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Studia i co dalej…?
Olga Biaduƒ: Jako Êwie˝o upieczona
absolwentka naszej Uczelni, jak wspomina pani czas studiów?
Kamila Zwoliƒska: Bardzo pozytywnie, by∏ to intensywny i ciekawy czas.
Wydaje si´, ˝e by∏a pani typem studentki, która nie lubi∏a d∏ugo „usiedzieç” w jednym miejscu. Prosz´ opowiedzieç nam o przebiegu pani studiów?
Studiowa∏am wed∏ug pi´cioletniego
systemu, jednolitych studiów magisterskich. Po zrealizowaniu przedmiotów obowiàzkowych na kierunkach
ZIM i FIBA ubiega∏am si´ o urlop
dziekaƒski w celu odbycia praktyk
w Moskwie. Nast´pnie na ósmym semestrze rozpocz´∏am program CEMS
MIM na Uniwesytecie w Kolonii. Program dokoƒczy∏am w Wiedniu. Na
ostatni semestr studiów w ramach programu PIM wyjecha∏am do Indii do
Indian Institute of Management Bangalore.
Którà z uczelni ocenia pani najlepiej?
Zdecydowanie Indian Institue of Management Bangalore.
Czy widzi pani obszary, gdzie SGH
mog∏aby wykorzystaç rozwiàzania,
z którymi spotka∏a si´ pani na uczelniach za granicà?
Tak, najwi´kszà zaletà IIMB by∏ interaktywny model prowadzenia zaj´ç.
Z 2–3-dniowym wyprzedzeniem wyk∏adowcy wysy∏ali materia∏y do zaj´ç,
które studenci musieli opracowaç.
W trakcie zaj´ç po auli krà˝y∏y mikrofony i ka˝dy mia∏ prawo si´ wypowiedzieç. Du˝ym plusem by∏a praca na case study, tak˝e w trakcie egzaminów
koƒcowych, które by∏y w formie open
book, tzn. dozwolone by∏o korzystanie
ze wszystkich materia∏ów. IIMB zdecydowanie koncentruje si´ na praktycznym zastosowaniu wiedzy w biznesie.
Czy SGH jest rozpoznawalnà
Uczelnià wÊród studentów/pracodaw-

ców w Êrodowiskach mi´dzynarodowych?
SGH jako uczelnia, niestety nie. Zagraniczni pracodawcy kojarzà SGH
g∏ównie dzi´ki programowi CEMS
MIM. Du˝à rol´ w budowaniu marki
SGH odgrywajà absolwenci SGH, którzy pracujà w danej korporacji za granicà.
Bioràc pod uwag´ pani doÊwiadczenia zdobyte w ró˝nych uczelniach, jakie wed∏ug pani sà mocne strony naszej Alma Mater?
Niewàtpliwie wysoki i obszerny poziom nauczania j´zyków obcych. Abstrahujàc od debaty odnoÊnie s∏usznoÊci
nauczania j´zyków obcych na uczelni
ekonomicznej, z perspektywy m∏odego
absolwenta mog´ potwierdziç, ˝e w∏aÊnie znajomoÊç j´zyków doskonalona na
SGH pozwoli∏a mi ubiegaç si´ o prac´
na równi z kandydatami z ca∏ego Êwiata.
Czy pani zdaniem SGH przygotowuje studentów do wejÊcia na rynek
pracy?
Moim zdaniem Uczelnia stwarza takie mo˝liwoÊci poprzez wspó∏prac´
z najwi´kszymi firmami na rynku oraz
bogatà ofert´ studiów i praktyk zagranicznych. Równie˝ targi pracy organizowane przez studentów oraz przedmioty
realizowane przy wspó∏pracy z partnerami SGH niewàtpliwie pomagajà odnaleêç si´ w korporacyjnym Êwiecie.
Czym obecnie pani si´ zajmuje?
We wrzeÊniu 2009 roku rozpocz´∏am dwuletni program mened˝erski
w Novo Nordisk (Business Processes
Graduate Program) w Danii. W kwietniu br. skoƒczy∏am pierwszà rotacj´
w centrali firmy w Kopenhadze, gdzie
pracowa∏am w dziale Marketingu Strategicznego. Obecnie odbywam drugà
rotacj´ w filii Novo Nordisk w USA.
Czyli na p∏aszczyênie zawodowej
równie˝ postawi∏a pani na doÊwiadczenia mi´dzynarodowe?
Tak, w trakcie studiów aktywnie szuka∏am mo˝liwoÊci praktyk zagranicz-

