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Zarzàdzanie kreowaniem wartoÊci marki
Marka jest obecnie jednym z podstawowych sposobów walki
o konsumenta. Umo˝liwia nie tylko rozpoznanie producenta poszukiwanego produktu za pomocà wy∏àcznie znaku graficznego,
ale równie˝ wywo∏ywanie po˝àdanych skojarzeƒ, zarówno na
poziomie u˝ytkowym, jak i emocjonalnym. Silna marka z lojalnymi klientami jest istotnà przewagà konkurencyjnà na turbulentnym rynku.
W literaturze bran˝owej wiele uwagi zwraca si´ na proces kreowania wartoÊci marki, lecz bardzo rzadko pokazuje si´ prze∏o˝enie poszczególnych dzia∏aƒ oraz samych korzyÊci z posiadania silnej marki na jej wartoÊç finansowà. Prawdziwym wyzwaniem dla
menad˝erów marek jest w∏aÊnie prze∏o˝enie dzia∏aƒ, zwiàzanych
z kreowaniem marki, na konkretne wyniki finansowe. Dlatego,
aby umiej´tnie zarzàdzaç kreowaniem wartoÊci marki, niezb´dna
jest wiedza z wyceny wartoÊci marki oraz dokonywanie takich pomiarów.
Obecnie na rynku marek mamy do czynienia z ciekawym paradoksem – z jednej strony wartoÊç marki stanowi ogromnà
cz´Êç wartoÊci samej spó∏ki, wycenianej na potrzeby procesów
fuzji i przej´ç. Marka jest aktywem pozabilansowym przedsi´biorstwa, lecz po procesie fuzji lub przej´cia pojawia si´ tak˝e
w bilansie handlowym przedsi´biorstwa w kategorii „WartoÊci
niematerialne i prawne”. Ju˝ od wczesnych lat osiemdziesiàtych
XX wieku na gie∏dzie amerykaƒskiej da∏o si´ zaobserwowaç rosnàcà luk´ pomi´dzy szybkoÊcià wzrostu aktywów notowanych
firm a wzrostem ich ca∏kowitej wartoÊci. W 2001 roku na szeÊç
dolarów amerykaƒskich (UDS) wartoÊci rynkowej firm tylko jeden by∏ reprezentowany przez aktywa identyfikowalne w bilansach przedsi´biorstw, natomiast pozosta∏e pi´ç USD stanowi∏o
wartoÊç aktywów niematerialnych. Jednak z drugiej strony
przywiàzanie konsumentów okazuje si´ byç zbyt s∏abe, ˝eby
Êwiadczyç o tak du˝ej wartoÊci marki. Jak zatem zarzàdzaç kreowaniem wartoÊci marki, aby zbudowaç silnà mark´, nadà˝ajàcà za jej rosnàcà w wyniku spekulacji rynkowych wartoÊcià finansowà?
Przede wszystkim nale˝y pami´taç, ˝e silna marka nie jest celem przedsi´biorstwa, lecz sposobem zarabiania pieni´dzy.
W przypadku braku tworzenia wartoÊci dla w∏aÊcicieli marek
wysokie wskaêniki ÊwiadomoÊci i ukszta∏towanie dobrego wizerunku nie majà ˝adnego znaczenia. Inwestowanie w si∏´ marki
ma sens tylko wtedy, gdy zwi´kszamy tym samym zdolnoÊci
marki do generowania zysku. Ju˝ z samego faktu bycia aktywem
przedsi´biorstwa wynika, ˝e marka, jak ka˝dy element aktywów,
jest kontrolowanym przez przedsi´biorstwo zasobem majàtkowym, który generuje wp∏yw gotówki. Zatem marka jak ka˝dy
sk∏adnik aktywów przedsi´biorstwa wymaga inwestycji. Zarzàdzanie wartoÊcià marki polega wi´c na wykorzystywaniu okazji
rynkowych, a wi´c na inwestowaniu w si∏´ marki w atrakcyjnych
kategoriach produktu w celu zwi´kszania jej zdolnoÊci do generowania przep∏ywów pieni´˝nych. Z∏e zarzàdzanie wartoÊcià
marki to po prostu niewykorzystywanie tych szans.
Pierwszym krokiem w procesie zarzàdzania kreowaniem wartoÊci marki jest przeprowadzenie audytu energetycznego marki.
Jego istotà jest oszacowanie poziomu energii obecnie posiadanego przez naszà mark´, jednak najwa˝niejszym celem jest znalezienie podstawowych, obecnych êróde∏ energii marki, a tak˝e ich

