieszczenia higieniczne, mając na
uwadze przeznaczenie przestrzeni
do pracy nie tylko ośmio-, ale i nawet
czternastogodzinnej.
Nie wszyscy mają jednak na tyle odwagi, możliwości czy mocy sprawczej i praca w warszawskim korpo
na początku XXI wieku, to nie bajka.
– Praca w biurze była istnym koszmarem – skarży się Justyna, była pracownica firmy przy Domaniewskiej
45. – Typowy open space, wszędzie
szarość, brak miejsc do rozmowy telefonicznej i stały problem klimatyzacji. Jedni chcą cieplej, inni zimniej,
a temperatura wszędzie musi być
taka sama, bo taki standard biura. W
efekcie siedzi się w gorącu lub mrozie i marzy o wyjściu na zewnątrz –
dodaje Justyna.
Do podobnych wniosków dochodzi

Marcin, który jeszcze dwa lata temu
męczył się w sąsiednim biurze przy
Domaniewskiej 52. – Po standardowym godzinnym stresowaniu się w
korkach wchodziłem się do biura,
gdzie mogłem dożynać mój układ
nerwowy. Oczywiście temperatura
zawsze dostosowana do koleżanki,
która nie wyobrażała sobie przyjścia
do pracy inaczej niż w spódniczce i
koszulce z dekoltem do pępka. Czyli
tropiki. Poza tym, przed rozpoczęciem tam pracy nie wiedziałem, że
urządzenia biurowe mogą wydawać
z siebie tyle hałasu. Drukarki, komputery i inne ustrojstwa nie dawały
ci zapomnieć, gdzie jesteś – pointuje
Marcin.
Dzisiejszy obraz dzielnic biznesowych na Zachodzie każe nam jednak
przewidywać, że i nasz rodzimy Mordor za jakiś czas zmieni się na lepsze.
Nowoczesne przestrzenie biurowe,
mieszczące się np. w francuskim la

Défense, nie są projektowane już
tak, by wcisnąć w danym miejscu
maksymalną liczbą pracowników.
Wewnątrz stosuje się innowacyjne
rozwiązania, a i z zewnątrz dba się o
wygląd, funkcjonalność, tworzenie
prestiżu danego miejsca. Współczesne biuro jest ściśle dostosowane do potrzeb zatrudnionych czy
charakteru ich pracy. – Jeśli chodzi
o unikatowość wnętrza, to w przypadku branży technologicznych naprawdę warto się postarać bardziej,
by zatrzymać cennego pracownika
– podkreśla Bogusz Parzyszek, CEO
w Workplace Solutions. – Oczywiście bardziej nie znaczy drożej, liczy
się pomysł. Natomiast tam, gdzie
pracownicy wykonują powtarzalne
prace, stawiać się powinno na funkcjonalność, obniżenie czynników,
które powodują rozproszenie uwagi.
Świat się zmienia… Wasze korpo też?

Derek Barłowski

KONKURS

NAJLEPSZE BIURO
MORDORU 2017
Pochwalcie się
co się kryje za szklanymi szybami waszych
biurowców?
Wyłonimy najfajniejsze i najbardziej przyjazne
pracownikom biura
na miarę XXI wieku!
*Zgłoszenia przyjmujemy do końca marca. Zgłaszać biura mogą
zarówno pracownicy jak również właściciele biur.
**Kapituła podczas wizytacji wyłoni laureatów w 5 kategoriach.
***Dodatkowo na specjalnej platformie internetowej odbędzie się
równoległe głosowanie pracowników na najbardziej przyjazne biuro
ich zdaniem.

GŁOS

MORDORU

zgłoszenia przyjmujemy na redakcja@glosmordoru.pl

REKLAMA
REKLAMA

www.glosmordoru.pl
www.glosmordoru.pl

GŁOS MORDORU

09

10

GŁOS MORDORU

www.glosmordoru.pl

Stokowy lans i bounce
Za oknem śnieg, w kalendarzu zima, na koncie trochę grosza,
a w ogólnym rozliczeniu nieco wolnego do wykorzystania.
Spoglądasz zatem w organizer i stwierdzając brak perspektywy
fakapu w najbliższych tygodniach, nieśmiało zwracasz się do
przełożonego z prośbą o ten upragniony, mityczny wręcz urlop.
Koleś również stwierdza, że nawet bez twej osoby (oczywiście)
„skrajnie strategicznej dla losów korpomatki” , fakap jest
niemożliwy, więc dostajesz apruwala na całe sześć dni wolnego!
Dokładnie o tym marzyłeś!
No i myślisz… Ziemia Salzburska,
Alpy Berneńskie, a może włoski Tyrol? Przecie nie po to zapieprzasz
przez cały rok, sześć dób w tygodniu, z grubymi nadgodzinami,
jako „skrajnie strategiczny dla losów
korpomatki” pracownik, żeby teraz
na urlop jechać w jakieś tam Tatry! A
poza tym jesteś wytrawnym narciarzem i co by nie mówić, daleko ci do
„januszy” białego szaleństwa. Więc
przemyślisz to wszystko jeszcze wiele razy, bo choć cenisz sobie dobrą
zabawę, to raczej ostrożnie liczysz
każdą wydaną złotówkę (z pominięciem małych wyskoków na drina z
innymi korpoludkami – tak raz, dwa,
maks pięć razy w tygodniu), by za
lekko ponad miesiąc, totalnie przygotowany, wyruszyć w góry!
Lecz wpierw priorytety! Czyli: z kim

na tę roczną podróż życia się wybierzesz? Pytasz kolegów z pracy – jadą,
ale nie wtedy kiedy ty. Pytasz kolegów spoza pracy – jadą, ale z rodziną. No ale przecież masz 30 lat, do
cholery jasnej! Więc odpowiedzialnie i dojrzale instalujesz tindera, by
znaleźć wybrankę serca (na niniejszy
wyjazd). Twoje wymagania wobec
przyszłej partnerki to: dyspozycyjność, sprawność narciarska i – co
najważniejsze – prezencja. Wszakże
fotki z urlopu trzeba będzie pokazać
każdemu! Z czym wiąże się kolejny punkt przygotowań – właściwy
ubiór.
Robiąc spożywczy szoping w Tesco, spoglądasz na witryny sklepów
sportowych i stwierdzasz, że wszystkie narciarskie ubranka, które kryje
twoja szafa, zupełnie nie pasują do

