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CZAS POWROTÓW
– jest trudno, ale nie musi być tragicznie.
Dasz radę! Po to jesteśmy.

W numerze m.in.:
 Kryzys powakacyjny – czy to coś poważnego?
 Czy cudowne lata dziewięćdziesiąte były cudowne?
 Wojna ideologiczna a korporacje
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Okres powakacyjny, kiedy ludzie wracają do firm po dłuższych urlopach, jest wyjątkowy.
Wielu martwi się, co ich czeka.
Ostatnie miesiące roku to przecież czas podsumowań, planów
i budżetów na kolejny rok, a to
może oznaczać wszystko, nawet zmiany kadrowe – w tym
np. konieczność rozstania się
z pracodawcą.
Nigdy nie jest to ani dobra
wiadomość, ani łatwa, zawsze
obarczona emocjami: od rozgoryczenia, po poczucie niesprawiedliwości, destabilizacji czy
strachu przed przyszłością.
Jednak w tak trudnym momencie pracodawca może odpowiednio zadbać o pracownika, zmniejszając jego poziom
stresu związanego ze zmianami.

www.glosmordoru.pl
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O sztuce rozstawania się czyli

warto zadbać
o outplacement
Rynek pracownika skłania pracodawców do zmian. Coraz bardziej
niezbędne i częściej spotykane, zwłaszcza w międzynarodowych korporacjach, staje się działanie polegające na zapewnieniu pracownikom przez ich firmę wsparcia w przypadku zwolnienia.

Ze szczytu
jeszcze boleśniej
Anna Schmidt, psycholog pracy,
coach i CEO polskiego oddziału
Career Partners International
(CPI), od ponad 20 lat pracuje
z managerami funkcjonującymi w wymagającym środowisku korporacji. Uważa, że utrata
pracy dla niektórych grup bywa
trudniejsza niż dla innych.
Do takich grup zalicza m.in.
osoby 45 plus, dla których na
rynku nie ma tak wielu ofert
pracy, jak dla ludzi młodszych,
zatrudnianych na niższych
i mniej płatnych stanowiskach.
Są to także osoby przez wiele lat
pracujące dla jednej firmy i nie
mające różnorodnego doświadczenia zawodowego. W gronie
tym są także managerowie wysokiego szczebla, którzy mają
duże oczekiwania odnośnie oferowanego im stanowiska i dla
których rynek ofert również jest
stosunkowo wąski.
– To niepokojące, że już osoby
45 plus zaczynają mieć problemy ze znalezieniem pracy, choć
przecież ich doświadczenie zawodowe i stabilność w życiu prywatnym czynią z nich atrakcyjnych pracowników – mówi Anna
Schmidt. – Ludzie w tym wieku
są wyważeni emocjonalnie, wiedzą czego chcą, mają umiejętności i wiedzę, w które pracodawca
nie musi już inwestować, mają
kontakty biznesowe, znajomość
branży, odchowane dzieci, co
czyni ich elastycznymi. Nie dziwi
więc, że kiedy słyszą, że nie ma
dla nich ofert z powodu zbyt dużego doświadczenia, trudno im
się z tym pogodzić. Ageizm (dyskryminacja ze względu na wiek)
dotyka ich w sposób ukryty.
Schmidt, której firma specjalizuje się we wsparciu osób
na stanowiskach managerskich
i wyższych, często spotyka się
z dramatami, które przeżywają
wieloletni pracownicy korporacji.
– Niektórzy spędzili w jednej
firmie 15-20 lat – opowiada. – Nigdy nie pracowali w innym miej-

scu, nigdy nie szukali pracy. Nie
zdają sobie sprawy, że najistotniejsze w jej znalezieniu są kontakty, wiedza o ukrytych ofertach, umiejętność dotarcia do
decydentów rynku pracy. Po
stracie posady czują się zagubieni i bezradni.
Z drugiej strony, osoby na
eksponowanych stanowiskach
po stracie pracy często czują
się zawstydzone. Niezręcznie
im dzwonić po znajomych i pytać, czy może mają dla nich jakieś zajęcie. Nie wiedzą, jak nienachalnie dotrzeć do ukrytego
rynku pracy, nie potrafią skonstruować CV tak, by było ono
czytelne dla systemów rekrutacyjnych ATS (Applicant Tracking System – system elektronicznego wspomagania
rekrutacji). Przestają też być
klientami dla headhunterów,
bo ci przecież nie reprezentują
interesów jednostki, lecz interesy firm. To wszystko rodzi rozgoryczenie, frustrację i strach.
– Te zawodowe dramaty
można skutecznie minimalizować przez zapewnienie pracownikom wsparcia: outplacementu – uważa Schmidt.
– To sposób na amortyzację
„upadku”, ale i szansa na rozwój dodatkowych umiejętności
ułatwiających poruszanie się po
rynku pracy.

Akcja
amortyzacja
Outplacement to system łagodnych zwolnień lub inaczej zwolnień monitorowanych. W praktyce chodzi o zapewnienie
przez pracodawcę zwalnianym
lub zagrożonym zwolnieniem
osobom programu wsparcia,
który oferuje m.in.: doradztwo
zawodowe, psychologiczne,
coaching, szkolenia oraz pomoc w poszukiwaniu nowego
miejsca zatrudnienia. Outplacement może przeprowadzać
firma zewnętrzna lub przeszkoleni pracownicy działu HR firmy
zwalniającej.
Przy zwolnieniach grupowych lub kadry niższego
szczebla pracodawcy zwykle
oferują odchodzącym outplacement grupowy. Kadrze zarządzającej i managerom wyższego szczebla oferowany jest
outplacement indywidualny.
– To relacja jeden na jeden,
mocno spersonalizowana, dostosowana do potrzeb uczestnika programu – tłumaczy Anna
Schmidt. – W krytycznym momencie, jak ci się grunt usuwa
spod nóg, nie chcesz uczyć się pisać CV, ale pragniesz konkretnej
pomocy bogatego w kontakty
i wiedzę o rynku autorytetu, kogoś, kto szybko pomoże ci dotrzeć do ukrytych ofert i przy-

wróci na rynek pracy. To właśnie
stanowi siłę outplacementu CPI,
programu szytego na miarę.
Osoba objęta indywidualnym outplacementem ma przydzielonych ambasadorów, którzy w jej imieniu docierają do
pracodawców i headhunterów,
dzwonią do działów HR i dopy-

wego coachem. Dzięki takiemu
kompleksowemu wsparciu jego
powrót na rynek pracy przyspiesza o 70 proc.
Ta kompleksowość, której
efektem jest duża efektywność
procesu poszukiwania pracy,
ma oczywiście swoją cenę.
Może kosztować od 9 tys. zł do
nawet dwóch miesięcznych
pensji prezesa korpo. Znacznie
tańszy jest outplacement grupowy, choć niektórzy twierdzą,
że jak coś jest dla wszystkich, to
w rzeczywistości jest dla nikogo.
– Jeśli outplacement grupowy jest prowadzony z dużą
uwagą kierowaną na potrzeby
każdego z uczestników, z pewnością może zrobić wiele dobrego – precyzuje Anna
Schmidt. – Dlatego przy wyborze warto zadbać o jego indywidualny aspekt oraz o bezstronną
firmę, specjalizującą się przede
wszystkim w outplacemencie.
Co w tym wypadku znaczy
„bezstronność”? Wyobraźmy sobie, że dana firma outplacementowa jednocześnie zajmuje się rekrutacją pracowników dla kilku
konkretnych klientów. Czy będzie
ona dla nas szukać pracy także
poza swoim portfolio lub dotrze
do ofert konkurencji – innych firm
rekrutacyjnych? Większe szanse
na to mamy wtedy, kiedy firma,
która ma nas wspierać w szukaniu zatrudnienia, jest niezależna
i zajmuje się wyłącznie outplacementem: ma rozległe, liczne
kontakty zarówno w świecie
headhunterów, jak i pracodawców. Wówczas jej zakres działania
jest nieograniczony.

Outplacementowe
profity
Outplacementem można przygotować pracowników na
zwolnienia grupowe, znacznie

pracowniczych oraz partner Benefit Expert Consulting uważa,
iż jednym z najlepszych benefitów, jaki pracodawcy mogą zapewnić swoim pracownikom już
na etapie ich zatrudniania, jest
oferta pakietu pomocowego
w ramach warunków rozwiązania umowy o pracę lub wpisanie
outplacementu w standardy kadrowe firmy.
– Instytucje szwajcarskie czy
skandynawskie zwracają baczną
uwagę na problematykę zwolnień i rozumieją, w jak trudnej sytuacji mogą one stawiać pracowników – szczególnie tych z wieloletnim stażem. W efekcie firmy te
wprowadziły jako standard pakiet
outplacementowy dla każdego
członka personelu, bez względu
na szczebel i stanowisko zajmowane w firmach – mówi.
Również Anna Schmidt
zwraca uwagę, że zagraniczne
placówki CPI, szczególnie w krajach takich jak Francja czy Belgia, gdzie pracownik jest objęty
outplacementem ustawowo,
stosują podobną politykę.
Niestety, w Polsce do takich
standardów dopiero dojrzewamy. U nas pracodawcy, jeśli
już pragną złagodzić pracownikom utratę pracy, dają im wybór
– pieniądze jako ekwiwalent lub
outplacement. Pracownicy zwykle wybierają pieniądze, te jednak szybko ulegają skonsumowaniu i zwolnione osoby zostają
z niczym: bez umiejętności poruszania się po rynku pracy i bez
jakichkolwiek pożytecznych narzędzi w tym zakresie.
– Dlatego tak istotne jest, by
pracownicy w Polsce sami zabiegali o zapewnienie im w umowie
o pracę usługi outplacementowej – twierdzą zgodnie Rutkowska i Schmidt. – Podobnie jak powinni zabiegać na bieżąco o kon-

Dramaty po stracie pracy można skutecznie
minimalizować przez zapewnienie
pracownikom wsparcia – outplacementu.
To sposób na amortyzację „upadku” i szansa
na rozwój dodatkowych umiejętności.
tują o dostępne stanowiska, generując dla uczestnika 80-90
proc. spotkań rekrutacyjnych.
Dodatkowo osoba taka ma
wsparcie psychologiczne. Jeśli ma potrzebę zweryfikowania
swoich talentów czy motywacji,
proponuje się jej odpowiednie
testy psychometryczne, pogłębiony wywiad, itp. Dodatkowo
uczestnik taki dostaje dostęp
do zaawansowanego technologicznie portalu kariery, a doradcy pomagają mu opracować
profesjonalne CV. Jeśli trzeba,
przechodzi dodatkowe szkolenia i pracuje z certyfikowanym
w obszarze doradztwa zawodo-

wcześniej oferując im wsparcie
i dodatkowy czas na oswojenie
się z tą sytuacją. Można nim też
objąć tych, którzy zostają w firmie, łagodząc w ten sposób ich
obawy, że mogą być następni,
dając im poczucie bezpieczeństwa i zapewniając swego rodzaju spadochron, gdyby coś
poszło nie tak.
Wielu pracodawców nie chce
się żegnać z pracownikami czyniąc sobie z nich wrogów, a outplacement zwiększa szanse na
rozstanie się obu stron w zgodzie.
Beata Rutkowska, ekspertka
w zakresie innowacyjnych produktów z segmentu benefitów

takt z doradcą zawodowym czy
doświadczonym biznesowo coachem kariery – dodają. – Gdy
rynek pracy tak dynamicznie się
zmienia, z wizyt u doradcy zawodowego powinno się korzystać
tak często, jak z przeglądu uzębienia u dentysty. Trzeba trzymać rękę na pulsie, nieustannie aktualizować swoją wiedzę,
świadomie kształtować kolejne
kroki zawodowe, a wówczas nagła strata pracy nie będzie dla
nas dramatem, a jedynie chwilową niedogodnością, z którą sobie sprawnie poradzimy.

Izabela Marczak
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Kryzys powakacyjny
– lekkie ukłucie rzeczywistości, czy poważny ból istnienia?
Wakacje dobiegają końca – wszystkie cudowne chwile, które przeżyliśmy zaledwie kilka dni wcześniej, nagle zaczynają blednąć. Perspektywa powrotu do pracy staje się (albo już się stała!) szarą rzeczywistością. O tym, jak poradzić sobie z twardym lądowaniem i sprawić,
by ów „comeback” był chociaż odrobinę mniej bolesny, mówi psycholożka i psychoterapeutka Małgorzata Zembowicz-Kowalska.
Katarzyna Miłkowska: Temat
naszej rozmowy roboczo nazwałam „kryzysem powakacyjnym” – wracasz z urlopu
i jest ci gorzej, niż było przed
nim... Czy istnieje bardziej
profesjonalne określenie takiego stanu?
Małgorzata Zembowicz-Kowalska: Myślę, że profesjonalnie nazywa się to… wypaleniem zawodowym.
Aż tak? Czyli nie jest to tylko
kwestia wakacji, ale tego, czy
generalnie lubisz swoją pracę,
czy jest ci w niej dobrze i czy
się w niej spełniasz?
Wypalenie zawodowe nie
jest tak prostą sprawą i nie ogranicza się tylko do tego, czy lubisz daną pracę. Często wypalają się ludzie, którzy naprawdę
mają ogromną pasję do swojego zawodu, są nim żywo zainteresowani i mocno się angażują. Po drodze nie dbają jednak
o różne związane z tym obszarem sprawy, przez co, koniec
końców, doświadczają właśnie
wypalenia.
I rzeczywiście, kiedy usłyszałam, o czym będziemy rozmawiać, pierwszą myślą było to, że
nie istnieje coś takiego, jak wyizolowany „kryzys powakacyjny”.
Jeżeli przeżywamy naprawdę
potężne trudności, a nie historie o tym, jak słabe jest wstawanie o 6, zamiast o 10 – bo to w zasadzie wydaje się być objawem
zdrowia psychicznego – to faktycznie jest to głębszy problem.
Co masz na myśli mówiąc o potężnych trudnościach?
Jeśli faktycznie pojawia się
obniżony nastrój, nasilony lęk,
jakiś rodzaj utraty umiejętności radzenia sobie ze stresem, to
myślę, że jest to szersze zagadnienie niż sam fakt, że byłam na
wakacjach, a teraz nagle ciężko
jest mi z nich wrócić. Jest to raczej sygnał, który powinien skłonić do przemyślenia, co takiego

dzieje się w moim życiu oraz
w tej pracy (a być może w połączeniu obu tych sfer), że tak bardzo źle na to reaguję.
Z jednej strony mamy zatem
obszar niewątpliwie wymagający głębszej pracy. Z drugiej
– są też takie elementy, które
nazwałaś „objawem zdrowia
psychicznego”: myśl o tym,
że muszę jednak o tej szóstej
wstać, że muszę przeczytać
dwieście maili i spotkać ludzi,
za którymi nie przepadam.
Tego typu niemoc jest chyba
jakimś rodzajem normy?
Wydaje mi się, że wymienione przez ciebie kwestie jednak trochę już ją przekraczają.
Myślę, że np. niechęć do wracania do zespołu, z którym pracujemy, jest dość jasnym sygnałem, że jesteśmy w niedobrym
dla siebie miejscu. Zdecydowanie nie jest to wtedy „kryzys powakacyjny”, tylko systemowy
problem, nad którym warto się
pochylić.
Pięknie! Czyli z każdej strony
dochodzimy do punktu, w którym jedynym słusznym wnioskiem jest to, że trzeba zmienić pracę?
Rozumiem, że nie w takim
kierunku to miało iść? Tylko
wiesz, od razu jak zaczęłyśmy
naszą rozmowę, pomyślałam
sobie, że wracanie z wakacji nie
jest czymś super przyjemnym,
ale jeżeli jest mi w danej pracy
dobrze (mniej lub bardziej), to
nie powinno rodzić się we mnie
aż takie cierpienie. Przy czym
oczywiście są też elementy,
o które możemy zadbać, jeśli
chcemy taki „miękki” kryzys zniwelować.
Jest ratunek! Od czego zatem
warto zacząć?
Przede wszystkim warto byłoby zadbać o to, żeby czas wakacji nie był jednak czymś diametralnie różnym od naszej codzienności. Co mam na myśli?