mocnych i s∏abych stron. Energia marki to nic innego jak jej
postrzeganie przez klientów
w aspekcie ruchu i kierunku
marki. Odpowiedzialna jest te˝
za podtrzymywanie jej dynamiki. Dobrze przeprowadzony
audyt energetyczny powinien
te˝ wykazaç potencjalne kierunki rozwoju, a tak˝e odpowiedzieç na pytania zwiàzane
z tym, jak odbierany jest charakter naszej marki przez kon- Micha∏ Kaniewski – student studiów
sumentów. Cechà, która odró˝- magisterskich na SGH na kierunku
nia audyt energetyczny od in- zarzàdzanie, zakwalifikowany na pronych badaƒ marketingowych, gram CEMS MIM (uczelnia zagrajest to, ˝e obejmuje on zarówno niczna: Universitat St. Gallen). Absolpojmowanie marki przez kon- went studiów licencjackich na SGH
sumentów, jak i przez samà or- na kierunku zarzàdzanie, specjalizaganizacj´. Z tego powodu mu- cja: marketing. Podczas studiów liszà w nim uczestniczyç pra- cencjackich przebywa∏ przez pól roku
cownicy ze wszystkich dzia- na stypendium na Singapore Management University. Obecnie pracuje ja∏ów przedsi´biorstwa.
Nast´pnym etapem jest zna- ko Assistant Brand Manager marki
lezienie w naszej firmie poten- Heineken w Grupie ˚ywiec SA.
cjalnego jàdra energetycznego
marki, czyli cechy szczególnej, która b´dzie jà nap´dzaç. Punktem wyjÊcia w myÊleniu o przedsi´biorstwie przez mark´ powinno byç stwierdzenie: „aby osiàgnàç nasze cele, musimy sprawiç,
˝eby marka by∏a g∏ównà zasadà prowadzenia biznesu”. Wymaga to znalezienia kluczowej myÊli marki, którà ka˝dy móg∏by
postrzegaç tak, ˝eby pracowaç w celu zamienienia jej w rzeczywistoÊç. Nie chodzi tu o prosty slogan marketingowy, lecz myÊl
przewodnià marki, która stworzy jednoÊç w organizacji, jednoczeÊnie pobudzajàc mark´ i konsumentów. Celem tego procesu
jest stworzenie pojedynczego pulsu energii, który mia∏by si∏´
przekazaç informacj´ i tchnàç si∏´ w ka˝dy aspekt funkcjonowania przedsi´biorstwa. Jàdro energetyczne w swojej najczystszej
postaci to cel istnienia danej marki, który definiuje jej rol´ na
rynku i wewnàtrz organizacji. Przez jego pryzmat powinny przemawiaç wszystkie aspekty dzia∏ania przedsi´biorstwa zwiàzane
z konsumentem, czyli nawet produkty czy us∏ugi. Zrozumienie
istoty tego procesu mo˝e byç bardzo trudne dla wielu pracowników, poniewa˝ ci´˝ko jest sobie wyobraziç wp∏yw chocia˝by jakoÊci obs∏ugi call center czy wzoru opakowania na mark´, konsumenta lub ceny akcji. Silne jàdro energetyczne staje si´ centrum, wokó∏ którego organizowane sà wszelkie przedsi´wzi´cia
podejmowane przez mark´. Potwierdzeniem tego jest fakt, ˝e zapytani o najbardziej podziwiane marki eksperci marketingu najcz´Êciej wymieniajà Google, Apple czy Starbucks, na sukcesy
których wp∏yn´∏y bardziej osobowoÊci ich liderów ni˝ dzia∏y
marketingu.
Jàdro energetyczne musi byç proste, lecz inspirujàce. Powinno dzia∏aç jak ig∏a kompasu, wskazujàc kierunek ka˝dej zmiany operacyjnej i strategicznej. Zdefiniowanie jàdra energetycznego to trudny proces, cz´sto realizowany metodà prób i b∏´-

