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Klub stowarzyszeƒ absolwenckich uczelni
i wydzia∏ów ekonomicznych
Mi∏o nam poinformowaç, i˝ Zarzàd Stowarzyszenia Absolwentów SGH na posiedzeniu 21 lutego 2011 r. podjà∏ uchwa∏´ o przystàpieniu do Klubu Stowarzyszeƒ Absolwentów
Wy˝szych Uczelni i Wydzia∏ów Ekonomicznych.
Inicjatywa powo∏ania takiego Klubu zosta∏a zg∏oszona
9 paêdziernika 2010 r. na spotkaniu jubileuszowym z okazji
80-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w którym udzia∏ wzià∏ Pan dr Piotr
Wachowiak, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów SGH. Inicjatyw´ poparli przedstawiciele Stowarzyszeƒ Absolwentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Poznaniu oraz
Wydzia∏ów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdaƒskiego, Wy˝szej Szko∏y Handlu Morskiego w Sopocie, Wy˝szej Szko∏y
Ekonomicznej w Sopocie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sygnatariusze Deklaracji Wspó∏pracy wyrazili wol´ wzajemnej integracji i wymiany doÊwiadczeƒ poprzez propagowanie wzorców dobrych praktyk oraz zadeklarowali wspó∏prac´, utrzymywanie wzajemnych kontaktów oraz podejmowanie wspólnych przedsi´wzi´ç.
Inicjatorzy powstania Klubu opracujà wspólnie zasady jego
funkcjonowania z uwzgl´dnieniem i poszanowaniem dorobku
oraz dotychczasowych form aktywnoÊci jego cz∏onków.
Zapraszamy naszych absolwentów do zg∏aszania pomys∏ów
na dzia∏ania, które ukierunkowane by∏yby na osiàgni´cie
ww. celów, jak równie˝ apelujemy do stowarzyszeƒ absolwenckich innych uczelni ekonomicznych i wydzia∏ów ekonomicznych uniwersytetów o przestàpienie do Klubu.
Krystyna Lewkowicz
Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów SGH

UTW SGH zaprasza absolwentów na wyk∏ady
W dniu 23 lutego br. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku SGH rozpoczà∏ si´ X semestr studiów. Wychodzi on do s∏uchaczy
z niezwykle szerokà ofertà wyk∏adów w 4 cyklach programowych:
– wyk∏ady plenarne nawiàzujàce do linii programowej SGH – w ka˝dà Êrod´ o godz. 17.30;
– historia filozofii i religioznawstwo przemiennie z cyklem psychologii – w poniedzia∏ki o 17.10;
– wyk∏ady i prezentacje Klubu W∏oskiego – problematyka kultury, sztuki, starych cywilizacji, politologii, etnografii i in. –
w ka˝dà Êrod´ o godz. 15.20.
Wszystkie wyk∏ady odbywajà si´ w Auli G∏ównej SGH.
W ka˝dym semestrze pojawiajà si´ jakieÊ nowoÊci programowe. W poprzednim hitem okaza∏y si´ treningi pami´ci, w tym
semestrze zapraszamy na cykl poÊwi´cony aromaterapii oraz na lektorat z j´zyka japoƒskiego.
Pe∏ny tekst programu znajdziecie Paƒstwo na stronie www.sgh.waw.pl w zak∏adce uniwersytet trzeciego wieku. W wersji papierowej mo˝na go te˝ otrzymaç w sekretariacie UTW SGH (sala 208 budynek A). Udzia∏ absolwentów SGH w zaj´ciach UTW
SGH jest bezp∏atny.
Serdecznie zapraszam!
Krystyna Lewkowicz
Prezes UTW SGH

AIESEC Warszawa SGH ma 40 lat!
Zapraszamy do wspólnego Êwi´towania!