Jeżeli codziennie wstaję o szóstej, to w porządku, że w wakacje pośpię do dziewiątej. Jeśli jednak będę robiła pobudki
o piętnastej, to nic dziwnego, że
te dwie rzeczywistości całkowicie mi się rozjadą. Jeżeli cały rok
dbam o zdrowe żywienie, a w
czasie urlopu całkowicie sobie

Najtwardsze lądowania
mają związek z tym,
że następuje swego
rodzaju „przekliknięcie” – człowiek na
wakacjach okazuje
się nie mieć zbyt
wiele wspólnego
z osobą, która na
ten urlop zarabia. W zasadzie
to sprowadza
się do tego, że
im bardziej
jesteśmy sami
ze sobą skomunikowani
i poukładani, tym
mniejsze
jest ryzyko
tego typu
„rozjazdów”.

odpuszczam – nie chodzi o jeden dzień luzu, tylko o kilka tygodni zupełnego braku kontroli – trudno będzie wymagać
od siebie „łatwego” przejścia
w tryb pracy.
Na pewno znaczenie ma też
to, jak w czasie wakacji korzystamy z różnego rodzaju uży-

wek. Dosyć częstą historią jest
pojawiająca się w trakcie urlopu większa ilość alkoholu –
bo można, bo nie trzeba nigdzie
następnego dnia wstawać, etc.
Nieraz jednak przeradza się to
w kilka albo kilkanaście dni picia alkoholu – nawet nie w jakichś wielkich ilościach, ale rzeczywiście każdego dnia – czego
w naszej codzienności raczej nie
robimy. To niestety ma później
swoje konsekwencje.
Czyli zero zabawy?!
Akurat takie przykłady podałam, ale to działa w dwie
strony. Tak samo trudne będzie
przystosowanie się do sytuacji, w której cały rok o siebie nie
dbam – bo np. wmawiam sobie,
że nie mam czasu – a w wakacje
zaczynam odżywiać się super
zdrowo, jem tylko warzywa i codziennie rano biegam. Żeby nie
było: jest to fantastyczny sposób spędzania czasu! Z dużym
prawdopodobieństwem można
jednak założyć, że odbije się raczej w negatywny sposób na
naszym późniejszym powrocie
do trybu, w którym wierzymy –
abstrahując od tego, jak jest naprawdę – że nie ma miejsca na
ową troskę o siebie.
Mówisz o jakimś całkowitym
rozstrzale – dwóch różnych
światach?
Zgadza się! Myślę, że te
najtwardsze lądowania mają
związek właśnie z tym, że następuje swego rodzaju „przekliknięcie” – człowiek na wakacjach
okazuje się nie mieć zbyt wiele
wspólnego z osobą, która na ten
urlop zarabia chodząc codziennie do pracy. W zasadzie to sprowadza się do tego, że im bardziej
jesteśmy sami ze sobą skomunikowani i poukładani, tym mniejsze jest ryzyko tego typu „rozjazdów”. Żeby nie było, oczywiście
nie wyklucza to sięgania w trakcie wakacji po inne formy spędzania czasu, czy też po zupełnie odmienne jedzenie, niż robimy to na co dzień, ale mimo
wszystko fajnie, żeby miało to
jednak jakiś wspólny trzon.
Załóżmy zatem, że zdarzyły
nam się wakacje, na których rzeczywiście żyliśmy niczym inna osoba. Rozumiem,

Małgorzata Zembowicz-Kowalska
– psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną, grupową, terapię par
oraz terapię uzależnień. Zajmuje się również prowadzeniem
zajęć treningowych, psychoedukacyjnych oraz działalnością szkoleniową i dydaktyczną.
https://malgorzatazembowicz.pl.

że warto jest zrobić sobie
wtedy dłuższe przejście do
trybu pracy – np. jeżeli kończę urlop w niedzielę, a cały
poprzedni tydzień imprezowałam i wstawałam piętnastej, to złym pomysłem będzie pójście do biura od razu
następnego dnia na godzinę
7.30. Jeśli dam sobie – powiedzmy – trzy dni luzu, będzie mi łatwiej?
Tak, zapewne można to w ten
sposób rozegrać, ja natomiast
będę upierała się przy tym, że jeżeli jednak ta „inność” jest przez
ciebie zaobserwowana, to najlepszą rzeczą jaką możesz dla
siebie w tym momencie zrobić,
wcale nie będzie kilkudniowe
wydłużenie urlopu. Podstawą
jest zastanowienie, dlaczego
tak się stało – jakie potrzeby na
tego typu wakacjach zaspokajaliśmy i skąd pomysł, że w codziennym życiu nie ma miejsca
na ich realizację? Owszem, być
może przyjmą one inną formę,
ale to miejsce zawsze jest!
Podałaś przykład totalnie imprezowych wakacji. Jeżeli ktoś
poświęca na to cały swój urlop,
to być może faktycznie brakuje
mu jakiegoś rodzaju luzu, zabawy, bezpiecznej dawki nieodpowiedzialności? Warto zatem,
by poszukał, nazwał i zrozumiał potrzebę, jaka się pod tym
wszystkim kryje, ponieważ dopiero to pozwoli mu zastanowić
się, jak ją realizować w codziennym życiu.
Powiedzmy zatem, że przyglądając się bliżej formie
swoich wakacji, zdałam sobie sprawę, że tą potrzebą są
podróże – to jest coś, co mnie
pociąga, czego chcę i co jest
moją pasją. Nie oszukujmy

się, trudno jest pogodzić to ze
stabilną pracą biurową...
Jasne, ale podróże same
w sobie nie stanowią potrzeby,
to raczej jakiś rodzaj hasła. Co
więcej, owo hasło wypowiadane przez różne osoby, może
mieć zupełnie inne znaczenie.
Dla jednych będzie kryła się
pod nim potrzeba rozwoju poznawczego – będą interesowały ich inne kultury, ludzie żyjący w odległych miejscach, panujące u nich tradycje. Drugimi
zaś może kierować ciekawość
kulinarna i potrzeba próbowania nowych smaków.
Fakt, jeżeli tak to nazwiemy,
to rzeczywiście możemy pokusić się o realizację tych potrzeb także na co dzień.
Jak najbardziej. Oczywiście
podróże wciąż będą tą najbogatszą formą, ale nie jest jednak
tak, że w ciągu roku nie mamy na
to jakichkolwiek szans – może to
być wizyta w orientalnej restauracji, spotkanie z autorem książek podróżniczych, etc.
Poza tym wielu osobom pomaga już samo planowanie
i oglądanie miejsc, które podczas wakacji zobaczą. Można
więc założyć, że chcąc ułatwić
sobie powrót do pracy, warto
jest mieć w perspektywie... kolejny urlop! Zdecydowanie
zmniejszy to poczucie nieskończoności szarej zawodowej codzienności. A jeśli do tego ową
codzienność chociaż odrobinę
pokolorujemy, to niewątpliwie
łatwiej będzie nam zachować
równowagę i spójność z samym
sobą – zarówno sobą w profesjonalnym wydaniu, jak i sobą
z drinkiem z palemką w ręce.

Katarzyna Miłkowska
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Cudowne lata

dziewięćdziesiąte

Niektórzy czują nostalgię do
„najntisów”, bo akurat wtedy
przeżywali swoje dzieciństwo;
inni dobrze wspominają ten
okres, dlatego że akurat w tych
latach dorobili się na transformacji lub akurat wtedy zachłysnęli się tym inicjalnym łykiem
coli; a jeszcze inni – często urodzeni po roku 2000 – po prostu
jarają się tą egzotyczną, wręcz
wulgarną aurą schyłku dwudziestego stulecia. Ale czy naprawdę
jest się czym podniecać? I co rzeczywiście fascynuje nas w latach
dziewięćdziesiątych?

Wczesny Mordor?
Dzielnica Przemysłowo-Składowa „Służewiec” w rejonie warszawskiego Mokotowa w czasie
upadku Polskiej Republiki Ludowej słynęła się jako obszar zakładów przemysłowych dających
zatrudnienie ponad dwudziestu tysiącom osób. Nasza transformacja ustrojowa w wersji
REKLAMA

„hard” doprowadziła jednak do
upadku całego zagłębia wokół
ulicy Domaniewskiej, aranżując
jednocześnie początek mekki
pokracznego polskiego kapitalizmu końcówki drugiego milenium.
Dla każdego, kto zaczynał tu
pracę w latach 90. XX wieku lub
na początku XXI stulecia, teren
ten jawił się raczej jako coś nowego, spektakularnego, pociągającego a nawet perspektywicznego… Wczesny Mordor to
w końcu był powiew Zachodu
w postkomunistycznej rzeczywistości, prawdziwe gospodarcze złote dziecko „najntisów”.
Wówczas tekst „pracuję na Domaniewie” nie wiązał się z żadnym większym poczuciem obciachowości.
Spoglądam na stare fotki
Mordoru i jakoś trudno mi zrozumieć tę nostalgię za początkami
jego istnienia. Syf, szarość, totalne zaburzenie komunistycznego planowania przestrzennego (mimo wszystko zdecydowanie bardziej poukładanego
niż postkomunistyczno-neokapitalistyczno-polskie), paskudne auta w znanych nam dobrze korkach, rozkopy, budowy,
ohydne billboardy reklamowe
porozrzucane gdzie popadnie,
ogólna rozwałka. Pytam osoby
pamiętające te czasy lepiej niż
ja: – Co wówczas było tu takiego
fajnego? – a większość z nich odpowiedź rozpoczyna od wzruszenia ramionami. No i ostatecznie stwierdzam – nie, te dobre
wspomnienia z lat dziewięćdzie-

w roku 2019, jak w 2049 będzie
się wydawała współczesna turbogroteskowa moda „na brodacza” (á la pervy-bear-oldschool
Greenwich Village).
Pamiętam dobrze, jak szkolni
koledzy z bogatych domów
chodzili w podświetlanych adidaskach z diodami – jakie to było
trendy, cool i bomba. Podobnie
rzecz się miała z glanami, które
po raz pierwszy zagościły na

siątych nie mogą się tyczyć nowych obszarów pracy…

VHS i konsole?
VHS-y, jednoręcy bandyci, „restauracje” McDonald’s, komercyjne stacje telewizyjne, kablóweczki, pierwotne gry komputerowe tudzież konsolowe,
zachodnie centra handlowe,
kluby i knajpy powstające jak
grzyby po deszczu i równie
szybko upadające oraz cała
reszta tym podobnego szajsu
stanowiły główne ośrodki bądź
nośniki rozrywki dla ludzi żyjących w latach 90. XX wieku.
Kto z „najntisowych” dzieciaków nie pamięta Cartoon
Network, Pegasusa, Nintendo,
Amigi, natłoku lepszych i gorszych amerykańskich filmów
z fatalnym polskim lektorem na
kasetach wideo? Jako osoba,
której całe dzieciństwo przypadło na ostatnią dekadę drugiego milenium, potwierdzam,
że gdy byłem małym chłopcem,
to przed tym ubogim w piksele
ekranem telewizora czy komputera mogłem siedzieć godzinami. Cóż to było! Gierki kupowane na bazarze, często spod
lady, to był klimat! I te amerykańskie seriale typu „Dynastia”,
a później już zalew innych telenowel i sitcomów. Cała rodzina siadała przed telewizorem
i oglądała.
Wtedy myślałem, że to na
serio było dobre, dziś raczej
stwierdzam, że to „po prostu
było” i dlatego się oglądało.

ilustracja: katemangostar / Freepik

Vaporwave, powrót do gierek z Amigi, najntisowe
stylizacje w muzyce i modzie, ostre rozgrzebywanie
nurtu disco polo, itd. Lata
90. XX wieku, które jeszcze dekadę temu kojarzyły
się głównie z plastikowym
entourage’em, obciachową
estetyką i innym badziewiem, dziś kuszą i stają się
modne. Czy słusznie? Czy
wówczas było naprawdę
tak fajnie?

Ostatnio kupiłem sobie „1000
najlepszych gier na Amigę” na
Amazonie za kilka dolców – po
ściągnięciu okazało się, że to też
był badziew.
A gdy ktoś uważa, że muzyka najntisów (a w szczególności pop i disco z drugiej połowy
dekady) jest lepsza od tej z lat
70. i 80. XX wieku, to już nie ma
rozmowy – gość powinien się leczyć (to oczywiście żart).

Jeśli nie liczyć kilku, kilkudziesięciu wyjątków, można
śmiało stwierdzić: Boże! Jakie to
było złe! Takiego zalewu zagranicznym szambem w dziedzinie rozrywki nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej ani później,
więc w tej kwestii też nie ma za
czym tęsknić.

