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Wyzwania stojàce przed Biurem ds. Absolwentów
– z dr And˝elikà Kuênar, kierownikiem Biura ds. Absolwentów rozmawia Olga Biaduƒ
Do kwietnia br. pe∏ni∏a Pani funkcj´ Pe∏nomocnika
Rektora ds. Absolwentów. Czy praca na stanowisku kierownika Biura ds. Absolwentów bardzo ró˝ni si´ od tego
czym wczeÊniej zajmowa∏a si´ Pani?
To, co najwa˝niejsze, czyli nawiàzywanie i utrzymywanie
wi´zi z absolwentami, nie zmieni∏o si´. Podobnie jak poprzednio staram si´, by absolwenci mieli jak najlepszy obraz swojej Uczelni – oczywiÊcie w takim zakresie, w jakim
jest to mo˝liwe na etapie ju˝ po ukoƒczeniu studiów. Dbam
o to, by nasi absolwenci mieli do kogo si´ zwróciç, gdy potrzebujà pomocy np. w zakresie uzyskania dokumentów
zwiàzanych z okresem studiowania u nas. Zmiany w strukturze Uczelni sprawi∏y, ˝e cz´Êç absolwentów czuje si´ zagubiona i nie mo˝e odnaleêç w∏aÊciwych jednostek do za∏atwienia ich spraw. Bardzo potrzebny jest wi´c im swego rodzaju „punkt kontaktowy” – wczeÊniej jego rol´ pe∏ni∏ Pe∏nomocnik Rektora, dzisiaj – Biuro ds. Absolwentów (BA).
Cz´Êç moich obowiàzków wykracza jednak poza dotychczas wykonywane na stanowisku Pe∏nomocnika Rektora.
Przyby∏o mi zadaƒ zwiàzanych z kierowaniem jednostkà,
mam teraz zespó∏ osób, którym organizuj´ prac´. Poza tym
Biuro ds. Absolwentów pe∏ni te˝ rol´ biura karier, co wià˝e
si´ z wykonywaniem zadaƒ, które do tej pory by∏y poza
kompetencjami Pe∏nomocnika Rektora.
MyÊl´, ˝e powstanie Biura to dobra wiadomoÊç dla
wszystkich absolwentów. Ale to nie jest zupe∏nie nowa jednostka SGH?
To prawda. Chocia˝ Biuro ds. Absolwentów powsta∏o na
mocy Zarzàdzenia Rektora nr 18 z 30 kwietnia 2010 r., to jego historia jest nieco d∏u˝sza. W lipcu 1995 r. zosta∏ utworzony OÊrodek Promocji Absolwentów, pierwsza jednostka
majàca przede wszystkim na celu promocj´ absolwentów
SGH na rynku pracy. W 2004 r. OÊrodek zosta∏ przekszta∏cony w Centrum Karier, kontynuujàce zadania zwiàzane
z pomocà studentom i absolwentom w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Nast´pnie, w 2007 r., Centrum sta∏o si´
cz´Êcià nowej jednostki – Centrum Karier i Fundraisingu
(CKiF). W tym czasie nastàpi∏o wiele zmian dotyczàcych
sposobu kontaktowania si´ z naszymi klientami – studentami, absolwentami i pracodawcami. Dzi´ki ogromnemu wysi∏kowi i determinacji pracowników Biura – przede wszystkim Anny Matysiak i wspó∏pracujàcego z nami studenta
SGH Krzysztofa Radomaƒskiego – uda∏o si´ uruchomiç bardzo nowoczesne narz´dzie pozwalajàce na pozyskiwanie
ofert pracy, praktyk i sta˝y, tj. serwis Kariera SGH
(www.kariera.sgh.waw.pl). W po∏owie 2010 r. powo∏ano do
˝ycia Biuro ds. Absolwentów, które powsta∏o z wydzielenia
Centrum Karier z CKiF (wszystkie obowiàzki dotàd spoczywajàce na zespole ds. karier sà dalej realizowane w BA)
oraz do∏o˝enia dodatkowych zadaƒ, m.in. dotychczas realizowanych przez Pe∏nomocnika Rektora ds. Absolwentów.
Rozwiàzanie takie, tj. w∏àczanie dzia∏alnoÊci biura karier do

zadaƒ zwiàzanych z utrzymywaniem relacji z absolwentami,
obserwuje si´ w wielu uczelniach na Êwiecie.