Do spotkania z okazji 40-lecia AIESEC Warszawa SGH zosta∏ ju˝ nieca∏y miesiàc! Spotkanie w formie bankietu z pocz´stunkiem odb´dzie si´ 7 kwietnia 2011 r. o godzinie 18.30 w Klubie Profesorskim „Jajko” w Szkole G∏ównej Handlowej w Warszawie. Rejestracji wraz z op∏atà na wydarzenie nale˝y dokonaç pod adresem: www.40lecieaiesecwarszawasgh.evenea.pl. Ka˝demu uczestnikowi gwarantujemy sp´dzenie czasu w mi∏ej atmosferze ze starymi znajomymi, pocz´stunek, okolicznoÊciowy
AIESEC-owy gad˝et upami´tniajàcy 40-lecie oraz ciekawy plan wydarzenia (zwiedzanie biur, zastrzyk zapomnianej kultury
AIESEC).
Pozdrawiam i do zobaczenia!
Bartosz Pilecki
Local Committee Vice President External Relations 2010/2011
e-mail: bartosz.pilecki@sgh.aiesec.pl, tel. 506 125 921

Odwaga, pasja, wytrwa∏oÊç…
– z Agatà Rundo rozmawia∏a Olga Biaduƒ
Agata, ukoƒczy∏aÊ SGH w 2008 roku, czym obecnie si´ zajmujesz?
Po skoƒczeniu studiów wpadamy w wir pracy, odnajdywania
kierunku dalszego rozwoju i spotykamy si´ ponownie po 2-3 latach z towarzyszami czasów studiów – wtedy to pytanie bardzo
cz´sto pada. W 2008 r. obroni∏am prac´ na kierunku zarzàdzanie i marketing, a w 2009 r. na kierunku finanse i bankowoÊç.
W 2008 roku ukoƒczy∏am równie˝ Program CEMS, ale ciàgle
jeszcze nie mog´ rozstaç si´ z SGH. Obecnie kontynuuj´ nauk´
na drugim roku stacjonarnych studiów doktoranckich. W mi´dzyczasie skoƒczy∏am te˝ studia podyplomowe na SGH – Marketing internetowy (oraz Prawo spó∏ek na Uniwersytecie Warszawskim), co z kolei wià˝e si´ z tym, czym zajmuj´ si´ zawodowo – czyli w∏aÊnie marketingiem internetowym w Marketing
Wizards. Poza tym zajmuj´ si´ dodatkowo HR-em jako konsultant, co stanowi bardzo wartoÊciowe doÊwiadczenie, które planuj´ rozwinàç w przysz∏oÊci.
Pierwsze lata po zakoƒczeniu studiów wydajà si´ byç bardzo
wa˝ne z perspektywy rozwoju zawodowego. Co dzia∏o si´
u Ciebie przez ostatnie dwa lata?
Zawsze warto czuwaç nad tym, co robimy i dokàd zmierzamy. Okres po studiach to czas, kiedy wi´kszoÊç z nas dopiero
odnajduje obszary, które mogà staç si´ przysz∏oÊciowe. Wed∏ug
mnie to moment, ˝eby poszukiwaç i próbowaç, podejmowaç ryzyko i byç otwartym na pojawiajàce si´ mo˝liwoÊci. Z tego podejÊcia wynika to, co robi´ teraz. Ostatnie lata studiów i zaraz
po ich ukoƒczeniu mieszka∏am, uczy∏am si´ i pracowa∏am za
granicà. DoÊwiadczenia m.in. z Niemiec, Austrii i Rosji wspominam wspaniale. Do powrotu do Polski zmotywowa∏y mnie
dwie rzeczy: decyzja o otwarciu firmy Marketing Wizards wraz
z moimi znajomymi ze studiów, po wspólnym sukcesie w Êwiatowym konkursie Google Online Marketing Challenge
w 2009 r., oraz decyzja o podj´ciu studiów doktoranckich
w SGH. Od kiedy wróci∏am do Warszawy (1,5 roku temu), nie
narzekam na brak pracy. Przedsi´wzi´cie, jakim jest w∏asny biznes, to dobre doÊwiadczenie, które poleca∏abym ka˝demu, kto
ma w sobie ukrytà ˝y∏k´ przedsi´biorcy. Rozwój naukowy jest
ciekawym balansem dla praktyki i zwyczajnej pracy. Stale
utwierdza mnie w poczuciu, ˝e rozwój ma charakter wielowymiarowy… Poniewa˝ wywodz´ si´ równie˝ ze Êrodowiska korporacji – konsultingu, mam dobrà mo˝liwoÊç porównania, czym
sà te trzy bardzo odr´bne sposoby na karier´ i rozwój: przedsi´biorczoÊç, korporacja i nauka.
