Wstępniak
Dla większości uczniów początek roku szkolnego
wiąże się z koniecznością zakupów w sklepie papierniczym. Podobnie było z Aśką i Filipem.
Chłopiec stał wpatrzony w gablotę z markowymi
długopisami.
– Ach, gdybym tylko mógł taki mieć, na pewno
lepiej bym się uczył – rozmarzył się Filip. – Z drugiej strony obawiałbym się, że go zgubię, albo że się
zepsuje – tłumaczył sobie, jakby sam siebie próbował odwieść od zakupu.
– Jeśli zepsułby się nie z twojej winy, mógłbyś make
a complaint (Słowniczek, s. 14-15) albo go zwrócić – Aśka bardzo konkretnie odniosła się do obaw
kolegi, chwaląc się przy okazji swoją znajomością
języka angielskiego.
– Co mógłbym? – nie zrozumiał Filip.
– Oj, złożyć reklamację. Nie czytałeś jeszcze najnowszego numeru „Ekonopedii”? – zapytała zdziwiona dziewczynka.
– Jasne, że czytałem – wykrzyknął Filip. – Nawet
zastanawiałem się, o czym mógłbym pisać, żeby
mój blog był odwiedzany przez tysiące internautów
i przynosił duży zysk (Czy można zarobić na lajkach?, s. 20-21 oraz Łamigłówki, s. 24) – dodał, udowadniając koleżance przeczytanie magazynu.
– Na pewno temat musiałby być bardzo poważny.
Może wyjaśniłbym wszystkim, czym jest dług
publiczny i ile kosztuje jego obsługa (Czy państwo może się zadłużyć?, s. 6-7) albo w jaki sposób
zwiększyć szansę na finansowy sukces i zmniejszyć
ryzyko porażki (Bajka o sekrecie króla Ludwiga
Zdywersyfikowanego, s. 8-10) – kontynuował z przejęciem.
– Przecież sam masz o tym niewielkie pojęcie! –
wykrzyknęła rozbawiona dziewczynka. – Ponadto,
jeśli zgłębiłeś temat, to wiesz, że tylko w nielicznych
przypadkach prowadzenie bloga jest intratnym
interesem (Leksykon, s. 19) – ostudziła zapał Filipa.
– Pomyślałem też, że chcąc zainteresować czytelników, w tym roku powinienem szczególnie uważać
na lekcjach języka polskiego – oznajmił chłopiec,
nie zważając na uwagi koleżanki.
– Ja w tym roku będę się więcej uczyła historii –
Aśka zdradziła swoje postanowienie.
– Myślałem, że bardziej interesują cię matematyka
i ekonomia – Filip był wyraźnie zaskoczony.
– Tak, ale w przyszłości zamierzam zostać prawniczką i będę pracowała dla dużej korporacji
(Zawód dla Ciebie, s. 11).
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– Nie wolałabyś pracować na przykład w dziale
kadr i ustalać, w jaki sposób wynagradzać pracowników, aby jak najlepiej wykonywali swoje zadania (Cegły na akord, czyli historia o wynagrodzeniach, s. 3-4) – zasugerował. – Moja starsza siostra
przeczytała „Ekonopedię dla ekspertów” i mówi, że
motywowanie pracowników to prawdziwe wyzwanie (Jak motywować (się) do pracy, s. 16-18). To na
pewno coś dla ciebie – Filip próbował przekonać
Aśkę i dodał z żalem: – Przecież praca prawnika to
tylko siedzenie z nosem w kodeksach.
– Wcale nie. Prawnik musi znać wiele przepisów,
ale o jego skuteczności decyduje przede wszystkim
umiejętność zastosowania ich w konkretnej sytuacji. Na przykład mogłabym walczyć z przestępcami, kradnącymi dane osobowe (Ile warte są dane
osobowe, s. 5) – wytłumaczyła dziewczynka.
– Aśka, zastanów się dobrze – Filip obstawał przy
swoim. – Praca prawnika jest stresująca i wymaga kontaktu z ludźmi, więc grozi ci zapalenie – przekonywał.
– Jeśli już, to nie zapalenie a wypalenie (Czy w pracy
można się wypalić?, s. 22-23). – Poza tym bardzo
wiele zależy od warunków pracy, a te w przypadku
korporacji są komfortowe – dodała.
– Tak, już widzę, jak relaksujesz się, grając na perkusji (Erudyta, s. 12-13) – zaśmiał się Filip.
– Czy coś wam podać? – ich rozmowę przerwała
ekspedientka, zniecierpliwiona zachowaniem niezdecydowanych klientów.
Aśka i Filip popatrzyli na siebie, zgodnie podziękowali i wyszli ze sklepu.

