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Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH
– IV rok dzia∏alnoÊci

Zdawaç by si´ mog∏o, ˝e program studiów dla seniorów rozpoczà∏ si´
w Szkole G∏ównej Handlowej zaledwie
wczoraj, a tymczasem 7 paêdziernika
2009 r. odb´dzie si´ inauguracja IV ju˝
roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH.
Tradycjà sta∏o si´, ˝e corocznie
UTW SGH proponuje s∏uchaczom nowe motto, które przyÊwiecaç b´dzie naszym dzia∏aniom w kolejnym roku akademickim.

Na rok 2009/2010 brzmi ono:
Realizujmy swoje marzenia – one
nigdy nie idà na emerytur´.
Cz´stà motywacjà do uczestniczenia
w wyk∏adach i innych zaj´ciach edukacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku
sà w∏aÊnie niespe∏nione marzenia, na realizacj´ których wczeÊniej brakowa∏o
czasu, mo˝liwoÊci, pieni´dzy…
Praca zawodowa, rodzina, wychowanie dzieci i wiele przyziemnych potrzeb
dnia codziennego wyznacza∏o inne priorytety. I nagle przysz∏a bezczynnoÊç,
nadmiar wolnego czasu, z którym nie
wiadomo co zrobiç, cz´sto tak˝e samotnoÊç, poczucie nieprzydatnoÊci. To
pierwszy krok do depresji, wykluczenia
spo∏ecznego.

Tymczasem ten etap ˝ycia mo˝e i powinien byç twórczy i pogodny. Teraz przyszed∏ czas na pasjonujàce przygody z naukà, j´zykami obcymi, Internetem, obcowanie ze sztukà, nowe znajomoÊci i pasje.
Wraz z niniejszym numerem „Gazety
SGH” i „Absolwenta” przesy∏amy
wszystkim cz∏onkom Stowarzyszenia
Absolwentów SGH pe∏ny wydruk programu UTW. Zapraszamy serdecznie do
uczestniczenia w wyk∏adach dost´pnych
bez koniecznoÊci zapisywania si´ do
UTW i wnoszenia jakichkolwiek op∏at.
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Nowy sk∏ad Zarzàdu
Stowarzyszenia
Wychowanków SGH
na kadencj´ 2009-2012
W dniu 25 czerwca 2009 r. odby∏o si´
walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Stowarzyszenia Wychowanków Szko∏y
G∏ównej Handlowej w Warszawie, na którym zosta∏ wybrany prezes i zarzàd na kadencj´ 2009-2012.
Zarzàd ukonstytuowa∏ si´ w sk∏adzie:

Prezes
– Piotr Wachowiak
Wiceprezes – Eliza Chilimoniuk-Przeêdziecka
Wiceprezes – Krystyna Lewkowicz
Wiceprezes – Jan Rybak
Skarbnik
– Teresa Topolska
Sekretarz
– Joanna Beta
Cz∏onkowie: – Olga Biaduƒ
– Bartosz Majewski
Komisja Rewizyjna ukonstytuowa∏a
si´ w sk∏adzie:

Program UTW SGH reprezentuje tak
wielkà ró˝norodnoÊç tematyki, ˝e ka˝dy
znajdzie dla siebie coÊ interesujàcego.
Oprócz wyk∏adów mo˝emy np. uczyç
si´ rysowania portretów pod kierunkiem
s∏awnej malarki, wziàç udzia∏ w turnieju
p∏ywackim, pograç w bryd˝a, obejrzeç
wystaw´ w Muzeum Woli albo zwiedziç
Kancelari´ Prezesa Rady Ministrów,
aby zobaczyç gdzie pracuje premier
Rzàdu RP.