Jakie najwa˝niejsze cele zosta∏y postawione przed Biurem
ds. Absolwentów?
G∏ównymi zadaniami Biura ds. Absolwentów jest nawiàzywanie i utrzymywanie Êcis∏ych zwiàzków absolwentów
z Uczelnià, pomoc studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc praktyk, sta˝y
oraz pracy w kraju i za granicà, a tak˝e wsparcie ich przy planowaniu Êcie˝ki kariery zawodowej. Dzia∏alnoÊç Biura polega
m.in. na gromadzeniu i udost´pnianiu ofert praktyk, sta˝y oraz
pracy, doradztwie zawodowym, pomocy w przygotowaniu CV
i listu motywacyjnego. Gromadzimy tak˝e informacje o studentach i absolwentach SGH oraz utrzymujemy kontakt z wychowankami Uczelni w ramach Stowarzyszenia Absolwentów
SGH. Organizujemy równie˝ spotkania z pracodawcami.
A jakie najwa˝niejsze zadania czekajà przed Panià, jako
kierownikiem Biura, w najbli˝szym czasie?
Kluczowà sprawà jest stworzenie bazy danych naszych absolwentów. Byç mo˝e trudno w to uwierzyç, ale Biuro ds. Absolwentów nie dysponuje pe∏nym zbiorem kontaktów do by∏ych studentów SGH. Wspomagamy si´ bazami b´dàcymi
w dyspozycji dziekanatów, Dzia∏u Nauczania, Centrum Informatycznego, ORSE, ale nie sà to zbiory w pe∏ni odpowiadajàce naszym potrzebom. Nie ma tam choçby takich informacji
jak inny ni˝ w domenie SGH adres e-mailowy! Poza tym dane te nie obejmujà starszych roczników absolwentów. Stworzenie bazy kontaktów do absolwentów to bardzo pilna sprawa, ale wymaga du˝ego zaanga˝owania pracy wielu osób, które musia∏yby sp´dziç sporo czasu w Archiwum, szukajàc tam
niezb´dnych informacji. Bardzo chcia∏abym w∏àczyç np. studentów do tego przedsi´wzi´cia. Czy to si´ uda? Zale˝y to od
wielu czynników, przede wszystkim od sk∏onnoÊci naszych
studentów do pracy na zasadzie wolontariatu. W przeciwnym
razie b´d´ szukaç innych mo˝liwoÊci, choç wówczas – ze
wzgl´du na koszty – wykonanie tego zadania b´dzie trwa∏o
znacznie d∏u˝ej.
Aby nie straciç kontaktu z najm∏odszymi rocznikami absolwentów, zacz´liÊmy tworzyç baz´ kontaktów za pomocà ankiety internetowej, która funkcjonuje pod adresem:
www.sgh.waw.pl/ba/dane_absolwenta. Umo˝liwia ona absolwentom pozostawienie swoich podstawowych danych kontaktowych, które z kolei pos∏u˝à nam choçby do zawiadomienia
ich o graduacji czy organizowanych spotkaniach, seminariach,
a tak˝e do zaproszenia do wzi´cia udzia∏u w badaniu losów
absolwentów. Ponadto zbieramy dane kontaktowe dzi´ki programowi rabatowemu towarzyszàcemu Karcie Absolwenta
SGH, który cieszy si´ du˝ym i rosnàcym zainteresowaniem.
Nasz zbiór danych uzupe∏niajà tak˝e ci, którzy rejestrujà si´
w serwisie Kariera, czy w jakiÊ inny sposób kontaktujà si´
z Biurem. Nale˝y te wszystkie êród∏a uporzàdkowaç i sprowadziç do jednego zbioru.

Rozumiem, ˝e ostatnia graduacja, która odby∏a si´ we
wrzeÊniu br., zosta∏a ju˝ zorganizowana przez Biuro ds. Absolwentów. Czy i tym razem frekwencja wÊród absolwentów
dopisa∏a?