Cegły na akord, czyli
historia o wynagrodzeniach
Pewnego dnia Marcin odwiedził mieszkającego po
sąsiedzku wujka Marka, który posiadał duże gospodarstwo rolne i właśnie zakończył budowę nowej stajni.
– Jak dobrze, że cię widzę – ucieszył się wujek. –
Pracownicy już poszli do domu, a mnie zostało
tysiąc cegieł, które muszę do jutra załadować na
przyczepę i zwrócić do składu budowlanego. Okazało się, że źle skalkulowałem liczbę cegieł potrzebnych do budowy i teraz mam z nimi duży kłopot.
Mógłbyś się zająć załadowaniem ich na przyczepę?
– zapytał.
– Pewnie, wujku, ale najpierw muszę uprzedzić
mamę, że spędzę tu więcej czasu, niż planowałem –
ochoczo zgodził się Marcin.
– Oczywiście odpowiednio cię za to wynagrodzę
– dodał wujek Marek, puszczając przy tym oko do
siostrzeńca, po czym przedstawił mu swoją ofertę.
Kilka minut później Marcin wpadł do domu
niczym bomba.
– Mamusiu, wujek Marek poprosił mnie przed
chwilą o pomoc w załadunku cegieł na przyczepę –
od samego progu prawie krzyczał podekscytowany.
– Pomożesz wujkowi, prawda? – zapytała mama.
– Oczywiście, że tak. Wujek obiecał, że otrzymam
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nawet wynagrodzenie – z dumą powiedział Marcin.
– Zgodziłeś się pomóc tylko dla pieniędzy? – dopytywała mama.
– Ależ skąd. Bardzo lubię wujka Marka i dlatego
chcę mu pomóc. Najpierw się zgodziłem, a dopiero
potem wujek obiecał mi nagrodę. Powiedział, że
za przeniesienie cegieł otrzymam wynagrodzenie
w wysokości 5 groszy od cegły – wyjaśnił Marcin.
– A więc będziesz pracował na akord i otrzymasz
wynagrodzenie akordowe – mama postanowiła
wykorzystać zaistniałą sytuację do nauczenia syna
kliku nowych pojęć ekonomicznych.
– Jakie wynagrodzenie akordowe? Ja dostanę po
prostu 50 zł – zdziwił się Marcin.
– To, co zaproponował ci wujek, to tak zwana praca
na akord. Usiądź, napij się czegoś i odpocznij przed
pracą, a ja krótko opowiem ci o rodzajach wynagrodzeń. Dzięki temu w przyszłości będziesz wiedział, czy oferowany ci sposób zapłaty jest dla ciebie korzystny, czy nie – powiedziała z uśmiechem
mama.
– Do tradycyjnych form wynagrodzeń zaliczamy
wynagrodzenia czasowe, zadaniowe, prowizyjne
oraz akordowe – zaczęła mama. – Wielu praco-
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dawców stosuje płacę czasową. Jest ona wyliczana
na podstawie czasu przepracowanego (np. liczby
godzin, dni) oraz nieprzepracowanego, który jest
płatny na odrębnych zasadach, zgodnie z przepisami prawa. Wysokość takiego wynagrodzenia bardzo łatwo obliczyć – tłumaczyła.
– Ale ta forma wynagradzania nie zachęca pracowników do zwiększenia wydajności – przerwał Marcin.
– Tak, masz rację. To na pewno wada tego systemu.
Zaletą natomiast jest brak konfliktów między pracownikami na tle wydajności – odpowiedziała
mama i kontynuowała swoją wypowiedź. – Ścisły związek z wynikami pracy ma wynagrodzenie
akordowe, ponieważ obliczane jest nie na podstawie
liczby przepracowanych godzin, lecz w zależności
od konkretnie wykonanej pracy. Niezależnie więc
od tego, jak długo potrwa załadunek cegieł, twoje
wynagrodzenie, zgodnie z tym, co ustalił wujek,
wyniesie 50 złotych.
– Będę się starał przenieść te cegły jak najszybciej,
aby mieć wolne popołudnie. Teraz rozumiem, dlaczego wujek nie poprosił o pomoc swojego syna
Bartka. Bartek jest młodszy ode mnie i potrzebowałaby dużo więcej czasu na wykonanie tego zadania niż ja, a wujkowi zależy, by cegły zostały przeniesione dzisiaj – wtrącił Marcin.
– Ten system wynagradzania rzeczywiście ma
wpływ na wydajność pracy, ale może negatywnie wpływać na jej jakość. Da się na akord sprzątać sale lekcyjne w szkole, ale nauczać matematyki
i innych przedmiotów – już nie. Zalety formy czasowej i akordowej łączy tzw. dniówka zadaniowa.
Ten system zakłada, że jeżeli pracownik wykona
normę dzienną w przewidzianym czasie pracy (lub
nie wykona jej z przyczyn leżących po stronie pracodawcy), to otrzyma pełną stawkę wynagrodzenia.
Jeżeli natomiast nie uda mu się to z własnej winy, to
będzie miał obowiązek jej wykonania w kolejnych
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dniach. W tym systemie możliwe jest również określanie premii za przekraczanie norm dziennych –
wyjaśniła.
– Kolejna metoda wynagradzania to tak zwany system prowizyjny, związany bezpośrednio z uzyskanym wynikiem sprzedażowym, dlatego najczęściej stosuje się go dla handlowców. Jest częściowo
podobna do akordu. Różnica dotyczy motywacji
pracownika do podnoszenia efektywności swoich
działań, w tym zmian w sposobie pracy. Jak uważasz, czy motywacja jest większa w systemie prowizyjnym czy akordowym? – spytała mama.
– Oczywiście, że w systemie prowizyjnym. Gdyby
moja praca polegała na przenoszeniu cegieł, szukałbym sposobu, w jaki można wykonać tę czynność
szybciej. Moje wynagrodzenie rosłoby wraz z liczbą
przeniesionych cegieł – wyrecytował Marcin.
– To prawda. Należy jednak pamiętać, że system
wynagradzania prowizyjnego może skutkować niechęcią do pracy zespołowej, ponieważ każdy walczy
o jak najwyższe wynagrodzenie dla siebie. Obecnie
przedsiębiorstwa stosują różne systemy wynagradzania swoich pracowników. Każdy z tych tradycyjnych ma swoje zalety i wady. Dlatego pracodawcy
coraz częściej wybierają nowoczesne metody wynagradzania, na przykład poprzez udział w zyskach
lub korzyściach firmy, wynagradzanie zadaniowe,
za kompetencje lub kafeteryjne, ale o tym opowiem
kolejnym razem. Chiałabym, abyś zawsze pamiętał,
że przed podpisaniem umowy o pracę należy najpierw upewnić się, że rozumie się zasady wynagradzania – zakończyła swoją lekcję mama.
– Dziękuję, mamusiu, za pyszny sok i twój wykład.
Myślę, że akordowa propozycja wujka była w tej
sytuacji uczciwa. On będzie miał cegły na przyczepie jeszcze dziś, a ja wolne popołudnie i 50 złotych w kieszeni – z uśmiechem zakończył Marcin
i popędził do pracy.

Ile warte są dane
osobowe?
W związku z tegorocznymi zmianami w przepisach i zaostrzeniem prawa w zakresie ochrony
danych osobowych, należy zastanowić się, jaka
jest ich wartość. Według przepisów dane osobowe to wszystkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie konkretnej
osoby. Podstawowe z nich to imię
i nazwisko, adres zamieszania,
numer legitymacji szkolnej,
data urodzenia, adres e-mailowy, numer telefonu czy zdjęcia
z wizerunkiem danej osoby.
Chociaż nie zawsze mamy tego świadomość, wiele firm gromadzi nasze
dane osobowe. Jeśli podpisujemy różnego rodzaju umowy (np. zapisując się
na zajęcia w szkółce piłkarskiej czy zespole
tanecznym) albo rejestrujemy się na stronach
internetowych (np. tworząc profile w serwisach społecznościowych), zwykle wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych w celach marketingowych i udostępnianie ich firmom partnerskim.
Szczególnie w przypadku umieszczania danych
w sieci, ze względu na brak widocznego, realnego odbiorcy bardzo często towarzyszy nam brak
poczucia, że informacje są komuś ujawniane.
Dane osobowe służą profilowaniu reklam i innych
wiadomości, które otrzymujemy. Wiek potencjalnego klienta, płeć, miejsce zamieszkania czy jego
zainteresowania pozwalają dostosować przekaz
reklamowy i umożliwiają promocję tych produktów,
których zakup przez konkretną osobę jest najbardziej prawdopodobny. Stąd
na przykład dziewczynkom i ich rodzicom częściej
wyświetlają się reklamy lalki
Barbie, a chłopcom wyścigówki Zygzak McQueen.
Nie wszyscy wiedzą, że istnieją tak zwane hurtownie danych, czyli podmioty
specjalizujące się właśnie
w masowym ich groma-

dzeniu. Dane te są następnie udostępniane
przedsiębiorstwom zainteresowanym
ich zakupem.
Wyobraź sobie firmę handlującą
garnkami, która przygotowuje