Mo˝na wybraç si´ te˝ na piesze wycieczki krajoznawcze z Klubem Piechurów, zorganizowaç sobie wideokonferencj´ w Internetowym Klubie Seniora
lub pisaç wiersze w Klubie Poetów.
Zapraszamy tak˝e do korzystania
z zaprzyjaênionego z nami portalu inter-

Przewodniczàca
– Gra˝yna Chojnacka
Wiceprzewodniczàcy – Piotr Grzegorzewski
Sekretarz
– And˝elika Kuênar
Cz∏onkowie: – Leon Rajca
– Mieczys∏aw WrzeÊniak
netowego www.StarszakiPlus.pl, na którym znaleêç mo˝na wiele ciekawych informacji, ofert us∏ug zdrowotnych, a tak˝e forum hobbystyczne, dyskusyjne, porady prawne, kulinarne, turystyczne
i wiele innych.

AktywnoÊç intelektualna pozwala na
d∏ugo zachowaç dobre samopoczucie,
poprawia te˝ samoocen´, pozycj´ w rodzinie i spo∏eczeƒstwie.
Szkoda marnowaç czas, zapraszamy
do Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH,
bo tu spe∏niajà si´ marzenia, zarówno te
dawne, których nie uda∏o si´ urzeczywistniç, jak i te ca∏kiem nowe.
Krystyna Lewkowicz
Prezes UTW SGH
Fot. UTW

Spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu w Polsce
Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w taki sposób, aby minimalizowaç negatywne skutki oddzia∏ywania przedsi´biorstwa na Êrodowisko naturalne i spo∏eczne,
staje si´ jednym z jego kluczowych celów.
WartoÊç firmy nie zale˝y tylko od jej wyników finansowych, ale te˝ od jej kontaktów z interesariuszami, czyli wszystkimi
grupami, na które ma bezpoÊredni wp∏yw.
Do najwa˝niejszych interesariuszy zalicza
si´: akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych
i spo∏ecznoÊç lokalnà. Spo∏ecznie odpowiedzialny biznes to taki, który przynosi
zyski, przestrzega prawa, post´puje etycznie i wspiera spo∏eczeƒstwo. W artykule
zostanà przedstawione wyniki badaƒ, dotyczàce spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci
polskich przedsi´biorstw.
Jak Polacy i polskie przedsi´biorstwa
postrzegajà kwestie spo∏ecznie odpowiedzialnego biznesu?