Kamila Zwoliƒska ukoƒczy∏a SGH
w 2009 r. Zaraz po zakoƒczeniu studiów rozpocz´∏a dwuletni Program Mened˝erski w Novo Nordisk w Danii.
Obecnie pracuje w filii firmy w USA.

nych. Do momentu ukoƒczenia studiów
pracowa∏am w: Austrii, Rosji, Egipcie
oraz studiowa∏am w Niemczech i Indiach. Przy ubieganiu si´ o pierwszà
prac´ bra∏am pod uwag´ tylko oferty zagraniczne.
Na czym dok∏adnie polega program
mened˝erski, w którym obecnie pani
uczestniczy?
Novo Nordisk Business Processes
Graduate Program to dwuletni program
mened˝erski. W ramach programu pracownik odbywa 3 rotacje w ró˝nych obszarach dzia∏alnoÊci firmy w centrali
w Danii oraz w jednej z filii NovoNordisk na Êwiecie.
Co uznaje pani za najwi´ksze zalety, a co za najwi´ksze wady tak obranej Êcie˝ki kariery?
Program oferuje bogatà ofert´ szkoleƒ
bran˝owych, treningów, a tak˝e mo˝liwoÊç poznania kluczowych osób w firmie. W trakcie dwóch lat poznaje si´
g∏ówne procesy w firmie farmaceutycznej oraz specyfik´ rynku. Niewàtpliwà
zaletà jest mi´dzynarodowe Êrodowisko
pracy oraz duƒska kultura pracy.
Program stawia przed pracownikiem
wyzwania w postaci zmiany miejsca
pracy co 8 miesi´cy oraz mieszkania za
granicà.

Czy nadal utrzymuje pani kontakt
ze znajomymi ze studiów?
Tak, moi znajomi sà g∏ównie z SGH
i to jeszcze z obozu integracyjnego dla
pierwszego roku w Wetlinie. Cz´Êç
z nich mieszka ju˝ za granicà, wi´c kontakt jest ograniczony do rozmów na skype. G∏ównym narz´dziem pozwalajàcym na podtrzymywanie kontaktów jest
jednak Facebook. OczywiÊcie internet
nigdy nie zastàpi kontaktów osobistych,
wi´c jak tylko jestem w Polsce, staram
sie spotkaç z moimi przyjació∏mi.
Uczestniczy∏a pani w graduacji,
która odby∏a si´ w listopadzie ubieg∏ego roku, jakie sà pani wra˝enia z tej
uroczystoÊci?

Tak, uczestniczy∏am i jestem zdania,
˝e to genialna inicjatywa. Moim zdaniem uroczystoÊç graduacji jest obowiàzkowym elementem wieƒczàcym 5
lat studiów. Ka˝da szanujàca sie uczelnia zagraniczna organizuje graduacje.
W przypadku SGH, gdzie tryb studiów
nie sprzyja budowaniu relacji, graduacja
pozwala spotkaç wi´kszoÊç kolegów ze
studiów i odnowiç kontakty. Poza tym
dla SGH jest to doskona∏a mo˝liwoÊç,
aby budowaç kontakty z absolwentami.
W jaki inny jeszcze sposób, pani
zdaniem, Uczelnia powinna utrzymywaç kontakty z absolwentami?
Potrzebne jest narz´dzie online, które pozwoli na aktywnà wymian´ infor-

macji oraz zach´ci absolwentów do
udzia∏u w inicjatywach Stowarzyszenia
Absolwentów. Inspiracjà mo˝e byç Facebook, ju˝ teraz istnieje kilka grup
SGH.
Czy jest coÊ, czym chcia∏aby si´ pani podzieliç z osobami, które wkrótce
opuszczà naszà Uczelni´? Mo˝e jakieÊ
cenne wskazówki?
Najwa˝niejsze to zawsze pozostawaç
otwartym na nowe mo˝liwoÊci i nie baç
si´ podejmowaç wyzwaƒ.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Z Kamilà Zwoliƒskà
rozmawia∏a
Olga Biaduƒ