Dżins i żel?
Panie wystrojone jak z cygańskiego taboru, acz takiego ubogiego w materiał i barwniki;
panowie w ortalionach, szeleszczących dresach, białych
skarpetach i tanich dżinsach
oraz wszechobecne podróbki.
Do tego ulizane włosy, fryzury
„na jeżyka” i na żelu – jednym
słowem – fuj!. Moda lat 90. wydaje się tak samo wieśniacka

polskich ulicach właśnie w latach dziewięćdziesiątych, będąc
wówczas zresztą szczytem ekstrawagancji. Jednak nie wiem,
ile dziś ktoś by mi musiał zapłacić za pokazanie się w takim
obuwiu na mieście. Pierwsze
z nich – obciachowe do granic
możliwości; drugie – drastycznie niepraktyczne, podobnie jak
cała moda najntisów…

Turbo i chrupki?
Żuło się gumy Turbo i wyklejało
zeszyty turbosowymi naklejkami, na przerwach wsysało się
zagęszczone, słodzone mleko
z tubki, wciągało się oranżadę
w proszku na wszystkie możliwe sposoby, chrupało się Star
Foodsy i tym podobny czipsowy szajs, no i przegryzało się

to jeszcze andrutami w różnych
formach. Do tego dochodziła
zabawa z jo-jo, walkmany, klocki
Lego, wodne tatuaże, blaknące
artefakty subkultur i wiele podobnych akcesoriów. Ogół tego
badziewia tworzył niepowtarzalny klimat lat dziewięćdziesiątych, do którego w swoim
memicznym przekazie nawiązują współcześni nastolatkowie,
którzy pamiętają ten czas jedynie z opowieści swoich rodziców
oraz filmików na YT.
Jakiś czas temu do dużej
sieci sklepów weszły na nowo
pamiętne gumy Turbo, a popularna w latach 90. marka oranżad wprowadziła swój klasyczny
produkt w nowym opakowaniu. Zatem jako dziecko najntisów tuż po zobaczeniu reklamy oczywiście pognałem do
sklepu, zakupiłem owe sentymentalne produkty i stwierdziłem: „Boże, jakie to słabe było”.
Jak my mogliśmy to jeść i pić; jak
mogliśmy się zachwycać tą estetyką, tym klimatem, tą kulturą…

Fałszywa sielanka
Prawda jest okrutna: u wielu
z nas prócz czystego sentymentu za ciągotą do lat dziewięćdziesiątych stoi dokładnie
zbadane zjawisko fetyszyzacji,
z tym że w tym przypadku – społecznej.
Warto też pamiętać, że każda
La Belle Époque staje się „belle”
dopiero po jej zakończeniu. Tak
samo polskie międzywojnie –
okres skrajnego ubóstwa, uciążliwych sporów społecznych, ciągłego zagrożenia i braku stabilizacji – dla wielu ignorantów jawi
się sielanką.
Podobnie najntisy – lata
biedy, hulającego kapitalizmu,
tworzenia się nierówności społecznych, niepewności o dalszy
byt, zerowych praw socjalnych
– mogą się wydawać cudowne.
Ale takie – niestety – nie były.
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Wojna ideologiczna

a spokojny żywot w korporacji
„Miesiąc dumy”, „LGBTfriendly”, „promocja tolerancji” itp. – czy nagle nastała moda na takie akcje?
Ulotki w biurach, oficjalne
komunikaty i widoczne plakaty w miejscu pracy. Niemal co druga korporacja zaangażowała się w jakiś sposób – mniej lub bardziej
widoczny – w promowanie
tolerancji wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej. Skąd ta ofensywa?
Po co? Czemu służy? I czy
każdy z nas musi brać w tym
udział?
Tomasz z Ikei
Na początku tegorocznych wakacji w mediach krajowych
zrobiło się głośno o aferze ze
„św. panem Tomaszem z Ikei”
w roli głównej. Sprawa początkowo dotyczyła kwestii dyscyplinarnych, później przerodziła
się w konflikt ideologiczny, by
w końcu stać się częścią burzliwej debaty publicznej. A zaczęło się od tego, że pan Tomasz
otrzymał wypowiedzenie z Ikei,
po tym, jak na forum pracowniczym krakowskiego oddziału
meblowego potentata wyraził
swój sprzeciw wobec akcji promującej w firmie tolerancję dla
osób LGBT lub – jak twierdził delikwent – „akcji promującej dewiacje i siejącej zgorszenie”.
Temat szybko podchwyciły
prawicowe media, zarzucając
szwedzkiej korporacji ograniczanie wolności słowa oraz brak szacunku dla katolickich wartości.
Drugi zarzut bierze się z tego, iż
pan Tomasz w swoim „chrześcijańskim głosie krytyki” posłużył
się cytatami z Biblii, z których wynika, że za akty homoseksualne
powinno się karać śmiercią.
To właśnie po pojawieniu się
tego wpisu zarząd Ikei wezwał
swojego pracownika-katolika na
dywanik i poprosił, by ten usunął
z forum swój post wzywający do
zabijania gejów za bycie gejami.
Pan Tomasz jednak nie wycofał
się ze swojej wypowiedzi, tłumacząc się wiernością wobec zasad
religijnych. Koniec końców niesforny pracownik wyleciał, a fundacja Ordo Iuris w jego imieniu
pozwała Ikeę za łamanie „wolności wyznania” oraz „dyskryminację w miejscu pracy”.
I choć sprawa dotyczy pracownika fizycznego, a nie typowego korposzczura spędza-

prawnej dyskryminacji związków jednopłciowych jesteśmy na ostatnim miejscu w UE,
w gronie takich krajów jak Bułgaria, Łotwa czy Węgry.
Nasz obyczajowy konserwatyzm widoczny jest również
w takich sprawach jak konkordat (bezprecedensowa na skalę
Europy podległość Kościołowi
katolickiemu) czy prawo antyaborcyjne (najbardziej rygorystyczne Europie; bardziej liberalne w tej kwestii są od nas nawet kraje muzułmańskie, jak np.
Turcja, Albania czy Kosowo).

jącego 90 proc. swojej zmiany
w biurze, to i tak przytoczona
afera świetnie ilustruje ogół
problematyki „korporacja a tolerancja”.

Nasz obowiązek?
Zarzewie całej afery stanowiła
tu akcja Ikei wspierająca osoby
niehomonormatywne pod hasłem dnia solidarności z LGBT+,
w ramach którego na forum pracowniczym pojawił się artykuł
pt. „Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas”. Zasadniczym przesłaniem tekstu było
to, że w ramach solidarności pracowniczej mile widziany jest
szacunek dla innych osób bez
względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową.
Rzeczywiście – może poza
słowem „obowiązek” w tytule
– artykuł ma wyważony, nienachalny styl i trudno nie zgodzić
się z jego założeniem. Wątpliwości natomiast może rodzić sam
fakt pojawienia się takiej akcji
w tym akurat momencie, bo nie
dość że Ikea Polska we wcześniejszych latach „dniem solidarności z LGBT+” specjalnie sobie
głowy nie zaprzątała, to jak już
sobie zaprzątnęła, zrobiła to na
fali podobnych akcji przeprowadzonych po raz pierwszy w tym
roku w dziesiątkach, a nawet
setkach innych korporacji na terenie naszego kraju.

Korporacyjna
moda na wsparcie
Coca-Cola, Google, Viacom/
MTV, Agora, Adidas, Microsoft,
Apple, Tesco, Allegro, Play, Nielsen, Empik – to tylko niektóre
z marek wspierających osoby
LGBT+ w akcjach podobnych
do tej, którą przeprowadziła
Ikea (i zazwyczaj jeszcze bar-

dziej zdecydowanych w przekazie). Ich logotypy obecne są
na paradach równości, a promile z ich przychodu kierowane
są na organizacje promujące tolerancję. Mało tego, pod koniec
2018 roku pierwszy raz w historii polskiego biznesu wręczono
nagrody LGBT+ Diamonds Business Awards za zaangażowanie
w życie i problemy społeczności
osób nieheteronormatywnych.
Skąd nagle taka „moda”?
W 2014 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono (a konkretnie – wprowadziła partia konserwatywna) możliwość zawierania jednopłciowych związków
małżeńskich. W 2015 r. podobne
unormowanie zostało wprowadzone w USA. Jednocześnie niemal w tym samym czasie obywatele UK ulegli populistycznym
prądom i zdecydowali się na wyjście z Unii Europejskiej, a Amerykanie wybrali na prezydenta celebrytę, Donalda Trumpa.
Nie da się zaprzeczyć, że
obecnie mamy do czynienia
ze swoistą wojną idei oświeceniowych z ideami konserwatywnymi, wojną nauki
z pseudonauką, racjonalizmu
z populizmem. Akcje promujące
tolerancję przeplatane są manifestacjami nienawiści, paradami
ksenofobii, zamachami terrorystycznymi czy innymi aktami
fanatyzmu religijnego. Osoby
odbierane w społeczeństwach
Zachodu jako „inne” – a więc
również geje, lesbijki, biseksualiści czy osoby transseksualne
i transpłciowe – mogą czuć się
dziś zagrożone. Dlatego też,
głównie w ramach prewencji,
zachodnie korporacje udzielają
się w akcjach na rzecz tolerancji.
W Polsce natomiast sprawa jest
bardziej skomplikowana.

Drugi świat obyczajowy
Choć w sferze ekonomicznej radzimy sobie nieźle w porównaniu z innymi krajami byłego
bloku wschodniego, to w „tematach obyczajowych” stanowimy
dziś osobliwy „drugi świat”.
W kwestii przeciwdziałania
REKLAMA

Ekonomia
przeciw ksenofobii
Firmy działające wedle doktryny korporacjonizmu, mającego w swych podstawach integrację wszystkich grup społecznych w celu osiągnięcia jak
największej spójności i harmonii, nie mogą sobie pozwalać
na tolerowanie dyskryminacji

GŁOS MORDORU
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określonych, dużych mniejszości. Globalny charakter wielkich
korporacji wiąże się z odrzuceniem ksenofobii z powodów
czysto ekonomicznych – nienawiść, dyskryminacja i uprzedzenia utrudniają integrację i współdziałanie pracowników, kontrahentów oraz konsumentów.
Poza tym na świecie mamy
zdecydowanie więcej osób
LGBT+ (i stanowią one ekonomicznie wielokrotnie większą
siłę) niż polskich, niemieckich
czy rosyjskich narodowców, katolickich faszystów czy w ogóle
homofobów. Więc za decyzją
o wspieraniu środowisk LGBT+
przez wielkie korporacje nie
stoi zideologizowanie, a zwykły biznesowy rachunek oraz logiczne, racjonalne myślenie.
Także w Polsce, gdzie mamy
do czynienia z największym
wzrostem nastrojów homofobicznych i faszyzujących od
dekad, nie dziwi, że w interesie dużych marek jest dziś po
prostu wspieranie dyskryminowanych mniejszości. Zatem jeśli
zechcemy być osobnikami pokroju „św. pana Tomasza z Ikei”,
dyskryminować określone grupy
i życzyć komuś śmierci w przestrzeni naszego biura, powinniśmy się liczyć z konsekwencjami.

Tomasz Rot
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UCIEKINIER Z MORDORU

Warto zaryzykować i

mieć wpływ

Miał pracę o której wielu może tylko pomarzyć – stanowisko managerskie w Google.
Świetna atmosfera, zarobki, socjal, benefity. A on? Rzucił to wszystko, by zrealizować swój
pomysł na biznes, w którego sukces mało kto wierzył.
Izabela Marczak: Ponoć zdobycie pracy w Google graniczy z cudem?
Krystian Botko: Rzeczywiście, rekrutacja była wieloetapowa i trwała łącznie pół roku.
Musiałem wykazać swoje dokonania w poprzednich korporacjach (m.in. Maspex, Reckitt Benckiser i in.) udokumentować wyniki, przejść przez wiele spotkań
z managerami z Polski i innych
krajów. Wcześniej musiałem zostać zarekomendowany przez
osobę, która mnie znała, a następnie mocno sprawdzony przez
różne struktury Google, według
globalnych standardów firmy.
Wydawać by się mogło, że
dla młodego człowieka praca
w Google to jakby złapał Pana
Boga za nogi...
To była świetna praca. W znakomitym otoczeniu, wśród bardzo mądrych ludzi, dobrze
płatna. Google niezwykle dba
o komfort swoich pracowników.
Na miejscu jest stołówka, firma
oferuje masaże, wspólne świętowanie z różnych okazji, szkolenia,
kursy i wiele innych dodatków.
Kiedy pewnego dnia zaprosiłem
tam moich rodziców, tata złapał
się za głowę: – Jecie lody, gracie
w piłkarzyki... To ma być praca?!
I rzucić taką posadę?
Mnóstwo ludzi się temu dziwiło. Zarówno moi bliscy, jak
i dalsi znajomi. Kiedy dowiadyREKLAMA

wali się, że odchodzę z Google,
powtarzali: „O Jezu, co za głupota”. Chyba tylko Kasia, wówczas moja narzeczona, dziś
żona, całkowicie wierzyła we
mnie i w projekt, który zrodził mi
się w głowie. Dlatego to, co ostatecznie udało mi się osiągnąć, to
w dużej mierze jej zasługa. Bez
tego wsparcia zapewne nie odważyłbym się na podobny krok,
a już na pewno nie dotrwałbym
do tego momentu.
Co to zatem za projekt, który
wygrał z Google?
Dostrzegłem lukę na polskim
rynku. Brakowało firmy, która
kompleksowo zajmowałaby się
komunikacją marek na YouTube.
Postanowiłem więc ją stworzyć.
W końcu udało mi się przekonać
parę osób, że podążanie tym tropem może okazać się strzałem
w dziesiątkę i wspólnie zaczęliśmy naszą biznesową przygodę.
Dziś TalentMedia to już prawie korporacja.
Rzeczywiście, chyba coraz
bliżej nam do korporacji, choć
przecież nie dalej jak pięć lat
temu zaczynaliśmy jako trzyosobowy start-up.
Dziś jesteśmy częścią spółki
giełdowej Mediacap. Mamy na
pokładzie już około stu osób,
zrzeszamy blisko ośmiuset twórców a niedawno przejęliśmy
większościowy pakiet udziałów
i połączyliśmy się z naszą do-

tychczas najpoważniejszą konkurencją – LifeTube. Wspólnie
tworzymy największą w regionie grupę zajmującą się influencer marketingiem z biurami
w Warszawie, Sofii i Bukareszcie.
Zapewne zamkniemy ten rok ze
sprzedażą powyżej 60 mln zł.
Rozwijamy się.
Coraz trudniej utrzymać atmosferę małej koleżeńskiej
firmy, jak to było na samym początku, gdzie wszyscy się znali
i każdy czuł się równie odpowiedzialny za rozwój przedsięwzięcia. Przy takiej liczbie zatrudnionych potrzebna staje się pewna
standaryzacja procesów, charakterystyczna dla korporacji.
Niemniej bardzo bym nie chciał,
żeby którykolwiek z pracowników TalentMedia i LifeTube miał
poczucie braku wpływu na to,
co dzieje się w firmie.
Mnie samego ten właśnie
brak wpływu ostatecznie wygonił z korporacji. Dlatego raz w tygodniu przynajmniej przez dwie
godziny staram się być w pełni
dostępny dla wszystkich pracowników, którzy mają ochotę
o czymś ze mną porozmawiać,
coś zmienić, poprawić czy rozpocząć nowy projekt.
Pana osobiście coś zniechęcało do pracy w korpo?
Tak jak wspomniałem, przede
wszystkim ograniczona decyzyjność. Niekiedy pracowało się

długo nad jakimś projektem, angażowało w to wszystkie swoje
siły, a potem nagle przychodziła
wieść z góry, że jest zmiana planów, że dany projekt porzucamy
i zajmujemy czymś innym. Bez
większych wyjaśnień. To odbierało motywację.
Co według Pana przyczyniło
się do sukcesu TalentMedia?
Na pewno okoliczności – był
brak, który ktoś musiał wypełnić.
Pewnie też trochę odpowiedni
zestaw doświadczeń, kompetencji i talentów w tamtym momencie, ale przede wszystkim ludzie.
Ludzie, którzy uwierzyli, że to