kolejną
kampanię
promocyjną.
Swoją ofertę adresuje przede wszystkim do kobiet w wieku od
30 do 50 lat. W celu trafnego
zaadresowania przekazu marketingowego zgłasza się do hurtowni danych i po uiszczeniu opłaty
rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych oferta
trafia do kilkudziesięciu tysięcy kobiet z pożądanej
grupy. Dla handlowców wiedza o potencjalnych
klientach jest więc na wagę złota, gdyż przekłada
się na ich zyski. Stąd też tak duże ich zainteresowanie informacjami na nasz temat.
W efekcie udostępnianie danych osobowych często
skutkuje niechcianymi telefonami od telemarketerów lub spamem. Możliwą konsekwencją jest także
to, że ktoś będzie się pod nas podszywał, ukrywając
swoją tożsamość.
Nowe przepisy nakładają na wszystkie organizacje gromadzące dane osobowe obowiązek poinformowania klientów o tym, w jakim celu potrzebne
są im zbierane dane, kto będzie je przetwarzał oraz
komu będą one udostępnione, a także o prawie do
ich zmiany lub usunięcia. Jednak przepisy prawa nie
zapewnią bezpieczeństwa naszych danych osobowych, jeśli sami nie będziemy rozważni.
2020
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Czy państwo może
się zadłużyć?
Kiedy dwa tygodnie temu Ania zapomniała wziąć
ze sobą pieniędzy do szkoły, tylko dzięki pomocy
starszego brata, Marcina, który pożyczył jej 10
złotych, była w stanie kupić w szkolnym sklepiku
swoje ulubione precelki.
– Bardzo ci dziękuję, Marcinku – powiedziała
Ania. – Czy mogę ci oddać całą kwotę za tydzień,
bo o ile sobie przypominam, to w skarbonce mam
tylko 5 złotych? – zapytała.
– Oczywiście, nie ma najmniejszego problemu –
odparł chłopiec, robiąc przy tym chytrą minę.
Po upływie tygodnia dziewczynka postanowiła
spłacić swój dług.
– Bardzo dziękuję, Marcinku, że zgodziłeś się
pożyczyć mi pieniądze. Proszę, zwracam całą
kwotę, którą jestem dłużna – powiedziała wręczając bratu 10 złotych.
– Dziękuję, Aniu, ale nadal masz u mnie dług –
odpowiedział chłopiec.
– Nie rozumiem – zdziwiła się dziewczynka.
– To proste. Należą mi się jeszcze odsetki, czyli
wynagrodzenie za to, że mogłaś korzystać
z moich pieniędzy.
– Ale jak to? – zdumiała się Ania. – Przecież ja
tylko raz skorzystałam z tych pieniędzy i od razu
je wydałam. Dlaczego mam ci zwrócić więcej niż
pożyczyłam? – nastroszyła się dziewczynka.
– Bo takie są zasady w biznesie – odparł Marcin, wysoko
zadzierając głowę. Widać było,
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że jest dumny z tego, że jako świeżo upieczony
słuchacz EUD1 może w praktyce pochwalić się
nabytą tam wiedzą. – Dla pocieszenia dodam, że
odsetki płacą nie tylko osoby, które pożyczyły od
kogoś pieniądze, ale też firmy, a nawet państwa –
kontynuował z wyraźną satysfakcją w głosie.
Nie wiadomo, jak potoczyłaby się dalsza dyskusja,
gdyby nie wtrąciła się w nią mama.
– Dość tego przekomarzania – zarządziła zdecydowanie, patrząc przy tym znacząco na Marcina.
– No już dobrze, przecież żartowałem – zaczął
tłumaczyć się chłopiec. – Od drobnych pożyczek
pomiędzy bliskimi sobie osobami nie powinno
się pobierać żadnych odsetek, bo jest to po prostu
rodzaj przysługi. Ci, którzy pożyczają, powinni
pamiętać jednak, że należy te pieniądze jak najszybciej oddać. Tego wymaga dobre wychowanie. Odsetki pobierane są zazwyczaj od kredytów, których udzielają banki i inne instytucje
finansowe. Dzięki temu banki mogą zarabiać,
a pożyczkobiorcy mają motywację do oddawania
długu w terminie, tak aby uniknąć płacenia coraz
wyższych odsetek w przypadku opóźnienia spłaty
długu – niemalże jednym tchem wyrecytował
Marcin.
– Brawo, synu – mama nie
kryła zadowolenia. – Widzę,
że na zajęciach EUD zdobywacie naprawdę pożyteczną wiedzę.

EUD - Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy - projekt nauki ekonomii skierowany do młodzieży szkół podstawowych, mający na celu
popularyzację wiedzy ekonomicznej.

1)

– A ty, moja droga, pamiętaj – mama zwróciła
się do Ani – aby nie być tak roztargnioną i zawsze
zabierać ze sobą kieszonkowe na drugie śniadanie.
Marcin ma rację, bywa tak, że od pożyczonych
pieniędzy trzeba zapłacić odsetki. Może opowiesz
siostrze coś więcej na ten temat – zaproponowała
mama widząc, że chłopiec aż przebiera nogami,
aby pochwalić się swoją wiedzą.
– No właśnie, czy państwo też się zadłuża? Ile
wynosi dług państwa? – zaciekawiła się Ania.
Marcin pokraśniał z zadowolenia i rozpoczął
swoją opowieść...
– Całkowite zadłużenie państwa nazywamy długiem publicznym. Dług ten powstaje wówczas,
gdy wydatki państwa są większe niż wpływy do
jego budżetu. Brakujące pieniądze należy pożyczyć, aby sfinansować te dodatkowe wydatki i tak
właśnie powstaje dług publiczny, który my wszyscy musimy spłacić jako obywatele.
– Jest oczywiste, że im wyższy jest dług państwa,
tym droższa jest jego obsługa, czyli więcej kosztują odsetki od tego długu. Gdy występuje dług
publiczny, pieniądze, które można by wydać
na budowę dróg, finansowanie wojska, policji, sądów, służby zdrowia czy pensje dla nauczycieli, państwo musi przeznaczyć na spłatę odsetek
od zadłużenia. Największym jednak problemem
jest szybki przyrost długu, ponieważ im wyższe
mamy zadłużenie, tym więcej odsetek musimy
płacić.
– Marcin, a czy na świecie jest państwo, w którym
nie występuje dług publiczny? – przerwała Ania.
– Uważa się, że nie ma takiego kraju, ale wysokość
zadłużenia państw jest bardzo różna. Na przykład
w Luksemburgu dług publiczny to równowartość
zaledwie od kilku do kilkunastu procent produktu
krajowego brutto . W przypadku Grecji ten dług
jest ogromny i przekracza 100 proc. wartości PKB
tego kraju.
– A ile wynosi dług publiczny w Polsce? – zapytała Ania.
– Bardzo dużo. Wyobraź sobie, że dług naszego
kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca to
ponad 28,5 tys. złotych. Polska ma około 38 mln
ludzi. Wystarczy pomnożyć te liczby przez siebie
i otrzymamy wysokość długu publicznego w Polsce – jest to ponad bilion złotych.
– O rany! To odsetki od tego długu muszą wynosić kilka milionów rocznie – westchnęła dziewczynka.
– Nie, Aniu. Roczna obsługa długu kosztuje dużo
więcej – ponad 25 mld złotych. To naprawdę
ogromna kwota i bardzo trudno ją sobie wyobrazić. W 2010 roku w Warszawie został uruchomiony tzw. zegar długu – urządzenie, które na
2)
Produkt Krajowy Brutto (PKB) to łączna wartość wszystkich dóbr i usług
wytworzonych w danym kraju w danym roku wyrażona w pieniądzu.