Bra∏aÊ udzia∏ w konkursie Google Online Marketing Challenge 2009, w którym Wasz zespó∏ osiàgnà∏ ogromny sukces.
Jak wspominasz to doÊwiadczenie?
Fantastycznie! Polecam takie przygody studentom, którym
mentoruj´. Te doÊwiadczenia wychodzà poza mury uczelni czy
praktyki w wakacje. To doÊwiadczenie pracy w zespole, nauki
nowych narz´dzi i modeli biznesu, praca w mi´dzynarodowym
projekcie, analityka, rywalizacja, strategia, dyscyplina, samodzielnoÊç, fun… Nasz sukces to nasz zespó∏: wspaniale dobrane, komplementarne umiej´tnoÊci, komunikacja i rzetelnoÊç.
Mimo i˝ ka˝dy z nas by∏ w innym miejscu na ziemi przez pó∏
roku trwania konkursu, cotygodniowe telekonferencje przez
Skype’a, nieprzekraczalne deadline’y i planowanie okaza∏y si´
skuteczne dla Online Marketing Wizards – tak nazywaliÊmy si´
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w konkursie. Dzi´ki zwyci´stwu w rejonie EMEA dziÊ Marketing Wizards – tak nazywa si´ nasza firma – roÊnie w si∏´, budujàc know-how i portfolio klientów oraz mark´, wykorzystujàc umiej´tnoÊci obecnego zespo∏u firmy oraz rosnàce doÊwiadczenie biznesowe i rynkowe. Konkurs Google by∏ dla nas niewàtpliwà trampolinà do startu – dalej musimy sami udowadniaç, ˝e zas∏u˝yliÊmy na ten sukces. Prowadzenie w∏asnego biznesu to wyzwanie. W Polsce wymaga du˝o energii ze wzgl´du
na aspekty administracyjno-prawne. Ale satysfakcja z sukcesu
pcha do kolejnych wyzwaƒ, w które anga˝uj´ troch´ wolnego
czasu.
Wiem, ˝e w trakcie studiów by∏aÊ równie˝ zaanga˝owana
w dzia∏alnoÊç spo∏ecznà?
Na poczàtku dzia∏a∏am w AIESEC, przy∏àcza∏am si´ do kilku kó∏ naukowych, uczestniczy∏am w projektach poza SGH, anga˝owa∏am si´ charytatywnie (co zresztà do tej pory robi´, ale
na w∏asnà r´k´). Jednak najwi´ksza cz´Êç mojego zaanga˝owania na uczelni to CEMS. Gdy przy∏àczy∏am si´ do CEMS Clubu Warszawa w 2004 r. i pierwszych projektów, nic nie zapowiada∏o, ˝e historia ta potrwa tyle czasu… dziÊ ju˝ 7 lat.
W 2007 r. zosta∏am Przewodniczàcà CEMS Clubu Warszawa,
w 2008 r. przypad∏o mi to samo stanowisko na poziomie globalnym w CEMS Student Board (gdzie reprezentowani sà studenci wszystkich uczelni cz∏onkowskich CEMS). Kiedy w 2008 r.
koƒczy∏am kadencj´, Program CEMS i SGH, nie dopuszcza∏am
myÊli, ˝e to ju˝ koniec. Dlatego w 2009 i 2010 r. wspólnie
z CEMS-owiczami z Austrii i Danii stworzyliÊmy zespó∏,
w którym by∏am Sekretarzem Generalnym globalnego zarzàdu
alumnów CEMS – CEMS Alumni Association Executive Committee, co da∏o mi nowe spojrzenie na ten Program i t´ wyjàtkowà spo∏ecznoÊç – od perspektywy studenta do wizji alumna.