Krystian Botko

może się udać. Na początku byli
to znajomi z poprzednich miejsc
pracy, którzy postanowili zacząć
ze mną realizować projekt. Oni,
podobnie jak ja, porzucili swoje
bezpieczne stanowiska w korporacjach i rzucili się na niepewny
grunt. I mimo że początki były
trudne, że nie brakowało porażek, to nie bali się wyzwań, nie
poddawali się, działali.
Były porażki?
Ba! I to ile! Na początku kilka
razy w tygodniu mieliśmy spotkania kryzysowe, bo coś się wa-

liło lub paliło. A to problem z inwestorem, to znów klient zerwał
kontrakt lub negocjował stawki
poniżej progu opłacalności
albo też jakieś problemy administracyjne lub związane z bezpieczeństwem informacji, albo
kłopot z pozyskaniem pracowników. Nie, nie było łatwo. Na
szczęście wytrwałość, praca i zaangażowanie zespołu przynosiły także regularne sukcesy, co
równoważyło bilans i podtrzymywało motywację.
Ostatecznie wyszło na to, że
miał Pan rację podejmując ryzyko.
To poczucie, że miałem wtedy
rację, jest bezcenne. Utwierdziłem się w przekonaniu o pewnych talentach, na wykorzystanie których nie do końca pozwalała mi praca w korporacjach.
Udowodniłem sobie, że potrafię inspirować ludzi do nowych
inicjatyw, wdrażać pomysły
w życie, dostarczać inwestorom,
wspólnikom i klientom to, na co
się umawialiśmy. Porażki z kolei przypomniały mi, jak istotna
w biznesie jest pokora. Sukcesy –
że odwaga, wyjście poza własną
strefę komfortu, podjęcie ryzyka,
zapał i właściwi ludzie to główne
składowe udanych przedsięwzięć. Własna firma to jednak zupełnie inne wyzwanie i doświadczenie, niż praca dla kogoś. To
porządna lekcja – wytrwałości,
słuchania, współdziałania, przewidywania, analizowania błędów i syntezy wielu różnych składowych.
Z takim kapitałem, jaki teraz
wytwarza Pana firma, w zasadzie jeszcze przed ukończeniem 35 roku życia mógłby
Pan przejść na emeryturę.

Jeszcze nie, choć rzeczywiście powoli zbliżam się do niezależności finansowej. Nie wiem
jednak, czy mógłbym już teraz
po prostu siedzieć na emeryturze i nic nie robić. Patrząc na to,
jak wygląda moje zachowanie
na dłuższym urlopie, kiedy po
trzech tygodniach już porządnie mnie nosi, a pomysły rozsadzają mnie od środka, bardzo
wątpię.
Choć pewnie za kilka lat
rzucę świat wielkiego biznesu,
zamieszkam z rodziną dalej od
miasta i wymyślę sposób na
spokojniejsze życie, tak, by robić przy tym coś pożytecznego
dla świata.
A teraz Pan nie robi?
Czasami sobie myślę, że gdybym na przykład został chirurgiem, to miałbym jasność własnej użyteczności. Wiedziałbym,
że komuś realnie pomogłem.
Czy bez tego, co robię obecnie, świat by zginął? Z pewnością nie. Owszem, zatrudniam
ludzi. Jak inni przedsiębiorcy
w tym kraju pcham naszą gospodarkę w stronę tych najbardziej rozwiniętych. Jako firma
pomagamy też setkom internetowych twórców zarabiać
na własnej kreatywności, oni
zaś cieszą i inspirują kilka milionów innych osób. Więc pośrednio niby robię coś dobrego.
Niemniej czasami tęskni mi się
za działaniem bardziej wprost,
przekładającym się bezpośrednio na poprawę czyjegoś losu,
życia. Być może zatem właśnie w tym kierunku pójdę dalej.
Jeszcze nie wiem, nie teraz, ale
za chwilę... kto wie?

Izabela Marczak
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Znasz kogoś, kto wybił się z korpo i poszedł na swoje?
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Kumoterstwo czy niezależność?
Jak duży jest dystans między samodzielnością a uzależnieniem od innych w odległych od siebie kulturach
Pakistanu i Szwecji?
Niedawno obejrzałem na YouTube wystąpienie Teal Swan,
amerykańskiej autorki książek z dziedziny metafizyki. Teal
stwierdziła, że odcinanie się od
innych prowadzi do tworzenia
wewnętrznych podziałów w nas
samych. Łatwo zapominamy, że
samotność i samodzielność to
dwa końce tej samej nici. Tożsamość nas wszystkich w jakiś metafizyczny sposób przeplata się, tworząc wzór. Staramy
się okiełznać ten ścieg antropologią, socjologią, psychologią
i wszystkimi innymi naukami.
Porównajmy pod tym kątem Pakistan i Szwecję.
Pakistan to kultura kolektywistyczna, w której najważniejsze są rodzina i znajomości.
Celebruje się tam relacje międzyludzkie zarówno w prywatREKLAMA

nej, jak i zawodowej sferze życia. Aby być kimś w Pakistanie, trzeba mieć plecy. Wasta
oznacza wykorzystanie znajomości i koneksji w załatwianiu trudnych spraw. Rząd w niewielkim stopniu wspiera swoich obywateli, więc zmuszeni
są oni radzić sobie sami. Kultura Pakistanu ma jednocześnie orientację na status przypisany (patrz poprzedni odcinek „Pełnej Kulturki”). Oznacza
to, że status społeczny i reputacja utożsamiane są w dużym
stopniu z pochodzeniem. Niegodny czyn jednego członka
może nadszarpnąć wasta całej
rodziny. Dlatego też mechanizmem obronnym bywa zaprzeczanie i przerzucanie winy na
okoliczności lub kogoś innego.
W przeciwieństwie do pakistańskiego rząd szwedzki traktuje swoich obywateli jak jedną
(płacącą wysokie podatki) rodzinę, zapewniając solidną
opiekę społeczną, dostęp do
edukacji i opieki zdrowotnej.

Jednocześnie jest to kultura indywidualistyczna, ucząca samodzielności i niezależności. Wykorzystywanie wpływów w celu
podniesienia swojego statusu
społecznego nie jest wpisane w geny naszych sąsiadów
z Północy. Szwedzi zadowolą się
swoim lagom (to ich „w sam raz”,
„akurat”) dostępnym dla każdego bez względu na wiek, płeć,
znajomości, czy pochodzenie.
To zamknięta w jednym słowie
sztuka równowagi, znalezienia
złotego środka.

Niebawem do naszego
zespołu dołączy ktoś
z Pakistanu. Jak przełamać
pierwsze lody i na co
uważać?
Rozpoczynając rozmowę z Pakistańczykiem lub Pakistanką,
warto zapytać o zdrowie. Rozmowy na osobności mogą budzić niepokój (podobny do wezwania na dywanik), więc dużo
częstsze są dyskusje z kilkoma

osobami – na przykład z całym
zespołem i przy herbacie. Nie
dajmy się zaskoczyć, gdy zapytają nas o status cywilny lub zawód rodziców – robią to z szacunku, aby lepiej nas poznać
i zbudować zaufanie.

Pakistańcz yc y nie sł yną
z punktualności – to nie zegar, a relacje z ludźmi i okoliczności wyznaczają kolejność wydarzeń dnia.

Pozytywny feedback można
dawać na forum, ale krytykę
tylko na osobności, doceniając pozytywy i sugerując obszary do poprawy.

Radykalna odmowa może
być odebrana jako chęć zakończenia znajomości. „Przemyślę to jeszcze raz” oznacza
„nie, ale rozmawiajmy dalej”.

W okresie Ramadanu większość muzułmanów przestrzega ścisłego postu między wschodem a zachodem
słońca – unikajmy wtedy negocjacji kontraktów, a już
na pewno nie organizujmy
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wspólnych posiłków z Pakistańczykami.
Ciekawostka: Pakistańczycy są
dumni ze swoich dokonań w hokeju na trawie i krykiecie oraz
odkryć w obrębie diagnozy i leczenia nowotworów.

W jaki sposób Szwedzi
zaspokajają potrzeby
jednostki? Mam
poprowadzić ze Szwedami
dyskusję na ten temat.
Szwecja jest krajem, w którym
każdy może sobie umeblować
swoje życie tak, jak chce. Niemalże wszystko można dostosować do aktualnych potrzeb jednostki. Do oficjalnego słownika
szwedzkiego dodano cztery
lata temu neutralny zaimek osobowy, ułatwiając zwracanie się
do tych, którzy nie chcą określić
swojej tożsamości płciowej lub
gdy nie ma ona znaczenia.

Szwedów – odwrotnie niż Pakistańczyków – niestosownie
jest pytać o zdrowie, zarobki,
poglądy czy wierzenia, chyba że to ktoś z kręgu najbliższych.

W porównaniu z nami i Pakistańczykami Szwedzi zachowują większy dystans, bacząc
na przestrzeń osobistą.

GŁOS MORDORU
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Słyną z bezpośredniego stylu
komunikacji, bez small-talku.

Żenuje ich przepych i efekciarstwo. Tu przestroga przed
przerostem formy nad treścią
w komunikacji.

Punktualność brana jest na
serio. Za późno jest źle... za
wcześnie też.
Słuchaj, masz znajomości,
weź mi załatw robotę! Jak wy
zareagowalibyście na taki apel?
Wydaje się, że tego typu prośby
w naszej kulturze nie są zwykle
odbierane negatywnie.

Krawędź globusa
Zdałem sobie sprawę, że od
pierwszego tekstu z cyklu „Pełna
Kulturka” przyjrzeliśmy się kulturom w niespełna 40 krajach!
W obawie, że dotrzemy do krawędzi globusa, wprowadzam małą
zmianę w budowie felietonów.
Od kolejnego numeru będziemy
przyglądać się pojedynczym zagadnieniom w komunikacji (nie
tylko) międzykulturowej.
Mam nadzieję, że nowa formuła wam się spodoba i wyciśniecie z niej jeszcze więcej dla
siebie. Stałym czytelnikom przesyłam uściski, a nowym je obiecuję – do zaczytania!

Konrad Krzysztofik
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Daria pracuje jako główna
księgowa w fabryce zatrudniającej blisko 25 proc.
mieszkańców miasteczka,
w którym jest zlokalizowana. W rodzinne strony
wróciła po blisko 10-letniej
nieobecności. Już podczas
pierwszego dnia pracy została „zaatakowana” przez
koleżanki z księgowości,
które najpierw wypytały
ją o wszystkie prywatne
sprawy, a następnie przeszły
do relacjonowania firmowych „newsów”. Czyli „kto
z kim”, kto jest pupilkiem
prezesa, kto donosi, kto ma
problem z alkoholem i od
kogo można w razie czego
załatwić lewe zwolnienie.
– Byłam w szoku! Czułam się osaczona, bo dziewczyny niemal przekrzykiwały się nawzajem, która
pierwsza ma mi „sprzedać”
informację o innych pracownikach – opowiada Daria. – No i te pytania odnośnie mojego życia już pierwszego dnia pracy. Chciały
wiedzieć czy mam męża, jak
nam się układa, gdzie pracuje, jakim jeździ samochodem, ile mamy dzieci, gdzie
jedziemy na wakacje... Czułam się jak na przesłuchaniu. A na końcu jedna z nich
zapytała się mnie czy lubię plotkować. Bo one teraz
dają mi te wszystkie informacje „za darmo”, ale oczekują, że potem odwdzięczę się ciekawymi newsami
o dyrektorach, bo o nich
wiedzą najmniej...
Jak wynika z badań przeprowadzonych kilka lat
temu przez jedną z firm konsultingowych na temat sposobu marnowania czasu
w pracy, aż 34 proc. respondentów traci w firmach czas
na plotkowanie.

REKLAMA
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Nieśmiertelne

firmowe

plotki

Dlaczego
lubimy plotkować
w miejscu pracy?
We d ł u g p s y c h o l o g ó w
i socjologów to naturalna
ludzka potrzeba. Najczęściej podświadomym celem

plotkowania jest pozbycie
się frustracji wynikającej
np. z zajmowania niskiego
stanowiska. Jest też po prostu zwykłą rozrywką, która
niesie ze sobą dreszczyk
ekscytacji. Co ciekawe, po-

Nieważne,
czy firma
zatrudnia 10 czy
110 osób,
plotki na temat współpracowników
będą na 100
procent. Pytanie tylko,
czy warto
brać w nich
udział i dorzucać swoją
opinię?

dobno jest to zjawisko nieuniknione. Plotkowanie jest
również sposobem na oderwanie się od codziennych
obowiązków, wprowadza
pewnego rodzaju koloryt
do zwykłego, szarego dnia.