tego, co się teraz sprzedaje. Ergo:
musisz zrobić porządne zakupy, bo
inaczej będziesz niemodny! Wchodzisz do sportowego i dowiadujesz
się, że bez posiadania ergonomicznej, termoaktywnej, bezszwowej
bielizny narciarskiej, wyjazd w góry
praktycznie nie ma sensu. No ok…
Prosisz o trzy komplety. Ekspedientka gratuluje ci wyboru, bo akurat
mają promocję i płacisz jedynie 600
zł. Twoja radość jest umiarkowana.
Ale to nie koniec. Bo na liście zostały
jeszcze spodnie, kurtka i buty. Pani
ekspedientka doradza zakup całego
zestawu, bo rozsądniej i promocja,
oczywiście. A co teraz jest w modzie?
Dla mężczyzn ciemny niebieski kolor
i techniczne wzorki. Poza tym materiał musi być dobrze przystosowany,
zapewniający idealną termoregulację ciała, nie może być podatny
na wilgoć i oczywiście wszystko ma
być fit! Jeśli jesteś parszywym grubasem, to przypomnij sobie, po co
twoja korpomatka dała ci kartę multisport(!)… lub ewentualnie wybierz
takie ubranie, które choć trochę
zamaskuje niedoskonałości ciała. Ty
akurat, będąc „skrajnie strategicz-
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BADAMY MOŻLIWOŚĆ
URUCHOMIENIA
BEZPOŚREDNIEGO
SZYBKIEGO POŁĄCZENIA
AUTOBUSOWEGO
DO „MORDORU”

z Karczewa przez Otwock, Józefów, Falenicę.

Czy korzystałbyś regularnie
z takiego połączenia?
Oddaj swój głos na:
facebook.com/minibus.karczew
Wszelkie pytania, propozycje i sugestie prosimy
przekazywać telefonicznie bądź mailowo:

(0 22 ) 780 99 33 | rozklady@minibus.com.pl

nym dla losów korpomatki” pracownikiem, często niedojadasz i jeszcze
brzuszka się nie dorobiłeś, więc bierzesz zestaw dla „normalnych ludzi”:
dwa polarki, dwie kurtki i spodnie z
kolekcji „winter 2016/2017 for men”.
Razem z bielizną płacisz dwa tysie,
bo promocja… W drugiej kasie jakaś
pani za niemal identyczny zestaw –
tylko że z kolekcji „winter 2016/2017
for women” – buli prawie dwa razy
tyle. Nie dziwi cię to. Już nawet kiedyś o tym myślałeś i stwierdziłeś, że
skoro kobiety przepijają zazwyczaj o
wiele mniej kasy niż faceci, to ogólny rachunek musi się zrównoważyć
m.in. w wydatkach „na wygląd”. A
jak już jesteśmy przy kobietach…
to po zakupie najbardziej modnych
butów narciarskich w całym pasażu
dochodzisz do dwóch wniosków:
od każdej branej-pod-uwagę part-

skich również sukcesy. Po dwóch tygodniach tinderowych poszukiwań
udało ci się znaleźć ładną, niezbyt
inteligentną, zupełnie niepodzielającą twoich pasji dziewczynę, która
świetnie prezentuje się w narciarskim ubraniu! Po kilku dniach znajomości okazuje się, że jest też niezła w
łóżku, więc w sumie sprosta wszystkim twoim oczekiwaniom. Z jednym
tylko „ale”: lubi gadżety. Trochę cię to
martwi, bo to kolejne wydatki i trochę cię to cieszy, no bo przecież gadżety na foci zawsze w cenie. Zatem
kupujecie sobie narciarskie etui na
ajfony, zimowe breloczki i inne akcesoria – od turbomodnych czapek
po superwytrzymałe uchwyty na
karnet. Tu akurat, przypadku pana,
ekspedient instruuje, iż dodatki w
tym sezonie powinny być bardzo kolorowe, a najbardziej ceni się rzeczy

Ekspedientka gratuluje
ci wyboru, bo akurat mają
promocję i płacisz jedynie 600 zł.
Twoja radość jest umiarkowana.
nerki będziesz wymagał jej fotki w
pełnym narciarskim outficie (po tych
butach już nie stać cię na kompletowanie ubioru drugiej osoby) – to
raz; a dwa – większość fotek, które
uczynisz na urlopie, będzie zrobiona
w pełnym planie (te zasrane buty to
jednak inwestycja, która musi „się
zwrócić”).
W domu otwierasz szafę i rzucasz
okiem na narty. Jeszcze pięć lat temu
były nowe. Ale to tylko narty, przecież. Najwyżej do fotek będziesz je
trzymał na sztorc, ślizgami do obiektywu. Nikt się nie skapczy, że sprzęt
jest troszeczkę stary. Po cichu sam
sobie gratulujesz tej idei – właśnie
zaoszczędziłeś kilka tysięcy złotych!
W kwestii relacji urlopowo-partner-