dów. Mo˝e ono powstaç z wewn´trznej kultury organizacji, zastrze˝onej innowacji, komunikacji marketingowej lub innych
obszarów. Przyk∏ady jàder energetycznych marek, które odnios∏y sukces, to:
● komunikacja marketingowa jako misja: „Just Do It” – Nike;
● aspiracja marki, która wià˝e jej spo∏ecznoÊç: „Freedom” –
Harley-Davidson;
● tworzenie przyjaznego spo∏eczeƒstwa i przysz∏oÊci: „Future’s bright, future’s Orange” – Orange Telecom.
Nast´pnym krokiem w kreowaniu wartoÊci marki jest zap∏on,
czyli wprowadzenie spostrze˝eƒ z poprzedniego etapu w ˝ycie
w celu czerpania z niego korzyÊci. Nieprzypadkowym jest tu wykorzystanie okreÊlenia „zap∏on”. Dobrym porównaniem, które
mo˝e wst´pnie nakierowaç Czytelnika na istot´ procesu tworzenia zenergetyzowanego ∏aƒcucha wartoÊci marki, jest porównanie z chemià. Tam zap∏on zaczyna si´ w momencie, gdy ciep∏o
produkowane przez reakcj´ staje si´ wystarczajàce, by zachodzàcà reakcj´ podtrzymaç. Analogicznie jest w biznesie – zap∏on
zaczyna si´, gdy podekscytowanie stworzone przez jàdro energetyczne marki staje si´ wystarczajàce do podtrzymania kreatywnoÊci, zainteresowania konsumentów i rozwoju biznesu.
Stworzenie zenergetyzowanego ∏aƒcucha wartoÊci w przedsi´biorstwie polega na dodaniu energii do poszczególnych elementów ∏aƒcucha wartoÊci danej firmy, po ich zidentyfikowaniu. Nie
ma jednej uniwersalnej metody dodawania energii do poszczególnych elementów ∏aƒcucha wartoÊci, poniewa˝ zale˝y to
w bardzo du˝ym stopniu od bran˝y, w której specjalizuje si´ firma i jej specyfiki.
Kolejnym wyzwaniem dla kadry zarzàdzajàcej, po stworzeniu zenergetyzowanego ∏aƒcucha wartoÊci, jest wprowadzenie
go w ˝ycie w organizacji. Gdy aspiracje menad˝erów, dotyczàce marki i biznesu, stajà si´ cz´Êcià kultury organizacyjnej
przedsi´biorstwa nast´puje ostateczny etap kreowania wartoÊci
marki, który nazywamy fuzjà. Mark´ na tym etapie charakteryzuje wykraczanie poza kategorie i wyprzedzanie oczekiwaƒ
konsumentów.
Teraz nowo powsta∏ym wyzwaniem staje si´ potrzeba ciàg∏ego przep∏ywu energii i pomys∏ów przez organizacj´, niezb´dnych
do pchania marki do przodu. Kluczem do sukcesu na tym polu
jest sprawienie, by ludzie w organizacji poczuli, ˝e sà wspó∏w∏aÊcicielami marki, wyzwaƒ stawianych przez biznes oraz kultury
organizacyjnej przedsi´biorstwa. Przedsi´biorstwa nap´dzane
energià marki majà jednà cech´ wspólnà – pot´˝ny pomys∏. Wystarczy spojrzeç na Nike czy Apple. G∏oszàc swoje przekonania,
przyciàgajà pracowników i zachowujà dla siebie najwi´ksze ta-