Tak, by∏a to pierwsza graduacja zorganizowana si∏ami nowo powsta∏ego Biura. By∏o to bardzo wymagajàce przedsi´wzi´cie, które pozwoli∏o si´ nam sprawdziç jako zespo∏owi
(myÊl´, ˝e ten egzamin zdaliÊmy celujàco, zw∏aszcza jeÊli
wziàç pod uwag´ nap∏ywajàce od absolwentów do nas bardzo dobre opinie o organizacji uroczystoÊci). Frekwencja
by∏a zadowalajàca, choç nie tak wysoka, jak wczeÊniej si´
spodziewaliÊmy. T∏umaczyç to mo˝na przede wszystkim
problemem z dotarciem do absolwentów ze wzgl´du na
wspomniane ju˝ k∏opoty z brakiem bazy kontaktów adresowych. Wa˝ne jest te˝, aby wydarzenie to na sta∏e zaistnia∏o
w kalendarzu uroczystoÊci SGH i ju˝ studenci wiedzieli, ˝e
pod koniec wrzeÊnia czeka ich takie mi∏e zakoƒczenie okresu studiowania.
Z jakimi sprawami absolwenci zwracajà si´ do Paƒstwa?
Sprawy, które za∏atwiamy, to m.in. pomoc w dotarciu do
jednostek, które wydajà takie dokumenty, jak np. wyciàg zrealizowanych przedmiotów, potwierdzenie odbycia studiów
w SGH, pomoc w wyborze kierunku studiów, zawodu, znalezieniu pierwszej pracy lub praktyki. Grupom absolwentów
organizujàcych spotkania rocznicowe pomagamy w kontaktach z administracjà Uczelni (choçby w celu rezerwacji sali).
Zdarzajà si´ te˝ sytuacje, gdy absolwenci po prostu potrzebujà rozmowy, wracajà wspomnieniami do czasów studiowania i znajdujà w nas s∏uchaczy. Dosyç cz´sto pojawiajà si´
tak˝e absolwenci, którzy szukajà za naszym poÊrednictwem
studentów na praktyki lub do pracy do swoich firm.
Absolwenci narzekajà czasem, ˝e majà bardzo s∏aby kontakt ze swoimi kolegami i kole˝ankami ze studiów. Czy Biuro ma w planach jakieÊ „integrujàce” inicjatywy?
Do nas oczywiÊcie tak˝e dochodzà takie g∏osy. Sama jestem absolwentkà ju˝ bezwydzia∏owej SGH i wiem z w∏asnego doÊwiadczenia, ˝e kontakt z kolegami ze studiów jest
utrudniony przez to, ˝e na roku studiowa∏o nas ok. 1000
osób, a jedynymi sta∏ymi grupami przez ca∏y okres studiów
by∏y grupy j´zykowe. Ma to oczywiÊcie swoje zalety, ale niewàtpliwie na tle roczników absolwentów, którzy koƒczyli
studia jeszcze na wydzia∏ach, jesteÊmy du˝o mniej zintegrowani. Biuro ds. Absolwentów planuje uruchomienie w przysz∏oÊci narz´dzia, które powinno pozwoliç na odszukanie
znajomych z czasów studiów i ponowne nawiàzanie kontaktu. Wiemy jednak doskonale, ˝e ju˝ istniejàce portale spo∏ecznoÊciowe Êwietnie si´ sprawdzajà w tej roli, dlatego

chcielibyÊmy, aby to by∏ tylko pierwszy krok do spotkaƒ
w „Êwiecie rzeczywistym”, dajàcych szans´ na nawiàzanie
kontaktów biznesowych, wymian´ doÊwiadczeƒ zawodowych czy po prostu mi∏e sp´dzenie czasu z ludêmi, których
∏àczy fakt sp´dzenia kilku lat na tej samej Uczelni. Wkrótce,
bo na poczàtku grudnia, organizujemy pierwsze takie spotkanie integracyjne dla absolwentów zrzeszonych we wszystkich organizacjach absolwenckich dzia∏ajàcych przy SGH
oraz absolwentów naszej partnerskiej uczelni – Università
Commerciale Luigi Bocconi z Milanu (W∏ochy) pracujàcych
w Warszawie.
Czy Biuro planuje realizowaç wspólne przedsi´wzi´cia
z innymi organizacjami zrzeszajàcymi absolwentów, jak
choçby Stowarzyszenie Absolwentów SGH?