Rok 2011 przyniós∏ kolejne CEMS-owe wyzwanie – zosta∏am
zaproszona do wspó∏pracy przy budowaniu i rozwoju spo∏ecznoÊci absolwentów CEMS w Polsce przez nowà przewodniczàcà Komitetu Lokalnego CEMS Alumni Association Polska.
Obecnie jako wiceprzewodniczàca Zarzàdu Alumnów w Polsce
wspó∏pracuj´ ze wspania∏ym zespo∏em i niepowtarzalnymi
ludêmi ze Êrodowiska CEMS oraz SGH i przy okazji ucz´ si´
wiele nowego. Niezmiennie jestem wdzi´czna, ˝e by∏o mi dane
doÊwiadczyç dzi´ki tej spo∏ecznoÊci tak wiele, tak wczeÊnie
i w tak krótkim czasie, wynoszàc ju˝ teraz unikalne doÊwiadczenia na przysz∏oÊç.
Dzia∏ajàc w CEMS, mia∏aÊ bardzo dobry kontakt ze studentami z zagranicy. Jak oni postrzegajà SGH?
CEMS daje wiele mo˝liwoÊci wspó∏pracy z obcokrajowcami,
w mi´dzynarodowych business projektach czy skill seminariach. Polska jest postrzegana jako ciekawy kraj, przede wszystkim z przyczyn historycznych, niestety nie tak bardzo egzotyczny jak Singapur czy Brazylia, nale˝àce ju˝ dziÊ do aliansu.
Wi´kszoÊç studentów przyje˝d˝ajàcych do nas to osoby z polskimi korzeniami, Niemcy lub W∏osi, dla których Polska jest
blisko, ale ju˝ „na Wschodzie”. SGH stanowi interesujàcy cel
dla studentów z zagranicy, co mo˝na dobrze zaobserwowaç
w ramach programu Socrates-Erasmus. Mamy ró˝norodnà, szerokà ofert´ dydaktycznà, a tak˝e bogate t∏o kulturowe, które
mo˝na poznawaç podczas pobytu w naszym kraju. W ramach
CEMS studenci z innych krajów oczekiwaliby mo˝liwoÊci
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wi´kszej specjalizacji w ramach dziedzin, dostosowania poziomów poszczególnych zaj´ç do odbiorców (lub te˝ odwrotnie
poprzez odpowiednià selekcj´), jak równie˝ silniejszego skoncentrowania na praktyce – mówimy tu o kierunkach jakkolwiek
powiàzanych z zarzàdzaniem, gdy˝ taki profil ma CEMS. Równie˝ powiàzania ze Êwiatem biznesu sà bardzo po˝àdane i popularne za granicà. SGH jest najwi´kszà uczelnià CEMS w regionie i nieustannie przyciàga studentów z zagranicy.
Jak myÊlisz, co SGH mog∏aby „skopiowaç” z innych uczelni w kontekÊcie relacji z absolwentami? Od czerwca 2010 r.
dzia∏a w SGH Biuro ds. Absolwentów. Czego, jako absolwentka, oczekiwa∏abyÊ od tej jednostki?