lenty. Przedsi´biorstwo nap´dzane energià marki to w praktyce
przedsi´biorstwo wykorzystujàce energi´ swoich pracowników,
poniewa˝ konsumenci zaczynajà wierzyç, ˝e ludzie z takich firm
muszà byç po prostu fajniejsi oraz bardziej kreatywni, a tak˝e ˝e
sà pasjonatami tego, co robià. Wzorem tego typu sytuacji jest
przyk∏ad firmy Google. Najwa˝niejszym krokiem w celu stworzenia przedsi´biorstwa nap´dzanego energià marki jest wprowadzenie do zarzàdu przedsi´biorstwa dyrektora ds. marketingu.
Mo˝e to brzmieç banalnie, lecz dziÊ bardzo rzadko w zarzàdzie
przedsi´biorstw zasiadajà osoby zajmujàce si´ w tych firmach
marketingiem. Niezale˝nie od przyczyny, rozbrat mi´dzy kadrà
zarzàdzajàcà a dzia∏em marketingu utrudnia i ogranicza rozwój
przedsi´biorstwa nap´dzanego energià marki. Gdy marketing nie
jest po∏àczony z kadrà zarzàdzajàcà, strategie marki nie idà w parze ze strategiami biznesowymi, co ostatecznie doprowadza do
utraconych szans na rozwój.
Ostatni etap to ciàg∏e odÊwie˝anie wizerunku marki. Poprzez
zastosowanie nowoczesnych metod zarzàdzania strategicznego,
skupiajàcych si´ na zwi´kszeniu elastycznoÊci strategii przedsi´biorstwa i u∏atwieniu reakcji na zmiany rynkowe, mo˝emy
∏atwiej funkcjonowaç na turbulentnych rynkach. DziÊ marki sà
w stanie ciàg∏ego odÊwie˝ania swojego wizerunku i odnawiania
swojej osobowoÊci. Muszà ws∏uchiwaç si´ w niekoƒczàce si´
informacje zwrotne i byç gotowymi na przekszta∏canie si´
zgodnie z oczekiwaniami konsumentów. Podczas gdy standardowe marki s∏abnà w coraz krótszym czasie, zenergetyzowane
marki sà liderami i same kreujà zachodzàce zmiany. Sà zarówno adaptacyjne, jak i responsywne. Rozszerzajàc si∏´ konsumentów i ich mo˝liwoÊci wyboru, marki nie mogà pozostawaç
bez zmian na d∏ugo. Ca∏a uwaga powinna byç skupiona na tym,
co si´ porusza i co nadejdzie nast´pne. ˚eby odnaleêç si´ w tak
turbulentnym otoczeniu, marki muszà wcià˝ uwa˝nie obserwowaç rynek i nas∏uchiwaç sygna∏ów z niego p∏ynàcych. Muszà
ciàgle dostosowywaç si´ do nowo powsta∏ych realiów i byç gotowe na coraz to nowsze niespodzianki. Nawet po osiàgni´ciu
sukcesu marka nie mo˝e spoczàç na laurach, poniewa˝ sukcesy
sà cz´sto tylko chwilowe. Cz´sto te˝ zaraz po sukcesie nast´puje bolesny upadek. Procesy energetyzowania marki i tworzenia
przedsi´biorstwa nap´dzanego energià marki nigdy nie sà dokoƒczone. Marka musi wcià˝ uczyç si´ i rozwijaç. To stymuluje te˝ przep∏yw informacji i pomys∏ów w firmie. Aby zainteresowaç i podtrzymaç to zainteresowanie konsumentów naszà
markà, musimy dbaç o to, ˝eby nasz wizerunek by∏ zawsze
Êwie˝y, nowy i niekonwencjonalny.
Micha∏ Kaniewski

Psychologia koloru
Ksi´garniane pó∏ki uginajà si´ pod ci´˝arem poradników, majàcych nam pomóc np. w skuteczniejszej komunikacji, odstresowaniu si´, czy te˝ zachowaniu niemal olimpijskiej formy w wieku
60+. W gàszczu tych wielu pozycji wcià˝ jednak brakuje publikacji (zarówno tych naukowych, jak i przeznaczonych dla znacznie
szerszego grona odbiorców) z zakresu autoprezentacji i kreacji wizerunku, które podpowiada∏yby przys∏owiowemu Kowalskiemu
jak ma si´ ubieraç, by odnieÊç sukces, w jakich kolorach powinien
si´ nosiç, aby wywrzeç po˝àdane reakcje otoczenia.
Kolor, bo o nim traktuje niniejszy artyku∏, to niezwykle istotny i wymowny sygna∏ zwiàzany z naszych ubiorem, z nami samymi. Barwy, które w postaci ubraƒ przywdziewamy, sà odzwierciedleniem naszego nastroju, nastawienia, niezaspokojo-