Tak, podejmujemy dzia∏ania majàce na celu zbli˝enie do
siebie ró˝nych organizacji zrzeszajàcych absolwentów SGH,
jak: Stowarzyszenie Absolwentów SGH, Korporacja Handlu
Zagranicznego. Wkrótce chcielibyÊmy nawiàzaç bli˝szà
wspó∏prac´ z absolwentami programów MBA: WEMBA
i CEMBA. W miar´ naszych mo˝liwoÊci b´dziemy uczestniczyç w projektach realizowanych przez te organizacje
(np. zjazd absolwentów z okazji 100-lecia Stowarzyszenia
w 2012 r.). W tej chwili pomagamy w redakcji miesi´cznika
Stowarzyszenia Absolwentów SGH „Absolwent” – dodatku
do Gazety SGH.
Jak absolwenci mogà kontaktowaç si´ z Biurem?
Sposobów kontaktu jest mnóstwo. Po pierwsze, mo˝liwy
jest kontakt osobisty – zapraszamy do pok. 132-135 (w korytarzyku za Aulà G∏ównà) od poniedzia∏ku do piàtku w godz.
8:00-16:00 (choç cz´sto jesteÊmy i d∏u˝ej). Mo˝na do nas telefonowaç: (22) 564 9472 lub napisaç e-maila:
ba@sgh.waw.pl (sprawy zwiàzane z serwisem Kariera: serwis.kariera@sgh.waw.pl). Zach´cam tak˝e do rejestracji
w naszym serwisie Kariera SGH (www.kariera.sgh.waw.pl).
Rozwijanie dzia∏alnoÊci Biura ds. Absolwentów to niewàtpliwie ogromne wyzwanie. Dlatego ˝ycz´ du˝o si∏y i wytrwa∏oÊci. Ale czego wi´cej mog´ jeszcze ˝yczyç kierownikowi nowo powo∏anego Biura?
Dzi´kuj´ bardzo. Bardzo bym sobie ˝yczy∏a, abyÊmy nadal
mogli liczyç na przyjaznà atmosfer´ wspó∏pracy z klientami
naszego biura (studenci, absolwenci, pracodawcy). Pomaga
to bowiem bardzo w realizacji naszych zadaƒ, motywuje do
wzmo˝onych wysi∏ków, uwalnia nowe pomys∏y. Dzi´ki temu
b´dziemy mogli w coraz bardziej skuteczny sposób s∏u˝yç
realizacji celów Uczelni oraz przysparzaç jej zadowolonych
absolwentów.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

Wp∏yw funduszy Venture Capital na spó∏ki portfelowe
Absolwent kierunku
zarzàdzanie w SGH
w Warszawie. Jego
zainteresowania obejmujà
tematyk´ przedsi´biorczoÊci,
w szczególnoÊci finansowania
przedsi´biorstw i strategii ich
rozwoju. W 2009 roku za∏o˝y∏
spó∏k´ Book Solutions,
zajmujàcà si´ wydawaniem
serwisów internetowych.

2

Fundusze Venture Capital sà wymieniane jako êród∏o finansowania innowacyjnych przedsi´wzi´ç na etapach startu i wzrostu. Z za∏o˝enia majà zape∏niaç luk´ MacMillana,
b´dàc ogniwem poÊrednim mi´dzy finansowaniem z w∏asnych oszcz´dnoÊci i Êrodków pozyskanych od rodziny
i znajomych (krytycznie okreÊlani jako grupa „3F”: Family, Friends & Fools) a funduszami Private Equity. Jednak
minimalna kwota inwestycji ustalana przewa˝nie na poziomie kilkuset tysi´cy z∏otych nadal pozostawia luk´ w strategii finansowania m∏odych przedsi´biorstw, którà starajà
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si´ zape∏niaç anio∏owie biznesu, fundusze zalà˝kowe i inkubatory.
Fundusze VC realizujà strategi´ „rozwiƒ i sprzedaj”, polegajàcà na inwestowaniu w przedsi´biorstwo b´dàce na wczesnych etapach rozwoju, aktywnym wspieraniu ich rozwoju
i korzystnym wyjÊciu z inwestycji w okresie od 2 do 7 lat. Inwestowanie w tak m∏ode przedsi´biorstwa jest obarczone
du˝ym ryzykiem niepowodzenia, dlatego prognozowana wewn´trzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR) musi byç na poziomie kilkudziesi´ciu procent. Dà˝àc do ograniczania ryzyka
fundusze VC silnie unikajà finansowania pomys∏ów, czyli
fazy zasiewu, a preferowanà fazà do inwestowania w spó∏k´
jest etap komercjalizacji i ekspansji produktu.