MyÊl´, ˝e bardzo wa˝ne jest, aby tworzyç, budowaç i utrzymywaç relacje uczelni ze swoimi absolwentami. Powinno si´ to
odbywaç w takich w∏aÊnie trzech fazach. Wi´zi z uczelnià nie
mo˝na oczekiwaç, jeÊli nie zostanie ona w pewnym momencie
zawiàzana – najlepiej rozbudowana w okresie, kiedy student
jest jeszcze blisko i jest zaanga˝owany. Na bazie tego utrzymywane sà potem relacje. Potwierdza si´ zasada, ˝e bardziej zaanga˝owani studenci „aktywiÊci” cz´Êciej wracajà w mury Alma
Mater jako przedstawiciele firm, przedsi´biorcy, sponsorzy czy
inicjatorzy lub uczestnicy projektów (organizowanych np. przez
organizacje studenckie) albo po prostu jako sympatycy swojej
szko∏y wy˝szej. To, co warto robiç, to budowaç te relacje od poczàtku, dawaç poczucie studentom i absolwentom, ˝e stanowià
wartoÊç dla uczelni i utrzymywaç kontakt z nimi. Nie tylko
SGH, ale równie˝ CEMS boryka si´ z kwestià budowania i rozwoju spo∏ecznoÊci absolwentów. W CEMS-ie jesteÊmy Êwiadomi ogromnej wartoÊci i potencja∏u tej rosnàcej – nie tylko iloÊciowo, ale równie˝ w si∏´ – grupy naszych programowych kole˝anek i kolegów. Wszyscy jesteÊmy bardzo zaj´ci, zaanga˝owani w wiele inicjatyw, ˝ycie prywatne, hobby. Dlatego SGH
powinno pozytywnie zach´caç absolwentów do uczestniczenia
w bogatym i atrakcyjnym programie Biura ds. Absolwentów
(taki powinien byç wg mnie stworzony w planie rocznym lub
nawet d∏u˝szym i szeroko komunikowany). Co najwa˝niejsze,
wszelkie inicjatywy powinny umo˝liwiç ludziom spotykanie
si´ – na eventach z obowiàzkowà cz´Êcià nieformalnà. To tam
tworzone sà relacje, które spowodujà, ˝e na nast´pne wydarzenie przyjdzie jeszcze wi´cej osób, a w mi´dzyczasie zrodzà si´
projekty wspólnych przedsi´wzi´ç.
Jak to jest byç wspó∏w∏aÊcicielem firmy w tak m∏odym wieku?
Jak mówi∏am wczeÊniej, to najfajniejsza lekcja praktyki biznesu. Wszystko to, o czym s∏uchaliÊmy na zaj´ciach na uczelni,
przybiera realnà form´ i widaç, jak jest si´ przygotowanym do
tego od strony podstaw wykszta∏cenia, a ile ma w sobie tej
przedsi´biorczej intuicji i energii, ˝eby daç sobie rad´ i szybko
si´ uczyç. I ile jeszcze si´ nie wie. Mo˝na si´ te˝ zmierzyç
z w∏asnymi s∏aboÊciami i nad nimi pracowaç. Najwa˝niejsze
jednak to byç otoczonym w∏aÊciwymi ludêmi, z którymi podejmuje si´ projekty w∏asnej dzia∏alnoÊci. Powinni to byç partnerzy, od których mo˝emy si´ uczyç, którzy nas inspirujà i z którymi wyznajemy podobne wartoÊci w dzia∏aniu.
Czy polecasz w∏aÊnie takà Êcie˝k´ kariery m∏odszym kolegom, którzy w∏aÊnie koƒczà studia na SGH?
Tak. To tak obszerny i indywidualny temat, ˝e po szczegó∏y
zainteresowanych zapraszam do kontaktu ze mnà.
Czy Twoim zdaniem SGH przygotowuje m∏odych ludzi do
prowadzenia w∏asnego biznesu?
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Agata Rundo ukoƒczy∏a SGH w 2008 roku.
Jest równie˝ absolwentkà Programu CEMS.
Obecnie kontynuuje nauk´ na stacjonarnych
studiach doktoranckich w Kolegium Zarzàdzania i Finansów SGH. Prowadzi i jest wspó∏w∏aÊcicielkà agencji marketingu internetowego
Marketing Wizards. Od kilku lat zawodowo
zwiàzana ze Êrodowiskiem korporacji.