2

nych potrzeb i osobowoÊci. Analizujàc oddzia∏ywanie barw,
warto wiedzieç, ˝e w przyrodzie dzielà si´ one na zimne – kojarzone z wodà, niebem o dzia∏aniu uspokajajàcym (np. kolor niebieski, zielony, fiolet i ich odcienie) oraz barwy ciep∏e przywo∏ujàce na myÊl s∏oƒce, ogieƒ, energetyzujàce (˝ó∏ty, czerwony, pomaraƒczowy i ich odcienie).
Kolory zimne budujà presti˝, uto˝samiane sà z odwagà i powagà, kolory metaliczne sà symbolem przepychu i bogactwa, natomiast barwy jaskrawe, ˝ywe to dynamizm, nowoczesnoÊç, aktywnoÊç, pastele zaÊ wyra˝ajà finezj´ i delikatnoÊç.
Majàc nawet t´ bardzo powierzchownà i podstawowà wiedz´
na temat wymowy kolorów, mo˝na stworzyç list´ barw, które najlepiej sprawdzajà si´ w Êwiecie biznesu.
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Na pierwszym miejscu tej listy powinien znaleêç si´ niebieski. Jest on jednà z barw podstawowych, której przypisuje si´
dzia∏anie uspokajajàce, a tak˝e wià˝e si´ go z màdroÊcià, intelektem, opanowaniem, niezawodnoÊcià. Ponadto kolor ten
wzbudza nasze zaufanie, nie dziwi wi´c fakt, i˝ to w∏aÊnie niebieski sta∏ si´ sztandarowym kolorem Êwiata polityki czy instytucji finansowych, gdzie na zaufaniu opiera si´ dzia∏alnoÊç
i sukces.
Podobnie sprawa ma si´ z kolorem granatowym. On tak˝e ma
w ludzkiej psychice bardzo pozytywne konotacje. To barwa intelektualistów, ludzi kompetentnych i odpowiedzialnych.
Fiolet od kilku sezonów robi prawdziwà furor´ w Êwiecie mody. Jak si´ okazuje jest on nie tylko twarzowy i elegancki, ale
uznawany jest tak˝e za kolor dyplomacji. Osoby si´gajàce po
ubrania w tym kolorze to indywidualiÊci, doceniajàcy pi´kno
i wartoÊci niepragmatyczne. Fiolet wiàzany jest tak˝e ze sferà duchowà i mistycznà. Stàd pojawia si´ w koÊcio∏ach katolickich
w okresie postu i adwentu – momentach refleksji i zadumy. Ponadto kolor ten t∏umi uczucie g∏odu, stàd warto jest si´ nim otaczaç, jeÊli mamy sk∏onnoÊç do podjadania i walczymy ze zb´dnymi kilogramami. Fioletowy oraz jego odcienie doskonale sprawdzajà si´ nie tylko jako bazowy kolor stroju, ale tak˝e jako barwny dodatek, np. krawat czy apaszka, dodajàc wówczas kreacji
splendoru i wytwornoÊci.
Kolejna pozycja na liÊcie kolorów zalecanych w biznesie to
szary (oraz jego pochodne: kobaltowy, stalowy, grafitowy itd.)
symbolizujàcy równowag´, wyciszenie, profesjonalizm, niezale˝noÊç, pewnoÊç siebie. Wybierany jest przez ludzi odpowiedzialnych i powa˝nych.

A co z czernià, tak powszechnà i lubianà? Odpowiedê jest jednoznaczna, nie jest to kolor biznesowy. Czerƒ ma w naszej kulturze negatywne konotacje, kojarzy nam si´ z pogrzebem, ˝a∏obà,
dlatego te˝ jest zarezerwowana dla sytuacji bardzo oficjalnych i nie
powinna byç nadu˝ywana na co dzieƒ.
Wiele kontrowersji budzi tak˝e kolor bràzowy. Dzi´ki stylistom od kilku sezonów wróci∏ on do Êwiata mody. Jednak˝e bràz
tak˝e nie jest kolorem biznesu. Symbolizuje on skromnoÊç oraz
bied´, z tych te˝ powodów nie poleca si´ go w sytuacjach, w których chcemy zaprezentowaç si´ jako osoby pewne siebie oraz
godne partycypowania w lukratywnych przedsi´wzi´ciach biznesowych.
Wymienione powy˝ej kolory (poza bràzem i czernià) sà akceptowane w wi´kszoÊci Êrodowisk pracy, stàd te˝ z du˝à Êmia∏oÊcià mo˝na poleciç je na okolicznoÊç rozmów o prac´, wystàpieƒ publicznych czy spotkaƒ z klientem.
Stworzona w artykule lista „biznesowych” barw mo˝e nieco
rozczarowaç Czytelnika, ze wzgl´du na jej d∏ugoÊç. Warto jednak pami´taç, ˝e w obr´bie danego koloru mamy cz´sto kilkadziesiàt jego odcieni, z których ka˝dy myÊl´ jest w stanie wybraç
coÊ dla siebie.
ZnajomoÊç symboliki i wymowy kolorów stanowi wa˝ny element skutecznoÊci osobistej cz∏owieka. Dzi´ki tej wiedzy mo˝emy w sposób Êwiadomy kszta∏towaç nasz wizerunek oraz z ∏atwoÊcià odczytywaç sygna∏y p∏ynàce ze Êwiata oraz pozawerbalne komunikaty wysy∏ane przez innych ludzi.
Kinga Strzelecka
doradca zawodowy
Biura ds. Absolwentów SGH

Ciekawe stanowiska – Compliance Officer
Obejmuje Pani stanowisko Compliance Officera (CO)
w jednej z wiodàcych instytucji finansowych – czym zajmuje
si´ taka osoba, co nale˝y do zakresu jej obowiàzków?
Cz´sto stanowisko Compliance Officera jest ∏àczone ze stanowiskiem Specjalisty ds. Ryzyka Operacyjnego (ORM) – jest
to po prostu praktyczne podejÊcie do zakresu i iloÊci obowiàzków na obu stanowiskach, mianowicie:
– Compliance Officer odpowiada za zgodnoÊç z regulacjami grupowymi oraz z przepisami prawa oraz normami etyki,
pilnuje, aby wszelkie niezb´dne procedury by∏y wdro˝one
i by∏y zgodne z ww. regulacjami;
– Specjalista ds. Ryzyka Operacyjnego sprawdza, czy procesy opisane w procedurach eliminujà ryzyko operacyjne,
tzn. czy sà dobrze u∏o˝one, uwzgl´dniajà kontrole, czy sà dla
firmy bezpieczne. Sprawdza te˝, czy procedury sà przestrzegane i analizuje przyczyny ich ewentualnego nieprzestrzegania.