„z neonowym połyskiem”. W efekcie
bierzecie prawie wszystko „z neonowym połyskiem”.
Czas leci, a tym – wraz ze swoją
urlopową partnerką – nareszcie decydujesz się na konkretne miejsce.
Niestety wszystkie zachodnie kurorty są albo już dawno zabukowane,
albo w takiej cenie, że aż robisz się
czerwony. Jakimś cudem udaje ci
się wyhaczyć miejscówkę w Tatrach
Wysokich na Słowacji – niby jeszcze
Tatry, a już zagranica („zagranica” –
słowo-klucz)! Oczywiście zarezerwowanie 5 dni w hotelu na kilka tygodni przed przyjazdem i tak spłukuje
cię do tego stopnia, że musisz wziąć
chwilówkę na paliwo i wyżywienie,
ale trudno… Najważniejsze, że masz

modne rzeczy, ładną dziewczynę i
aparat.
Ostatecznie wyjeżdżasz! (Z nią). W
Tatrzańskiej Łomnicy jest pięknie,
kulturalnie, sporo doświadczonych
narciarzy. Częściej słyszysz język
polski niż jakikolwiek inny. W kurortowej akustyce cieszy cię także,
iż mimo programu 500+ ilość piskliwych bachorów na stoku nie
zwiększyła się drastycznie. Jedynymi
miejscami, gdzie można zaobserwować skutki 500+, są chyba położone
w okolicy bary, gdzie nie obejdzie się
bez wieczornych pijackich śpiewów
polskich, tradycyjnych rodzin. Chcąc
nie chcą pierwszego dnia wycieczki,
wraz ze swoją partnerką, dołączasz
do tego chóru, bo jesteś patriotą.
Nazajutrz przychodzi czas na zjazd.
Niestety zapomniałeś dać w Polsce
nart do smarowania, a tutaj już się
nie będziesz „wykosztowywał”. Z
pomocą przychodzi stara, dobra
świeca. Wjeżdżasz razem z nią na
szczyt, gdzie robicie sobie kilkanaście fotek, po czym entuzjastycznie
oddajesz się szusowaniu. Jeden
zakręt, drugi, trzeci, jak za starych
dobrych czasów, czwarty, piąty i JEB!
Coś trzasnęło. Najpierw raz, później
jeszcze raz. Przejechałeś twarzą po
stoku tak z 50 metrów, a później leżałeś. Gdy opatrywali cię ratownicy,
twoje okulary świeciły „neonowym
połyskiem”. Lecz nie zrobiłeś już im
foci, bo złamałeś rękę, a konkretnie
to prawą rękę i lewą nogę. Niestety
zapomniałeś, że ciągłe siedzenie
przy mordorowym biurku i pilnowanie swojej „skrajnie strategicznej dla
losów korpomatki” pozycji, nie da
ci dobrej formy narciarskiej, a większość swojego urlopu będziesz musiał przesiedzieć w gipsie, w domu.
No przynajmniej twoja urlopowa
dziewczyna dostanie kilka dni samotnego pobytu w górach… wśród
wielu przystojnych narciarzy, może
nawet spoza korporacji.

Derek Barłowski
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BESTIARIUSZ SŁUŻEWIECKI
Ni to wał ni to koń
Już słyszę: „Witaj w klubie!”
Bo zapewne tak jak ja,
większość pracowników też
pracuje w Mordorze, w jednym
z licznych biurowców tej przedziwnej krainy. Zajmuję jedno
ze stanowisk na tzw. „otwartej
przestrzeni” (open space – dla
bardziej nowoczesnych), przed
sobą mam monitor komputera,
a wokół ścianki, które odgradzają mnie od reszty świata,
gdy tego potrzebuję.
To przemyślna konstrukcja, która
została zaprojektowana tak, bym
mógł obserwować co dzieje się
wokół mnie, gdy siedzę wyprostowany i odciąć się od otoczenia,
gdy pochylę się nad pracą, czyli
klawiaturą komputera.
W pomieszczeniu jest nas osiemnaścioro pracowników, każdy z
nas reprezentuje odmienny, charakterystyczny gatunek. Razem
tworzymy coś na kształt bestiariusza, zbioru biurowych stworów, które po wnikliwszej analizie
REKLAMA

mogą obalić, a przynajmniej zweryfikować teorię ewolucji Darwina.
Przypuszczam, że większość z nas
rozpozna te typy i znajdzie analogie w swoim otoczeniu. Dziś pod
lupę weźmy WAŁKONIA - nazwa
umowna, po części przypadkowa.
Jest to osobnik z reguły sympatyczny i mało szkodliwy. Jego niska szkodliwość wynika z nikłej,
praktycznie niezauważalnej aktywności w kwestiach zawodowych. Przypadek ten doskonale
potwierdza powiedzenie: „Nie
popełnia błędów ten, kto nic nie
robi”. Można więc nazwać ten
gatunek bezbłędnym. WAŁKOŃ
z reguły jest postacią ( w pełni zasługuje na to miano, jest to osoba
charakterologicznie pełna i skończona) sympatyczną, a gracja i
urok z jakimi unika pracy potrafią
nie raz zachwycić. Pomysłowość
w wynajdowaniu innych zajęć niż
pożądane przez przełożonych jest
u niego na najwyższym poziomie.
Często nie sposób wyjść z podziwu obserwując ten taniec –slalom,

w czasie którego perfekcyjnie
ominie wszelkie obowiązki służbowe. Nie da się więc nie docenić
jego kreatywności, której często
brakuje innym, tym solidnym i
pracowitym.
WAŁKOŃ w czasie gorszych dni,
gdy nie jest w formie, ogranicza
się do przeglądania stron w intrenecie lub skupia się na dość
biernym pozorowaniu pracy. To
niesamowite, że może cały dzień
przesiedzieć przed monitorem z
zamkniętymi oczami i nie zasnąć,
lub obserwować kursor, którym
powolnymi ruchami zakreśla niewidzialne kółka i inne figury.
W czasie dni wzmożonej aktywności WAŁKOŃ okazuje się często
bardzo pomocną osobą. Chętnie
zaparzy koleżance czy koledze
kawę lub herbatę, skoczy do sklepu po mleko, bułkę, czy cokolwiek
innego. Korzyści z tego powstają
z dwóch stron. My otrzymaliśmy
pomoc, a on czuje się potrzebny.
Dodatkowo posiada nieograniczone zasoby informacji na te-

maty kadrowe i quasi - kadrowe,
czyli kto z kim, jak często, gdzie i
po co. Jego tajemna wiedza tworząca drugi obieg gwarantuje, że
zawsze będzie miał dla nas jakąś
ciekawą historię. Jego chęć dzielenia się swoim zasobem wiedzy jest
tak duża, że nie przepuści żadnej
okazji, by nam to okazać. Gdy zobaczy kolegę z pracy w SKM-ce lub
autobusie, automatycznie zrywa
się i podbiega do niego radosny
i duchowo zafafluniony ze szczęścia niczym mops, bo ma z kim
podzielić się swoimi rewelacjami.
Nie przepuści okazji, nawet gdy