Z badaƒ przeprowadzonych przez Pracowni´ Badaƒ Spo∏ecznych na zlecenie
Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy
Danone w 2005 roku wynika, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç Polaków (69%) postrzega
odpowiedzialny biznes jako uczciwe post´powanie wobec klientów, kontrahentów oraz pracowników. Wed∏ug 12% respondentów istotne jest zaanga˝owanie
spo∏eczne przedsi´biorstwa, a dla 11% –
realizacja jego podstawowych celów.
8% respondentów mia∏o trudnoÊci ze
zdefiniowaniem poj´cia „odpowiedzialny
biznes”1. Badania pt. Co powinna robiç
firma, aby zas∏u˝yç na miano spo∏ecznie
odpowiedzialnej?, przeprowadzone przez
Fundacj´ Komunikacji Spo∏ecznej, przedstawiajà nast´pujàce opinie Polaków na
temat spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu: prawie co czwarty ankietowany
uwa˝a, ˝e firma spo∏ecznie odpowiedzialna dobrze traktuje swoich pracowników,
15% wskazuje na to, i˝ firma powinna byç
przede wszystkim uczciwa. 10% respondentów zwraca uwag´ na to, ˝e firma spo∏ecznie odpowiedzialna powinna zapewniaç miejsca pracy oraz braç pod uwag´
dobro wspólne. Firma taka powinna równie˝ oferowaç wy˝sze wynagrodzenie
pracownikom (9%), nie wykorzystywaç
ich (6%) oraz p∏aciç podatki (6%). Zdaniem 5% respondentów powinna tak˝e
dbaç o ochron´ Êrodowiska, ochron´ zdrowia pracowników oraz wspieraç organizacje charytatywne2. Na podstawie przedstawionych badaƒ mo˝na stwierdziç, ˝e
dla Polaków firma spo∏ecznie odpowiedzialna to przede wszystkim taka, która
post´puje w sposób etyczny wobec swoich
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interesariuszy. W mniejszym stopniu respondenci zwracajà uwag´ na to, ˝e powinna podejmowaç dzia∏ania spo∏ecznie
po˝àdane.
W 2003 roku zosta∏y przeprowadzone
przez Fundacj´ Komunikacji Spo∏ecznej
pierwsze kompleksowe badania na temat
postaw konsumentów oraz liderów opinii
wobec koncepcji spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu. Pokaza∏y one, ˝e 76%
przebadanych kupuje produkty, kierujàc
si´ wizerunkiem spo∏ecznym producenta.
67% osób jest gotowych zap∏aciç za nie
wi´cej3. Z powy˝szych badaƒ wynika, ˝e
polski konsument przywiàzuje coraz
wi´kszà wag´ do tego, aby produkty, które
nabywa, by∏y wytwarzane przez przedsi´biorstwa odpowiedzialne spo∏ecznie.
Nieco inaczej problem spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu widzà przedstawiciele polskich przedsi´biorstw. Dla
wi´kszoÊci z nich pod poj´ciem „spo∏eczne zaanga˝owanie biznesu” kryje si´ finansowe i rzeczowe wspieranie celów
spo∏ecznych. W ten sposób myÊli prawie
70% przedstawicieli du˝ych firm, niewiele mniej ze Êrednich i prawie co drugi
z ma∏ych. 17% przedstawicieli badanych
firm za spo∏eczne zaanga˝owanie biznesu
uwa˝a wspieranie celów spo∏ecznych rzeczowo, tylko nieliczne firmy za dzia∏ania
w ramach spo∏ecznego zaanga˝owania
biznesu uznajà inwestycje w rozwiàzywanie problemów spo∏ecznych, dotykajàcych
firm´, pracowników, klientów bàdê
usprawnienie dzia∏alnoÊci firmy, zmiany
w procesach biznesowych4. Przedstawiciele polskich przedsi´biorstw uwa˝ajà, ˝e
spo∏ecznie odpowiedzialny biznes to taki,
który podejmuje dzia∏ania spo∏eczne na
rzecz otoczenia, w którym przedsi´biorstwo funkcjonuje. Mniejszà wag´ przywiàzujà oni do dzia∏aƒ na rzecz swoich
pracowników i ochrony Êrodowiska.
Analizujàc badania dotyczàce rozumienia idei CSR, mo˝na zauwa˝yç ró˝ne ciekawe spostrze˝enia. I tak np. niektórzy
twierdzà, ˝e dzia∏ania CSR to popularne
ostatnio narz´dzie marketingu i budowania wizerunku, oparte o czynnik zaanga˝owania spo∏ecznego lub dzia∏ania filantropijne, nieprzek∏adajàce si´ bezpoÊrednio
na pozycj´ firmy. Na uwag´ zas∏ugujà tak˝e odpowiedzi interpretujàce CSR jako remedium na niedawno przebyte kryzysy
i problemy w firmie lub sposób prowadzenia przedsi´biorstwa charakterystyczny
dla podmiotów dojrza∏ych5.
Dlaczego polskie przedsi´biorstwa
zacz´∏y si´ interesowaç spo∏ecznà odpowiedzialnoÊcià biznesu?