Stanowisko CO/ORM jest stanowiskiem doÊç presti˝owym,
wysoko cenionym w firmie, dajàcym du˝à niezale˝noÊç. Na rang´ stanowiska wp∏ywa dodatkowo fakt, ze ka˝da zmiana procesu
w firma wymaga akceptacji CO/ORM. Ponadto osoby na moim
stanowisku zazwyczaj podlegajà bezpoÊrednio pod Zarzàd firmy.
Ró˝norodnoÊç procesów powoduje, ˝e praca jest ciekawa,
raz akceptuje si´ procedur´ dotyczàcà samochodów s∏u˝bowych, a za chwil´ np. proces sprzeda˝y – taka ró˝norodnoÊç
wymaga wiedzy, ale powoduje równie˝, ˝e cz∏owiek si´ nie
nudzi. Ponadto mobilizuje to do ciàg∏ej aktualizacji swojej
wiedzy, ciàg∏ego rozwoju w nowych obszarach.
Jakie kompetencje powinna posiadaç osoba, która chcia∏aby w przysz∏oÊci sprawowaç stanowisko Compliance Officera?

Co Pani uwa˝a za najtrudniejsze w pracy Compliance Officera?
Sprawdzanie pracy innych jest trudne, pracownicy nie zawsze reagujà na zarzuty profesjonalnie. Sytuacj´ utrudnia fakt,
˝e sprawdzamy prac´ swoich kolegów z pracy, potrzeba wi´c
du˝ej odpornoÊci oraz asertywnoÊci, ˝eby zyskaç pewien rodzaj odpornoÊci na tego typu sytuacje.

PewnoÊç siebie oraz asertywnoÊç pozwalajàce wskazywaç innym pracownikom niezgodnoÊci w ich dzia∏aniu,
jednoczeÊnie podejÊcie, dzi´ki któremu kierownicy b´dà
wspó∏pracowaç z CO/ORM w zakresie identyfikacji ryzyk
oraz analizy procesów. Cenna jest ponadto umiej´tnoÊç nawiàzywania dobrych kontaktów interpersonalnych oraz odpornoÊç na naciski i stres.
O swoim stanowisku opowiada∏a Katarzyna K. – Compliance Officer i Specjalista ds. Ryzyka Operacyjnego w jednej
z wiodàcych instytucji finansowych.

Jakie widzi Pani pozytywy pracy na tym stanowisku?
JeÊli uda si´ wdro˝yç jakieÊ uproszczenie w procesie, albo
u∏o˝yç proces w taki sposób, ˝eby by∏ dla firmy bezpieczny,
daje to wówczas bardzo du˝à wewn´trznà satysfakcj´.

Bardzo dzi´kuj´ za poÊwi´cony czas.
Marta Prokopek-PyÊk
doradca zawodowy
Biura ds. Absolwentów SGH