S∏ów kilka o dystansie
Tak mi si´ w ˝yciu przydarzy∏o, ˝e do pracy doje˝d˝am
Êrodkami komunikacji miejskiej i nie obce sà mi pociàg, metro i autobus, a i tramwajem czasem podró˝uj´.
DziÊ rano w drodze do pracy, si∏à rozp´du t∏umu, zosta∏am
wepchni´ta do pociàgu, za co temu˝ t∏umowi jestem wdzi´czna, bo kto wie jak d∏ugo przysz∏oby mi czekaç na kolejny Êrodek transportu.
Upchni´ta jak sardynka w puszce albo, dajmy na to, klops
w s∏oiku, pomi´dzy starszego pana palacza a puszystà panià
u˝ywajàcà zbyt intensywnych perfum, które dra˝ni∏y mój nos
okrutnie i o kichanie przyprawia∏y, mia∏am szereg myÊli natr´tnych na temat przestrzeni mi´dzyludzkiej i tymi to myÊlami chc´ si´ dziÊ podzieliç. Rzecz b´dzie o proksemice.
Proksemika to termin wprowadzony przez antropologa E.T.
Halla w koƒcu lat 50. XX wieku dla opisania pos∏ugiwania si´
przez ludzi przestrzenià w procesie komunikacji. Proksemika
jest cz´sto uto˝samiana z badaniami nad dystansem interpersonalnym, jako jednym z podstawowych wskaêników relacji
spo∏ecznych.
W ka˝dym cz∏owieku (tak, jak i prawie w ka˝dym zwierz´ciu) istnieje potrzeba posiadania swojego terytorium, otaczamy si´ wi´c naszà strefà intymnà, której przekroczenie budzi
˝ywe reakcje naszego organizmu. Nie lubimy, kiedy obcy ludzie naruszajà naszà baƒk´ ochronnà, przekraczajàc tym samym nasze prywatne terytorium. Gdy ludzie t∏oczà si´, obcierajà o nas i Êciskajà, naruszajàc naszà przestrzeƒ intymnà, czujemy si´ zagro˝eni, zdenerwowani i rozdra˝nieni.
Wszystko dobrze, jeÊli sprawa rozgrywa si´ „w terenie”
i mo˝emy zrobiç krok w ty∏, aby odsunàç si´ od agresora terytorialnego, który nas „atakuje” nadmiernà bliskoÊcià, albo
ustawiç si´ do niego bokiem, by zyskaç nieco przestrzeni dla
siebie. Mo˝emy te˝ zwyczajnie poprosiç, by nasz rozmówca
odsunà∏ si´ nieco, gdy˝ czujemy si´ nieswojo (wartoÊç dodana – çwiczymy asertywnoÊç).
Gorzej, gdy nasze terytorium zosta∏o unicestwione przez
t∏um i Êcisk autobusowy, i gdy walczymy nie tyle nawet
o przestrzeƒ, ile o haust powietrza w takim t∏oku. No, ale cz∏owiek jest istotà pomys∏owà i stara si´ pomóc sobie jakoÊ
w tych codziennych torturach. Mniej lub bardziej Êwiadomie
tworzy bariery i barykady, aby odgrodziç si´ nieco od napiera-
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jàcego pana z lewej, wielkiego plecaka z prawej i pani z pieskiem przed sobà. Tak wi´c przyciska torb´ z przodu tu∏owia,
krzy˝uje r´ce na piersiach, i ustawia si´ bokiem do swoich towarzyszy podró˝y, a w ostatecznoÊci oczy zamyka, aby w ten
chocia˝ sposób odseparowaç si´ od zaistnia∏ej sytuacji. W g∏owie swojej znajduje ukojenie i rozkoszuje si´ przestrzenià wewn´trznà do woli albo te˝ piel´gnuje w∏asnà nienawiÊç do komunikacji miejskiej i obmyÊla wyrafinowane sposoby zemsty.
Pami´tajmy – bliskoÊç przestrzenna (poza sytuacjami wymuszonymi: patrz powy˝ej) jest wskaênikiem lubienia, sympatii. Im mniejszy dystans, tym bli˝sza relacja. JeÊli ktoÊ próbuje wi´c, wbrew naszej woli, zbli˝yç si´ nadto do nas, nie
bójmy si´ reagowaç. Ka˝dy jest Panem i Zarzàdcà swego terytorium i ma prawo wpuszczaç na swój teren tego, kogo chce.
Naruszaniem naszej przestrzeni, jako narz´dziem manipulacyjnym, mogà tak˝e pos∏ugiwaç si´ np. sprzedawcy, akwizytorzy czy inne osoby chcàce koniecznie nas do czegoÊ przekonaç. Zdarza si´, i˝ cz∏owiek, chcàc wyjÊç jak najszybciej z nieprzyjemnej dla niego sytuacji (a takà jest obcy na naszym terenie), podejmuje szybkie, ma∏o racjonalne decyzje, których
potem ˝a∏uje. ÂwiadomoÊç takich praktyk mo˝e nas wi´c
uchroniç przed zakupem kolejnego bubla czy us∏ugi, której
wcale nie potrzebujemy.
Dla porzàdku oraz w myÊl niesienia oÊwiaty kaganka podaj´ wyró˝niane przez literatur´ przedmiotu strefy dotyczàce
kontaktu interpersonalnego:
● strefa intymna (0–45 cm), omawiana powy˝ej, to strefa do
której dopuszczamy tylko najbli˝sze nam osoby, z którymi ∏àczà nas za˝y∏e stosunki i bliskie uczucia;
● strefa osobista (45–120 cm), zarezerwowana jest dla osób
nam znanych, z którymi jesteÊmy w sta∏ych relacjach. Odleg∏oÊç reguluje tutaj cz´sto stopieƒ za˝y∏oÊci mi´dzy osobami
(jeÊli rozmawiamy z nasza kole˝ankà/kolegà i czujemy, ˝e jest
za daleko, po prostu si´ przysuwamy, kiedy jednak bliskoÊç
jest ju˝ zbyt du˝a, potrafimy tak˝e si´ odsunàç);
● strefa spo∏eczna (1,2–3,6 m), dotyczy ludzi obcych lub
zwiàzanych z nami stosunkami s∏u˝bowymi; najbardziej obecna w ˝yciu zawodowym;
● strefa publiczna (3,6–6 m), dystans wykorzystywany
przez osoby publiczne zwracajàce si´ do grupy ludzi, osobi-
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stoÊci politycznych, aktorów i innych ludzi zwracajàcych si´
do publicznoÊci.
W proksemice istotnà kwestià poza dystansem jest tak˝e nasze, ˝e tak si´ wyra˝´, u∏o˝enie w przestrzeni oraz nasze relacje przestrzenne w danej chwili, zarówno z innymi osobami,

