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Uniwersytet – to brzmi dumnie…
Ârodowisko uniwersytetów trzeciego
wieku to ju˝ ponad 250 placówek skupiajàcych kilkadziesiàt tysi´cy cz∏onków.
Potrzeba ich integracji, podnoszenia jakoÊci oferty programowej, stworzenia
platformy wymiany doÊwiadczeƒ i rzecznictwa interesów zainspirowa∏a Uniwersytet Trzeciego Wieku Szko∏y G∏ównej
Handlowej w Warszawie do powo∏ania
Ogólnopolskiego Porozumienia UTW –
obecnie skupiajàcego ju˝ 50 uniwersytetów. Jego inicjatywy budzà uznanie i zyskujà poparcie uniwersyteckiego Êrodowiska i w∏adz samorzàdowych, a samo
Porozumienie systematycznie powi´ksza
szeregi swoich cz∏onków.

Nasza strategia dzia∏ania skupi∏a si´
na zagadnieniach ogólnopolskiej integracji, promowania przyk∏adów dobrych praktyk, podnoszenia presti˝u,

budowania spo∏ecznego autorytetu,
wypracowania wysokich standardów
dzia∏ania oraz oferty programowej na
prawdziwie uniwersyteckim poziomie.

Cele te realizowane sà m.in. poprzez:
– okreÊlenie minimalnych standardów, jakie powinien spe∏niç ka˝dy
UTW, aby nie deprecjonowaç dostojnej
nazwy UNIWERSYTET, nazwanych
umownie „samoakredytacjà”;
– projekt ustanowienia roku 2012
Rokiem UTW – inicjatywa ukierunkowana na szeroko rozumianà promocj´,
prezentacj´ dorobku naukowego, artystycznego, wydawniczego uniwersytetów;
– rozpocz´cie wdra˝ania Systemu Zarzàdzania JakoÊcià ISO 9001:2008, którego certyfikat potwierdza, i˝ Uniwersy-

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, ciekawe artyku∏y, mo˝liwoÊç zapisania si´ na konsultacje do
doradcy zawodowego, a tak˝e na warsztaty prowadzone przez Biuro ds. Absolwentów.
Anna Matysiak

tet Trzeciego Wieku funkcjonuje wg
najwy˝szych uznanych w Êwiecie standardów jakoÊci.
Rozpoczynamy spo∏ecznà debat´ nad
programem obchodów ROKU UTW,
zapraszajàc seniorów do zg∏aszania
swoich pomys∏ów i uwag na adres e-mail:biuroporozumienie@porozumienieutw.pl
Wi´cej informacji na wy˝ej wymienione tematy znajdziecie Paƒstwo na
stronie internetowej www.porozumienieutw.pl
Krystyna Lewkowicz
Prezes UTW SGH
Koordynator OP UTW

Nowy sk∏ad
Zarzàdu Stowarzyszenia
Absolwentów SGH
W dniu 14 czerwca 2010 roku odby∏o
si´ walne zebranie Stowarzyszenia Absolwentów SGH, na którym dokonano
wyborów uzupe∏niajàcych. Oto aktualny
sk∏ad Zarzàdu:
Prezes – Piotr Wachowiak
Wiceprezes – Krystyna Lewkowicz
Wiceprezes – Jan Rybak
Skarbik – Teresa Topolska
Sekretarz – Olga Biaduƒ
Cz∏onkowie: – Danuta Ciesió∏ka-Zubrzycka
– Bartosz Majewski
– El˝bieta Pliszek
– Janina Piotrowska
– Jaros∏aw ˚ulewski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczàca – Gra˝yna Chojnacka
Wiceprzewodniczàcy – Piotr Grzegorzewski
Sekretarz – And˝elika Kuênar