pędzimy do toalety myśląc o jednym (jedynka), albo drugim (dwójka). Zatrzyma nas choć na chwilę,
by wymienić przynajmniej kilka
słów, lub by z twarzą pełną dumy
ostrzec, wskazując drzwi toalety:
„Na twoim miejscu teraz bym tam
nie wchodził”.
WAŁKOŃ, ten ptak kolorowy mimo
pozornej bezczynności wnosi do
pracowniczej przestrzeni barwy,
dzięki którym pracuje się sympatycznie i weselej, a wydajność pozostałych pracowników (choć ciężko to zmierzyć) zapewne wzrasta,
gdy mamy go w swoim otoczeniu.

Potrafi sprawić, że najbardziej szary i ponury dzień nabiera blasku.
Nie można mu więc odmówić
wkładu, jaki wnosi w funkcjonowanie firmy. Apeluję więc o ochronę tego rzadkiego gatunku i dbałość o to, by nie czuł się odmienny
w nawet najciężej pracującej
grupie. Pozwólmy mu być częścią
naszego zespołu, współojcem sukcesu, który okupiliśmy ciężką pracą. Doceńmy jego wkład, którego
tylko pozornie nie ma.

M. Bąk
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UCIEKINIER Z MORDORU

Specjalista od rozciągania czasu
Skoro się spotykamy, to
znaczy, że jesteś jednym z
„uciekinierów”, ale zapytam
cię wpierw, jak trafiłeś do
korporacji?
Bartosz Marek Kochanowski: Zawsze mnie ciągnęło do korpo. Jako
człowiek ambitny, miałem nadzieję,
że praca w takim miejscu pozwoli
mi się rozwijać i systematycznie
piąć po drabinie kariery. Jeszcze w
czasie studiów na politechnice, każde wakacje wykorzystywałem na
staże w rozmaitych przedsiębiorstwach. Była fabryka telewizorów,
przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, duża firma konsultingowa, w
której zdobyłem certyfikat audytora ISO, itp. Studiowałem informatykę, ale nie chciałem się ograniczać
tylko do jednej dziedziny. W 2002
roku zgłosiłem się do konkursu
PwC „Grasz o staż” i byłem wśród
laureatów. Dzięki temu trafiłem
do dużej francuskiej korporacji na
stanowisko młodszego kierownika
projektu.
Marzenie się spełniło.
Tak. I byłem z tej pracy bardzo zadowolony. Piąłem się, angażowałem w rozmaite przedsięwzięcia,
miałem tysiące pomysłów, czułem,
że jestem do tej pracy stworzony.
Kiedy więc dwa lata później zostałem przez swojego szefa zaproszony na spotkanie, byłem pewny
awansu.
Udało się?
Szef oświadczył mi, że od jakiegoś
czasu, ktoś robi mi czarny PR. Donosy na mnie były niedorzeczne,
np. takie, że nie stawiam się w pracy. Przychodziłem do niej o 8.00, a
wychodziłem najczęściej o 23.00.
Kompletny absurd. Potrafiłem się
obronić, ale byłem na tyle zawiedziony, że nawet mi się nie chciało
walczyć. Straciłem rzecz najcen-

niejszą - zaufanie do tej firmy. Odszedłem niemal z dnia na dzień i…
zostałem z niczym.
Cios.
Owszem, choć nie martwiłem się,
że nie uda mi się znaleźć innego
zajęcia. Jako informatyk, dość szybko znalazłem nową pracę, tyle że
tamtą naprawdę lubiłem i czułem
żal, że ją straciłem. Niemniej wtedy
właśnie obiecałem sobie, że nigdy
więcej nie pozwolę na to, by uzależnić się od jednej firmy, jednego
źródła dochodu.
Kolejna praca też była w korpo?
To były zaawansowane projekty
IT dla dużej firmy państwowej, ale
czasowo było jeszcze gorzej niż
w poprzedniej. Praca od 6.00 do
23.00. Wiedziałem, że długo tak
nie pociągnę, że muszę szukać jakiejś alternatywy i zabezpieczenia,
żeby znów nie zostać na lodzie.
Zacząłem więc dwa typy działań.
Po pierwsze, rozkręcałem małe własne biznesy typu: reselling, prowadzenie sklepu internetowego, po
drugie, podejmowałem się różnych
projektów zewnętrznych związanych np. z doradztwem strategii IT
czy wdrożeń systemów zabezpieczeń.
Czyli cały czas pracowałeś w dużej firmie i szukałeś innych możliwości?
Dokładnie. Szukając, analizując
sytuację na rynku, poznając dzięki
zleconym projektom wiele różnych firm, w pewnym momencie
zainteresowałem się rynkiem nieruchomości, branżą budowlaną.
Zarabiałem wtedy w korpo niezłe
pieniądze, zainwestowałem w budowę domów, w ziemię i dobrze
na tym wyszedłem. Dzięki temu zyskałem zabezpieczenie. Dziś nawet,
gdybym był bez pracy, mam kilka
nieruchomości komercyjnych i kil-