jak i z otoczeniem materialnym. Owa organizacja przestrzeni
w jakiej cz∏owiek komunikuje si´ i pracuje, jest czynnikiem
majàcym znaczny wp∏yw na komunikacj´ interpersonalnà.
Marta Prokopek, doradca zawodowy
Biuro ds. Abslwentów

Studencie, Absolwencie,
wype∏nij swoje CV w serwisie Kariera SGH – warto!
Zach´camy u˝ytkowników serwisu Kariera SGH do uzupe∏nienia danych w generatorze CV. Korzystanie z generatora nie jest
obowiàzkowe, jednak osoby, które udost´pnià za jego pomocà swoje dane, b´dà mog∏y braç udzia∏ w rekrutacjach, jakie
przeprowadzamy na zlecenie pracodawców.
OczywiÊcie wype∏nienie CV nie jest równoznaczne z wyra˝eniem zgody na udost´pnienie danych pracodawcom – za ka˝dym
razem wymagana b´dzie do tego celu Wasza zgoda. WiadomoÊci z proÊbà o wyra˝enie takiej zgody b´dà jednak wysy∏ane tylko
do osób, które majà wygenerowane CV i których profil b´dzie odpowiada∏ wst´pnym wymaganiom pracodawcy. W zwiàzku
z tym zach´camy do poÊwi´cenia chwili na wprowadzenie kompletnych danych do CV.
Ponadto osoby, które jeszcze nie zarejestrowa∏y si´ w naszym serwisie (www.kariera.sgh.waw.pl), zapraszamy do rejestracji,
czeka na Was wiele atrakcyjnych ofert pracy, praktyk i sta˝y!
Anna Matysiak