styczeƒ 2011

3

Integracja zespo∏ów pracowniczych
jako jeden z czynników sukcesu organizacji – cz. 1
Otoczenie, w którym dzia∏ajà obecnie organizacje, stawia
przed nimi coraz wi´ksze wymagania. Jest otoczeniem turbulentnym, w którym zachodzà nag∏e, trudne do przewidzenia zmiany,
które wywierajà stale rosnàcy wp∏yw na sukces lub przetrwanie
wspó∏czesnej organizacji. Organizacje, chcàc odnosiç sukcesy,
muszà dostosowywaç swojà strategi´ do zmian zachodzàcych
w otoczeniu. Muszà wi´c byç elastyczne. Cechà zapewniajàcà
elastycznoÊç jest ich szczup∏oÊç przejawiajàca si´ w koncentrowaniu dzia∏alnoÊci na jednym lub kilku powiàzanych przemys∏ach oraz wydzielaniu ze swojej dzia∏alnoÊci funkcji, które
w znaczàcy sposób wp∏ywajà na koszty ich dzia∏alnoÊci oraz procesów, które nie sà êród∏ami ich przewag konkurencyjnych.
Wa˝nà cechà organizacji sà równie˝ ich umiej´tnoÊci wspó∏dzia∏ania ze wszystkimi uczestnikami rynku, równie˝ z konkurentami. Powinny one poszukiwaç mo˝liwoÊci wspó∏dzia∏ania,
a nie konkurencji, zwiàzujàc porozumienia ze swoimi dostawcami, nabywcami oraz konkurentami, a tak˝e innymi podmiotami
wyst´pujàcymi w ich najbli˝szym otoczeniu. W ten sposób, wykorzystujàc zasoby innych organizacji, mogà rozwijaç swojà
dzia∏alnoÊç.
We wspó∏czesnych organizacjach wyst´pujà cz´sto sytuacje
problemowe, które sà zjawiskami bardzo z∏o˝onymi. Dotyczà
one zarówno strategii organizacji, jak i jej bie˝àcej dzia∏alnoÊci.
Istotnà sprawà jest szybkie i skuteczne ich rozwiàzywanie. Nierozerwalnie z wyst´pujàcymi problemami zwiàzana jest umiej´tnoÊç podejmowania racjonalnych decyzji. Z tych te˝ wzgl´dów docenia si´ znaczenie kapita∏u spo∏ecznego i zdolnoÊci
wzrostu wartoÊci organizacji tkwiàcej w ludziach i ich zdolnoÊci
do tworzenia unikalnych przewag konkurencyjnych. Coraz cz´Êciej przywiàzuje si´ du˝à wag´ do wiedzy goràcej, wynikajàcej
z kompetencji pracowników. Sà to umiej´tnoÊci ludzi nabyte poprzez: wykszta∏cenie, doÊwiadczenie zawodowe i ˝yciowe,
wsparte motywacjà do rozwiàzywania konkretnych problemów.
W sytuacji realizowania przez organizacj´ coraz bardziej z∏o˝onych celów oraz wyst´powania w niej skomplikowanych problemów, które wymagajà podejmowania szybkich decyzji w jej
dzia∏aniu, nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na prac´ zespo∏owà,
poniewa˝ przynosi ona pozytywne rezultaty. Spowodowanej jest
to nast´pujàcymi czynnikami:
– ka˝dy zespó∏ traktowany jako ca∏oÊç posiada wi´kszà
wiedz´ oraz wi´cej informacji na temat sytuacji problemowej
ni˝ pojedyncze osoby wchodzàce w jego sk∏ad, ka˝dy cz∏onek
zespo∏u posiada pewnà wiedz´, umiej´tnoÊci, doÊwiadczenie
oraz informacje dotyczàce problemu, które przekazuje innym
jego uczestnikom, wiedza
zespo∏u jest wi´ksza ni˝
suma wiedzy poszczególMiesi´cznik Stowarzyszenia
nych cz∏onków zespo∏u,
Absolwentów SGH
wynika to z tego, ˝e dzi´ki
dyskusji pojawiajà si´ noredaktor naczelny
Piotr Wachowiak
we informacje, o których
by nikt nie wiedzia∏;
redaktor prowadzàcy
– cz∏onkowie
zespo∏u
Anna Matysiak
majà
ró˝ne
poglàdy
na tetel. 22 564 98 36
mat mo˝liwoÊci rozwiàzania
e-mail: sasgh@sgh.waw.pl
danego problemu, przez co
zespó∏ redakcyjny
powstaje wi´cej wariantów
Krystyna Lewkowicz
jego rozwiàzaƒ;
Bartosz Majewski
– zespó∏ podaje krytyczOlga Biaduƒ
nej ocenie wszystkie waAdres redakcji
rianty, co ma istotny wp∏yw
Stowarzyszenie Absolwentów SGH
na wybór wariantu najlep„Absolwent”
szego z punktu widzenia
al. Niepodleg∏oÊci 162, pok. 133
wczeÊniej ustalonych kryte02-554 Warszawa
riów;