ka turystycznych, które co miesiąc
generują zyski.
Mogłeś już rzucić korpo…
Mogłem, ale tego nie zrobiłem.
Nadal udawało mi się ogarniać i
jedno, i drugie, więc nie widziałem
powodu, by z czegoś rezygnować.
Zauważyłem natomiast, że im bardziej przedsiębiorczy jestem na
zewnątrz, tym bardziej efektywny
jestem w pracy korporacyjnej.
Jak to?
Kiedy zaczynasz prowadzić swój
własny biznes, musisz wiele rzeczy
ogarniać samodzielnie, na wielu
rzeczach się znać, wiele spraw koordynować. To niesamowicie rozwija,
daje inną perspektywę patrzenia
na pracę, zarządzanie, planowanie. Dlatego sądzę, że duże firmy,
chcąc mieć dobrych managerów
powinny zatrudniać praktyków,
ludzi, którzy mają doświadczenie
w prowadzeniu własnego biznesu.
Nawet jeśli im on się nie udał, to i
tak widzą więcej i potrafią więcej,
niż manager – teoretyk.
To kiedy w końcu odbyła się ta
wielka ucieczka z korporacji?
Właściwie wtedy, kiedy uznałem, że
mój biznes rozwija mnie i absorbuje
bardziej niż praca w dużym przedsiębiorstwie. Ale dorastałem do tej
decyzji bardzo powoli. Budowałem
kolejne domy, lokale usługowe i
zajmowałem się ich wynajmowaniem. To właśnie wynajem lokali
sprawił, że w mojej głowie zrodził
się pomysł na kolejny biznes.
Opowiadaj.
Dziewczynie, która chciała ode
mnie wynająć lokal, marzyło się
rozkręcenie w nim prywatnego
żłobka. Zaczęliśmy rozmawiać o
tym jak to sobie wyobraża, ja dopowiadałem swoje pomysły. Zauważyłem, że jest niepewna, że

choć ma świetny pomysł i zapał,
samodzielne rozkręcenie tego biznesu ją przerasta. Postanowiłem jej
pomóc, doradzając nawet w takich
kwestiach jak urządzenie lokalu.
W efekcie udało jej się stworzyć
najlepszy żłobek w okolicy, który
z sukcesem działa już kilka lat. Jej
przypadek sprawił, że wtedy po raz
pierwszy pomyślałem, że może ja
mam do tego dryg i że może takich
osób, jak ta dziewczyna jest więcej.
I wtedy wpadłeś na pomysł, by
sprzedawać czas?
Był rok 2009. Pomysł zrodził się
wtedy, ale jak wiadomo jedna jaskółka wiosny nie czyni. Musiałem
się przekonać czy faktycznie byłoby zainteresowanie na moje usługi
doradcze w zakresie pomagania
ludziom w założeniu i prowadzeniu własnej firmy, i czy ja stanę w
tej materii na wysokości zadania.
Kolejne przypadki pozytywnie potwierdziły i jedno, i drugie. Zwieńczeniem tego było powstanie marki kup-czas.pl.
Co to znaczy kupić sobie czas?
Powiedzmy, że masz świetny pomysł, a nawet wiele świetnych pomysłów na własny biznes, ale wciąż
to odkładasz, bo np. pracujesz w
korporacji i nie masz już czasu, ani
mocy przerobowych na nic poza
nią. A może też po prostu nie masz
odwagi, bo czujesz, że brakuje ci
wiedzy albo cierpliwości do rozkręcenia własnej działalności. Może
też nie potrafisz zweryfikować swoich pomysłów i ich rentowności,
więc dlatego nie podejmujesz tego
pierwszego ważnego kroku w stronę uniezależnienia się i „pracy na
swoim”. Moja obecna działalność
rozwiązuje te problemy i rozwiewa
obawy we wszystkich sferach życia
firmy. Rola właściciela/pomysłodawcy ogranicza się de facto do
krótkich bieżących, popołudnio-

wych konsultacji z zespołem prowadzącym. Kiedy właściciele czują
się na siłach przejąć stery, oddajemy je im.
Dlaczego to właśnie ten biznes
sprawił, że uwolniłeś się od korpo?
Cierpię na pewien rodzaj biznesowego ADHD. To znaczy, że potrzebuję wciąż nowych wyzwań,
nowych sposobów na rozwijanie
siebie i budowanie organizacji.
Moja działalność całkowicie zaspokaja te potrzeby, bo w sumie stworzyłem firmę, która wciąż stwarza
czy uczestniczy w konstruowaniu
nowych działań biznesowych. To
jest szalenie wciągające i inspirujące, bo różnorodne. Nie można się
nudzić i człowiek cały czas czuje się
potrzebny, a to z kolei buduje poczucie sensu.
Korpoczłowiek został fachowcem w mikrodziałalnościach.
Wiedza zdobyta w korporacji bardzo się przydała, ale o wiele więcej
nauczyłem się już jako samodzielny drobny przedsiębiorca. Zresztą
kilka projektów, które pomagałem
rozwijać, to już dziś przedsiębiorstwa o milionowych przychodach
w skali roku, a nie małe firmy.
Innym dajesz czas, a czy sam
masz go jeszcze na życie prywatne?

Jakoś udaje mi się go rozciągać,
więc znajduję jeszcze chwile na
rower, bieganie i naukę chińskiego.
Uczysz się chińskiego? To chyba
strasznie trudne?
Mój ośmioletni syn uczy się od
kilku lat, a ja razem z nim. Wbrew
pozorom to całkiem prosty język,
matematyczny, łatwiejszy od angielskiego. W ten sposób trenuję
swoje komórki mózgowe, ale i patrzę perspektywicznie. W końcu
Chiny to wielka fabryka świata, jeśli
myślisz o branży handlowej, warto
inwestować w znajomość języka.
Czyli nic dla czystej przyjemności, wszystko w kontekście biznesu.
E, tam. Po prostu nie da się zyskać
czasu bez optymalizacji. Prowadząc
własny biznes trzeba być efektywnym, a prowadząc biznes innych,
który po części jest też twoim, trzeba być efektywnym podwójnie. Tylko korporacje mogą sobie pozwolić
na to, by ich pracownikom w realu
czas przebiegał między palcami, a
dla centrali raportować 110 proc.
wykorzystanie zasobów (śmiech).
Staram się więc jak najwięcej działań czynić maksymalnie wydajnymi, a jeśli można to zrobić, łącząc
przyjemne z pożytecznym, to nic
tylko się cieszyć.