Odpowiedzi na to pytanie dostarczajà
nam badania przeprowadzone w 2008 roku przez Dom Badawczy Maison na zlecenie „Harvard Business Review Polska”
i CSR Consulting. Wynika z nich, ˝e presja otoczenia wobec sektora biznesu
w Polsce jest podstawowym czynnikiem,
który spowodowa∏ zainteresowanie si´
spo∏ecznà odpowiedzialnoÊcià biznesu
w zdecydowanej wi´kszoÊci firm (93,5%).
Na drugim miejscu by∏y zasady etyczne
(88,9%). Kolejnymi czynnikami by∏y:
– sprostanie oczekiwaniom pracowników (86%),
– poprawa reputacji (87,1%),
– sprostanie oczekiwaniom inwestorów
lub w∏aÊcicieli (80,7%),
– uzyskanie przewagi nad konkurencyjnymi firmami (74,3%)6.
Niestety, potrzeba wi´kszej przejrzystoÊci i wiarygodnoÊci dzia∏ania przedsi´biorstwa nie znalaz∏a uznania wÊród respondentów. Nie ma jej na liÊcie wa˝nych,
wskazywanych przez nich najcz´Êciej
czynników. Tylko 16% zadeklarowa∏o publikacj´ rocznego raportu CSR, który
mo˝na uznaç za jeden z podstawowych
elementów przejrzystoÊci wobec otoczenia. A na dodatek jako g∏ówny powód niepublikowania raportu respondenci podawali brak takiej potrzeby (41%). Mo˝na
wi´c stwierdziç, ˝e firmy widzà oczekiwania otoczenia dotyczàce dzia∏aƒ z zakresu
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu, ale
nie dostrzegajà jeszcze potrzeby przejrzystoÊci w tym zakresie.
Wyniki raportu Spo∏eczna odpowiedzialnoÊç w Polsce z paêdziernika 2007
roku pokazujà, i˝ ponad 50% badanych
firm nie ujawnia informacji na temat dzia∏aƒ w zakresie CSR (o ile w ogóle takowe
prowadzi). Zaledwie 25% przedsi´biorstw,
w tym 8 z 21 korporacji transnarodowych
i 2 z 16 du˝ych polskich firm, uznaje koniecznoÊç ujawniania informacji w zakresie dzia∏aƒ zwiàzanych z CSR oraz ma
ÊwiadomoÊç potrzeb dotyczàcych przejrzystego komunikowania o tego typu dzia∏aniach. WÊród przebadanych firm tylko
dwie polskie i dwie zagraniczne przygotowujà raporty ze spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu zgodnie z normà raportowania ustalonà w ramach inicjatywy Global
Reporting7. Jak widaç, przedsi´biorstwa
nie majà wystarczajàcej ÊwiadomoÊci, ˝e
wysoka transparentnoÊç mo˝e zniwelowaç
skutki pewnych nieprawid∏owoÊci w ich
funkcjonowaniu. Szybka reakcja przedsi´biorstwa na zaistnia∏y problem dotyczàcy
np. procesu produkcyjnego przestrzegania
procedur, jak równie˝ zagro˝enia dla Êro-
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dowiska, mo˝e zminimalizowaç w wi´kszym stopniu straty ni˝ w przypadku odkrycia tych uchybieƒ przez otoczenie.
Badania online, przybli˝ajàce percepcj´
CSR, które zosta∏y przeprowadzone w listopadzie 2006 roku wspólnie przez dwie
organizacje: Forum Odpowiedzialnego
Biznesu i Polskie Stowarzyszenie Public
Relations, wskaza∏y na nast´pujàce korzyÊci zwiàzane z prowadzeniem dzia∏aƒ
CSR: poprawa wizerunku firmy, wzmocnienie identyfikacji pracowników z przedsi´biorstwem, zrównowa˝ony rozwój otoczenia firmy i kraju. Mniej ni˝ 10% badanych wskazuje na zwi´kszenie rentownoÊci firmy. Zastanawiajàce jest to, i˝ 7% respondentów nie dostrzega ˝adnych korzyÊci p∏ynàcych ze spo∏ecznie odpowiedzialnego biznesu, a kolejne 7% z trudem wskazuje na jakiekolwiek pozytywne aspekty
dzia∏aƒ CSR8. Warto dodaç, ˝e przedsi´biorstwa zauwa˝ajà pozytywny wp∏yw
dzia∏aƒ w zakresie spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci na wizerunek firmy, który jest
jednym z kluczowych czynników ich sukcesu. Daje on z jednej strony mo˝liwoÊç
pozyskania dobrych pracowników, z drugiej zaÊ przyciàga du˝à liczb´ klientów.
Jakie sà g∏ówne bariery wdra˝ania
idei spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci do
polskich przedsi´biorstw?