Perspektywy rozwoju fuzji i przej´ç bankowych
na polskim rynku

Marcin Suchar – absolwent kierunku
zarzàdzanie w Szkole G∏ównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania koncentrujà si´ wokó∏ tematyki
fuzji i przej´ç. Obecnie jest konsultantem w dziale prawno-podatkowym
w zespole fuzji i przej´ç w PricewaterhouseCoopers. W wolnych chwilach
wspina si´ i p∏ywa na windsurfingu.
Wspó∏czesne przedsi´biorstwa funkcjonujà w turbulentnym otoczeniu gospodarczym. Z tego powodu, aby przetrwaç na rynku, muszà zapewniç sobie
trwa∏y rozwój. Mogà tego dokonaç poprzez wykorzystanie wewn´trznych
(rozwój wewn´trzny) lub zewn´trznych zasobów (rozwój zewn´trzny).
Jeden ze sposobów rozwoju zewn´trznego stanowià fuzje i przej´cia.
Pomimo ˝e wiele tego typu transakcji
koƒczy si´ niepowodzeniem, w gospodarce Êwiatowej mo˝na zaobserwowaç
trwa∏y, chocia˝ nieliniowy, wzrost zawierania tych transakcji. Jest to w g∏ównej mierze uwarunkowane faktem, ˝e
udane fuzje i przej´cia sà w stanie zapewniç przedsi´biorstwom szybki
wzrost i umocniç ich pozycj´ konkurencyjnà na rynku.
O ile w gospodarce Êwiatowej procesy te sà obserwowane ju˝ od po∏owy XIX wieku, to w Polsce zawieranie tych transakcji umo˝liwi∏a dopiero
transformacja systemowa w 1989 roku. Transakcje przeprowadzane
w polskich realiach mia∏y na poczàtku
specyficzny charakter, gdy˝ wiàza∏y
si´ z procesem prywatyzacji zachodzàcym w wielu ga∏´ziach gospodarki. Wraz z rozwojem systemu rynkowego motywy rzàdzàce tymi transakcjami zacz´∏y przybieraç zbli˝ony
charakter do tych przeprowadzanych
w krajach rozwini´tych.
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Punktem wyjÊcia badania fuzji i przej´ç mo˝e staç si´ analiza ich liczby oraz
struktury. Fuzja, jak i przej´cie stanowià
oddzielne sposoby nabycia innego przedsi´biorstwa. Liczb´ oraz struktur´ fuzji
i przej´ç zaprezentowano na rysunku 1.
Z rysunku wynika, ˝e najwi´ksze nasilenie fuzji i przej´ç w polskim sektorze
bankowym mia∏o miejsce w latach
1999–2001, kiedy to dosz∏o ∏àcznie do 25
transakcji. By∏o to przede wszystkim
zwiàzane z dwoma czynnikami: procesem prywatyzacji banków oraz nasileniem przeprowadzania fuzji i przej´ç
w gospodarce Êwiatowej.
Je˝eli chodzi o procesy prywatyzacyjne, to stanowi∏y one w g∏ównej mierze
kontynuacj´ dzia∏aƒ podj´tych na poczàtku lat 90. Przekszta∏cenia w∏asnoÊciowe banków w tym okresie by∏y niezb´dne dla poprawy ich funkcjonowania. Nie tylko doprowadzi∏y do bardziej
efektywnego zarzàdzania bankami, ale
równie˝ uchroni∏y cz´Êç z nich przed
upad∏oÊcià.
Proces prywatyzacyjny wiàza∏ si´ nie
tylko z przejÊciem banków w prywatne
r´ce, ale równie˝ do zagranicznych inwestorów. Niejednokrotnie tylko oni
mogli zapewniç niezb´dny kapita∏ potrzebny do restrukturyzacji banków. Poprzez przej´cia polskich jednostek zasilali je równie˝ wiedzà oraz know-how.
Na wp∏yw czynników zwiàzanych
z prywatyzacjà na∏o˝y∏o si´ nasilenie
procesów konsolidacyjnych, zarówno na
rynkach Êwiatowych, jak i europejskich.
W 1999 roku na rynku Unii Europejskiej dosz∏o do 497 fuzji i przej´ç bankowych (w porównaniu z 434 transakcjami w 1998 roku)1. Transakcje zachodzàce na europejskim rynku by∏y
w g∏ównej mierze efektem deregulacji
sektora finansowego, post´pujàcej liberalizacji rynku, odchodzeniem od interwencjonizmu paƒstwowego oraz rosnàcej konkurencji na rynkach finansowych
na ca∏ym Êwiecie, co stwarza∏o realne
zagro˝enie dla zbytnio rozdrobnionego
rynku europejskiego. Konsolidacja
umo˝liwi∏a europejskim bankom zwi´kszenie bazy kapita∏owej oraz obni˝enie
kosztów dzia∏alnoÊci, co z kolei prze∏o˝y∏o si´ na lepszà pozycj´ konkurencyjnà w stosunku do banków japoƒskich
i amerykaƒskich2.
Efekty tendencji panujàcych na rynkach Êwiatowych by∏y widoczne w dzia∏aniach instytucji finansowych, które