Prowadzenie w∏asnej firmy to jak praktyki w dziale finansowym, ksi´gowym, prawnym, strategicznym, sprzeda˝y, produktów, administracji. To case study na temat zarzàdzania zasobami ludzkimi, zarzàdzania kryzysem, zarzàdzania projektami, zarzàdzania samym sobà… To trening prezentacji, analityki biznesowej, odpowiedzialnoÊci, transparentnoÊci. Kto nie by∏by zainteresowany takim programem menad˝erskim, reklamowanym
na plakacie przy schodach obok Auli Spadochronowej? Ma∏o
jednak mówi si´ o tym, ˝e podj´cie tego typu ryzyka to doskona∏y program menad˝erski – tylko o troch´ innej treÊci i strukturze. MyÊl´, ˝e warto rozwinàç t´ tematyk´ i promocj´ takich
postaw na SGH. Na naszej uczelni jest wielu przedsi´biorców,
którzy próby rozwini´cia skrzyde∏ podejmowali np. w Akademickich Inkubatorach Przedsi´biorczoÊci. Jest te˝ wielu, którzy
takich prób nie podj´li. Patrzàc na ch∏onnoÊç polskiego rynku,
elastycznoÊç w przyjmowaniu innowacji produktowych i nowoczesnych us∏ug oraz otwartoÊç polskiego konsumenta, warto
promowaç przedsi´biorczoÊç, bo to szansa. Przekazanie narz´dziowej wiedzy zawczasu wzmocni skuteczne dzia∏anie studentów i absolwentów SGH i nie pozostawi nas w tyle za konkurencyjnymi uczelniami.
Czy w tym nat∏oku obowiàzków znajdujesz te˝ czas dla siebie?
Jedno bez drugiego nie mo˝e dobrze funkcjonowaç. Dlatego
czas dla siebie jest z góry zarezerwowany. Daje du˝o energii, motywacji i nowych pomys∏ów. Chcia∏abym zaznaczyç, ˝e prowadzàc swojà firm´ praca w sposób nieunikniony miesza si´
z dniem codziennym i ˝yciem prywatnym. Staje si´ poniekàd jego integralnà cz´Êcià i czasami nie dostrzegam wyraênej ró˝nicy,
kiedy pracuj´, a kiedy robi´ coÊ dla siebie. Bo praca te˝ jest dla
siebie, wykonuje si´ jà z zaanga˝owaniem i przyjemnoÊcià. I wtedy chyba mo˝na powiedzieç, ˝e jest si´ we w∏aÊciwym miejscu,
robiàc w∏aÊciwe rzeczy. Przynajmniej w danym wycinku czasu.
Poczàtek roku to czas wyznaczania sobie nowych celów.
Czego mo˝emy Ci ˝yczyç na 2011 rok?
Odwagi, wytrwa∏oÊci i wyczucia. Wszystko, czego pragniemy, czego chcielibyÊmy gdzieÊ g∏´boko w nas, zale˝y od nas, bo
musimy zakomunikowaç to na zewnàtrz. Tu potrzebna jest odwaga – wiara w siebie. Odwaga, która zag∏uszy nieprawdziwe
g∏osy mówiàce „˝e pewnie i tak si´ nie uda”. Wytrwa∏oÊcià nazywam t´ pozytywnà energi´, która potem pcha poprzez nas te
pomys∏y do przodu i motywacj´, która nie pozwala si´ poddaç,
gdy ktoÊ lub coÊ staje nam na drodze… lub jeÊli jesteÊmy to my
sami. Wyczucie jest potrzebne, aby spoÊród otwierajàcych si´
mo˝liwoÊci i kierunków wybraç te, które przy naszej ograniczonej racjonalnoÊci zapewnià realizacj´, równowag´, spokój i taki
rozwój, jakiego ˝yczymy sobie w d∏ugim okresie. Tego te˝
chcia∏abym ˝yczyç wszystkim studentom i Êwie˝ym absolwentom, którzy przed takimi wyborami stajà. Szanse przychodzà
z regu∏y raz, dlatego warto je wykorzystywaç.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
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W styczniowym wydaniu „Absolwenta” zosta∏a opublikowana cz´Êç pierwsza poni˝szego artyku∏u. W tym numerze zapraszamy do lektury cz´Êci II.

Integracja zespo∏ów pracowniczych jako jeden
z czynników sukcesu organizacji – cz. II
Chcàc tworzyç zespo∏y zintegrowane, nale˝y przestrzegaç kilku podstawowych zasad.