ABSOLWENT

– cz∏onkowie zespo∏u, uczestniczàc w procesie podejmowania
decyzji, bardziej uto˝samiajà si´ z wybranym wariantem i anga˝ujà si´ w jego realizacj´;
– w ka˝dym zespole mi´dzy cz∏onkami wyst´puje pewna konkurencja, co wp∏ywa na o˝ywienie i dynamizm dzia∏ania zespo∏u;
– cz∏onkowie zespo∏u, dokonujàc podzia∏u zadaƒ mi´dzy sobà
mogà szybciej i sprawniej realizowaç na∏o˝one cele.
W efektywnej pracy zespo∏u istotne znaczenie ma umiej´tnoÊç
wspó∏pracy cz∏onków zespo∏u. Ka˝da osoba zajmuje w obr´bie
zespo∏u jakieÊ miejsce i pe∏ni rol´ wynikajàcà z tego miejsca. Zespó∏ dà˝y zawsze do realizacji okreÊlonych celów i zadaƒ, które
akceptuje wi´kszoÊç jego cz∏onków. W ka˝dym zespole wyst´puje dà˝enie do ciàg∏oÊci i trwa∏oÊci. Ka˝dy zespó∏ posiada swojà
struktur´, która kszta∏tuje zachowania jego cz∏onków. Elementami struktury zespo∏u sà1:
Role, czyli zbiór oczekiwanych uk∏adów zachowaƒ, przypisywanych danej osobie.
Normy – wzorce dopuszczalnych zachowaƒ w zespole, akceptowane przez jego cz∏onków. Dzia∏ajà oni zgodnie z przyj´tymi
normami. Sà one wynikiem wspó∏dzia∏ania ze sobà cz∏onków zespo∏u i charakteryzujà ich zachowania. Normy grupowe mo˝emy
podzieliç na formalne, obejmujàce przepisy obowiàzujàce w danej organizacji, i normy nieformalne, akceptowane przez cz∏onków zespo∏u.
ZwartoÊç jest to stopieƒ, w jakim cz∏onkowie sà wzajemnie ze
sobà zwiàzani i w jakim odczuwajà motywacj´ do pozostawania
w zespole. Dla ka˝dego cz∏onka zwartoÊç oznacza stopieƒ atrakcyjnoÊci samego zespo∏u. Im wi´ksza jest atrakcyjnoÊç zespo∏u
dla jego cz∏onków, tym wi´ksze jest prawdopodobieƒstwo, ˝e jego cz∏onkowie ujednolicà swoje poglàdy, cele i normy. Im zespó∏
jest bardziej zwarty, tym jest bardziej stanowczy. Jego stanowczoÊç wyra˝a si´ mi´dzy innymi w sposobie przyjmowania nowych cz∏onków. Nowi cz∏onkowie, je˝eli nie zaakceptujà norm
zespo∏u, zostajà odtràcani. Zwarte zespo∏y sà bardziej konfliktowe, wynika to z wrogiego ich nastawienia do osób lub grup nienale˝àcych do danego zespo∏u.
Rozmiary zespo∏u wp∏ywajà na ca∏okszta∏t jego zachowaƒ.
Du˝e zespo∏y skutecznie zbierajà ró˝norodne dane. Je˝eli wi´c
celem zespo∏u jest zdobywanie informacji, du˝e zespo∏y zapewne b´dà skuteczniejsze. JednoczeÊnie jednak ma∏e zespo∏y potrafià lepiej wykorzystaç zebrane dane.
Sk∏ad grupy – wi´kszoÊç dzia∏aƒ zespo∏owych wymaga rozmaitych umiej´tnoÊci i ró˝nej wiedzy. Bioràc pod uwag´ ten warunek, mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e zespo∏y ró˝norodne – sk∏adajàce si´ z ró˝niàcych si´ osób – zapewne b´dà mia∏y bardziej
urozmaicone umiej´tnoÊci i informacje, a zatem b´dà skuteczniejsze ni˝ zespo∏y jednorodne.
Pozycja jest to ocena pod wzgl´dem presti˝u albo rangi zajmowanej w zespole. Praca przebiega lepiej, je˝eli pracownicy o wy˝szej pozycji inicjujà dzia∏ania pracowników o ni˝szej pozycji.
Wa˝ne jest, ˝eby cz∏onkowie zespo∏u uznawali hierarchi´ pozycji
za sprawiedliwà.
Z omówionej struktury zespo∏u wynika, ˝e sprawnoÊç zespo∏u
zale˝y w du˝ej mierze od stopnia jego zintegrowania. Cz∏onkowie
zintegrowanych zespo∏ów sà zaanga˝owani w ich dzia∏alnoÊç,
przez co bardzo dobrze wykonujà zadania. Wynika to przede
wszystkim z tego, ˝e w zespo∏ach zintegrowanych cz∏onkowie majà silne poczucie przynale˝noÊci do nich oraz w wi´kszym stopniu
mogà zaspakajaç swoje indywidualne potrzeby. Cele indywidualne co najmniej cz´Êciowo pokrywajà si´ z celami zespo∏owymi.
Zespo∏y zintegrowane sà bardziej kreatywne i przedsi´biorcze, poniewa˝ majà wi´ksze poczucie bezpieczeƒstwa.

Piotr Wachowiak
S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998,
s. 166–179.
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