poprzez fuzje i przej´cia dà˝y∏y do poszerzenia ekspansji geograficznej
i umocnienia swoich grup kapita∏owych.
WÊród polskich transakcji obj´tych badaniem w latach 1999–2010 podmioty
zagraniczne uczestniczy∏y poÊrednio lub
bezpoÊrednio w 15 transakcjach.
Do wa˝niejszych transakcji przeprowadzonych w tym okresie nale˝y z pewnoÊcià zaliczyç fuzj´ Banku Polska Kasa Opieki SA z Bankiem Depozytowo-Kredytowym SA, Powszechnym Bankiem Gospodarczym SA oraz Pomorskim Bankiem Kredytowym SA, po której nastàpi∏o przej´cie Banku Pekao SA
przez Grup´ UniCredit i Allianz AB.
Efektem powy˝szych transakcji by∏o
powstanie najwi´kszego banku w Polsce.
W latach 2002–2005 liczba transakcji
sukcesywnie mala∏a. Ich liczba dla poszczególnych lat z tego okresu wynosi∏a
6 w 2002 roku, 4 w 2003 roku oraz 2
w 2004 i 1 w 2005 roku. By∏o to spowodowane przede wszystkim os∏abieniem
procesów prywatyzacyjnych oraz za∏amaniem gospodarczym na rynkach
Êwiatowych w 2001 roku. Z wa˝niejszych transakcji w tym okresie nale˝y
wymieniç wejÊcie na polski rynek Societe Generale – jednego z najwi´kszych
banków francuskich – poprzez przej´cie
Euro Banku SA3.
W latach 2006–2008 w polskim sektorze bankowym dosz∏o tylko do dwóch
transakcji (obie mia∏y miejsce w 2007 roku). Spadek fuzji i przej´ç w okresie
2006–2007 stanowi∏ przeciwieƒstwo tendencji zachodzàcych na rynkach Êwiatowych, na których nasila∏y si´ procesy po∏àczeniowe. Brak transakcji w 2008 roku
z kolei by∏ w g∏ównej mierze wynikiem
poczàtku kryzysu finansowego.
WÊród przeprowadzonych transakcji
nale˝y z pewnoÊcià wspomnieç o po∏àczeniu Banku Pekao SA z Bankiem BPH
(a w∏aÊciwie z jednà jego z wydzielonych
cz´Êci, druga zosta∏a po∏àczona z GE
Money). Powy˝sza fuzja umocni∏a pozycj´ Banku Pekao SA na polskim rynku4.
W ostatnim okresie (2009 – kwiecieƒ
2010 roku) zosta∏y zarejestrowane 4
transakcje nabycia (3 w 2009 roku oraz
1 w 2010 roku). Ich niewielka liczba by∏a w dalszym stopniu przede wszystkim
konsekwencjà kryzysu na rynkach finansowych.
Je˝eli chodzi o struktur´ badanych nabyç w polskim sektorze bankowym w la-
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Rysunek 1. Struktura rodzajowa nabyç w latach 1999–2010

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie raportów umieszczonych na stronie www.knf.gov.pl za lata 1999–2009 oraz materia∏ów NBP.