Jubileusz 35-lecia Towarzystwa
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. prof. Haliny Szwarc
W 2010 roku przypada 35. rocznica powo∏ania do ˝ycia najstarszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Funkcjonuje
on przy Centrum Medycznym Kszta∏cenia Podyplomowego i nosi imi´ swojej za∏o˝ycielki, pani prof. dr med. Haliny Szwarc.
UTW im. prof. Haliny Szwarc jest zaledwie o dwa lata m∏odszy od najstarszego w Êwiecie UTW, który zosta∏ za∏o˝ony w Tuluzie w 1973 r.
Gdyby pani Prof. Halina Szwarc by∏a wÊród nas (zmar∏a w 2002 r.) by∏aby szcz´Êliwa i dumna ze swojego dzie∏a, a zapewne
tak˝e zaskoczona rozmiarami, do jakich si´ rozros∏o.
DziÊ ruch ludzi trzeciego wieku w Polsce to bowiem 260 uniwersytetów skupiajàcych ponad 100 tys. cz∏onków. Liczby mówià same za siebie, Êwiadczà o ogromnym zapotrzebowaniu spo∏ecznym na ró˝norodne formy kszta∏cenia i aktywizacji osób
starszych oraz dowodzà nieocenionej roli, jakà w ˝yciu seniorów odgrywajà Uniwersytety Trzeciego Wieku.
W imieniu Zarzàdu UTW SGH w Warszawie, sk∏adam Uniwersytetowi Trzeciego Wieku im prof. Haliny Szwarc najserdeczniejsze gratulacje i ˝yczenia dalszych sukcesów i ekspansywnego rozwoju.
Krystyna Lewkowicz

W∏asny biznes

czerwiec 2010

Fot. Marek Mu∏enko

Artyku∏ ten stanowi wprowadzenie do
cyklu artyku∏ów poÊwi´conych wybranym zagadnieniom dotyczàcym za∏o˝enia w∏asnego biznesu. Przedstawione
zostanà w nim kwestie, które nale˝y rozstrzygnàç przed podj´ciem w∏asnej dzia∏alnoÊci.
Planujàc za∏o˝enie w∏asnego przedsi´biorstwa nale˝y mieç pomys∏ na jego
dzia∏alnoÊç oraz sprawdziç czy jest on
realny. Istniejà ró˝ne sposoby generowania pomys∏ów i oceniania czy sà one
mo˝liwe do realizacji. Warto si´ z nimi
zapoznaç.
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Trzeba wziàç pod uwag´ uwarunkowania, w których b´dzie dzia∏a∏o przedsi´biorstwo. Podstawowym zadaniem
jest przeanalizowanie uwarunkowaƒ zewn´trznych dla jego funkcjonowania.
Dzi´ki dokonaniu analizy makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego wiadomo b´dzie, jakie b´dà szanse i zagro˝enia dla niego w otoczeniu. Jest wiele
praktycznych metod za pomocà których
mo˝na dokonaç takiej analizy.
Na podstawie dokonanej analizy otoczenia nale˝y sformu∏owaç strategi´
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa, obejmujàcà jego zakres dzia∏ania (asortyment
i skala dzia∏alnoÊci), docelowy rynek
geograficzny, na którym przedsi´biorstwo b´dzie dzia∏aç oraz dla jakich
klientów przeznaczony jest jego produkt. Wa˝ne jest, ˝eby w sposób jednoznaczny wyznaczyç cele strategiczne,
które majà byç osiàgni´te przez przedsi´biorstwo i sposoby ich realizacji. Koniczne jest równie˝ przemyÊlenie sposobu konkurowania.
Realizacja strategii dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa wymaga wyboru odpowiedniej formy prawnej. Dobór jej
zale˝y przede wszystkim od skali i zakresu dzia∏ania przedsi´biorstwa oraz od
specyfiki bran˝y, od mo˝liwoÊci w∏aÊciciela (posiadanych zasobów kapita∏owych, poziomu akceptowanego ryzyka
dzia∏ania, poziomu uprawnieƒ w∏aÊcicielskich), a tak˝e od obowiàzujàcych
w danym kraju przepisów prawnych.
Bardzo istotny z punktu widzenia
mo˝liwoÊci prowadzenia dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa oraz jego rozwoju jest
aspekt finansowy. Przed rozpocz´ciem
dzia∏alnoÊci nale˝y przeanalizowaç, ja-