Niemal każdy, kto może
pochwalić się minimum kilkumiesięcznym stażem
pracy, wie, że najczęstszym
tematem plotek w miejscu
pracy są awanse, podwyżki
oraz zachowania współpracowników na imprezach firmowych. Na kolejnych miejscach znajdują się firmowe
afery, np. gdy ktoś zostanie
zwolniony dyscyplinarnie
lub dosięgną go zmiany organizacyjne.

Także pracownik będący
obiektem plotek nie powinien być bierny. Przede
wszystkim powinien dowiedzieć się, kto plotkuje
na jego temat. Może dać tej
osobie do zrozumienia, że
nie jest anonimowa. Gdy nie
przyniesie to pożądanego
rezultatu, warto by zdecydował się na konfrontację.
Najlepszym sposobem będzie rozmowa z plotkarzem
w obecności przełożonego.

Czy szef
powinien reagować
na plotki?

Jak nie stać się
przedmiotem
plotek?

To zależy od tego, jakiego są
rodzaju. Jeżeli są niewinne
i nie wyrządzają nikomu
krzywdy, można przymknąć
oko. Zdecydowanej reakcji
wymagają natomiast plotki,
które mają znamiona pomówienia, czyli takie, w których
ktoś próbuje zdyskredytować kolegę lub koleżankę
z pracy.
W takim przypadku
szef powinien porozmawiać z osobą rozsiewającą
plotki, dopytać o źródło
tych informacji i czy dana
osoba jest pewna, że rozpowszechniane przez nią
stwierdzenia są zgodne
z prawdą. W zależności od
rodzaju plotki zachowanie
przełożonego może być
dwojakie. Jeśli plotka dotyczy funkcjonowania organizacji, szef jest zobligowany do sprawdzania tej informacji, aby upewnić się,
czy pracownik nie działa
na szkodę firmy. Jeśli natomiast plotka dotyczy życia
prywatnego, zarządzający
powinien zwrócić uwagę,
że firma nie jest odpowiednim miejscem na tego typu
zachowania.

Staraj się nie opowiadać
o swoim życiu prywatnym.
Im mniej będzie wiadomo
na twój temat, tym trudniej będzie wymyślać oszczerstwa. Jeśli nie ufasz
współpracownikom, ogranicz się do rozmów o sprawach neutralnych i służbowych. Uważaj również na
to, co publikujesz w mediach społecznościowych.
Zastanów się, czy treści,
które udostępniasz, mogą
zostać wykorzystane przeciwko tobie.

Ignorowanie
jako sposób
na plotkarzy
Jeśli informacje rozpowszechniane przez plotkarza nie są krzywdzące,
a nawet wydają się zabawne, można po prostu spróbować je wyśmiać.
W ten sposób szybko stracą
na sile. Jednak należy zrobić
to raz i nie poświęcać temu
więcej uwagi. Inni zobaczą,
że to jest jednak nieistotna
błahostka.

Piotr Krupa
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WRACAĆ CZY ZOSTAĆ?

Choć fala powrotów raczej
nam nie grozi, zmiany demograficzne są widoczne. W 2018
REKLAMA

roku liczba Polaków w Wielkiej Brytanii przekroczyła milion. Dziś jest ich ok. 900 tys.
i liczba ta systematycznie choć
powoli spada. Polacy założyli
na Wyspach 60 tys. firm, a niektóre sektory gospodarki: hotelarstwo, gastronomia, budownictwo czy pomoc społeczna
są efektywne tylko dzięki pracownikom z Polski. Ostrożne
szacunki zakładają, że w latach
2014-2020 Polacy przyniosą
brytyjskiej gospodarce ponad
60 miliardów euro. Warto też
pamiętać, że rocznie wysyłają
do Polski swym rodzinom ponad miliard euro.

Argumenty za pozostaniem
Powrót tych, którzy przenieśli
się z rodzinami na Wyspy lub
np. kupili nieruchomość jest
mało prawdopodobny. Niskie
bezrobocie w Polsce nie będzie
trwać wiecznie a przy rozbudowanym systemie socjalnym
w Wielkiej Brytanii rodzime
500+ brzmi jak żart. W 2017 r.
Polki urodziły w Wielkiej Bryta-

ilustracja: Starline / Freepik

Dawniej kilka lat pracy
za granicą wystarczyło, by wybudować
w Polsce dom, spłacić kredyt i uzbierać oszczędności na
godną emeryturę. Dzisiejsze realia są zupełnie inne – zarobki
Polaków na Zachodzie nadal plasują się
poniżej średniej. Przykładowo w Wielkiej
Brytanii przeciętna
pensja wynosi około
1200 funtów (6 tys.
zł). Rosnące koszty
życia i niepewność
związana z brexitem
sprawiają, że część
tzw. polskich hydraulików i opiekunek do
dzieci rozważa powrót do kraju.

nii 20 tys. dzieci – statystycznie
na jedną Polkę przypada tam
3,3 dziecka (w Polsce 1,3). Gdy
dzieci podrosną i trafią do angielskich, szkockich czy walijskich szkół, ewentualna przeprowadzka do Polski będzie dla
nich bardzo trudna.

Argumenty za wyjazdem
Choć brytyjscy politycy prześcigają się w zapewnieniach,
że Polacy są mile widziani, niepewność związana z brexitem

rośnie. Konsekwencje wyjścia
Wielkiej Brytanii z UE dotkną
niemal każdej dziedziny życia – od przyszłej emerytury po
przewóz zwierząt domowych.
Wzrost podatków, cen żywności i kosztów utrzymania może
skłonić część naszych rodaków
do powrotu, zwłaszcza jeśli zostawili w kraju swych bliskich.
Dodatkową zachętą do wyjazdu
są powtarzające się akty agresji
i przemocy, których ofiarami padają często Polacy. Ponadto nie

każdy odnalazł się w wielokulturowym społeczeństwie złożonym z przedstawicieli różnych
ras, religii i tradycji.
Jedno wydaje się pewne –
brexit skutecznie zniechęcił Polaków do emigracji do Wielkiej
Brytanii. Dziś najpopularniejsze
kierunki to Niemcy, Skandynawia i Irlandia, w której mieszka
ok. 150 tys. naszych rodaków.
Pozostaje też pytanie, czy
Polska jest przygotowana na
masowe powroty zza kanału
La Manche? Dla osób, które
spędziły lata w innej rzeczywistości, realia polskiej admini-

stracji, biurokracji czy edukacji mogą być szokujące. Nasz
rynek pracy miałby ogromny
problem z przyjęciem tysięcy
osób przyzwyczajonych do godziwych zarobków, efektywnych związków zawodowych
i przejrzystych zasad rekrutacji. Wszechwładny urzędnik
lub szef albo przemęczony nauczyciel mogą obrzydzić życie
w równym stopniu co bałagan
prawny i lekcje w przepełnionych szkołach kończące się po
godz. 18.

dr Grzegorz Mathea

Grzegorz Mathea
– doktor nauk o bezpieczeństwie,
prodziekan i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, współpracownik tygodnika
„Polityka”. Autor artykułów m.in.
z dziedziny stosunków międzynarodowych. Członek koła Irish Studies in Poland – zrzeszenia naukowców zajmujących się Irlandią, przy Ambasadzie Republiki
Irlandii w Warszawie.
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Czy każdy
może zostać
programistą?
Media aż huczą od informacji dotyczących zapotrzebowania na programistów na rynku
pracy. Do tego bardzo często towarzyszą im raporty mówiące o niebotycznych zarobkach
w branży IT. No i oczywiście coraz częściej można przeczytać, że programistą może zostać
każdy, nawet humaniści. Czy rzeczywistość faktycznie jest aż tak różowa?
Zacznijmy od tego, co ciekawi
wszystkich najbardziej, czyli
od zarobków. Czy to jest 8, 10,
a może 20 tys. zł miesięcznie?
Wystarczy przeczytać kilka publikacji na ten temat, aby wyobraźnia wzięła górę nad rozsądkiem.
W takich momentach w głowie
rodzi się pytanie: a może ja też
zostanę programistą?

Czy zarobki w IT
są takie ogromne?
Wszystko zależy od doświadczenia, zajmowanego stanowiska i wykształcenia. Tak wynika
z najnowszego raportu Sedlak
& Sedlak za 2018 rok. Młodszy
specjalista może liczyć na niecałe 5 tys. zł brutto. Ta kwota na
pewno nie powala. Warto jednak pamiętać, że na taką wypłatę można liczyć już na początku przygody z branżą IT.
Specjalista może zarobić już 7,5
tys. zł brutto, a starszy specjalista blisko 12 tys. zł. To już robi
wrażenie, prawda?
A ile lat trzeba pracować,
żeby otrzymywać tak wysokie
wynagrodzenie? Z tej perspektywy sprawa prezentuje się trochę gorzej. Aby zarabiać powyżej 8 tys. zł brutto miesięcznie
trzeba mieć co najmniej 4-letnie doświadczenie. A na pensję
powyżej 10 tys. zł brutto może liczyć specjalista z ponad 10-letREKLAMA

nim stażem pracy. To oznacza,
że nie wystarczy „odbębnić”
kurs programowania, aby załapać się na wysokie zarobki. Jak
w każdym zawodzie należy zdobyć doświadczenie.

Od czego zacząć?
Jeżeli nie zniechęcił cię poprzedni akapit, to warto, żebyś
zadał sobie pytanie: skąd mam
wiedzieć, czy w ogóle nadaję
się na programistę? Komunikaty
promujące kursy programowania niemal krzyczą, że programistą może zostać każdy. Nawet
osoby, które nie mają o tym żadnego pojęcia, a komputery służyły im do tej pory do sprawdze-

nia skrzynki e-mail oraz robienia
zakupów online.
Okazuje się jednak, że nie
do końca tak jest. Ważne jednak, aby samemu się przekonać.
Najpierw warto choćby pobieżnie sprawdzić, na czym polega
praca programisty. Poczytaj, co
trzeba zrobić, aby dany program
lub strona internetowa zaczęła
działać. Jakie są języki programowania i z czym one się wiążą.
Kolejnym krokiem niech
będzie wykonanie testu predyspozycji. W internecie jest
dużo darmowych testów, które
można wykonać online. Ich wypełnienie nie da ci jednoznacznej odpowiedzi, ale będzie

jasną wskazówką, czy w ogóle
nadajesz się do tego mentalnie. Najczęściej testy polegają
na rozwiązaniu różnych zadań
logicznych z prostymi elementami matematyki. Najlepiej wypełnić kilka różnych. Aby to zrobić wystarczy wpisać w okno
wyszukiwarki „test predyspozycji na programistę” i skorzystać z pierwszych wyników podanych przez Google.

Sprawdź to nieco głębiej
Jeśli już wyszło ci, że chcesz iść
w to dalej, zapewne pomyślisz
o kursie internetowym – niektóre firmy dają nawet gwarancję zatrudnienia po jego zakończeniu uzyskanym certyfikatem.
Świetnie, prawda?
Barierą na tej ścieżce mogą
być jednak koszty. Taki kurs trwa
zazwyczaj od kilku miesięcy do
roku i wiąże się ze sporym wydatkiem – od dwóch-trzech do
nawet dziesięciu tysięcy złotych. Czyli może kosztować niemal tyle samo, ile trzeba wydać
na roczne studia podyplomowe.
Zanim więc zdecydujesz się
na to kosztowne rozwiązanie,
przekonaj się w tańszy sposób,
czy na pewno praca programisty będzie ci się podobała. Jeżeli okaże się, że jednak jesteś
osobą, która nie lubi siedzieć
przed komputerem przez kilka
godzin wykonując pracę umysłową, to możesz się w tym nie
odnaleźć.
Dlatego zobacz, co taki programista rzeczywiście robi
przed komputerem. W tym celu
wykup dostęp platformy learningowej typu Udemy.com.
Znajdziesz tam kilkanaście różnych kursów programowania,
które co prawda nie zrobią z ciebie programisty, ale „liźniesz”
podstawy i przekonasz się trochę bliżej na czym polega ta
praca. Będzie to dla ciebie dobry trening przed profesjonalnym kursem (będziesz znał już
podstawy) oraz upewnisz się, że
jest to droga zawodowa, którą

W branży
IT młodszy
specjalista może
liczyć na niecałe

5 tys. zł

brutto.
Specjalista może
zarobić już

7,5 tys. zł
brutto,
a starszy
specjalista
blisko

12 tys. zł
To już robi
wrażenie,
prawda?
chcesz podążać. Taki kurs kosztuje zazwyczaj tylko kilkadziesiąt złotych. Dużo? Mało? Na
pewno mniej niż w przypadku
profesjonalnych szkoleń. A przekonasz się od razu, czy warto poświęcać czas i niemałe pieniądze na zmianę zawodu.

Porozmawiaj z doradcą
Wiele firm oferujących profesjonalne kursy programowania już
na początkowym etapie zaprasza do odbycia niezobowiązującej i darmowej rozmowy z konsultantem lub doradcą. W jej
trakcie zdradzają oni więcej informacji na temat samej pracy
programistów i elementów nauki, ale przede wszystkim pytają
o twoje motywacje. W niektórych przypadkach podpowie-

dzą jaką specjalizacją programowania warto się zainteresować, a nawet mogą ci odradzić
tę drogę zawodową.