tach 1999–2010, to spoÊród 44 transakcji
26 stanowi∏y przej´cia, zaÊ 18 po∏àczenia5. WÊród przej´ç du˝à cz´Êç stanowi∏y transakcje z udzia∏em podmiotów zagranicznych, które w ten sposób mog∏y
uzyskaç dost´p do polskiego rynku.
W przypadku po∏àczeƒ wi´kszoÊç
(15) przybra∏a form´ inkorporacji (czyli
∏àczàce si´ podmioty podejmowa∏y
dzia∏alnoÊç pod nazwà jednego z banków). Pozosta∏e 3 transakcje stanowi∏y
konsolidacj´.
W latach 1999–2010 dosz∏o do 43
transakcji fuzji lub przej´ç. Wi´kszoÊç
z nich (24) stanowi∏y przej´cia. Do najwi´kszego nagromadzenia tych transakcji dosz∏o w latach 1999–2001, co by∏o
efektem procesów prywatyzacyjnych
oraz nasilenia konsolidacji na rynkach
Êwiatowych. W póêniejszych okresach
zanotowano spadek tego typu transakcji,
co szczególnie w latach 2006–2007 nie
by∏o zgodne z tendencjami panujàcymi
na Êwiecie. Po 2008 roku spadek liczby
fuzji i przej´ç by∏ przede wszystkim wynikiem ostatniego kryzysu hipotecznego.
Polski sektor bankowy na poczàtku
transformacji systemowej wymaga∏
gruntownych zmian. Wynika∏o to z trudnej sytuacji finansowej wielu podmiotów dzia∏ajàcych na rynku oraz potrzeby
dostosowania ich do dzia∏ania w warunkach rynkowych. Tylko rozwój poprzez
fuzje i przej´cia umo˝liwi∏ wzgl´dnie
szybkie przeprowadzenie niezb´dnych
przemian.
Fuzje i przej´cia w polskim sektorze
bankowym mia∏y specyficzny charakter, stàd wykszta∏ci∏y si´ rodzaje transakcji charakterystyczne dla polskiego
rynku, takie jak przej´cia sanacyjne czy
konsolidacje w celu wype∏nienia wy-
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mogów kapita∏owych. Motywy nabyç
na poczàtku lat 90. ró˝ni∏y si´ od motywów tego typu transakcji w krajach rozwini´tych. W tym okresie sta∏y si´ one
elementem procesów prywatyzacyjnych, które mia∏y na celu restrukturyzacj´ banków oraz uchronienie cz´Êci
z nich przed upad∏oÊcià.
Przemiany w∏asnoÊciowe zachodzàce
w polskim sektorze bankowym po 1989
roku polega∏y nie tylko na przechodzeniu banków w r´ce prywatne, ale równie˝ w r´ce zagranicznych inwestorów.
Udzia∏ podmiotów spoza Polski by∏
w∏aÊciwie konieczny do przeprowadzenia niezb´dnych przemian. Banki i instytucje finansowe z krajów rozwini´tych posiada∏y niezb´dne doÊwiadczenie w funkcjonowaniu w warunkach
rynkowych. Ich obecnoÊç na polskim
rynku pozwoli∏a na transfer wiedzy
i know-how. Mia∏o to dalsze implikacje
dla sposobu zarzàdzania bankami, traktowania klientów i poszerzania palety
Êwiadczonych us∏ug. Oprócz zasobów
niematerialnych wraz z zagranicznymi
inwestorami nap∏ynà∏ równie˝ niezb´dny kapita∏ pieni´˝ny, który nie tylko
uchroni∏ cz´Êç banków przed upad∏oÊcià, ale równie˝ umo˝liwi∏ im dalszy
rozwój.
Procesy konsolidacyjne w polskim
sektorze bankowym mia∏y równie˝
wp∏yw na zmniejszenie liczby dzia∏ajàcych banków oraz poziom koncentracji
sektora. W poszczególnych latach mo˝na zauwa˝yç wyraênà korelacj´ pomi´dzy liczbà nabyç bankowych a stopniem
koncentracji sektora mierzonym wskaênikami HHI i CR5. Rosnàcej liczbie
transakcji towarzyszy∏ wzrost wartoÊci
tych wskaêników. Jest to widoczne