bieżąco informuje nas o stanie finansów publicznych w Polsce, pokazując kwotę zadłużenia. Nadmierne zadłużanie się nie jest dobre dla żadnego
państwa. Konieczność wypłacania miliardów
odsetek instytucjom, wobec których państwo jest
zadłużone, wcale nie oznacza, że dług staje się
mniejszy. Jeżeli rząd w budżecie państwa na dany
rok wykaże deficyt, dług będzie rósł. Ponieważ
dług publiczny jest szkodliwy dla rozwoju gospodarczego, Unia Europejska zaleca, aby nie przekraczał on 60 proc. PKB danego państwa. Kraj,
który nie spełnia tego warunku, nie może zostać
przyjęty do strefy euro – wyjaśnił chłopiec.
– Marcin, a co z moim długiem wobec ciebie?
Czy naprawdę nie będę musiała płacić ci odsetek? Obiecuję, że postaram się już nigdy więcej nie pożyczać od nikogo żadnych pieniędzy –
z nadzieją w głosie powiedziała Ania, patrząc to
na brata, to na mamę.
– No przecież mówiłem, że żartowałem z tymi
odsetkami – zaśmiał się chłopiec. – Jesteśmy
rodzeństwem i musimy sobie pomagać. Pamiętaj jednak, że kredytów generalnie należy się
wystrzegać. Gdybyś jednak kiedyś musiała pożyczyć pieniądze, najpierw ustal, ile wyniosą odsetki
od tego zadłużenia i zastanów się, czy taka inwestycja w ogóle się opłaca – odpowiedział Marcin
i poszedł schować 10 złotych do skarbonki.
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Bajka o sekrecie
króla Ludwiga
Zdywersyfikowanego
Za górami, za lasami, w Królestwie Lazurowego Wybrzeża żyło dwóch królewiczów –
Ostrożny Bolek i Szalony Lolek. Bracia zawsze
rywalizowali ze sobą o względy ojca, króla
Olgierda Roztropnego. Nie inaczej było i przed
piętnastymi urodzinami bliźniaków, kiedy to
obaj starali się przypodobać królowi z nadzieją
na okazały prezent. Jako rodowici mieszkańcy
nadmorskiej krainy, chłopcy marzyli o prawdziwym statku.
Król Olgierd był z natury bardzo hojny i ktoś
mógłby nawet rzec, że rozpieszczał swoich
ukochanych synów. Znając ich najskrytsze pragnienia, miał już przygotowaną niespodziankę
dla chłopców.
Gdy w dniu ich urodzin wszyscy zaproszeni
goście zebrali się w zamkowej sali balowej
i odśpiewali pieśń na cześć królewiczów, król
poprosił synów, by zbliżyli się do okna, z którego rozpościerał się widok na przystań. Było
w niej zakotwiczonych sześć nowiusieńkich
statków, na masztach których powiewały królewskie bandery.
– Moje kochane dzieci – zwrócił się do bliźniaków król Olgierd. – Jesteście coraz doroślejsi i jako przyszli władcy Królestwa Lazurowego Wybrzeża musicie umieć dobrze
zarządzać flotą. Z okazji urodzin kazałem dla
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każdego z was skonstruować najpiękniejsze
statki handlowe. Ciekaw jestem, który z was
lepiej je wykorzysta – dodał na zakończenie.
Radość chłopców była ogromna i choć przyjęcie urodzinowe dopiero się rozpoczynało, obaj
snuli już plany, dokąd wyślą swoje statki.
A możliwości było wiele. Z pobliskiego Królestwa Słońca można było sprowadzać cytrusy,
z dalekiej Krainy Urodzaju, do której prowadziły dwie cieśniny – przyprawy, zaś z odległego Kraju Wodospadów – herbatę. Po cenne
kruszce zaś trzeba było udać się do Królestwa Błysku - położonego najdalej od Królestwa Lazurowego Wybrzeża. Mało który kapitan decydował się jednak na podróż w tamtym
kierunku, gdyż oba kraje oddzielały bardzo
burzliwe morza i przeprawa była niezwykle
niebezpieczna.
Szalony Lolek, gdy tylko dowiedział się, że
został właścicielem trzech statków, od razu
podjął decyzję, że bez względu na prognozę
pogody jego flota wyruszy w stronę Królestwa
Błysku. Był przekonany, że właśnie w ten sposób zaimponuje ojcu i bratu, a poddani będą
go podziwiać za sprowadzenie do kraju drogocennych błyskotek.
Zupełnie inaczej zachował się Ostrożny Bolek.
Po przyjęciu urodzinowym w komnacie królewicza jeszcze długo paliła się świeczka. Piętnastolatek siedział nad małym kajetem i zastanawiał się, jak najlepiej wykorzystać prezent od
ojca. Po głębokim namyśle stwierdził, że naj-

bezpieczniej będzie polecić kapitanom swoich
trzech statków udanie się do Królestwa Słońca.
Wiedział, że mieszkańcy Królestwa Lazurowego Wybrzeża lubią cytrusy, a przeprawa
przez niewielkie morze nie będzie trudna dla
jego floty.
Nazajutrz królewicze wydali dyspozycje kapitanom i nim wzeszło słońce, piękne statki handlowe pod królewską banderą już sunęły po
lazurowej wodzie. Bracia stali na nabrzeżu do
momentu, aż ich floty zniknęły za horyzontem.
Obaj nie mogli doczekać się powrotu statków
pełnych zamorskich towarów. Minął dzień,
tydzień, aż wreszcie pod koniec dziesiątego
dnia na horyzoncie ukazały się trzy żaglowce.
Ostrożny Bolek domyślił się, że to jego flota
wraca z wyprawy. Gdy po kilku godzinach

statki dobiły do przystani, królewicz dumny
z siebie podziękował kapitanom. Załoga już
rozładowywała przywiezione skrzynie z owocami. Mieszkańcy bardzo ucieszyli się ze świeżej dostawy cytrusów, a król pochwalił syna.
Jednak królewicz spodziewał się większego
uznania ze strony ojca.
Tymczasem Olgierd Roztropny wydawał się
mieć głowę zajętą innymi sprawami. Tak samo
jak Szalony Lolek.
Chociaż chłopiec wiedział, że podróż do Królestwa Błysku jest trudna i długa, a jego flota
nie wróci przed upływem miesiąca, każdego
ranka biegł na przystań, licząc, że znajdzie tam
zacumowane statki nie tylko brata, ale i swoje.
Po jego głowie krążyły czarne myśli, zwłaszcza że na morzu zaczął szaleć sztorm. Gdy po
wielu dniach wypatrywania swojej floty Szalony Lolek dostrzegł na horyzoncie królewskie
flagi powiewające na masztach, uradowany
pobiegł do ojca pochwalić się swoim sukcesem. Jakże wielkie było jego rozczarowanie
w momencie, gdy statki dobiły do przystani
– załoga ledwie przeżyła, a towary zatonęły
w czasie zmagań z morskim żywiołem. Lolek
był załamany! Przecież tak bardzo chciał, żeby
jego wyprawa się powiodła!
Następnego dnia król poprosił synów do swojej komnaty. Młodzi królewicze nie wiedzieli,
czego się spodziewać. – Moi kochani – zaczął
ciepłym tonem władca. – Chcę podzielić się
z wami sekretem, który wiele lat temu zdradził
mi mój ojciec, król Ludwig Zdywersyfikowany.
Bolek i Lolek słuchali zaciekawieni, gdyż postać
dziadka zawsze wzbudzała ich zainteresowanie.
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– Kluczem do sukcesu jest zróżnicowanie,
czyli dywersyfikacja – z wielką powagą powiedział król. – To dzięki niej ryzyko straty maleje,
a szansa na powodzenie rośnie – dodał.
– Zastanówcie się nad zaplanowanymi przez
was wyprawami. Flota Bolka bezpiecznie
dopłynęła do Królestwa Słońca, jednak sprowadzone przez niego cytrusy, choć lubiane przez
naszych poddanych, wcale nie są rarytasem. Co
odważniejsi rybacy płyną kutrami przez morze,
by zaopatrzyć w pyszne owoce naszych handlarzy. Z kolei Lolek zdecydował się na wysłanie swojej floty w bardzo niebezpieczną podróż,
aby sprowadzić drogocenne klejnoty. Choć
udało się ocalić załogę i statki, ładunek przepadł
– król podsumował starania synów.
– A gdyby wasze statki popłynęły w różnych kierunkach? – zapytał król. –
Jeden do Królestwa Słońca, drugi
do Krainy Urodzaju, a trzeci

do Kraju Wodospadów lub Królestwa Błysku. Wówczas zdołalibyście sprowadzić rozmaite towary, a ryzyko niepowodzenia którejś
z wypraw zrekompensowałby sukces pozostałych – król Olgierd Roztropny zakończył swój
wywód.
Bracia spojrzeli na ojca z uznaniem. Szalony
Lolek od razu zaproponował, żeby z okazji
kolejnych urodzin król podarował im klucze do
własnych skarbczyków. – Zdaje się, że dywersyfikacja sprawdza się nie tylko podczas planowania wypraw, ale także przy inwestowaniu –
wykrzyknął Lolek.
Król ucieszył się, że królewicze dobrzez zrozumieli lekcję, dlatego obiecał synom, że za
rok każdy z nich zostanie właścicielem tysiąca
dukatów. I znów ktoś mógłby
rzec, że władca za bardzo rozpieszczał
swoich synów.