kie sà mo˝liwoÊci pozyskania kapita∏u,
jakie b´dà koszty uruchomienia dzia∏alnoÊci, koszty i przychody prowadzonej
dzia∏alnoÊci oraz okreÊliç, jaki jest jej
próg rentownoÊci.
Nale˝y równie˝ przeanalizowaç, jakie
mo˝na zastosowaç narz´dzia marketingowe, aby u∏atwiç rozpocz´cie dzia∏alnoÊci. Trzeba sporzàdziç plan marketingowy opisujàcy dzia∏ania zmierzajàce
do zapewnienia sukcesu rynkowego
przedsi´biorstwa, ich roz∏o˝enie w czasie oraz niezb´dne do osiàgni´cia tego
celu nak∏ady. Obejmuje on trzy obszary:
badanie i analiz´ rynku, planowanie oddzia∏ywania na rynek i organizacj´ dzia∏alnoÊci rynkowej. Powinien precyzyjnie okreÊlaç cele marketingowe przedsi´biorstwa, sposoby ich realizacji oraz
kontroli wyników.
W przedsi´biorstwie nale˝y równie˝
w sposób jednoznaczny dokonaç podzia∏u pracy pomi´dzy poszczególne
stanowiska pracy i komórki organizacyjne oraz dokonaç podzia∏u w∏adzy poprzez stworzenie hierarchii organizacyjnej. Trzeba opracowaç odpowiednià
struktur´ organizacyjnà, która musi równie˝ zapewniç realizacj´ strategii przedsi´biorstwa. Konieczne jest okreÊlenie,
jakie zadania b´dà realizowane na poszczególnych stanowiskach pracy
i przez poszczególne komórki organizacyjne. W tym celu nieodzowne jest sporzàdzenie opisu stanowisk pracy i dokonanie charakterystyki kluczowych zadaƒ
wykonywanych przez komórki organizacyjne.
Dla skutecznej realizacji strategii
przedsi´biorstwa niezb´dni sà pracownicy posiadajàcy odpowiednie kompe-

Wakacje tu˝ tu˝
Z tej okazji Zarzàd Stowarzyszenia Absolwentów
˝yczy wszystkim Absolwentom wspania∏ych
wakacji, s∏onecznej pogody i niezapomnianych
wra˝eƒ. Oderwania si´ od dnia codziennego
i odpoczynku w ulubionych i wymarzonych
miejscach.
Do us∏yszenia w paêdzierniku

tencje, które umo˝liwià wykonywanie
zadaƒ na zajmowanym stanowisku pracy. Nale˝y zaplanowaç zasoby kadrowe
na poszczególnych stanowiskach pracy
i w komórkach organizacyjnych oraz
sporzàdziç profile kompetencyjne pracownika dla ka˝dego stanowiska pracy.
W kolejnych artyku∏ach eksperci odpowiedzà na nast´pujàce pytania:
1. Jakie techniki sà pomocne przy poszukiwaniu pomys∏ów na w∏asny biznes?
2. Przy pomocy, jakich narz´dzi mo˝na dokonaç analizy makrootoczenia
i otoczenia konkurencyjnego, w którym
b´dzie funkcjonowa∏o przedsi´biorstwo?
3. W jaki sposób nale˝y zbudowaç
strategi´ dzia∏ania przedsi´biorstwa?
4. Jakà nale˝y wybraç form´ prawnà
przedsi´biorstwa?
5. W jaki sposób opracowaç analiz´
finansowà uruchomienia i prowadzenia
dzia∏alnoÊci?
6. Jak nale˝y sporzàdziç plan marketingowy?
7. Jak nale˝y zaprojektowaç struktur´
organizacyjnà przedsi´biorstwa?
8. W jaki sposób nale˝y zaplanowaç
zasoby kadrowe w przedsi´biorstwie?
Eksperci b´dà udzielali porad praktycznych, które u∏atwià dokonanie
analiz i wykonanie niezb´dnych projektów przed podj´ciem decyzji o uruchomieniu w∏asnego biznesu. Zach´camy do przeczytania kolejnych artyku∏ów rozwijajàcych zaprezentowane
zagadnienia w kolejnych numerach
Absolwenta.
Piotr Wachowiak
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