Kryterium wysokiej stopy zwrotu z inwestycji mogà spe∏niç tylko perspektywiczne sektory, dlatego obecnie inwestycje koncentrujà si´ na bran˝ach zwiàzanych z nowymi technologiami. Mo˝liwoÊci inwestycyjne sà jednak uzale˝nione
od dost´pnoÊci pomys∏ów, co zmusza fundusze VC dzia∏ajàce na polskim rynku do ograniczania swojego obszaru zainteresowaƒ do us∏ug internetowych i mobilnych oraz handlu
internetowego. Inwestycje w inne sektory, takie jak np. biotechnologia, nale˝à do rzadkoÊci.
Pomimo du˝ej liczby przedsi´biorców startujàcych
w bran˝y internetowej, do której przyciàgajà niedawne sukcesy takich serwisów, jak Facebook czy Nasza Klasa, wsparcie unijnym programem POIG 8.1. i przeÊwiadczenie „ka˝demu mo˝e si´ udaç”, pozyskanie atrakcyjnego projektu inwestycyjnego nie jest ∏atwym zadaniem. Podstawowym zarzutem stawianym przez przedstawicieli funduszy VC jest
nierealnoÊç lub nierentownoÊç modelu biznesowego oraz
nieatrakcyjna koncepcja serwisu, cz´sto b´dàca kopià kopii
serwisu zagranicznego.
Dlatego w walce o wartoÊciowe projekty fundusze promujà si´ jako inwestorzy, którzy nie tylko wspierajà finansowo,
ale te˝ wnoszà niefinansowe wartoÊci dodane, wÊród których
najwa˝niejsza jest wiedza biznesowa i doÊwiadczenie zdobyte przy innych projektach. Czy jednak w rzeczywistoÊci –
szczególnie w polskich realiach – postulat ten jest spe∏niany?
Podstawowà korzyÊcià z obecnoÊci funduszu jest dost´p
do finansowania nie tylko rozwoju organicznego, ale te˝ rozwoju przez fuzje i przej´cia. Fundusz aktywnie uczestniczy
te˝ w poszukiwaniu dalszych êróde∏ finansowania. Pieniàdze
sà wyp∏acane spó∏kom transzami, których dost´pnoÊç jest
uzale˝niona od spe∏nienia wczeÊniej ustalonych kryteriów.
Jak jednak wyglàda zaanga˝owanie funduszu VC w zarzàdzanie spó∏kami portfelowymi? Z przeprowadzonych przez
autora badaƒ1 wynika, ˝e fundusze VC przewa˝nie nie ingerujà w bie˝àcà dzia∏alnoÊç spó∏ek, koncentrujàc si´ na nadzorze w∏aÊcicielskim i wspieraniu Zarzàdu w kwestiach strategicznych. Stopieƒ zaanga˝owania funduszy zale˝y od fazy
rozwoju spó∏ki i doÊwiadczenia za∏o˝ycieli. Spó∏ki dopiero
rozpoczynajàce dzia∏alnoÊç cz´sto wymagajà aktywnego zaanga˝owania w zarzàdzanie (hands-on management), natomiast w bardziej dojrza∏ych spó∏kach fundusze pozostawiajà
du˝o swobody za∏o˝ycielom, ograniczajàc swojà ingerencj´
do sprawowania nadzoru i uczestniczenia przy podejmowaniu decyzji strategicznych.
Fundusze VC anga˝ujà si´ w dzia∏alnoÊç spó∏ek portfelowych poprzez swoich mened˝erów, którzy zazwyczaj sà
umieszczani w radach nadzorczych spó∏ek. Mened˝erowie
funduszy majà du˝e kompetencje i bogate doÊwiadczenie, na
które nierzadko sk∏ada si´ rozwój i sprzeda˝ w∏asnych przedsi´biorstw. Dzi´ki temu mogà szybko zweryfikowaç bizne-
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sowà racjonalnoÊç podejmowanych przedsi´wzi´ç. Wp∏ywa
to na profesjonalizacj´ zarzàdzania, która przejawia si´
w kszta∏towaniu struktur organizacyjnych i zwi´kszeniu formalizacji. Du˝e zmiany zachodzà w sferze zarzàdzania finansami. Najwa˝niejszà zasadà zaczyna byç kierowanie si´
rachunkiem ekonomicznym, bud˝etowanie wydatków czy
regularne przygotowanie sprawozdaƒ finansowych.