Iza Marczak

REKLAMA

CODZIENNIE W GODZINACH 11-15
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Hilton w Mordorze
Przy ulicy Postępu 7 za dwa
lata stanie hotel Hilton by
Hampton ze 163 pokojami.
Wypełni istniejącą lukę, bo na
Służewcu hoteli nie ma. Można się co najwyżej przespać w
wynajmowanych apartamentach.
Wystarczy, że zagraniczny turysta
pobieżnie obejrzy mapę na Booking.com, a przekona się, że w
„Mordorze” hotelu nie znajdzie. Najbliższe, od razu kilka – m.in. Holiday
Inn, Marriott, Mercure, ale też inny
Hilton by Hampton – ulokowały się
w pobliżu Okęcia. Jeśli jednak gość
z jakiegoś powodu będzie chciał
spędzić hotelową noc w sercu zagłębia biurowego, będzie to możli-

we już za dwa lata, gdy powstanie
tu Hilton by Hampton Warsaw Mokotow.
Hotel zbuduje firma Eiffage Polska
Budownictwo według projektu
pracowni AGK Architekci. Budynek
ma mieć siedem kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż na
58 miejsc parkingowych. Do tego
dojdzie 14 miejsc dla samochodów
przed budynkiem i 8 stojaków rowerowych. Na siedmiu piętrach
zmieszczą się 163 pokoje i trzy sale
konferencyjne. W sumie nadziemna
powierzchnia to 7178,84 m2 a podziemna – 2443,17 m2.
W ciągu najbliższych dwóch lat w
Polsce zostaną otwarte jeszcze dwa
hotele tej sieci – w Poznaniu i w Kaliszu. Na razie w naszym kraju działa

13 obiektów tej marki. Hampton by
Hilton to hotelowa franczyza, która
kiedyś funkcjonowała pod nazwą
Hilton Inn. W 1999 r. marka trafiła w
ręce hotelowego giganta, który zamienił niskobudżetowe obiekty na
hotele z pokojami w średniej cenie.
Poszerzono menu, wprowadzono
szerokopasmowy internet. Dziś pod
znakiem Hampton by Hilton działa
2145 hoteli w 20 krajach.
Inwestor chwali się, że nowy „mordorowy” hotel znajdzie się zaledwie
2,5 kilometra od lotniska. Czy warto
budować nowy obiekt, skoro wokół
lotniska jest ich już sporo? Najwyraźniej warto, bo według specjalistów z branży, w Polsce hoteli wciąż
jest za mało. – Jesteśmy przed
szczytem cyklu koniunkturalnego i
szybko nie osiągniemy maksimum
– mówił podczas zorganizowanej
pod koniec listopada konferencji
Hotel Trends 2016 Ireneusz Wę-

głowski, prezes Izby Gospodarczej
Hotelarstwa Polskiego i wiceprezes
Orbisu.
W ciągu ostatnich pięciu lat liczba
hoteli w Polsce zwiększyła się o 37
proc. Dziś jest ich ok. 2,6 tys. i oferują w sumie swoim gościom 125
tys. pokoi. Co dziesiąty z nich jest
w Warszawie. Do 2020 r. stolica ma
się wzbogacić o kolejne 3 tys. pokoi hotelowych. Branża po cichu
przyznaje, że trochę boi się usług
sharingowych w stylu Airbnb, ale
wydaje się, że inwestowanie w hotele ma sens.
Tym bardziej, że klientami mogą
być nie tylko goście z zagranicy,
którzy wylądują na Okęciu. Według zestawienia przygotowanego
przez internetowy serwis hotelarski
HotelsCombined.pl (na podstawie
liczby wyszukiwań i rezerwacji na
koniec tego roku) miastem, do
którego Polacy najczęściej plano-

Gdy dotrzymują towarzystwa w
domu małżonce, misja „święta”
staje się niemożliwą i zamiast
Last Christmas, słyszymy w głowie muzykę z filmu z Tomem
Cruisem.
Co roku obiecujemy sobie święta jak z reklamy: radosne dzieci,
cichutko bawiące się w salonie
przy choince, żona z uśmiechem
wyjmująca z piekarnika kolejne
potrawy, w tle radosne „Jingle
bells”, ja zaś ze szklaneczką grzanego wina pomagam dzieciakom w budowaniu infrastruktury kolejowej z klocków Lego. W
całym domu pachnie pieczenią,
piernikami i choinką.
Niestety, coraz częściej dochodzę do wniosku, że święta jak z
reklamy są po to, aby mieć wizję
i systematycznie do niej dążyć,
choć doskonale wiemy, że jak
co roku, kończymy z planem
minimum: choinka – jest, trochę
krzywa i niezbyt gęsta, ale jest,
prezenty – są, do tego nawet
ładnie zapakowane, pierniki – są,

ręcznie zrobione, domowe, no
może ciasto nie leżakowało obowiązkowo kilka tygodni, ale są.
Do tego nawet trochę jedzenia
udało się przygotować, ba nawet
bigos, który polubiłem dopiero,
kiedy zrobiła go moja małżonka!
A resztę można już w zasadzie
sobie darować, jedynie odkurzyć
po łebkach podłogi i iść do babci
na wigilię.
Powiem wam w zaufaniu, bo
wierzę, że nigdzie to nie wypłynie, że na tę wigilię to się
tak delikatnie wprosiliśmy, bo
jakby jeszcze do tej przedświątecznej korpogorączki doszedł
obowiązek, a raczej tradycja
przygotowania 12 dań, które
zdecydowanie nie znajdują się
na liście ulubionych potraw ani
moich, ani żony, ani tym bardziej dzieci, to chyba „Mission
Impossible” zamieniłaby się w
„Koszmar z Ulicy Wiązów” lub
„Teksańską Masakrę Piłą Łańcuchową”. Dzięki temu, zamiast
spędzać w kuchni dodatkowych

wali ostatni wyjazd świąteczno-noworoczny była... Warszawa. Przed
rokiem najczęściej rezerwowali
miejsca w Pradze i w Rzymie. Tym
razem stolica Polski okazała się popularniejsza niż stolica Czech.
Jeśli ta tendencja się utrzyma,
przed marketingowcami nowego
Hiltona stanie jedynie wyzwanie,

by przekonać potencjalnych gości
do zatrzymania się nie na Starym
Mieście, a na Służewcu. Na święta
to miejsce jak znalazł. Z wydostaniem się z „Mordoru” w tym czasie,
nie powinno być najmniejszych
kłopotów.

kilkanaście godzin, możemy wybrać nieco bardziej odświętne
ciuchy dla dzieciaków, przebrać
się z dresów w jeansy, wsiąść w
samochód i przejechać kilkanaście kilometrów na drugi koniec
Warszawy, a po kilku godzinach

uśmiechów, spokojnie wrócić
do czystego, pachnącego domu,
gdzie nikt nie będzie musiał
sprzątać po wigilii.