Z badaƒ przeprowadzonych w 2004 roku przez Bank Âwiatowy na 154 firmach
w Polsce wynika, ˝e g∏ówne bariery na
drodze do wdra˝ania praktyk w zakresie
odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej biznesu to:
– brak odpowiednich przepisów,
– zbyt wysokie koszty,
– brak prze∏o˝enia na sukces finansowy,
– brak zaanga˝owania rzàdu,
– skupienie si´ na korzyÊciach krótkoterminowych9.
Z powy˝szych badaƒ wynika tak˝e, ˝e
przedstawiciele polskich przedsi´biorstw
do g∏ównych przeszkód wdra˝ania CSR
zaliczajà bariery zewn´trzne, zwiàzane
z brakiem wsparcia ich dzia∏alnoÊci w tym
zakresie przez parlament i rzàd, oraz bariery wewn´trzne, zwiàzane z funkcjonowaniem przedsi´biorstwa. Niepokojàcy jest
fakt, ˝e przedsi´biorstwa nie widzà jeszcze korzyÊci, jakie daje dzia∏anie spo∏ecznie odpowiedzialne, oraz ˝e brak jest d∏ugookresowej strategii ich dzia∏ania.
Jakie polskie przedsi´biorstwa sà
spo∏ecznie odpowiedzialne?

Interesujàce wyniki przynios∏o równie˝
badanie dotyczàce rodzaju firm spo∏ecznie
odpowiedzialnych. Odsetek firm spo∏ecznie odpowiedzialnych w du˝ych i ma∏ych
miastach by∏ bardzo zbli˝ony (odpowiednio: 38,8% oraz 37,1%), system odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej w ma∏ych firmach
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jest cz´Êciej spotykany ni˝ w du˝ych (odpowiednio: 44,6% i 38%), odpowiedzialnie post´puje jedynie 28,8% firm prywatnych i a˝ 53,6% firm paƒstwowych10. Poniewa˝ w ˝adnym z przedstawionych kryteriów sytuacja nie jest zadawalajàca, polskie przedsi´biorstwa powinny zintensyfikowaç dzia∏ania w tym zakresie.
W jaki sposób przejawia si´ dzia∏alnoÊç w zakresie CSR w polskich przedsi´biorstwach?

Odpowiedzi na to pytanie dostarczajà
badania przeprowadzone w 2006 roku
w 214 przedsi´biorstwach z regionu Êlàskiego. Najwi´ksza grupa firm pomaga
tylko finansowo (47%), tylko rzeczowo –
30,4% badanych przedsi´biorstw, nieliczne anga˝ujà si´ spo∏ecznie przez wsparcie
wiedzà i doÊwiadczeniem biznesowym,
a tak˝e poprzez bezpoÊrednie w∏àczanie
pracowników w dzia∏ania spo∏eczne na
zasadzie wolontariatu.
G∏ównymi odbiorcami dzia∏aƒ w ramach spo∏ecznego zaanga˝owania biznesu sà organizacje spo∏eczne (62%). Du˝a
cz´Êç przedsi´biorstw pomaga równie˝ instytucjom publicznym (50%). Prawie co
trzecia du˝a firma prowadzi dzia∏ania na
rzecz swoich pracowników i ich rodzin.
W tej grupie znalaz∏o si´ ponad 14% Êrednich przedsi´biorstw i 4% ma∏ych. Dzia∏ania z obszaru spo∏ecznego zaanga˝owania
biznesu sà sporadycznie kierowane do dostawców i klientów.
Obszar, w którym najcz´Êciej pomagajà
ma∏e firmy, to: pomoc spo∏eczna i us∏ugi
socjalne (60%) i edukacja (33%). Obszarami zainteresowania du˝ych i Êrednich firm
sà sport i rekreacja (odpowiednio 36%
i 38%), kultura (31% i 38%), a tak˝e pomoc spo∏eczna i us∏ugi socjalne, choç
w mniejszym stopniu ni˝ w przedsi´biorstwach ma∏ych. Ma∏ym zainteresowaniem
cieszà si´ ochrona zdrowia (16%) i ekologia oraz ochrona Êrodowiska (2%).
Wi´kszoÊç badanych przedsi´biorstw
podejmuje dzia∏ania spo∏eczne kilka razy
w roku (57%). Raz lub kilka razy w miesiàcu pomagajà najwi´ksze firmy. Ponad
po∏owa badanych przedsi´biorstw prowadzi dzia∏ania spo∏eczne d∏u˝ej ni˝ 10 lat11.
Ciekawych wyników dostarczy∏o badanie przeprowadzone przez Pracowni´ Badaƒ Spo∏ecznych w Sopocie na zlecenie
firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego
Biznesu12. Dzia∏alnoÊcià, która w najwi´kszym stopniu jest motywowana dobrem
spo∏ecznym, jest bezpoÊrednia pomoc
biednym, natomiast troska o rozwój pracowników zosta∏a uznana jako dzia∏anie,
które jest podejmowane przez przedsi´biorców do realizacji i osiàgania w∏asnych
korzyÊci.