w szczególnoÊci w przypadkach, gdy
w transakcjach uczestniczy∏y du˝e jednostki. Nale˝y nadmieniç, ˝e wzrost
koncentracji wywo∏any procesami konsolidacyjnymi w badanym okresie nigdy
nie osiàgnà∏ wyniku, na podstawie którego mo˝na by okreÊliç polski sektor
bankowy jako niekonkurencyjny.
W najbli˝szym okresie nale˝y spodziewaç si´ stabilizacji liczby fuzji
i przej´ç bankowych w Polsce. Ograniczony rozwój poprzez fuzje i przej´cia
b´dzie wynikiem ostatniego kryzysu hipotecznego, którego skutki nadal sà odczuwalne przez banki. W wyniku tego
banki nie dysponujà niezb´dnymi Êrodkami finansowymi, które mog∏yby przeznaczyç na sfinansowanie rozwoju zewn´trznego, który jest kosztowny.
W d∏ugim terminie nale˝y spodziewaç
si´ jednak dalszej konsolidacji sektora.
Tego typu scenariusza mo˝na oczekiwaç na podstawie obserwacji sektorów
finansowych w krajach rozwini´tych,
które ulegajà ciàg∏ej konsolidacji. Polski sektor bankowy b´dzie prawdopodobnie rozwija∏ si´ w tym samym kierunku.
Mergers and acquisitions involving the EU
banking sector – facts and implications, op.
cit., s. 10.
2
Fuzje i przej´cia bankowe, Zeszyty BRE
Bank-CASE, Warszawa 1999, s. 5.
3
M. Miskiewicz, Société Générale przejmuje
Eurobank, www.gazeta.pl, 25 kwietnia
2005 r.
4
Szersze informacje na temat specyfiki po∏àczenia Banku BPH z Bankiem Pekao SA
mo˝na uzyskaç w sprawozdaniach skonsolidowanych Pekao SA za lata 2005–2007.
5
Warto w tym miejscy zaznaczyç, ˝e cz´Êç fuzji na polskim rynku by∏a poprzedzona przej´ciem drugiego banku.
1

3

Jak skutecznie si´ zmotywowaç?
Chyba ka˝demu z nas przydarzy∏y si´
w ˝yciu chwile tzw. NICNIECHCENIA,
czyli stanu ca∏kowitej demotywacji
i niech´ci do podejmowania jakiejkolwiek aktywnoÊci. Stan taki jest czymÊ
naturalnym i nie jest groêny, pod warunkiem, ˝e nie przeradza si´ w chronicznà
apati´ lub nie jest symptomem depresji.
Jak wi´c prze∏amaç wewn´trzny opór
i niech´ç przed dzia∏aniem? Poni˝ej
przedstawiono katalog praktycznych
wskazówek i pomys∏ów na to, jak si´
zmotywowaç.
1. OkreÊl CEL. Odpowiedz sobie na
pytanie: Do czego dà˝ysz? Cel powinien
byç wyra˝ony w formie zdania dokonanego o wydêwi´ku pozytywnym
(np.: „schudn´ do grudnia 5 kg”, nie zaÊ
„nie b´d´ mia∏a nadwagi”). Powinien
byç on tak˝e „smartny”, czyli zgodnie
z technikà SMART, a wi´c: specyficzny,
mierzalny, osiàgalny, realistyczny oraz
zorientowany w czasie.
2. Zwizualizuj swój cel, znajdê zdj´cie, symbol, który przedstawia Twój cel,
umieÊç go w widocznym miejscu. Wizualizacja pomo˝e Ci skoncentrowaç si´
na Twoim celu, nie pozwoli Ci zapomnieç, do czego dà˝ysz.
3. Mów innym o celu, który sobie
wyznaczy∏eÊ. Werbalizacja nie tylko pomaga uporzàdkowaç nasze myÊli, ale
stanowi tak˝e swego rodzaju publicznà
deklaracj´, z której po prostu „nie wypada” nam si´ nie wywiàzaç.
4. Postaraj si´ odpowiedzieç sobie na
pytanie: Dlaczego chcesz osiàgnàç ten
cel? Zapisz odpowiedzi na to pytanie
i przeanalizuj je pod kàtem tego, czy potrzeby zwiàzane z realizacjà celu sà rzeczywiÊcie Twoje, czy mo˝e sà nakazami
i powinnoÊciami, które wyp∏ywajà od
innych, a zupe∏nie nie sà zwiàzane
z Twoimi potrzebami i ambicjami. ¸atwiej i przyjemniej realizuje si´ cele,
które wyp∏ywajà z naszych potrzeb.
Dzia∏ania wykonujemy wówczas nie
dlatego, ˝e musimy, ˝e ktoÊ nam coÊ narzuca i ka˝e, ale dlatego, ˝e CHCEMY.
5. Przypomnij sobie, jak czujesz si´,
gdy uda Ci si´ zrealizowaç jakieÊ zdanie. Przywo∏aj wszystkie skojarzenia,
odczucia, które towarzyszà takiej sytuacji. Wyobraê sobie, co b´dziesz czu∏,
kiedy zrealizujesz zadanie, które aktualnie przed Tobà stoi.
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6. MyÊl pozytywnie o zadaniu, które
masz zrealizowaç. Walcz z negatywizmami, które pojawiaç si´ w Twojej g∏owie („nie poradz´ sobie”, „nie dam rady”, „nie mog´”). Pojawiajàce si´ czarne myÊli odp´dzaj i zast´puj je pozytywnymi stwierdzeniami („poradz´ sobie”,
„uda mi si´” etc.)
7. Zrób list´ Twoich zdolnoÊci
i kompetencji, które umo˝liwi∏y Ci
w przesz∏oÊci realizacj´ podobnego celu, a które mo˝esz wykorzystywaç podczas wykonywania aktualnego zadania.
Postaraj si´ napisaç 10 zdaƒ zaczynajàcych si´ od s∏ów:
Potrafi´……, poniewa˝ jestem……
(np. „potrafi´ szybko adaptowaç si´ do
nowego Êrodowiska, poniewa˝ jestem
otwarty i komunikatywny”).
8. Podziel na etapy drog´ do realizacji
celu. Analizuj zmiany, Êledê post´py, odhaczaj/wykreÊlaj zrealizowane zadania.
U˝ywaj notatnika, kalendarza, organizera.
9. Nagradzaj si´ za realizacj´ nawet
najmniejszych etapów, które przybli˝ajà
Ci´ do osiàgni´cia celu. To nie muszà
byç kosztowne nagrody, wystarczy ma∏a
przyjemnoÊç, np. wypicie Twojego ulubionego caffe latte po napisaniu cz´Êci
raportu, nad którym pracujesz, albo spotkanie z przyjacielem po dniu pe∏nym
trudnych wyzwaƒ i zadaƒ.
10. Znajdê kogoÊ, kto realizuje podobny cel, tak abyÊcie si´ wzajemnie motywowali i inspirowali, w zdrowy sposób
rywalizowali – jeÊli dla efektywniejszego dzia∏ania potrzebujesz odrobiny adrenaliny.
11. Odwo∏aj si´ do specjalisty: coacha, grupy wsparcia, terapeuty, którzy
b´dà Ci´ dopingowali i wspierali.
12. UÊwiadom sobie, co Ci´ domotywuje, dlaczego wcià˝ odk∏adasz wykonanie danego zadania. Zdiagnozuj przeszkody, a te, które jesteÊ w stanie, wyeliminuj.
13. Uporzàdkuj swoje miejsce pracy,
biurko, komputer, pokój. Dzi´ki ∏adowi,
który zaprowadzasz w otoczeniu fizycznym, nie tylko jesteÊ lepiej zorganizowany, ale przek∏ada si´ to bezpoÊrednio
na Twojà psychik´. Masz wreszcie
„przestrzeƒ” i czas do dzia∏ania.