Zainwestuj i trzymaj reżim
Jeśli dotarłeś do tego etapu i nadal chcesz być programistą – zainwestuj w siebie! Jednak przed
wykupieniem profesjonalnego
i drogiego kursu pamiętaj, że
niemal cały proces nauki będziesz musiał przejść samemu,
gdyż najczęściej takie szkolenia
są prowadzone w trybie online.
Oznacza to, że sam decydujesz,
kiedy się uczysz. Ma to oczywiście swoje dobre i złe strony.
Pozytywną stroną kursu online jest z pewnością możliwość
nauki w dogodnym dla siebie
momencie dnia lub tygodnia.
Nie trzeba „zarywać” całych
weekendów, jak w przypadku
zjazdów podczas studiów podyplomowych. Jednak z drugiej
strony nie jest do dobre rozwiązanie dla osób, które nie potrafią narzucić sobie reżimu nauki.
Idealnym rozwiązaniem byłoby wyznaczenie sobie na to
dwóch-trzech godzin dziennie oraz kilku dodatkowych godzin w czasie weekendu. W tym
trybie po przyjściu z pracy lub
uczelni trzeba by wytężyć
umysł do kolejnej pracy. Nie
ma się co oszukiwać – po kilku
tygodniach nawet duża motywacja może spaść do zera. Na
szczęście większość firm oferuje cotygodniowe spotkania
z mentorem, który monitoruje
postęp nauki kursanta. Dzięki
temu nie jest on pozostawiony
samemu sobie.
Dobrą praktyką związaną
z kursami na programistę jest
fakt, że firmy prowadzące te
szkolenia chwalą się swoimi absolwentami. Jeżeli wierzyć ich
zapewnieniom, większości kursantów udaje się znaleźć pracę
w zawodzie programisty, a to
jest już dobry znak.

Piotr Krupa
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Benefity
pracownicze
niedalekiej
przyszłości
„U nas możesz liczyć na szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych –
kartę sportową oraz darmowe ubezpieczenie zdrowotne” – to fragment standardowego ogłoszenia o pracę. Świetnie, tylko że z najnowszego raportu Hays wynika, że podstawowy pakiet opieki medycznej
oferuje 73 proc. pracodawców, ale pracownicy oczekują już znacznie
więcej.
Każdy kto pracuje w dziale HR
większej organizacji, jest już zapewne świadomy, że opublikowanie w ogłoszeniu o pracę
w części „benefity”, informacji
o karcie sportowej i dodatkowym ubezpieczeniu medycznym, nie robi już na kandydatach żadnego wrażenia. Co gorsze, większość z nich uznaje te
dodatki za pewien standard,
który oferowany już w niemal
każdej firmie. Tylko 15 proc. pracowników uważa opiekę medyczną za atrakcyjny benefit
pozapłacowy. Karty sportowe
cieszą się większą popularnością – za dobry motywator
uznaje je 42 proc. zatrudnionych.
Tymczasem z „Raportu płacowego 2018” opracowanego
przez agencję pracy Hays wynika, że najczęstszym oferowanym benefitem jest właśnie
podstawowy pakiet opieki medycznej – w swojej ofercie ma
go aż 73 proc. pracodawców. Podobnie jest z popularnymi kartami sportowymi, które proponuje swoim pracownikom 67
proc. badanych firm.
Błędem będzie jednak uznanie, że pracownikom nie zależy
na benefitach. Jest wręcz odwrotnie. Z raportu „Motywacja
Menadżerów 2016” wynika, że 95
proc. kandydatów na stanowiska menadżerskie pyta podczas
rozmowy kwalifikacyjnej o dostępne benefity pozapłacowe.
Jednocześnie pracownicy coraz
częściej podkreślają, że chcieliby
mieć wpływ na rodzaj oferowanych pakietów pozapłacowych
oraz udział w tworzeniu listy benefitów dostosowanych do ich
indywidualnych potrzeb – oczywiście w ramach określonego limitu finansowego.
Z badań wynika, że przy określaniu poziomu swojego zadowolenia z pracy większość pra-

cowników bierze pod uwagę
oferowane dodatki pozapłacowe. Dlatego pracodawcy zaczynają szukać nowych pomysłów, które ich wyróżnią, przyciągną nowych i zatrzymają
obecnych pracowników.
Firmy coraz więcej uwagi
poświęcają badaniu preferencji i zadowolenia z oferowanych
świadczeń, jak potwierdza Beata Rutkowska z Benefit Expert
Consulting, firmy pomagającej
pracodawcom badać potrzeby
i przygotowywać programy dopasowane do potrzeb pracowników. Nie jest tajemnicą, że pracownik przyjmie każdy benefit,
ale wartość motywującą i wiążącą z pracodawcą mają świadczenia uznawane za potrzebne
przez niego samego – unikatowe i takie jakich nie ma standardzie u innych.
Oto kilka benefitów, którymi
powinni się niebawem zainteresować pracodawcy.

Kafeterie
Jak wynika z cytowanych badań Hays, większość pracowników korzysta z opieki medycznej czy karty sportowej i docenia je, ale nie można zapominać
o tych, którzy nie korzystają,
lub są już objęci takim benefitem z ramienia firmy współmałżonka/partnera. Co z nimi?
Na pewno chcieliby mieć możliwość wyboru innego świadczenia w ramach tego budżetu.
Tu z pomocą przychodzą
rozwiązania kafeteryjne, czyli
programy świadczeń pracowniczych oparte na budżecie
przypisanym do każdego pracownika i systemie, który pozwala pracownikowi samodzielnie dokonać w yboru
spośród wielu ofert (opieka
medyczna, karta sportowa, bilety do kina lub teatru, bony
i wiele innych).

Emerytura
od pracodawcy
Każdy kto chociaż raz przeczytał
list wysyłany przez ZUS z podsumowaniem wpłaconych składek i prognozowaną wysokością emerytury, ten wie, że po
osiągnięciu wieku poprodukcyjnego, będzie co miesiąc stawał przed dylematem: zapła-

Przy określaniu
poziomu
zadowolenia
z pracy
większość
pracowników
bierze
pod uwagę
oferowane
dodatki
pozapłacowe.
Dlatego
pracodawcy
zaczynają
szukać nowych
pomysłów, które
ich wyróżnią.
cić czynsz czy kupić jedzenie.
I w tym momencie z ratunkiem
może przyjść pracodawca oferując swoim pracownikom pracowniczy program emerytalny.
Choć na razie proponuje go jedynie 1/5 firm, niebawem może

to ulec zmianie, ponieważ aż 84
proc. menedżerów uczestniczy
w oferowanych im przez pracodawcę programach emerytalnych. Młodzi ludzie coraz częściej planują swoje dochody na
starość. Może się zatem okazać,
że zaczną „wymuszać” na swoich pracodawcach wprowadzanie do ofert benefitów pracowniczych określonych świadczeń
emerytalnych.
Pracowniczy program emerytalny polega – w dużym skrócie – na fundowaniu przez pracodawcę składek, które będą
inwestowane przez wyspecjalizowaną instytucję.

Nowy samochód
jako benefit
Na ten rodzaj dodatku pozapłacowego decyduje się jeszcze niewielu polskich pracodawców, co może wynikać
z braku informacji na temat takiej usługi. Jest jednak szansa,
że w najbliższym czasie to się
zmieni, ponieważ na rynku pojawiły się już rozwiązania oferujące samochody w formie benefitu pracowniczego.
Jest to rozwiązanie dzięki
któremu pracownicy mają możliwość korzystania z auta w celach prywatnych na warunkach
finansowych zbliżonych do leasingu korporacyjnego, ale
bez konieczności angażowania
środków firmy i bez ponoszenia
przez nią ryzyka. Pracodawca nie
uczestniczy w kosztach – to pracownik jest stroną w umowie i to
on opłaca miesięczny czynsz za
użytkowanie auta. Pracodawca
jedynie współpracuje ze specjalistyczną firmą z branży Car
Fleet Management, której skala
działalności pozwala na obniżenie kosztów i optymalizację procesów zarządzania flotą pojazdów. Dla pracownika oznacza to
nowy samochód bez opłat po-

czątkowych, z prostą umową,
w ramach stałego miesięcznego
abonamentu, w który wliczone
są wszystkie koszty użytkowania
samochodu, takie jak obsługa
serwisowa lub wymiana, zakup
i przechowanie opon.

Nagroda,
praca zdalna i urlop
Kilka tygodniu temu branżę
HR, ale nie tylko, obiegła wieść
o trójmiejskiej firmie IT, która
przygotowała niebagatelny
prezent dla pracowników obchodzących właśnie jubileusz
dziesięciu lat pracy u tego pracodawcy. Każdy z nich otrzymał
prezent w formie 10 tys. złotych
z przeznaczeniem na wakacje
marzeń. Wszystko fajnie, ale co
urlopem? – zapytają od razu bardziej dociekliwi i nieufni. Pracodawca pomyślał również i o tym.
Każdy z nagrodzonych pracowników otrzymał także kilka dni
dodatkowego płatnego urlopu.
Wiadomo jednak, że ze
względów finansowych nie
każda firma może pozwolić sobie na aż tak hojny gest. Mimo
to można szukać kreatywnych
rozwiązań, które również zrobią wrażenie na pracownikach.
Wystarczy tylko dobrze przeanalizować ich potrzeby i oczekiwania.
Młodzi rodzice pracujący
w firmie z pewnością docenią
możliwość pracy zdalnej gdy ich
pociecha się rozchoruje lub z jakiegoś innego powodu nie będzie mogła iść do szkoły albo
przedszkola. W podobny sposób
można docenić również rodziców in spe. Jedna z firm z branży
energetycznej chwaliła się niedawno, że każdy pracownik, któremu urodzi się dziecko (również
tatuś) otrzyma od firmy 30 dni
dodatkowego płatnego urlopu.
Wszyscy, którzy mieli szczęście zostać rodzicami wiedzą, jak

trudny jest ten pierwszy miesiąc z noworodkiem w domu –
szczególnie wtedy, gdy jest to
pierwsze dziecko. Możliwość poświęcenia się wtedy w 100 procentach rodzinie, bez obciążenia problemami zawodowymi,
może okazać się bezcenna.
Tego typu dodatki pozapłacowe są jasnym sygnałem dla
nowo zatrudnionych osób, że
dany pracodawca jest zainteresowany ich wieloletnią pracą. Ten
aspekt jest bardzo ważny, ponieważ z danych Monitora Rynku
Pracy agencji Randstad wynika,
że średni czas zatrudnienia polskiego pracownika w jednej firmie to tylko cztery lata i długość
ta systematycznie maleje.

Złoty spadochron
dla VIP-a
Specjalne pakiety świadczeń
(tzw. złote spadochrony) są oferowane wyższej kadrze kierowniczej w związku z zakończeniem stosunku pracy. Jest to
praktyka od lat stosowana na
rynkach pracy w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.
W ostatnich latach tego typu
pakiety pojawiły się w również
w Polsce. Świadczenia w ich ramach przybierają różne formy,
lecz najczęściej spotykaną są
właśnie odprawy lub odszkodowania wypłacane w gotówce.
Zdarza się też oferowanie prawa
wykupu akcji spółki, czyli świadczenie mieszane.

Pytajcie,
a będzie wam dane
Pracowniku, czy pytasz swojego pracodawcę o benefity ?
Nie tylko na rozmowie rekrutacyjnej, ale także w trakcie pracy?
Twoje potrzeby są dla niego
ważne i warto przekazywać
swoje pomysły i potrzeby do HR.

Piotr Krupa
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Przetrwać

jesień

Deszcz, chłód, wszechogarniające ciemności – zaczęła
się jesień. Dla wielu z nas
to czas, który trudno przetrwać z uśmiechem na twarzy. Znów musimy suplementować witaminę D,
letnie urlopy już za nami
i nadziei na słońce coraz
mniej. A za pasem zima – lodowata i nieprzyjazna.
Żeby przetrwać ten czas i nie
zwariować, musimy pamiętać
o tym, że to w dużej mierze od
nas samych zależy, czy jesień
stanie się zmorą, czy może okaREKLAMA
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zją do kreatywnego, spokojnego spędzania czasu i poznawania samych siebie. Kto powiedział, że nie możemy wtedy
wyjechać na wakacje, korzystać z uroków słonecznych kurortów lub czaru podlaskich wsi
i bieszczadzkich miejscowości?
A może zamiast podróżować
wolimy zakopać się pod kocem
ze stosem ulubionej literatury
i codziennie po pracy oddawać
się szlachetnemu zajęciu czytania? Pomysłów na przetrwanie
jesieni jest sporo – każdy może
znaleźć ten, który będzie dla
niego idealny.

Jesienne urlopy są coraz popularniejsze. Wolne dni lubimy
wykorzystywać właśnie wtedy,
kiedy za oknem już trudno o słoneczne promienie. Modne są takie kierunki jak Barcelona, Madryt, Paryż czy Rzym. Wszystkie
te miejsca nie tylko oferują ciepłą, przyjemną aurę, ale są też
idealnymi punktami na kilku-

Melancholicy z kolei na pewno
cenią jesień za jej niezwykłą
aurę. To najlepszy moment na

popołudnia spędzać na fotelu
i nie martwić się, że tracimy słoneczną aurę.
Jesienią najlepiej odnajdują
się wszyscy ci, którzy cenią sobie
towarzystwo bliskiej osoby lub...
swoje własne. To czas na długie,
wieczorne rozmowy, przemyślenia, refleksje nad światem. Moment, w którym najlepiej skupić

to, by w pełni skorzystać z uroków… własnego mieszkania.
Kiedy za oknem siąpi deszcz,
a temperatura nie zachęca do
spacerów, wtedy najlepiej zanurzyć się w miękkości kanapy, nakryć kocem i umilić sobie czas lekturą lub ulubionym
serialem. Nareszcie bez wyrzutów sumienia możemy całe

się na rozwoju i próbie dokładniejszego spojrzenia na samych
siebie. Może w naszym życiu
przyszedł czas na zmiany? Może
czas przemyśleć swoją pracę
albo układ w romantycznej relacji? Jesień to idealny moment
na to, by dobrze się samemu poznać. I w efekcie zmienić życie na
lepsze.

a słońce wciąż wita wszystkich
radosnym błyskiem. Taka wycieczka to doskonały pomysł na
złagodzenie objawów jesiennej
chandry.