Jakub Dybalski

KORPOTATA

Święta, święta …
Jako dziecko, nigdy nie mogłem się doczekać świąt. A powodów tego było wiele: śnieg,
wolne od szkoły, w zamian
sanki, narty, łyżwy, bitwy na
śnieżki, do tego fajne filmy w
telewizji, gra na komputerze
do późnych godzin nocnych,
świąteczne potrawy, oprócz
wigilijnych, których nie znosiłem i nie znoszę. I oczywiście
to, co najważniejsze, czyli
prezenty.
Teraz, będąc rodzicem, chciałbym, aby moje dzieci również
nie mogły doczekać się świąt,
lecz z nieco innych powodów.
Aby prezenty nie przesłaniały im
innych korzyści.
Jako korporodzic, mierzę się
z jeszcze jednym wyzwaniem,
jakim jest zwyczajna chęć odpoczynku w święta. Tymczasem
pech chciał, że w tym roku wyREKLAMA

padły one w weekend. W dodatku koniec roku w korpo oznacza
domykanie targetów, budżetów,
spotkania świąteczne dla partnerów, klientów, pracowników,
odwiedziny świąteczne klientów, partnerów i kogo tylko sobie jeszcze wymyślimy. Ogólnie
rzecz biorąc, koniec roku nie jest
moim ulubionym okresem jako
pracownika, co przekłada się
również na delikatnie mówiąc
napiętą atmosferę w rodzinie.
Żona, na którą spada znakomita
większość obowiązków związanych z przygotowaniem świąt,
nie pieje z zachwytu, śpiewając
kolędy pod nosem, skoro akurat dziwnym trafem przypałętał
się do naszych dzieci paskudny
wirus, który w żaden sposób
nie chce się odczepić. Owszem
trudno jest ogarnąć wszystko
na święta, ale ciutkę łatwiej jest,
gdy dzieci są w przedszkolu.

Korpotata
www.korpotata.com
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Kontrakt menedżerski czy pracowniczy
kontrakt menedżerski?
Nowy rok to nowe wyzwania zawodowe, związane z awansami
w pracy. Jeśli planujecie swoją karierę zawodową związaną
z kierowaniem firmą, to pierwszą decyzją, z jaką się zmierzy każdy menedżer w swojej karierze zawodowej, będzie wybór formy
zatrudnienia.

https://sites.google.com/site/zyczeniawierszykinaokazje/wazne-dni/dzien-sekretarki

W polskich realiach wyróżniamy dwie formy zatrudnienia
menedżera: na podstawie pracowniczego kontraktu menedżerskiego albo kontraktu menedżerskiego w formie umowy
cywilnoprawnej.
Pracowniczy kontrakt
menedżerski
Jest niczym innym, jak umową
o pracę, która przewiduje, że
menedżer zobowiązuje się do
świadczenia pracy (zarządzania)
na rzecz pracodawcy (przedsiębiorcy), w miejscu i czasie
przez niego wyznaczonym za
wynagrodzeniem oraz pod jego
kierownictwem. Oznacza to, że
menedżer zobowiązuje się stosować do poleceń pracodawcy
oraz podlega jego nadzoro-

wi. Oczywiście, zatrudnienie w
oparciu o umowę o pracę wiąże
się ze wszystkimi prawami i obowiązkami jakie stanowi prawo
pracy w zakresie urlopu, czasu
pracy, zawarcia i rozwiązania
umowy o pracę, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych etc.
Ponadto, pracowniczy kontrakt
menedżerski może zawierać
elastyczne postanowienia takie
jak wprowadzenie zadaniowego
(nienormowanego) czasu pracy,
uzależnienie części wynagrodzenia od efektów pracy, jednakże z
drugiej strony postanowienia te
muszą uwzględniać tryb ośmiogodzinnego dnia pracy i 40 godzin w tygodniu oraz przepisy o
minimalnym wynagrodzeniu.

W Dniu Sekretarki

dla tej najlepszej
i Wam najbliższej
najszczersze życzenia:
- cierpliwości,
- odporności;
- wyrozumiałości;
- sześciu rąk,
- pojemnej pamięci , choćby przenośnej;
- sprawnych sprzętów;
- mało wymagających koleżanek z pracy.

życzy Redakcja Głos Mordoru

Kontrakt menedżerski w formie umowy cywilnoprawnej
Wyraźnie trzeba zaznaczyć, że nie
stosuje się tu przepisów kodeksu pracy, lecz stosunek prawny
kształtuje się na zasadzie swobody umów wg kodeksu cywilnego
w dowolny i prawnie dozwolony
sposób. Kontraktem tego rodzaju
jest umowa, której jedna strona
(menedżer) zobowiązuje się do
prowadzenia przedsiębiorstwa
drugiej strony na jej rachunek
i ryzyko, we własnym bądź cudzym imieniu, za wynagrodzeniem. W charakterystyce kontraktów menedżerskich podkreśla się
samodzielność menedżera (zarządcy) oraz cel umowy, którym
jest przeniesienie prowadzenia
przedsiębiorstwa (lub jego części) na menedżera z przyznaniem
mu samodzielności w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwem.
Inną cechą kontraktów menedżerskich jest oczekiwanie, że
menedżer wniesie też własne
wartości niematerialne w posta-