Z powy˝szych badaƒ wynika, ˝e przedsi´biorstwa za ma∏o anga˝ujà si´ w dzia∏alnoÊç na rzecz swoich pracowników,
spo∏ecznoÊci lokalnej oraz dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z ochronà i promocjà zdrowia,
a tak˝e ochronà Êrodowiska. Pomoc ta
udzielana jest równie˝ zbyt rzadko.
Koncepcja spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu w Polsce nie jest jeszcze
szeroko rozpowszechniona. Przedsi´biorstwa powinny bardziej Êwiadomie
stosowaç jej zasady i efektywniej stosowaç jej narz´dzia. Mimo to obecnie
wiele przedsi´biorstw podejmuje ró˝ne
dzia∏ania majàce na celu nie tylko osiàgni´cie zysku, ale tak˝e realizacje celów spo∏ecznych i ekologicznych. Wiele firm dba o rozwój swoich pracowników, uczestniczy w akcjach charytatywnych, anga˝uje si´ w rozwój spo∏ecznoÊci lokalnej, dba o Êrodowisko
naturalne. Niestety firmy te najcz´Êciej
nie majà opracowanej strategii spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu. Dzia∏ania, które podejmujà w tym obszarze,
nie sà spójne oraz nie obejmujà wszystkich elementów zwiàzanych z odpowiedzialnym biznesem. Najcz´Êciej
przedsi´biorstwa podejmujà przedsi´wzi´cia, które majà powodowaç pozytywne ich postrzeganie.
Piotr Wachowiak
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Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
– negocjacje wynagrodzenia
ZapytaliÊmy kiedyÊ osoby szukajàce
pracy, jaki moment procesu rekrutacji
oceniajà jako najtrudniejszy. Wi´kszoÊç wskaza∏a na negocjacje wynagrodzenia. W dzisiejszym artykule postaramy si´ podpowiedzieç, co zrobiç,
aby nie by∏y one takie trudne.