Sposobów i pomys∏ów jest wiele, nale˝y jednak pami´taç, ˝e ka˝dy z nich
wymaga od cz∏owieka zaanga˝owania
(choçby minimalnego) oraz ÊwiadomoÊci, i˝ technika czy metoda oka˝à si´
skuteczne, jeÊli b´dà zgodne z naszà
osobowoÊcià, temperamentem oraz
uwzgl´dnià zasoby (zarówno materialne, jak i psychologiczne), którymi dysponujemy.
Zatem zacznij dzia∏aç! Nie odk∏adaj niczego na póêniej. Odraczaniem
nic nie wskórasz, a jedynie pog∏´bisz
frustracj´ zwiàzanà z koniecznoÊcià
wykonania zadania, które wcià˝ nad
Tobà „wisi”. Cz´sto po wykonaniu
pierwszego, najtrudniejszego kroku
okazuje si´, ˝e zadanie nie jest tak
straszne i trudne jak si´ nam wydawa∏o.
Powodzenia!
Kinga Strzelecka
doradca zawodowy
Biura ds. Absolwentów SGH

Ten artyku∏ oraz inne podejmujàce
tematy m.in.: rekrutacji, poszukiwania
pracy oraz doskonalenia zawodowego
znajdujà si´ w serwisie Kariera
(www.kariera.sgh.waw.pl) w dziale
„Artyku∏y”. Mo˝na tam znaleêç artyku∏y podzielone na sekcje, takie jak: „Poszukiwanie pracy”, „Technologia i edukacja”, „Rynek pracy”, „Spo∏eczeƒstwo, „Psychologia pracy”. Wszystkich
studentów i absolwentów zapraszamy
do rejestracji w serwisie! Naprawd´
warto!
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