ci nowego sposobu zarządzania
przedsiębiorstwem, swoje doświadczenie zawodowe, wiedzę handlową i organizacyjną,
reputację, klientów, wyrobione
kontakty handlowe, a także swój
image.
Oczywiście, odpowiedzialność za
zarządzanie firmą odbywa się na
zasadzie ustalonej w kontrakcie
oraz na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, dlatego przy
negocjacji tej części kontraktu zalecam poświęcić szczególną uwagę, ponieważ mogą być to kluczowe postanowienia umowne,
od których zależeć będzie dalsza
kariera zawodowa menedżera.
Podsumowanie
Kontrakt menedżerski w formie
umowy cywilnoprawnej jest najczęściej stosowaną formą, gdyż
pozwala stronom na elastyczne
jego ukształtowanie. Taka forma powinna odpowiadać wilkom z Wall Street tj. osobom
dynamicznym, samodzielnym,

zorientowanym na cel oraz niebojącym się podejmować ryzyko
i wyzwań.
Natomiast pracowniczy kontrakt
menedżerski ma określone ramy
wyznaczone kodeksem pracy
i nie pozwala na zbyt dowolne
jego ukształtowanie, dlatego
może odpowiadać osobom,
które wolą bezpieczeństwo,
stabilność oraz chcą korzystać
z przywilejów przysługujących
pracownikom.

Życzę sukcesów zawodowych w
Nowym Roku.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26
czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r., poz. 1666), ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.
U. z 2016 r., poz. 380), wyrok Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19
września 2014 r. I ACa 323/14.

Michał Czpak
prawnik w Kancelarii
Prawnej PrawnikBiz
www.prawnikbiz.pl

Szkolenia BHP
Szkolenia z pierwszej pomocy
Szkolenia ppoż.

Z reklamą 10% zniżki
„Mordor”, ul. Suwak 4 lok.107
tel. 692 320 461, biuro@kamel24.pl
FB: Kamel24 bhp dla firm Piotr Borowczyk
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Wolne dŁugie
weekendy w 2017

Kulturalnie w Wawie
WYSTAWY
„SPRAGNIENI PIĘKNA”. JUBILEUSZ 100-LECIA ISTNIENIA STOWARZYSZENIA „PRZYJACIELE MNW”
Z OKAZJI 100-LECIA ISTNIENIA STOWARZYSZENIA
„KLUB PRZYJACIÓŁ MUZEUM NARODOWEGO W
WARSZAWIE” PO RAZ PIERWSZY PO II WOJNIE
ŚWIATOWEJ 27 LUTEGO ODBĘDZIE SIĘ W MUZEUM BAL
DOBROCZYNNY „SPRAGNIENI PIĘKNA”. POPRZEDZĄ
GO DWA WYDARZENIA: OD 26 STYCZNIA WYSTAWA
„SPRAGNIENI PIĘKNA”, A 2 LUTEGO POKAZ MODY
„SPRAGNIENI PIĘKNA”.
MIEJSCE: MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE, AL.
JEROZOLIMSKIE 3

filmy dokumentalne z festiwalu Millennium
Docs Against Gravity, które jak w soczewce
skupiają ludzkie życie. Po projekcji wraz
z zaproszonymi gośćmi będzie prowadzona
dyskusja. Głównym celem cyklu jest pokazanie
w jaki sposób możemy wykorzystywać film
jako narzędzie do pracy z własnymi emocjami.
NAJBLIŻSZY SEANS 15 LUTEGO 2017: „SZWEDZKA
TEORIA MIŁOŚCI” (THE SWEDISH THEORY OF LOVE)
Reżyseria: Erik Gandini
Szwecja 2015, Czas trwania 76 min
Miejsce: Kinoteka w PKiN, plac Defilad 1. Bilety
15 zł

STYCZEŃ - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
Sobota

6

7

KINO
Filmoterapia z Sensem w Kinotece
SIEDEM COMIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ, PODCZAS
KTÓRYCH PORUSZONE ZOSTANĄ PROBLEMY MIŁOŚCI,
PASJI, SAMOTNOŚCI, ZMIANY. Polem dyskusji będą
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WYDAWCA REDAKTOR
Justyna Szawłowska

WYDAWCA REDAKTOR
SISI LOHMAN

KONCERTY
2 lutego 2017 roku odbędzie się Koncert
kolęd w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza
Sygietyńskiego
Miejsce: Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie. Wstęp wolny

3 DNI

KWIECIEŃ - Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny
Sobota

Józef Wilkoń „Don Kichot”
Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, twórca
plakatów i scenografii teatralnych. Pisarz,
edukator, Mistrz. Kocha życie, pracę, ludzi. Lubi
jeść, pić i kląć pełnokrwiście. W Liceum Sztuk
Plastycznych w Krakowie wiedzę chłonął
razem z Franciszkiem Starowieyskim i Romanem
Cieślewiczem. Józef Wilkoń – człowiek pełen
kolorów, obdarzony mocnym uściskiem dłoni
i mocnym charakterem. Wystawa czynna do 5
marca 2017 roku.
Miejsce: Galeria Opera, Plac Teatralny 1, Wstęp
wolny

Niedziela

8

15

Niedziela

16

17

3 DNI

KWIECIEŃ / MAJ - Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja
Sobota

8 lutego 2017 roku odbędzie się koncert Lucky 29
Chops
Pochodzący z Nowego Jorku zespół zdobył
szturmem serca milionów użytkowników
serwisu YouTube na całym świecie. Tych sześciu
utalentowanych muzyków razem tworzy unikatowe brzmienie i energię, która zaowocowała
międzynarodowym, viralowym sukcesem.
Czwartek
Miejsce: Klub Stodoła ul. Batorego 10. Bilety
15
79 zł

Niedziela

30

Wtorek

1

2

3

5 DNI

CZERWIEC - Boże Ciało

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

Sobota

16

17

Niedziela

18

1

4 DNI

SIERPIEŃ - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
Sobota

12

Niedziela

13

Wtorek

14

15

4 DNI

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

GRUDZIEŃ - Boże Narodzenie
Sobota

23

Niedziela

24

Wtorek

25

26

4 DNI

15

16
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