Słodka melancholia

W ciepłe kraje
Wszystkie ciepłolubne osobniki lękliwie drżą na samą myśl
o październiku i listopadzie.
Słońce znacznie szybciej chowa
się za horyzontem, a w dzień –
za chmurami. Deszcz, chłodny
wiatr i zapach wilgoci nie stanowią wymarzonej scenerii
dla wypoczynku. Ale to można
zmienić. Jeśli udało nam się zaoszczędzić kilka dni cennego urlopu, możemy skorzystać z jednej z atrakcyjnych ofert last minute lub poszukać na własną
rękę tanich lotów do jednego
z miejsc, w których klimat jest
nieco łaskawszy.

dniowy city break. Zwiedzanie
zabytków w środku lata nie jest
najlepszym pomysłem. Kiedy
temperatury dochodzą do 40
stopni, marzy nam się tylko klimatyzowany pokój lub chłodna
woda w basenie. Tymczasem
w październiku i listopadzie powietrze jest znacznie łagodniejsze, turystów dużo mniej,

W Polskę!
Październikowe spacery, leśne
wyprawy, wyjazd w Bieszczady
lub na Podlasie – tam, gdzie jeszcze nie dotarły korki, gęsta zabudowa i tysiące turystów. Oto kolejny sposób na pozbycie się jesiennej chandry i skorzystanie
z uroków polskich miasteczek
i wsi, które jesienią potrafią być
naprawdę szalenie urokliwe.
Jeśli tylko uda nam się trafić na
przyjemną pogodę i klimat „złotej polskiej jesieni”, możemy być
pewni, że taka wycieczka zostanie nam w pamięci na długo.
Zamiast uciekać w ciepłe
kraje i gonić za obcymi kulturami, możemy nareszcie zanurzyć się w polskich obyczajach
i tradycjach – czasem niezwykle
egzotycznych. Wystarczy wyjechać z miejsca, w którym mieszkamy na co dzień, by przekonać
się, jak różnorodna i piękna potrafi być Polska. Nie tylko latem,
ale również – a może przede
wszystkim – właśnie jesienią,
kiedy złote liście pokrywają ziemię, a powietrze pachnie zupełnie inaczej. Wieczorne ogniska,
poranne spacery nad rzeką i ulubiona książka w fotelu w ogrodzie. Oto jak przetrwać jesień.

Katarzyna Sudoł
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Runners Club

Profesjonalny sklep dla biegaczy
po sąsiedzku w Mordorze
Bieganie to pasja, którą zaraziły się miliony ludzi na całym świecie. Polska i Warszawa nie są
wyjątkiem. Każdego dnia tysiące z nas zakłada buty oraz odzież biegową i biegnąc przemierza parki, chodniki, ulice i miejskie zakątki.

Wielu dopiero zaczyna
swoją przygodę z tym sportem, wielu to osoby z dużym doświadczeniem w treningach. Wszyscy, kiedy rynek zalewany jest kolejnymi
nowościami, potrzebują fachowej porady i bezstronnej oceny dostępnych produktów pod kątem ich potrzeb.

Dla wszystkich
biegających
Właśnie dla nich powstał
Runners Club – sklep dla
ludzi z pasją, prowadzony
przez profesjonalistów.
Nie jest to po prostu miejsce do którego przychodzi
się kupić buty, odzież, akcesoria czy odżywki. Każdy
może tu liczyć na indywidualną obsługę, a produkty które kupi będą idealnie dobrane – niezależnie
czy biega po twardych nawierzchniach, przełajowo
czy na bieżni.

Running
Station
Najważniejszy dla osób biegających jest dobór butów.
Aby zrobić to w profesjonalny sposób sklep wypoREKLAMA

sażony jest w Running Station. To urządzenie niemieckiej firmy Currex GmbH
służące do analizy biomechanicznej w specjalistycznych sklepach biegowych.
Oferuje kompletny system
do przeprowadzania badań
przy użyciu oprogramowania MotionQuest. Posiada
zintegrowany system wideo do analizy układu kostnego nóg oraz wysokiej jakości elektroniczny skaner
optyczny do badania wysklepienia stopy.
Dzięki tym badaniom
każdy biegacz może dobrać obuwie biegowe odpowiednie dla typu swojej stopy. Badania polegają
na wielostopniowej analizie statyczno-dynamicznej przeprowadzanej przez
naszych specjalistów, której efektem jest spersonalizowany raport zapisywany
w formacie pdf.
Jeśli pojawią się wątpliwości związane z dopasowaniem butów, sklep oferuje profesjonalne wkładki,
które mogą pomóc spersonalizować obuwie i idealnie dostosować je do wymagań klienta.

Pracownicy Runners Club
to jednocześnie profesjonalni trenerzy, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą.

Profesjonalna
baza

Fachowe
treningi
Sklep Runners Club nie
ogranicza się jedynie do
sprzedaży. Cyklicznie organizuje darmowe treningi,
w trakcie których wraz z załogą można szlifować swoje
umiejętności biegowe. Organizowane są dwa razy
w tygodniu i dostępne absolutnie dla każdego, nie-

zależnie od umiejętności
i zaawansowania. To znakomita okazja do rozpoczęcia swojej przygody z bieganiem lub zweryfikowania
dotychczasowej aktywności z ludźmi, dla których ten
sport jest życiem i największą pasją. Treningi pomagają uniknąć błędów i kontuzji, pracować nad formą
i przygotować się do stawianych przed sobą wyzwań.

Sklep Runners Club to znakomita baza dla wszystkich
biegaczy z Mordoru do podszlifowania formy, dyskusji o ich pasji i do udziału
w ciekawych treningach.
Ale przede wszystkim to olbrzymi wybór butów, ubrań,
akcesoriów i odżywek renomowanych firm, który zadowoli nawet najbardziej wymagających pasjonatów.
Ponadto profesjonalne
podejście do sprzedaży
daje pewność, że kupione
produkty będą dokładnie
odpowiadały zapotrzebowaniu i zostały dobrane optymalnie do ulubionej aktywności sportowej.

Runners Club
to znakomita
baza
dla biegaczy
z Mordoru
– tu kupisz
wszystko, co jest
ci potrzebne
do biegania
dobrane
optymalnie
dzięki fachowej
pomocy,
podszlifujesz
formę
na gratisowym
treningu
i porozmawiasz
z życzliwymi
profesjonalistami
o swojej pasji

Runners Club
Sklep znajdziecie przy ul. Wołoskiej 22-22A
w kompleksie biurowym Mokotów Nova.
• https://www.runnersclub.pl/
• https://www.facebook.com/runnersclubpl/
• https://www.instagram.com/runnersclub_pl/
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Powrót do pracy

Podwójny sukces

Wrzesień to czas wielkich powrotów: dzieci wracają do
szkoły, rodzice wracają do
pracy, korki wracają do miasta,
a do nas wszystkich wracają
krótkie dni. Większość tych powrotów nie kojarzy się dobrze.
Ale są osoby, które we
wrześniu bardzo się cieszą –
to dzieci, które idą do zerówki.
Wierzcie mi: większej radości nie ma. Bo wtedy kupuje
się plecak i z tym plecakiem
można chodzić do szkoły – codziennie! Można sobie zapakować śniadaniówkę – to, na
co ma się ochotę. Można zabrać ze sobą kredki, flamastry
i inne gadżety do pisania. Och!
radości nie ma końca.
A gdyby się do powrotu
do pracy przygotować tak jak
sześciolatek do zerówki?
Co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, to zadbać
o osobę, która będzie udawać
naszego motywującego rodzica. Niech to będzie na przykład twój mężczyzna.

Tym razem będzie trochę z innej beczki. A wszystko dlatego,
że w końcu, po kilku latach podejść i prób, udało mi się wytrwać w treningu i w końcu przebiegłem maraton. 42 km i 195 m
pokonałem w czasie 4 godz. –
i równiutkie, co do sekundy –
4 minuty. Jest to raczej wynik ze
średniej półki, a nawet tej niższej, bo to przecież jest już za tą
paskudną czwórką na początku.
Mimo to uznałem, że jestem z siebie dumny. Chociaż po cichu li-

I tak przez całe wakacje
będzie codziennie
powtarzał, jaka to
wspaniała przygoda
cię czeka. Do tego
przynajmniej raz na
tydzień przeprowadzi cię
w pobliżu miejsca pracy
i oswoi z nim. Usiądzie
na ławce i powie: „Patrz
na te cudowne budynki,
ile w nich radości
cię czeka!”.

Jak już fizycznie oswoisz
się z miejscem pracy, przyjdzie czas na zapoznanie się
z jakąś żywą duszą. Najlepiej
żeby to był taki roczniak – co
jeszcze się cieszy. Przebiera
nóżkami, kiedy się wybiera
do firmy. I tak przebywaj z nim
parę razy w tygodniu. Dopytuj, zgłębiaj. Niech ci przedstawia rajską wizję... Codziennie będziesz klikać w komputerze. Później przyjdzie Pan
lub Pani z wielkimi pudłami
kolorowych, mięsistych, zdrowych kanapek. I zanurzysz się
w tym ogromie dobroci, pyszności i innych łakoci... Jeszcze
w trakcie pracy ze trzy kawki
sobie wypijesz. Spotkasz
przyjaznych kolegów, którzy
z chęcią cię wspomogą przy
klikaniu...
Jak już twój mózg mentalnie będzie gotowy, a ty
już prawie biegniesz do tego
wspaniałego miejsca, zacznij
kompletować wyprawkę. Kup
sobie bidon na wodę, do tego
kolorową śniadaniówkę. Umyj
to wszystko, połóż na blacie
i patrz na to codziennie. Wyobrażaj sobie, co pysznego
tam zapakujesz. Jak będziesz
otwierać to pudełko w pracy,
jak wszyscy ze ślinotokiem
będą ci zazdrościć...
Kolejna rzecz: spraw sobie plecak na twój komputer. Do tego komplet kolorowych długopisów – najlepiej
pachnących – i wąchaj je codziennie. Troszkę kolorowych
karteczek, szpilek i innych

tego typu. Połóż to wszystko
na biurku, dotknij przynajmniej raz dziennie, przekładaj raz na tydzień. Teraz idź
do sklepu i kup sobie kilka nowych ciuchów! Ale – jak już
pewnie się domyślasz – nie
zakładaj ich od razu! Masz je
tylko powiesić na krześle i patrzeć, patrzeć...
W końcu nastanie pierwszy
dzień pracy. Wstaniesz już o 4
rano, bo nie możesz się doczekać tego wspaniałego miejsca,

tych zabaw i przyjaźni. Tych
pachnących długopisów i karteczek...
A co, jeśli jedzenie pysznych kanapek i wąchanie długopisów nie pomoże? Kup sobie dobre wino i popijaj od
czasu do czasu, aby przetrwać
do kolejnych wakacji..

Dorota #MamaPolki

czyłem, że uda mi się złamać magiczne cztery godziny (nawet
3 godz. 59 min. wygląda znacznie
lepiej, prawda?). Nie udało się, ale
i tak uważam, że nie ma się co załamywać. I to z dwóch głównych
powodów, które są od siebie zależne.
Po pierwsze: od lat planowałem przebiec maraton i zawsze
wydawał mi się to tak nierealny

dystans, że porównywałem to
do zdobycia jakiegoś górskiego
szczytu. Jednak w ubiegłym roku
udało mi się dobrnąć do połowy
maratońskiego dystansu – 21 km.
Przebiegłem półmaraton na zawodach, a w głowie zaczął świtać
pomysł na kolejne podejście do
maratonu.
Tym razem nie odpuściłem.
Zawziąłem się i rozpocząłem treningi wraz z nadejściem wiosny.
Podobnie było w poprzednich latach, ale na ok. 2 miesiące przed
zawodami wymiękałem. Lenistwo brało górę i nie mogłem
przemóc się do wyrobienia zakładanych limitów kilometrów
na dany tydzień. Teraz jednak zacisnąłem zęby i nawet jak się bardzo nie chciało iść biegać, to udawało mi się zmotywować. Efekt?
Ponad 200 kilomentrów przebiegniętych każdego miesiąca.
Na kilkanaście dni przed startem
miałem już tak dosyć biegania,
że na samą myśl o truchtaniu bolał mnie brzuch. Mimo to udało
się. I właśnie z tego wytrwania
w swoim postanowieniu jestem
najbardziej dumny!
A po drugie, cieszy mnie
fakt, że całemu przygotowywaniu przyglądał się Jasiek. Widział, jak dużo trenuję i jak bardzo mi na tym zależy. Pytał się
mnie, po co to robię i dlaczego
czasami zmuszam się do biegania, skoro nie sprawia mi to przyjemności. Tłumaczyłem mu, że
bardzo mi na tym zależy i że aby
coś osiągnąć trzeba najczęściej
włożyć w to dużo pracy. W efekcie przed każdym „bieganiem”

przytulał się na pożegnanie i mówił, żebym szybko wracał, to pooglądamy sobie jeszcze bajkę
przed spaniem. Najważniejsze jednak wydarzyło się dzień
przed zawodami. Jasiek sam poprosił mamę, aby przygotowała
z nim transparent, bo on chce
stać na trasie, żeby mi kibicować.
Wszystko miało odbyć się w konspiracji przede mną. To miała być
dla mnie niespodzianka podczas
biegu. Z wiarygodnego źródła
wiem, że długo czekał na mnie
trasie, ale wykazał się wyjątkową
cierpliwością. A wszystko po to,
żeby przez kilka sekund krzyknąć
„Biegnij tata, biegnij!”. Dla mnie
było to wspaniałe uczucie, które
dodało mi skrzydeł.

Dlatego po pokonaniu
maratonu jestem z siebie
podwójnie dumny. Nie tylko
udało mi się przebiec
42 km, ale przekazałem
też swojemu synkowi
pewną życiową mądrość.
Jeżeli ci na czymś zależy
to warto się starać.
Chodzi o to, aby przede wszystkim udowodnić sobie, że jesteś w stanie to zrobić. Najczęściej wiąże się to z walką z samym
sobą i własnymi słabościami. Jest
to lekcja dla nas obu, którą pewnie będę wykorzystywał jeszcze nieraz w swojej rodzicielskiej „karierze”. Tym bardziej, że
Jasiek jest jej częścią od samego
początku.

Piotr Krupa
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Pętla się ZACISKA
Mandat za przekroczenie prędkości to nic przyjemnego, ale ciężka noga musi swoje kosztować i płacić trzeba. My
jednak płacić nie lubimy i nie widzimy w tym nic złego. Badania mówią, że dla 15 proc. kierowców niepłacenie jest
w porządku. Dla wielu z nas unikanie odpowiedzialności to nawet powód do dumy i dowód na życiową zaradność.
750 milionów złotych – tyle wynosi obecnie zadłużenie z tytułu
niezapłaconych mandatów. Nieopłacone grzywny i koszty sądowe to kolejne 320 milionów.
Łącznie ponad miliard złotych.
W 2018 roku, pomimo mniejszej
liczby nałożonych kar, zadłużenie wzrosło o ponad 18 proc. Dlaczego tak się dzieje? Wielu z nas
mentalnie nadal tkwi w minionej epoce. Wtedy kombinował
każdy, a mandat za przekroczenie prędkości najczęściej „płaciło się” nieoficjalnie i po krótkich negocjacjach z policjantem.
Bez wypełniania żadnych druczków, spisywania danych, szybko
i bezproblemowo. Chwilę później każdy zadowolony jechał
już w swoją stronę. Szybka jazda
była po prostu tania.

nował, zaczynają się schody.
GITD zaczyna regularne śledztwo. W bazie dowodów osobistych sprawdzane są zdjęcia
najbliższej rodziny właściciela
lub użytkownika sfotografowanego samochodu. Często dowodów szuka się na portalach społecznościowych. Jeżeli dochodzenie jednoznacznie wskaże
sprawcę, dochodzi do kumulacji
kar. Kierowca traci prawo jazdy
na trzy miesiące, dostaje komplet punktów karnych i - bardzo często - grzywnę nałożoną
przez sąd.