Zadanie nr 1: Zawodowcy

Odgadnij zawód opisany w zagadce. Jeśli masz problem z odgadnięciem rymowanek, zajrzyj do działu Zawód dla
Ciebie we wcześniejszych numerach „Ekonopedii”.

A

Faktury to jego domena.
Banałem dlań jest wycena.
O finanse przedsiębiorstw dba,
Rachunki rozliczy raz dwa.
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B

Akcje, obligacje i oszczędności –
Przedstawi klientowi te możliwości.
Co z gotówką zrobić chętnie podpowie,
By klient nie stracił, stanie na głowie.
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C

Świetne pomysły przychodzą mu do głowy,
Więc projekt reklamy szybko jest gotowy.
Skutecznie zachęca ludzi do zakupu
Rowerów, zabawek, a nawet ketchupu.

Zawód dla Ciebie
Prawnik

Kariera prawnika często zaczyna się od zainteresowania historią,
której znajomość jest ważnym atutem osób ubiegających się o przyjęcie na studia prawnicze. Jednak pięcioletnia nauka na uczelni
wyższej to dopiero pierwszy etap przygotowania do wykonywania
zawodu. Po zakończeniu studiów absolwenci prawa mogą kontynuować edukację, wybierając jedną z aplikacji (na przykład radcowską, adwokacką, prokuratorską lub sędziowską).
Wielu młodych prawników (czasem jeszcze będąc na studiach)
podejmuje staż w kancelariach prawnych, aby zdobyć tak cenne
w tym zawodzie doświadczenie. Niektórzy znajdują zatrudnienie w charakterze niezależnych radców prawnych, adwokatów lub
notariuszy, inni w wewnętrznych działach prawnych dużych korporacji. Rola prawników w świecie biznesu polega między innymi
na kontroli zapisów w kontraktach z partnerami biznesowymi, przygotowaniu wzorów umów o pracę,
dbaniu o zgodność z przepisami prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności, a także na występowaniu w imieniu spółki w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko niej.
Praca prawnika jest równie urozmaicona, co wymagająca. Ponieważ spoczywa na nim duża odpowiedzialność, poza doskonałą znajomością aktualnych przepisów prawa, musi go cechować dobra pamięć, łatwość
kojarzenia faktów, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów oraz samodzielnego podejmowania
decyzji. Prawnik powinien z łatwością nawiązywać kontakt z ludźmi, umieć jasno formułować swoje myśli
i bez trudu przelewać je na papier, a przy tym wszystkim musi być bardzo przekonujący.

Bibliotekarz
Na pewno każdy z Was korzysta ze szkolnej biblioteki. Jednak mało kto
zastanawia się na tym, czym zajmuje się bibliotekarz oprócz podawania
i odkładania książek na półkę. Do wykonywania zawodu bibliotekarza,
poza tytułem magistra bibliotekoznawstwa, potrzebna jest bardzo dobra
znajomość standardów bibliograficznych i zasad katalogowania. To praca
dla osób systematycznych, które są dobrze zorganizowane. Jedno z podstawowych zadań bibliotekarza to utrzymanie porządku w zbiorach oraz prowadzenie rejestru, który ułatwia szybkie odszukanie pożądanej książki czy
czasopisma. Dlatego tak ważna jest dokładność i dbałość o detale.
Często zawód ten wybierają osoby lubiące czytać i którym kontakt z książką
sprawia dużą przyjemność. Bibliotekarz powinien być komunikatywny
i chętnie pomagać czytelnikom w odnalezieniu interesujących ich pozycji.
Co więcej, dobry bibliotekarz potrafi, jak nikt, zachęcić do czytania.
Jako ciekawostkę warto dodać, że chociaż większości zawód ten kojarzy się z pracą wśród regałów pełnych książek, bibliotekarz jest również
potrzebny do obsługi archiwów, na przykład policyjnych. Niedawno amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (ang. CIA) poszukiwała chętnych do pracy w bibliotekach z regałami pełnymi tajnych dokumentów.
2020
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Erudyta

Zagadnienia prawa pracy wcale nie muszą być nudne. Przekonajcie się sami.
Prawo pracy to przepisy regulujące relację
między pracodawcą a pracownikiem. Dotyczą między innymi zawartej umowy, wynagrodzenia, czasu pracy, urlopów, bezpieczeństwa
i innych wzajemnych obowiązków.

W Polsce obowiązuje Kodeks pracy, który
wszedł w życie w 1975 roku. Oczywiście wiele
zapisów zostało w nim zmienionych.

Wyniki niedawnych badań sugerują, że ludzie
w różnym wieku preferują różne warunki pracy.
O ile dla starszych największe znaczenie ma
stabilność zatrudnienia, czyli pewność posiadania etatu, o tyle dla młodszych pracowników najbardziej liczy się równowaga pomiędzy
życiem prywatnym a zawodowym oraz poczucie sensu i pewność, że to, co robią, jest ważne
i przydatne.

Pracodawcy – w trosce o dobre samopoczucie swoich pracowników – coraz częściej odpowiednio projektują biura. Na przykład w siedzibie firmy informatycznej Google w Zurychu
zatrudnieni mają do dyspozycji pokój masażu,
zaś do stołówki zjeżdżają z wyższego piętra na
zjeżdżalni. Z kolei w Kalifornii personel serwisu
LinkedIn może korzystać z pokoju muzycznego
wyposażonego w keyboardy, perkusję, gitary
i sprzęt audio. Coraz popularniejsze staje się
także umożliwienie pracownikom przychodzenia do pracy z ukochanymi psami i kotami.

W Polsce w czasie upałów (powyżej 28oC) pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom wodę do picia.
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Historyczne początki prawa pracy sięgają
rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii w XVIII wieku. Jedna
z pierwszych zasad dotyczyła ograniczenia
pracy dzieci.

Według danych Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2014 roku,
najwięcej godzin tygodniowo przepracowują
Turcy (średnio 49). Polacy pracują przeciętnie
40 godzin tygodniowo (co oznacza, że dziennie spędzają w pracy średnio 8), co daje nam
miejsce w czołówce rankingu. Najkrócej, bo
średnio tylko 29 godzin tygodniowo, pracują
Holendrzy.

Niestety, nie we wszystkich krajach na świecie
przywiązuje się równie dużą wagę do prawa
pracy. Są miejsca, gdzie warunki zagrażają
życiu zatrudnionych. Przykładem jest tragedia,
do której doszło w Bangladeszu w kwietniu
2013 roku, kiedy to zawalił się ośmiokondygnacyjny budynek na terenie fabryki odzieży Rana
Plaza. Zginęło wówczas ponad 1100 osób,
a kolejnych 2500 odniosło poważne obrażenia.

Postęp technologiczny umożliwia pracownikom etatowym czy zleceniobiorcom pracę
zdalną, czyli realizację wyznaczonych zadań
poza biurem. Kontakt z przełożonym lub zleceniodawcą jest możliwy za pośrednictwem
telefonu lub internetu. W rezultacie coraz więcej osób pracuje w domu, w kawiarni, a nawet
na łonie natury – warunkiem jest posiadanie
dostępu do sieci.