Zespó∏ nie powinien byç zbyt liczny, poniewa˝ im wi´cej osób
uczestniczy w zespole, tym trudniej jest ujednoliciç wartoÊci preferowane przez cz∏onków zespo∏u. Natomiast podstawà integracji
zespo∏u jest przyj´cie wspólnych wartoÊci i przestrzeganie ustalonych norm. W sk∏ad zespo∏u powinny wchodziç osoby o ró˝nych
kwalifikacjach i umiej´tnoÊciach oraz doÊwiadczeniu. Pozwoli to
zespo∏owi na bardziej twórcze rozwiàzywanie problemów, co ma
istotne znaczenie w dzia∏alnoÊci organizacji, mimo ˝e mo˝e to
w pewnym stopniu spowodowaç zmniejszenie integracji.
Cz∏onkowie zespo∏u powinni akceptowaç system wartoÊci
w organizacji. Powinni tak˝e znaç strategi´ dzia∏ania organizacji
oraz wiedzieç, jakie zadania wynikajà z niej dla zespo∏u. Cele zespo∏owe muszà byç sformu∏owane w sposób jednoznaczny (wizja dzia∏ania zespo∏u powinna byç ewoluujàca). Cz∏onkowie zespo∏u muszà te˝ je rozumieç i mieç ÊwiadomoÊç, ˝e zadania, które wykonujà, majà du˝e znaczenie dla realizacji strategii. Integracja w zespole jest tym wi´ksza, im cz∏onkowie zespo∏u realizujà, ich zdaniem, wa˝niejsze zadania z punktu widzenia ca∏ej organizacji. Cele organizacji powinny byç zgodne z celami osobistymi pracowników. Najwa˝niejszymi celami osobistymi pracownika jest przede wszystkim odpowiednie wynagrodzenie
w stosunku do nak∏adów i efektów pracy, wykonywanie interesujàcych zadaƒ, akceptacja ze strony prze∏o˝onych, podw∏adnych i wspó∏pracowników, pewna autonomia w dzia∏aniu oraz
mo˝liwoÊç rozwoju osobistego.
Uczestnicy zespo∏u powinni mieç ÊwiadomoÊç przynale˝noÊci do niego. Ka˝dy z cz∏onków zespo∏u musi uczestniczyç
w pracach zespo∏u. Nie mo˝e byç osób izolowanych. Dlatego te˝
ka˝da osoba musi mieç jednoznacznie przypisane role, jakie ma
pe∏niç. Powinna wiedzieç, jakie sà oczekiwania w stosunku do
niej. Zadania powinny byç wyznaczane wspólnie z pracownikiem, ˝eby je rozumia∏ i akceptowa∏. Muszà byç one dostosowane do jego kwalifikacji, umiej´tnoÊci oraz aspiracji. Cele nale˝y
wyznaczyç na takim poziomie, aby z jednej strony by∏y one
mo˝liwe do osiàgni´cia przez niego, natomiast z drugiej – ˝eby
motywowa∏y go do dzia∏ania. Ka˝dy z cz∏onków zespo∏u musi
mieç jednakowy dost´p do informacji potrzebnych do osiàgni´cia celów organizacji.
Zadania powinny byç tak
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wym przywódcà. Sam powinien byç zmotywowany do dzia∏ania
oraz umieç wyznaczaç cele i konsekwentnie dà˝yç do ich realizacji. G∏ównà jego rolà jest bycie koordynatorem oraz doradcà.
Powinien on tak˝e pozostawiaç pewnà swobod´ dzia∏ania swoim pracownikom, przekazujàc im informacje na temat wykonywanych przez nich zadaƒ. Musi tak˝e posiadaç w∏adz´ pochodzàcà ze wszystkich êróde∏ w∏adzy, a w szczególnoÊci z kwalifikacji oraz z autorytetu. Jego kwalifikacje powinny dawaç mo˝liwoÊç wykonywania zadaƒ merytorycznych przypisanych zespo∏owi oraz pozwoliç skutecznie wype∏niaç podstawowe funkcje
kierownicze, a mianowicie: planowaç, organizowaç, motywowaç i kontrolowaç. Powinien równie˝ posiadaç umiej´tnoÊci
techniczne, które pozwalajà na realizacj´ zadaƒ (i ich zrozumienie), które wykonujà jego podw∏adni, umiej´tnoÊci interpersonalne, które wp∏ywajà na utrzymanie dobrego kontaktu z podw∏adnymi i innymi osobami, umiej´tnoÊci koncepcyjne, dzi´ki którym posiada zdolnoÊci do twórczego rozwiàzywania problemów
oraz umiej´tnoÊci analityczne, dzi´ki którym mo˝e poprawnie
diagnozowaç sytuacje decyzyjne.