Sprawiedliwy wymiar kary

Zmiany, zmiany, zmiany
Pierwszą rewolucją było wprowadzenie mandatów kredytowych. Skończyły się czasy płacenia kar w radiowozie i beztroskiego łapówkarstwa. Potem
pojawiły się punkty karne, a nad
piratami drogowymi zawisło
widmo utraty prawa jazdy i konieczności podejścia do egzaminu.
Kolejny lament dało się słyszeć, gdy na poboczach zaczęły
rosnąć fotoradary. Ostatnie poważne zmiany to przepis, zgodnie z którym można zatrzymać
kierowcy prawo jazdy na trzy
miesiące. Wystarczy tylko, że
przekroczy o 50 km/godz. prędkość na terenie zabudowanym.
Kolejna wpadka w okresie oboREKLAMA

wiązywania kary i dokument zostaje zatrzymany na następne
trzy miesiące. Trzecie zatrzymanie za jazdę bez prawka to ponowny egzamin.
Ale są tacy, którzy wiedzą lepiej. Od jakiegoś czasu wśród
kierowców krąży teoria, że
w przypadku nieprzyjęcia mandatu wcale nie traci się prawa
jazdy. Błąd. Sprawa trafia do
sądu, w którym kierowca może
walczyć o anulowanie mandatu,
ale prawo jazdy i tak zostanie zatrzymane.

Trzy możliwości
Znacie to uczucie? Chwila nieuwagi, błysk fotoradaru i po

kilku tygodniach listonosz przynosi urzędową korespondencję. I tu opcje są dwie, a właściwie trzy.
Pierwsza - przyjmujemy konsekwencje na klatę, przyznajemy się do prowadzenia samochodu, dostajemy punkty karne
i mandat. Drugi sposób to przyjęcie mandatu, ale niewskazanie
kierowcy. Kwota mandatu jest
wyższa, ale nie ma punktów karnych. Trzeci wariant? Chowamy
głowę w piasek i ignorujemy korespondencję.
A co w przypadku przekroczenia prędkości o ponad 50
km/godz. w terenie zabudowanym? Czy da się uniknąć za-

trzymania prawa jazdy w przypadku, gdy fotoradar zrobi nam
zdjęcie? Teoretycznie tak, ale…

Oszukać fotoradar
Odpowiadający za obsługę fotoradarów Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie
zamierza odpuszczać kierowcom, którzy w rażący sposób łamią przepisy. W takich przypadkach absolutnie nie ma miejsca
na bezkarność. Funkcjonariusz
analizuje każde wykroczenie
indywidualnie i jeżeli uzna, że
dana sytuacja była skrajnie niebezpieczna, zaczyna drążyć…
I w tym miejscu dla kierowcy,
który został złapany i kombi-

Maksymalna wysokość grzywny
to według przepisów 5 tysięcy
zł, a wobec prawa wszyscy są
równi. Niestety - tutaj nie ma
społecznej sprawiedliwości. Dla
jednego 5 tysięcy to majątek,
inny uzna to za drobny wydatek.
W tej kwestii potrzebne są
zmiany, na przykład takie, jakie
wprowadzono w Finlandii. Tam
do wyliczenia wysokości mandatu wykorzystuje się informacje o zarobkach zatrzymanego.
Niedawno fiński Hokeista Rasmus Ristolainen przekroczył
dozwoloną prędkość o 41 km/
godz. Przy zarobkach dochodzących do 5 milionów euro
rocznie, został ukarany grzywną
w wysokości 120 tysięcy euro.
Sprawiedliwie.
Prędkość jest fajna, ale używana nierozsądnie z każdym rokiem staje się coraz droższa.

Kacper Wyrwas

750

milionów złotych
– tyle wynosi
obecnie
zadłużenie
z tytułu
niezapłaconych
mandatów.
Nieopłacone
grzywny
i koszty
sądowe
to kolejne

320
milionów.
Łącznie
ponad

miliard
złotych.
Ale bezkarność
łamiących
przepisy
kierowców
powoli się
kończy...
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Niemal każdy młody pracownik przez to przechodził. Pracujesz kilka tygodni i dopiero zaczynasz
wdrażać się w rytm życia
firmy, a tu nagle pojawia
się na horyzoncie wyjazd
z szefem do klienta. Podpowiadamy jak nie tylko
przetrwać taką podróż, ale
i zrobić dobre wrażenie na
przełożonym.

www.glosmordoru.pl
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Jak przetrwać
podróż służbową

z szefem?

Przygotuj się
przed wyjazdem
Spróbuj zorganizować spotkanie z szefem, podczas którego
omówicie co należy przygotować na wyjazd. Jest to okazja
do wykazania inicjatywy i przejęcia odpowiedzialności za niektóre zadania. Zastanów się
również, gdzie będziecie nocować i czy będą potrzebne jakieś prezenty dla klientów. Jeżeli twój szef nie będzie mógł
odbyć podróży, bo w ostatniej
chwili mu coś wypadnie, będziesz mieć wszystko, czego
potrzebujesz na wyjazd. Może
okaże się, że zamiast szefa pojedzie ktoś inny, ale to ty przejmiesz ster tego służbowego
wyjazdu.
REKLAMA

jazd będzie trwał kilka dni, a potem wrócicie do pracy. Lepiej
nie zostawiać złego wrażenia.

Niepowtarzalna
okazja, aby się dobrze
zaprezentować
Pomyśl o podróży jako o możliwości zaprezentowania się. Pamiętaj, że najważniejszym celem jest pozytywne spotkanie
z klientem. I to będzie też najważniejsze dla szefa. Nie bój
się też sugerować nowych pomysłów. Może się zdarzyć, że
przełożonego dopadnie rutyna i twoje sugestie mogą otworzyć mu oczy. Możliwe, że
dzięki temu po powrocie zaczniesz koordynować nowe
projekty, które wcześniej były
nieosiągalne.

Nie podlizuj się

Jesteście „znajomymi
z pracy”, a nie kolegami
To, czy podróż będzie przyjemna, w dużej mierze zależy
od osobowości twojego przełożonego. Może się okazać, że
będzie cię zagadywał, chciał
spędzić z tobą również czas

wolny lub po prostu wyskoczyć
wieczorem na wspólny posiłek. Nie rób nic na siłę. Jeżeli
uznasz, że to nie jest dobry czas
na wspólne wieczorne wyjście
„na miasto”, powiedz to. Zauważ jednak, że być może będzie to jedna z niewielu okazji,

aby lepiej poznać się również
na gruncie prywatnym. A wiadomo, że może to zaowocować
lepszymi kontaktami zawodowymi w przyszłości.
Jeżeli jednak zdecydujesz
się wspólne wyjście, to uważaj
z alkoholem. Pamiętaj, że wy-

Staraj się być jak najbardziej profesjonalny. Daruj sobie tanie
komplementy i sztuczne uprzejmości. Pamiętaj po co jest ten
wyjazd i na tym skup się najbardziej. Nie brataj się na siłę i nie
wychodź z inicjatywą „wyskoczenia na piwo wieczorem”. To
może zostać źle odebrane i odniesie skutek odwrotny od zamierzonego.

Zadbaj o podsumowanie
spotkania
Jeżeli wyjazd trwa kilka dni
i wiąże się z kilkoma spotkaniami, pamiętaj, żeby robić notatki. Dzięki temu będziesz
w stanie przygotować krótkie
podsumowania z najważniejszymi wnioskami. Przy dużej
liczbie spotkań notatki mogą
okazać się nieocenione dla twojego szefa, który przypomni sobie o nich po waszym powrocie

Zapytaj o opinię
po powrocie
Po powrocie do biura porozmawiaj o tym, co poszło dobrze, a co nie tak. Czy szef jest
zadowolony z twojego udziału
w spotkaniach? Czy są sposoby,
dzięki którym moglibyście lepiej
współpracować? I nie bój się wyrażać obaw. Jeśli wyjazdy służbowe staną się regularną praktyką, ważne jest, aby informować o wszelkich potencjalnych
problemach dużo wcześniej.
Przede wszystkim pamiętaj,
żeby się nie spinać. Traktuj służbowy wyjazd jako zawodową
szansę, którą możesz dobrze
wykorzystać.

Piotr Krupa

www.glosmordoru.pl
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GOING. POLECA KULTURALNIE

Festiwalowe
os ta t k i

6. Międzynarodowy
Festiwal Filmowy Kino
Dzieci, 21-29 września,
Kino Muranów [Andersa 5]
i Kinoteka [Plac Defilad 1]

15. Festiwal Skrzyżowanie
Kultur, 18-22 września,
Namiot Festiwalowy
przed PKiN [Plac Defilad 1]

W tym przypadku propozycja
niestandardowa, bo dedykowana naszym pociechom. Nie
ma w tym kraju drugiego tak ciekawego wydarzenia filmowego,
na którym młodzi widzowie nie
będą ziewać z nudy. Co ciekawe,

Piętnasta już odsłona festiwalu
zagości we wrześniu w namiocie pod Pałacem Kultury. Formuła doskonale znana i sprawdzona w bojach: wspaniałe koncerty reprezentantów muzyki
świata, inspirujące, poszerzające horyzonty spotkania i dyskusje, a do tego niecodzienna
kuchnia. Tym razem odwiedzą
nas m.in.: legendarny perkusista Tony Allen, ojciec blufunku
Keziah Jones i aktywistka Sona
Jobarteh.

ten efekt osiągnięto nie tylko
dzięki selekcji, ale też serii towarzyszących aktywności: różnorodnym warsztatom, możliwości zobaczenia pracy filmowców
od kuchni czy spotkaniom z autorami ulubionych pozycji.

WARSZAWA ZA FREE
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Warsaw
Gallery
Weekend 2019
20-22 września,
wiele lokalizacji
Prywatne galerie sz
tuki zapraszają na premierow
e wystawy polskich i za
granicznych artystów

Avant Art Festival 2019
Warszawa,
1-6 października,
różne lokalizacje
12 lat istnienia całej marki, trzeci
rok jej obecności w stolicy. W tym
czasie na pewno nie zmieniło się
jedno - Avant Art Festival zaprasza do Polski artystów tworzących światowe trendy muzyki
niezależnej, noisu i eksperymentalnej elektroniki. Ludzie odpowiedzialni za artystyczny kierunek festiwalu najlepiej czują się
„pomiędzy”: zarówno muzycznie,
jak i geograficznie. Jeśli szukacie
nowych wrażeń, to tutaj dostaniecie je za niewielkie pieniądze,
i praktycznie pod nosem.

Inni Ludzie,
od 2 października,
TR Warszawa / ATM Studio
[Wał Miedzeszyński 384]
Na deski TR Warszawa, a konkretnie ich sceny w ATM Studio,

wraca jeden z najgorętszych tytułów poprzedniego sezonu.
Smaczny owoc kontynuowanej
współpracy Doroty Masłowskiej
i Grzegorza Jarzyny to przełożony na język teatru hip-hopowy poemat, próbujący portretować Polskę AD 2019. Kraj,
w którym w czasach wolności
na siłę staramy się szukać nowego wroga: w innych nacjach,
ludziach o odmiennych preferencjach czy seksualności. Przekorny język, kolorowa poetyka;
rzecz zrodzona z popkultury, ale
sięgająca dużo głębiej. Must see!

Unsound 2019,
6-13 października, Kraków
Tutaj krótka piłka. Unsound to
od dłuższego czasu najważniejsze wydarzenie w krakowskim
kalendarzu, a tydzień z tak doskonałą muzyczną selekcją potrafi uleczyć każdy smutek. Na
festiwalu znowu pojawią się największe nazwiska muzyki awan-
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Bass Astral x Igo

gardowej, jazzowej i ambitnej
elektroniki, a obok tego młodzi artyści z różnych zakątków
świata, włącznie z silną reprezentacją Afryki czy Azji. Wszystko to
umieszczone w niebanalnych lokalizacjach - no bo kto inny pozwoli wam na koncerty w Hotelu
Forum czy... kopalni w Wieliczce?

Bass Astral x Igo,
8 października, Torwar
[Łazienkowska 6A]
Tego duetu w 2019 roku już
chyba nikomu nie trzeba przed-

Festiwal
Bluesowy
im. Tadeusza Nalep
y
„Lep na Bluesa”
21 września, od godz
. 18,
skwer im św. Jana Pa
wła II,
Józefów
Ostatni z koncertów
w ramach
festiwalu – zagrają NO
FRAMES i COTTON
WING

Koncert
zespołu
Strachy Na Lachy
20:30,
21 września, godz.
an
Skwer AK Gr at
ie,
Sobota na Mokotow
e
pl
t
czyli koncer
wy
ro
ne
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stawiać. Kuba Tracz i Igor Walaszek wzięli polską scenę szturmem, w stosunkowo krótkim
czasie przenosząc się z ciasnych
klubów na wypełnione po brzegi
stadiony Warszawy czy Krakowa.
Gigantyczny sukces płyty „Orell”
zaskoczył pewnie ich samych,
a wszystkie sygnały wskazują,
że zbliżający się następca może
pójść o krok dalej. Włączajcie
„Feeling Exactly” i łapcie bilety
na koncert, nie pożałujecie.
Więcej wydarzeń i bilety
w mobilnej aplikacji Going.
oraz na Goingapp.pl

Bezpłatna gazeta
dla korpoludków
żyjących na ASAP-ie!

www.glosmordoru.pl

Sisi Lohman

Language
Love Festival
dz. 10,
28 września, od go
Realna,
ła
ko
Sz
a
Bednarsk
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Szczegóły oraz więcej wydarzeń
znajdziesz na waw4free.pl
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