Innym korzystnym aspektem, o którym nie mo˝na zapomnieç, sà sieci kontaktów, którymi dysponujà pracownicy
funduszu. Znaczàco u∏atwia to znajdywanie odpowiednich
partnerów biznesowych, rekrutacj´ pracowników, a nawet
uzyskanie dost´pu do trudno osiàgalnych informacji i danych. Ponadto fundusze, które sà skoncentrowane na jednej
bran˝y, umo˝liwiajà nawiàzanie wspó∏pracy pomi´dzy swoimi spó∏kami portfelowymi oferujàcymi komplementarne
us∏ugi2. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e obecnoÊç funduszu jako
udzia∏owca znaczàco podnosi wiarygodnoÊç i presti˝ przedsi´biorstwa, co równie˝ u∏atwia rozwój przedsi´biorstwa.
Jak wynika jednak z przeprowadzonych badaƒ3, istnieje
znaczna luka mi´dzy tym czego oczekujà przedsi´biorcy,
a tym, co otrzymujà. Ka˝dy zespó∏ w funduszu nadzoruje
jednoczeÊnie kilka spó∏ek portfelowych, przez co czas poÊwi´cany pojedynczej spó∏ce jest ograniczony. Problemem
mogà byç te˝ niewystarczajàce kompetencje mened˝erów
funduszy, o czym Êwiadczy ich rotacja. Sà to szczególnie
istotne kwestie dla za∏o˝ycieli z ma∏ym doÊwiadczeniem,
oczekujàcych du˝ego wsparcia. Dlatego istotnym kryterium
oceny funduszu VC przez przedsi´biorc´ powinna byç wielkoÊç i sk∏ad zespo∏u wspierajàcego spó∏ki.
Interesujàcà mo˝liwoÊcià mo˝e okazaç si´ po∏àczenie finansowania przez Anio∏a Biznesu i fundusz VC. W tym tandemie Anio∏ Biznesu posiadajàcy doÊwiadczenie w bran˝y
móg∏by w wi´kszym stopniu anga˝owaç si´ w zarzàdzanie,
natomiast fundusz VC dostarczaç finansowanie i skupiaç si´
na nadzorze w∏aÊcicielskim i przygotowaniu spó∏ki, np. do
IPO.
Bilans zalet i wad obecnoÊci inwestora w postaci funduszu
VC wyglàda inaczej z perspektywy spó∏ki, a inaczej z perspektywy jej za∏o˝yciela. O ile z perspektywy spó∏ki i inwestorów zwi´kszanie wartoÊci jest w∏aÊciwym celem, o tyle
przedsi´biorca-za∏o˝yciel mo˝e mieç odmienne zdanie.
Przede wszystkim fundusz b´dzie w mniejszym lub wi´kszym stopniu ingerowa∏ w prowadzonà dzia∏alnoÊç, co mo˝e
prowadziç do konfliktów. Obcià˝eniem b´dzie te˝ ciàg∏y
nadzór i koniecznoÊç raportowania. Z drugiej strony takie
czynniki mogà wp∏ywaç motywujàco i dyscyplinujàco na za∏o˝yciela, przypominajàc mu o biznesowym celu realizowanego przedsi´wzi´cia. Przedsi´biorca, który chce skorzystaç
z finansowania oferowanego przez fundusze VC, musi zatem
odpowiedzieç sobie na pytanie, czy jest gotowy oddaç cz´Êç
w∏adzy i udzia∏ów w zamian za perspektyw´ wi´kszego zysku w dynamicznie rosnàcym przedsi´biorstwie. Zawsze
musi mieç te˝ na uwadze, ˝e ˝aden fundusz VC, podobnie
jak ˝aden inny inwestor, nie zagwarantuje sukcesu.
Dominik Grzybowski
Autor przeprowadzi∏ badania literaturowe i analiz´ studiów przypadku inwestycji funduszu MCI Management w okresie do 2009 roku.
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Na przyk∏ad Travelplanet.pl wspó∏pracowa∏o z One-2-One sp. z o.o.
oraz Computer Communication Systems S.A., które równie˝ nale˝a∏y do portfela funduszu MCI.
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T. Berg-Utby, Venture Capital Funds: do They Meet the Expectations of Portfolio Firms?, „Venture Capital” 2007, nr 9.