Zgodnie z polskim kodeksem pracy, pracodawca może zatrudnić osobę pełnoletnią
(czyli mającą co najmniej 18 lat), a w niektórych przypadkach dziecko, które ukończyło
16. rok życia. Co więcej, wolno zatrudnić tylko
osoby, które ukończyły naukę przynajmniej
w gimnazjum. Tymczasem w Azji Południowej
(na przykład w Indiach, Pakistanie czy Nepalu)
do pracy są wykorzystywane już pięciolatki!

W Polsce urzędy, które nadzorują przestrzeganie kodeksu pracy, to między innymi Państwowy Inspektorat Pracy (PIP), Państwowa
Inspekcja Sanitarna (PIS) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy.
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Komiks
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Zadanie nr 2: Promocyjny zawrót głowy
Rozwiązaniem zadania numer 2 są odpowiedzi na poniższe cztery pytania.
1. Pan Marek wybrał się do sklepu, żeby kupić spodnie i dwie koszule. Spodnie, które mu się spodobały, kosztowały 169,99 zł, jedna koszula 125,00 zł, a druga – 128 złotych. Przy kasie dowiedział się, że obowiązuje promocja „Kup 3 sztuki, najtańszą otrzymasz za złotówkę”. Ile zapłacił pan Marek?
2. W kolejnym sklepie pan Marek kupił dwie pary męskich skarpetek po 10 zł każda oraz bluzkę z krótkim rękawkiem dla żony za 100 zł i czapeczkę przeciwsłoneczną dla córki za 25 zł. Gdy podchodził do kasy, zauważył
duży napis: „-50% na ubrania damskie i dziecięce z kolekcji wiosna-lato”. Ile tym razem zapłacił pan Marek?
3. Pan Marek zatankował paliwo za 186 złotych. Zapłacił kartą kredytową, na którą otrzymuje od banku zwrot
wydatków na stacjach benzynowych w wysokości 5 procent. Zwrotu w jakiej wysokości może spodziewać się
pan Marek za zakup paliwa?
4. Żona pana Marka poprosiła go o zakup trzech kartonów soku jabłkowego. W sklepie okazało się, że sok
„Jabłuszko”, który zwykle kosztuje 5 zł za sztukę, jest w promocji pod hasłem „Kup 3 w cenie 2”, zaś podobny sok
„Jabłusio”, którego regularna cena wynosi 4,5 zł, jest w promocji i kosztuje o 20 procent mniej. Który sok powinien wybrać pan Marek, jeśli chce wydać jak najmniej?

Słowniczek
a bookshelf – półka na książki
a cash desk – kasa
a daddy – tata, tatuś
a discount – zniżka
a receipt – paragon
a regular price – normalna, regularna cena
a sale – wyprzedaż
a skateboard – deskorolka
an hour – godzina
an idea – pomysł
an item – rzecz
cheaper – tańszy
exchanged – wymieniony
newly bought – nowo kupiony
original – oryginalny
returned – zwrócony
to cost – kosztować
to get damaged – ulec uszkodzeniu
to have some minor damage – mieć drobne uszkodzenia
to make a complaint – złożyć skargę, zareklamować
to read conditions – czytać warunki
all – wszystkie
because – ponieważ
but – ale
if – czy, jeśli
later – później
nor – ani
only – tylko
than – niż
I’m sorry. – Przepraszam. Przykro mi.
There you go. – Proszę (w momencie podawania).
Znaczenie słów, które nie znalazły się na powyższej liście
znajdziesz we wcześniejszych numerach „Ekonopedii”.
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Jak motywować
(się) do pracy
Rozbudzanie motywacji do pracy to jedno
z największych wyzwań stojących przed osobami zarządzającymi ludźmi. Wynagrodzenie finansowe, o którym czytaliście w artykule
Cegły na akord, czyli historia o wynagrodzeniach, jest tylko jednym z dostępnych narzędzi
zachęcania pracowników do należytego wykonywania swoich obowiązków. Dobry kierownik, który chce w optymalny sposób oddziaływać na podwładnych, musi w pełni rozumieć
problem motywacji.
Motywacja to siła, która napędza nas do działania i ukierunkowuje naszą aktywność na
osiąganie celów. Źródłem tej siły jest zwykle
zapowiedź nagrody, na przykład wynagrodzenia – wówczas mamy do czynienia z motywacją zewnętrzną. Natomiast jeśli podejmujemy
dane działanie z powodu naszych przekonań
lub chęci rozwijania własnych umiejętności,
mówimy o motywacji wewnętrznej. Dzieje się
tak w sytuacji, gdy praca to równocześnie pasja.
Wtedy nagroda zewnętrzna ma drugorzędne
znaczenie. Dla kierowników istotny jest fakt, że

Czy wiesz, że...
motywację wewnętrzną bardzo łatwo
stracić? Eksperymenty przeprowadzone
z udziałem przedszkolaków dowodzą, że
jeśli zaczynamy nagradzać zachowania
podejmowane spontanicznie i dla własnej
przyjemności, po pewnym czasie motywacja wewnętrzna zostaje zastąpiona
przez motywację zewnętrzną. Dzieci,
które początkowo rysowały dla własnej
przyjemności, nagradzano cukierkami
za każdy kwadrans spędzony nad kartką
papieru. Po kilku dniach te same dzieci
nie chciały rysować, jeśli nie spodziewały
się otrzymać w zamian słodkości. Pod
wpływem zewnętrznego oddziaływania
straciły motywację wewnętrzną.
16
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osoby zmotywowane wewnętrznie wykonują
swoją pracę lepiej i z większą przyjemnością.
Motywacja wewnętrzna powoduje, że pracownicy są w pełni zaangażowani w wykonywane zadania, mają twórcze pomysły i osiągają rezultaty lepszej jakości, co z perspektywy
pracodawcy oznacza, że ich praca staje się bardziej produktywna. Rozbudzenie motywacji wewnętrznej nie jest prostym zadaniem,
tym bardziej że ludzie znacznie się różnią pod
względem chęci do pracy. Taką obserwację sformułował jeden z klasyków szkoły stosunków

ZASTANÓW SIĘ...
Co najbadziej motywuje Cię do nauki? Wizja otrzymania dobrej oceny albo pochwała ze strony
nauczyciela? A może ciekawość i chęć poznawania świata?
międzyludzkich, Douglas McGregor. Swoje
wnioski przedstawił w formie teorii X i Y. Zgodnie z pierwszą z nich ludzie są leniwi, a praca
to przymus, dlatego motywacja do pracy ma
wyłącznie charakter zewnętrzny. Według teorii
Y przeciwnie – ludzie lubią pracować, a praca
to przyjemność i szansa rozwoju, co oznacza,
że podstawową siłą napędową jest motywacja wewnętrzna. Oczywiście teorie X i Y pokazują skrajne podejścia do pracy, zaś większość
pracowników znajduje się pośrodku tego continuum. Oznacza to, że system motywacyjny
powinien być tak skonstruowany, żeby z jednej
strony dostarczać zachęty zewnętrzne, a z drugiej – umożliwiać im samorealizację w pracy.
Rodzi się pytanie, jakiego rodzaju narzędzia