Kluczem do sukcesu jest oczywiÊcie
dobre przygotowanie do takiej rozmowy.
Kandydaci zwykle mówià, ˝e przygotowali si´ i ˝e nie rozumiejà, dlaczego nie
dosz∏o do porozumienia z pracodawcà.
Niestety, zwykle przygotowywanie si´
do negocjacji p∏acowych polega na zapytaniu si´ znajomych, przyjació∏, jakie sà
zarobki na danym stanowisku. Jest to dobry sposób, lecz stanowczo niewystarczajàcy. Przygotowanie do negocjacji
wynagrodzenia z potencjalnym pracodawcà podzieli∏abym na kilka cz´Êci:
1. Analiza rynku wynagrodzeƒ –
sprawdê, jakie jest wynagrodzenie:
a) na takim samym lub podobnym
stanowisku w ramach tej samej bran˝y,
w jakiej dzia∏a Twój potencjalny pracodawca;
b) na stanowisku, którego profil jest
podobny do tego, na jakie jesteÊ rekrutowany (sta˝ pracy, wykszta∏cenie, doÊwiadczenie, dodatkowe umiej´tnoÊci;
cz´sto mogà wyst´powaç istotne ró˝nice w profilu, wp∏ywajàce na wysokoÊç
wynagrodzenia, np. znajomoÊç nietypowego j´zyka);
c) weê pod uwag´:
– wielkoÊç firmy (cz´sto im wi´ksza firma, tym wy˝sze p∏ace; dodatkowo wielkoÊç firmy mo˝e równie˝
wp∏ynàç na poziom specjalizacji danego stanowiska, np. handlowiec
w mniejszej firmie mo˝e zajmowaç si´
zarówno sprzeda˝à, jak i obs∏ugà
klientów; w wi´kszej – tylko sprzeda˝à, zaÊ obs∏ugà klienta zajmuje si´ ju˝
inny pracownik);
– lokalizacja firmy (im wi´ksze
miasto, tym wy˝sze zarobki),
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– jakie jest zapotrzebowanie w regionie na pracowników spe∏niajàcych
wymagania Twojego potencjalnego
pracodawcy.
2. Analiza swoich dotychczasowych
osiàgni´ç i mocnych stron:
a) wiedza i kompetencje:
– przygotuj
list´
zawierajàcà
np. programy, aplikacje, którymi pos∏ugujesz si´, j´zyki obce itp.;
b) doÊwiadczenie:
– wybierz kilka projektów, z których jesteÊ szczególnie dumny/dumna,
a których realizacja pomog∏a Ci zdobyç doÊwiadczenie, które mo˝esz wykorzystaç w przysz∏ej pracy.
W wykonaniu pierwszej analizy na
pewno pomogà Ci portale internetowe,
na których mo˝na znaleêç du˝o informacji na temat wynagrodzenia.
W pierwszej kolejnoÊci trzeba oszacowaç kwot´, w ramach której mo˝emy
negocjowaç wynagrodzenie. Wi´kszoÊç osób mo˝e stwierdziç, ˝e doskonale wie, ile zarabiajà osoby na podobnych stanowiskach – jednak bazuje na
dosyç du˝ym przedziale kwotowym,
który mo˝na doprecyzowaç, wykonujàc powy˝szà analiz´. Po jej wykonaniu, mo˝emy równie˝ dojÊç do wniosku, ˝e praca, o którà si´ staramy, nie
jest ju˝ dla nas tak atrakcyjna pod
wzgl´dem wynagrodzenia, jak wydawa∏o si´ na poczàtku. Natomiast anali-

tysfakcjonujàcy, czy te˝ nie. W takich
przypadkach zwykle radz´, aby oszacowaç swoje bie˝àce wydatki oraz wydatki planowane – w wyniku takich
kalkulacji otrzymujemy kwot´, poni˝ej
której wynagrodzenie mo˝emy uznaç
za nieatrakcyjne. Zapytani o oczekiwany poziom wynagrodzenia, oczywiÊcie
nie opowiadajmy ca∏ej historii naszych
analiz – wystarczy podaç kwot´. Je˝eli
pracodawca poprosi o wyjaÊnienie –
wykonane przez nas wczeÊniejsze analizy pomogà uargumentowaç nasze
stanowisko.

Jak widaç, negocjacje p∏acowe wymagajà solidnego przygotowania i wykonania okreÊlonej pracy. Niemniej
jednak jak w wi´kszoÊci przypadków –
dobre przygotowanie owocuje osiàgni´ciem sukcesu. Jak kiedyÊ ktoÊ powiedzia∏: „Nawet w s∏owniku najpierw
mamy has∏o praca, a dopiero póêniej
sukces”.
Roma G∏owacka
Mened˝er ds. Komunikacji
i Public Relations Randstad
Fot. Randstad
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za swoich dotychczasowych osiàgni´ç
i mocnych stron zwykle pomaga
w umocnieniu poczucia w∏asnej wartoÊci oraz przygotowaniu ewentualnych argumentów na pytanie: „dlaczego mielibyÊmy Pana/Panià zatrudniç?”.
M∏odzi ludzie, dopiero rozpoczynajàcy karier´ zawodowà, cz´sto majà
problem z ustaleniem, czy dany poziom wynagrodzenia jest dla nich sa-
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