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Kszta∏towanie umiej´tnoÊci przedsi´biorczych – cz. 1
We wspó∏czesnym Êwiecie zdominowanym przez burzliwe zmiany trudne
do przewidzenia ka˝dy cz∏owiek, chcàc
realizowaç swoje cele, powinien posiadaç umiej´tnoÊci przedsi´biorcze, które
pozwalajà mu na zaspakajanie w∏asnych
potrzeb w ka˝dych warunkach, jakie
stwarza otoczenie. Dzi´ki umiej´tnoÊciom przedsi´biorczym mo˝na tak˝e
∏atwiej zauwa˝aç i zaspakajaç potrzeby
innych ludzi, poniewa˝ osoba przedsi´biorcza nie jest skoncentrowana tylko na
sobie. Przedsi´biorczoÊç nie jest tylko
naukà. Jest w du˝ej mierze praktykà,
która ma oczywiÊcie podstawy teoretyczne. Nie mo˝e byç jednak kojarzona
tylko i wy∏àcznie z ekonomià. Chcàc
byç przedsi´biorczym, nale˝y posiadaç
wiedz´ z ró˝nych dziedzin, takich jak:
psychologia, socjologia, prawo, zarzàdzanie. Nauka przedsi´biorczoÊci polega przede wszystkim na kszta∏towaniu
pewnych zachowaƒ i umiej´tnoÊci, które
pozwalajà cz∏owiekowi odnosiç sukcesy
w otoczeniu, w którym funkcjonuje. Nale˝y wyraênie podkreÊliç, ˝e zachowania przedsi´biorcze muszà byç zgodne
z obowiàzujàcymi przepisami prawnymi oraz normami etycznymi.
Nabycie przez cz∏owieka umiej´tnoÊci przedsi´biorczych daje mu mo˝liwoÊç aktywnego uczestnictwa w otoczeniu, w którym si´ znajduje. Pozwala na
zrozumienie mechanizmów dzia∏ajàcych w nim, co stwarza mo˝liwoÊç lepszego przystosowania si´ oraz oddzia∏ywania na nie. Zmiany, które zachodzà
w otoczeniu, nale˝y wykorzystaç jako
szanse dla realizacji w∏asnych celów.
Podstawà w kszta∏towaniu umiej´tnoÊci przedsi´biorczych jest akceptacja
w∏asnej osoby. Cz∏owiek musi przywiàzywaç du˝à wag´ do swoich mocnych
stron, które sà jego atutem. Koncentracja
na nich daje poczucie si∏y i motywacj´
do dalszego dzia∏ania. Ka˝da osoba ma
mocne strony, tylko nie wszyscy je sobie
uÊwiadamiajà. Niektórym trzeba pomóc
w ich odkryciu. Inni tylko koncentrujà
si´ na przezwyci´˝aniu swoich s∏abych
stron, co sprowadza si´ do walki z samym sobà. OczywiÊcie nie mo˝na zapominaç o s∏abych stronach, które nale˝y
tak˝e eliminowaç poprzez odpowiednie
zachowanie. Co pewien czas nale˝y
przeprowadzaç analiz´ swoich mocnych
i s∏abych stron. UÊwiadomienie sobie samemu swojego potencja∏u jest bardzo
wa˝ne. Na podstawie dokonanej analizy
powinny byç formu∏owane wnioski na
przysz∏oÊç dotyczàce mo˝liwoÊci roz-
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wojowych danej osoby. Istotne jest wyznaczanie celów, jakie ma si´ osiàgnàç
w najbli˝szej przysz∏oÊci. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝eby by∏y mo˝liwe do zrealizowania, czyli realne, jasno sprecyzowane, czyli konkretne oraz pokrywa∏y
si´ z jego aspiracjami. Osoba, która chce
byç przedsi´biorcza, musi mieç wizj´
dzia∏ania. Jednak sama wizja nie wystarczy, oprócz niej konieczna jest ch´ç do
dzia∏ania, odpowiedni zapa∏. Gdy cele,
które ma osiàgnàç dana osoba, pokrywajà si´ z aspiracjami, to zaanga˝uje si´
w ich realizacj´ i b´dzie post´powa∏a
w sposób konsekwentny.