można wykorzystać, aby skutecznie motywować pracowników? Odpowiadając na nie warto
odnieść się do koncepcji zaproponowanej
przez innego z klasyków, Abrahama Maslowa.
Jego zdaniem podstawowym motorem działań są niezaspokojone potrzeby. Innymi słowy
działamy wtedy, kiedy nam czegoś brakuje.
Maslow uważa, że potrzeby tworzą hierarchię i nim zaczniemy zaspokajać potrzeby wyższego rzędu, musimy zaspokoić podstawowe.
Wśród nich Maslow wymienia potrzeby fizjologiczne związane z przetrwaniem. Nieco
wyżej w hierarchii plasuje się potrzeba bezpieczeństwa, a następnie przynależności do grupy
i uznania. Na samym szczycie piramidy jest
potrzeba samorealizacji.
Zaspokojenie potrzeb podstawowych wymaga
środków między innymi na zakup żywności czy
opłacenie czynszu za mieszkanie. Wynagrodzenie finansowe jest więc niezbędnym elementem
systemu motywacyjnego. Jeśli jest ono odpowiednio wysokie, pracownik może budować
swoje oszczędności, a razem z nimi poczucie
bezpieczeństwa. Dodatkowo pracodawca może
wspierać zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, oferując podwładnym grupowe ubezpieczenie na życie, a także pakiety medyczne
uprawniające do bezpłatnego korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej. Ważnym czynnikiem
kształtującym poczucie bezpieczeństwa jest też
stabilność zawodowa, dzięki której pracownicy
nie muszą obawiać się nagłej utraty zatrudnienia.
Co ciekawe, nie bez znaczenia pozostaje atmosfera pracy. Obserwacje wskazują, że jeśli pracownicy dobrze czują się w swoim towarzystwie, korzystnie wpływa to na ich motywację
i efektywność. Wynika to z konieczności zaspokojenia potrzeby przynależności. Pracodawca
może więc wspierać pracowników w jej zaspokojeniu poprzez odpowiednie budowanie
zespołów, czy też organizację wspólnych wyjazdów bądź innych wydarzeń integracyjnych.
Po

zaspokojeniu

potrzeb

fizjologicznych,
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potrzeby bezpieczeństwa i przynależności do
grupy, motorem zachowania jest potrzeba
uznania. To ona powoduje, że pracownicy chcą
pozytywnie wyróżniać się na tle pozostałych
i marzą o osiągnieciu tego, czego nie udało się
osiągnąć innym. Na motywację do pracy będą
więc pozytywnie wpływać wszelkiego rodzaju
konkursy organizowane przez pracodawcę, na
przykład na sprzedawcę miesiąca albo na najlepszy pomysł usprawnienia pracy. Bardzo
istotne jest także tworzenie możliwości awansu.
Już sama zmiana nazwy stanowiska (np. ze specjalisty na starszego specjalistę) często działa
motywująco. W tym miejscu warto zauważyć, że choć na kolejnych poziomach piramidy Maslowa wynagrodzenie finansowe traci
na znaczeniu, wysokość wynagrodzenia może

decydować o statusie społecznym i przyczyniać
się do zaspokojenia potrzeby uznania.
Na samym szczycie piramidy Maslowa znajduje
się potrzeba samorealizacji. Pracodawca może
pomóc w jej realizacji na przykład poprzez kierowanie podwładnych na szkolenia i warsztaty,
a także poprzez urozmaicanie zakresu ich obowiązków. To właśnie różnego rodzaju wyzwania pozwalają pracownikom doświadczyć
samospełnienia w pracy. Równie istotne jest
pozostawienie podwładnym pewnej swobody
w wykonywaniu obowiązków i samodzielności. Z jednej strony są one wyrazem zaufania ze
strony pracodawcy, a z drugiej stanowią podstawę rozwoju motywacji wewnętrznej i samorealizacji.

Co o tym myślisz?
W jaki sposób Twoim zdaniem najlepiej
motywować uczniów do nauki? Wskaż trzy
narzędzia, a swoje propozycje przedstaw na
forum EUD na stronie....
Zapraszamy do dyskusji!
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Czy można zarobić
na lajkach?
Każdy, kto surfuje w sieci, z pewnością wie,
czym jest blog. To rodzaj internetowego dziennika, w którym autor publikuje wpisy na interesujące go tematy, zwykle związane z własną
pasją. Często blogi dotyczą podróżowania, gotowania, rodzicielstwa, zwierząt, codziennego treningu lub mody. Dla prowadzących je osób
jest to świetna zabawa i sposób na dzielenie się
z innymi własnymi opiniami, przemyśleniami,
doświadczeniami czy przygodami. Co ciekawe,
dla niektórych prowadzenie bloga to także źródło dochodów. Jak to możliwe?
Największą radością blogera jest fakt, że jego
posty czyta wielu internautów. To sygnał,
że publikowane wpisy są interesujące, a inni
podzielają poglądy autora albo wręcz podziwiają
jego umiejętności i wiedzę. Dla blogera to także
okazja do zarobku. Najprostszą formą pozyskania drobnych wpływów jest zamieszczanie
reklam wyświetlających się czytelnikom odwiedzającym blog. Dzięki specjalnym, ogólnodostępnym narzędziom autor może być wynagradzany niewielką kwotą za każdym razem, gdy
przekaz reklamowy zostanie wyświetlony albo
jeśli czytelnik kliknie w link przekierowujący
go na stronę reklamodawcy. Ponieważ wynagrodzenie wynosi najczęściej kilka groszy, oznacza to, że aby sobie dorobić, trzeba zgromadzić
naprawdę wielu czytelników. Z kolei w przypadku, gdy publikowane przez blogera wpisy
są chętnie czytane, autor może pozyskać większych reklamodawców albo nawiązać regularną
współpracę z agencją reklamową.
Należy jednak pamiętać, że jeśli blog cieszy
się dużym zainteresowaniem ze strony internautów, dla jego autora otwierają się zupełnie nowe możliwości zarobku. Biorąc pod
uwagę fakt, że blogi zwykle poświęcone są jednej tematyce, z reguły tych, którzy je odwiedzają, łączą wspólne cechy, pasja lub upodoba-
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nia. Dzięki temu dla reklamodawców doskonałą
szansą na dotarcie do wybranej grupy klientów są artykuły sponsorowane. Polega to na
tym, że bloger otrzymuje wynagrodzenie za
napisanie tekstu promującego określony produkt. Na przykład sklep z odzieżą górską może
sponsorować wpisy dotyczące odpowiedniego sprzętu, ukazujące się na
blogu poświęconym wysokogórskim wyprawom, a producent
zabawek opłacać wpisy porównujące różne akcesoria dla
dzieci na blogu skierowanym do mam. Z kolei do
blogerów
modowych
często zwracają się

producenci odzieży i kosmetyków z propozycją odpłatnego przetestowania i opublikowania
opinii na temat wybranego produktu.
Dodatkowym źródłem dochodu najpopularniejszych blogerów jest sprzedaż własnych produktów lub usług typu samodzielnie opracowane e-booki czy szkolenia. Przykładem może
być autorska książka kucharska albo poradnik
finansowy, będące zbiorem treści publikowanych przez blogera.
Obecnie coraz większe zainteresowanie zyskują
dzieła vlogerów, którzy kręcą filmiki i umieszczają je w serwisie YouTube. Niektóre z nich

mają charakter humorystyczny, inne informacyjny (na przykład przedstawienie faktów historycznych w szczególnie ciekawy sposób), a jeszcze inne instruktażowy (tak jak podpowiedzi
trenera fitnessu dotyczące prawidłowego wykonywania ćwiczeń). Podobnie jak w przypadku
blogerów, autorzy filmów mogą czerpać zyski
z reklam wyświetlanych w trakcie trwania ich
nagrania oraz z szerszej współpracy z konkretną marką. Ponieważ przedsiębiorcy zdają
sobie sprawę z siły przekazu vlogerów, ci najpopularniejsi mogą liczyć na prawdziwie lukratywne (znaczenie tego słowa możesz sprawdzić
w Leksykonie w 13. numerze „Ekonopedii”)
kontrakty. Doskonałym tego przykładem jest
historia wideoblogerki, która publikowała
nagrania z instruktażem, jak wykonać różnego