Istotnym êród∏em w∏adzy kierownika jest autorytet. Jego pracownicy muszà wiedzieç, ˝e posiada on odpowiednià wiedz´,
kwalifikacje i umiej´tnoÊci oraz muszà chcieç z nich korzystaç.
Powinien sobie zdawaç spraw´, ˝e zbyt wysoki autorytet mo˝e
doprowadziç do braku inicjatywy ze strony pracowników, poniewa˝ b´dà oni wiedzieli, ˝e w ka˝dej sytuacji mogà liczyç na swojego szefa. Dlatego trzeba ich motywowaç do samodzielnego
myÊlenia – pracownik powinien sam przedstawiç kierownikowi
propozycj´ rozwiàzania danego problemu.
Kierownik powinien dbaç o korzystny klimat w zespole. Cz∏onkowie zespo∏u muszà mieç do siebie szacunek i zaufanie. Problemy powinny byç omawiane na forum zespo∏u. Kierownik nie mo˝e dopuszczaç do narastania w zespole konfliktów. Musi umieç nimi pokierowaç. Szczególnie wa˝ne jest, ˝eby pracownicy nie bali
si´ ponoszenia pora˝ek, poniewa˝ to zabija w nich kreatywnoÊç
i przedsi´biorczoÊç. Ka˝da pora˝ka powinna byç w przysz∏oÊci
przekszta∏cona w sukces, poprzez analizowanie jej przyczyn oraz
zastanowienie si´, co nale˝y zrobiç w przysz∏oÊci, aby jej zapobiec. Odniesienie sukcesu przez zespó∏ lub któregoÊ z jego cz∏onków powinno byç okazjà do Êwi´towania. Kierownik powinien
zach´caç cz∏onków zespo∏u do utrzymywania kontaktów towarzyskich poza pracà, co bardzo sprzyja integracji zespo∏u.
Kierownik powinien umieç pokonywaç negatywne zjawiska
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià zintegrowanych zespo∏ów, a mianowicie syndrom myÊlenia grupowego polegajàcy na tym, ˝e grupa za
wszelkà cen´ dà˝y do jednoÊci, przez co niejednokrotnie podejmuje decyzje kompromisowe, oraz zjawisko przesuni´cia ryzyka
w grupie, które polega na tym, ˝e zespó∏ podejmuje bardziej ryzykowne decyzje ni˝ pojedyncze osoby wchodzàce w sk∏ad zespo∏u. Kierownik powinien zach´caç cz∏onków do zajmowania
krytycznego stanowiska wobec rozwiàzywanego problemu. Mo˝e równie˝ organizowaç spotkania ostatniej szansy przed ostatecznym podj´ciem decyzji, na których cz∏onkowie zespo∏u mogà zg∏osiç swoje uwagi. Jednemu z cz∏onków zespo∏u mo˝e przypisaç rol´ adwokata diab∏a, polegajàcà na zajmowaniu zawsze
przeciwnego stanowiska ni˝ zespó∏, co wymusza dyskusj´. Aby
ograniczyç ryzyko zwiàzane z podejmowanà decyzjà nale˝y
przed ostatecznym jej podj´ciem jeszcze raz przeÊledziç proces
decyzyjny, analizujàc, czy si´ nie pope∏ni∏o b∏´dów. Zawsze za
podj´cie decyzji powinna byç odpowiedzialna jedna osoba.
Piotr Wachowiak