Cz∏owiek, chcàc byç osobà przedsi´biorczà, powinien umieç wykazywaç si´
sukcesami, poniewa˝ mobilizujà one do
dalszego dzia∏ania. Niektóre osoby
twierdzà, ˝e w ˝yciu nie odnios∏y ˝adnych sukcesów. Jest to oczywiÊcie nieprawda z uwagi na to, ˝e ka˝dy cz∏owiek
odnosi pewne sukcesy, tylko nie uÊwiadamia sobie tego. Sukcesem mo˝e byç
niewielkie osiàgni´cie. Osoby, które majà trudnoÊci z wykazywaniem si´ sukcesami, powinny za∏o˝yç dziennik i codziennie wieczorem wpisywaç, jakie
sukcesy odnios∏y w danym dniu. Pomo˝e to im w docenieniu w∏asnej osoby.
Ka˝dy sukces powinien byç przez nich
analizowany i powinny byç wyciàgni´te
pewne wnioski. Analizowanie sukcesów
zwi´kszy prawdopodobieƒstwo ich powtórzenia w przysz∏oÊci.
Bardzo istotnà kwestià z punktu widzenia umiej´tnoÊci przedsi´biorczych
jest pozytywne myÊlenie, które daje
wi´ksze mo˝liwoÊci realizacji za∏o˝onych celów. Jest ono bardziej jasne, zrozumia∏e i motywujàce do dzia∏ania. Gdy
szklanka jest zape∏niona do po∏owy wodà, mo˝na stwierdziç, ˝e jest ona do po∏owy pe∏na lub do po∏owy pusta. Osoba,
która pozytywnie myÊli powie, ˝e
szklanka jest do po∏owy pe∏na. Nale˝y
kszta∏towaç umiej´tnoÊç pozytywnego
postrzegania rzeczywistoÊci. Analiza
otoczenia polega na analizie szans i zagro˝eƒ w nim wyst´pujàcych oraz mocnych i s∏abych stron danej osoby z punktu widzenia tych szans i zagro˝eƒ. Analizujàc zmiany zachodzàce w otoczeniu,
nale˝y traktowaç je jako szanse, a nie
zagro˝enia. Wa˝ne jest analizowanie tego, co si´ w danej sytuacji dzieje we
mnie, co si´ dzieje w innych ludziach
oraz jakie relacje zachodzà mi´dzy mnà
a innymi osobami.
Barierà w kszta∏towaniu umiej´tnoÊci
przedsi´biorczych mo˝e byç niech´ç do

myÊlenia innowacyjnego. Kluczowym
czynnikiem sukcesu jest zmiana sposobu myÊlenia polegajàca na tym, ˝e dana
osoba zaczyna myÊleç inaczej. Cz´sto
cz∏owiek, rozwa˝ajàc mo˝liwoÊç podj´cia jakiegoÊ dzia∏ania, twierdzi, ˝e jest
ono niemo˝liwe do realizacji. Taki sposób post´powania jest naj∏atwiejszy
z uwagi na to, ˝e wystarczy powiedzieç,
˝e tego si´ nie da zrobiç. Ten sposób rozumowania jest niepoprawny. Nale˝y
zawsze zastanowiç si´ nad tym, co nale˝y zrobiç, aby zadanie by∏o wykonalne.
Cz∏owiek, chcàc byç osobà przedsi´biorczà, powinien ca∏y czas eksperymentowaç. Niedopuszczalne jest zachowanie w sposób automatyczny. Rutyna
zabija przedsi´biorczoÊç. Przed przystàpieniem do wykonania zadania nale˝y
przemyÊleç czy nie ma innego, lepszego
sposobu jego wykonania. Nie powinien
zra˝aç si´ pora˝kami. Gdy cz∏owiek boi
si´ pope∏niç b∏´dy, to nie b´dzie przedsi´biorczy, poniewa˝ b´dzie post´powa∏
w sposób zachowawczy. Natomiast
wa˝ne jest, ˝eby ka˝dy pope∏niony b∏àd
poddawaç analizie. Post´powanie w ten
sposób zagwarantuje, ˝e b∏´dy zostanà
przekszta∏cone w sukces. Nale˝y prze∏amywaç bariery zwiàzane ze strachem
przed pope∏nieniem b∏´dów. Dobrze
jest, co pewien czas stwarzaç sytuacje,
które spowodujà, ˝e zostanà pope∏nione
b∏´dy. Z mo˝liwoÊcià pope∏niania b∏´dów i odnoszenia pora˝ek po prostu
trzeba si´ oswoiç. OczywiÊcie za b∏´dy,
które sà pope∏niane, celowo nale˝y karaç.
Piotr Wachowiak
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