rodzaju makijaże. Fakt, że jej kanał śledzi około
9 milionów internautów nie uszedł uwadze jednego z największych koncernów kosmetycznych, który zaprosił ją do współpracy jako tzw.
„twarz” jednej z marek ich kosmetyków.
Chociaż prowadzenie bloga lub vloga może być
bardzo dochodowe, trzeba pamiętać, że prawdziwy sukces finansowy osiąga niewiele osób.
W Polsce wpisy we własnym dzienniku internetowym publikuje około 3 milionów osób,
a tylko nieliczni stali się na tyle popularni, by
wypracowywać zadowalające zyski. Jednak dla
większości blogerów i vlogerów wystarczającą
nagrodą jest przyjemność płynąca z pisania lub
tworzenia filmów oraz satysfakcja ze zdobytych
czytelników i widzów.
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Czy w pracy można
się wypalić?
Każdy marzy o pracy, która z jednej strony będzie
przynosiła dochód, a z drugiej - związanej z pasją.
Innymi słowy, praca powinna być ciekawa, a jej
wykonywanie ma sprawiać radość. Dla własnego
rozwoju dobrze jest, gdy udaje się osiągnąć taki
cel. Niestety, niezależnie od zawodu i miejsca
zatrudnienia, każdemu grozi tak zwane wypalenie
zawodowe, czyli zespół nieprzyjemnych emocji
i doświadczeń, wynikających ze zmęczenia pracą
i niesprzyjających warunków pracy.
Oczywiście pewne sytuacje bardziej niż inne
mogą wywołać wypalenie zawodowe. Kto głównie jest więc na nie narażony?
Przede wszystkim osoby, które zawsze chcą robić
wszystko najlepiej, jak się da i nie potrafią „odpuścić”. Tacy ludzie bardzo mocno angażują się
w swoją pracę i często w sytuacji niepowodzenia
stopniowo gasną, zniechęcają się.
Ponadto większe ryzyko wypalenia zawodowego
dotyczy tych, którzy pracują bezpośrednio z innymi ludźmi, służąc im
pomocą. Są wśród nich lekarze, psycholodzy, opiekunowie, doradcy,
pielęgniarki. Codzienny kontakt
z pacjentami, uczniami czy klientami, a także branie na siebie odpowiedzialności za dobro drugiego
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człowieka bywają bardzo stresujące i męczące.
W tym kontekście ważny jest też ogólny klimat
w miejscu pracy, jakość relacji ze wpółpracownikami i przełożonymi, liczba konfliktów czy mobbing (Więcej informacji na ten temat znajdziesz
w 8. numerze „Ekonopedii”, w artykule pt. Mobbing w pracy.).
I w końcu na wypalenie zawodowe bardziej narażone są osoby, które mają zbyt dużo obowiązków
przewyższających dodatkowo ich możliwości
albo takie, które polegają na rutynowym powtarzaniu pewnych zachowań, pracują w niesprzyjających warunkach fizycznych (np. nie mając
odpowiedniej liczby przerw lub wykonując pracę
w określonej pozycji przez długi czas) bądź nie
mają możliwości rozwoju zawodowego. Ich praca
staje się z czasem pozbawiona nowych wyzwań
i po prostu nudna.
Po czym poznać, że ktoś cierpi na wypalenie
zawodowe?

Najpierw „wypalającej się” osobie będą towarzyszyć drobne dolegliwości – bóle głowy, brzucha,
poczucie irytacji i przygnębienia, a także niechęć
do pracy. Może mieć ona poczucie spadku odporności i borykać się z ciągłymi przeziębieniami,
a także cierpieć na bezsenność. Z czasem kłopoty
mogą się nasilać. Irytacja zamienia się w wybuchy
złości czy pogardliwy, pozbawiony szacunku stosunek do innych ludzi, a sposób realizacji zadań
w pracy jest wyraźnie gorszy. Taka osoba będzie
odczuwała niechęć do swoich obowiązków i do
klientów, np. zacznie odkładać konieczne spotkania czy wykonywanie telefonów, będzie miała
również duży kłopot w skoncentrowaniu się na
zadaniu. I w końcu – jeśli sytuacja zawodowa
w żaden sposób się nie zmieni – mogą pojawić
się u niej wyraźne problemy zarówno zdrowotne
(chroniczne zmęczenie, wrzody, nadciśnienie),
psychiczne (depresja, poczucie osamotnienia,
poczucie przeżywania kryzysu), jak i społeczne
(konflikty w pracy, kryzysy w małżeństwie czy
w relacjach przyjacielskich).

Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym?
Początkowo zwykle wystarczy zadbanie o siebie i swoje życie prywatne – a więc oddzielanie
tego, co w pracy, od tego, co w domu oraz zadbanie o odpowiedni odpoczynek, czas na spotkania z przyjaciółmi i na własne hobby. Ważne jest
też zagwarantowanie sobie higieny pracy (np.
robienie przerw, wykorzystanie przysługującego
urlopu, pracowanie w wygodnej pozycji i w przewietrzonym pomieszczeniu) oraz jasne, asertywne komunikowanie swoich potrzeb i możliwości (np. wyjaśnienie, że jakieś obowiązki są
nadmiarowe i poproszenie kogoś o pomoc). Niestety, jeśli wypalenie zawodowe osiągnie zbyt
wysoki poziom, może okazać się, że potrzebna
będzie pomoc specjalisty (lekarza, psychoterapeuty) bądź zmiana miejsca czy sposobu pracy.
Warto zwracać uwagę na emocje związane
z pracą, bowiem im wcześniej zareagujemy na
objawy wypalenia zawodowego, tym łatwiej
będzie się z nim uporać i nadal cieszyć się tym, co
robimy.

2020

23

Zadanie numer 4:

Wakacyjne podsumowanie
Dla lodziarni „Słodka kulka” wakacje to czas najwyższych wyników sprzedażowych, dlatego właściciele
z przyjemnością przygotowują podsumowanie letniej działalności. Pomóż im w analizach i w rozwiązaniu
tego zadania podaj odpowiedzi na poniższe trzy pytania.
1. Na wykresie przedstawiono liczbę gałek sprzedanych
w lipcu i w sierpniu w trzech kolejnych latach od 2016
do 2018 roku. Korzystając z podanych informacji,
oblicz, o ile gałek więcej sprzedano w lipcu i sierpniu
2018 roku w porównaniu do wakacji roku 2016?

2. Lokalna gazeta przeprowadziła ankietę wśród klientów na temat jakości lodów sprzedawanych w różnych lodziarniach. Zakładając, że pierwsze miejsce
należy się lodziarni z najwyższą oceną klientów,
na podstawie poniższej tabeli ustal, które miejsce
w rankingu zajęła lodziarnia „Słodka kulka”.

Nazwa lodziarni
Lodowy świat
Pyszne lody
Słodka kulka
Lody Kowalscy
Mroźne słodkości
Drobinki lodu
Lodowe puchary
Lodziarnia u Krychy

Ocena klientów
9,40
8,35
9,15
9,40
9,70
8,60
7,45
9,85

3. Na wykresie przedstawiono
liczbę gałek sprzedanych lodów
o różnych smakach (waniliowym, truskawkowym, czekoladowym i toffi). Tegoroczna
sprzedaż lodów o jakim smaku
wzrosła najbardziej, a jakich
najmniej w porównaniu do
roku 2017?

Zadanie numer 5:

Szkolna mądrość

Korzystając z podpowiedzi, odgadnij hasło, którego autorem jest Seneka Młodszy, rzymski filozof, pisarz
i poeta, a następnie zastanów się, jak je rozumiesz.

