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TREŚĆ ARTYKUŁU:
Jaki jest Pani przepis na skutecznego menedżera?

Zanim zostałam menedżerem, pracowałam jako
konsultant IT. Obejmując rolę lidera, zastanowiłam się, za jakim szefem chciałam iść, będąc na operacyjnym
stanowisku. Odpowiedź była prosta: takim, który zaraża pozytywną energią. To, że lubię swoich klientów i
miejsce, w którym pracuję, uwielbiam mój zespół i świetnie rozumiemy się z pozostałymi menedżerami,
wpływa na to, że motywacja pojawia się automatycznie każdego dnia.
Co najbardziej pcha Panią do działania?
Nawet najmniejsze docenienie sprawia, że mój entuzjazm i zaangażowanie znacznie się zwiększają. Przejęcie
nowego zespołu lub nowego projektu, poważna zmiana w organizacji mojej bądź klienta – generalnie nowe
wyzwania wpływają na pobudzenie mojej energii. Ukierunkowuję się wtedy na rozwiązywanie problemów i
podejmowanie proaktywnych działań. Wyjście ze strefy komfortu i przekraczanie swoich granic bardzo wpływa
na rozwój.
Jakie osiągnięcia dają Pani największa satysfakcję?
Jestem dumna z tego, że w wieku 27 lat zarządzam z sukcesem ponad 25-osobowym zespołem, opiekuję się
największym klientem (a zarazem projektem) w mojej organizacji), wspierając go w 12 krajach. Potrafię znaleźć
też czas na moje hobby, którym jest praca na uczelni i dzielenie się wiedzą z innymi ludźmi. Kilkakrotnie
zostałam nagrodzona przez jedną z największych firm branży IT za wsparcie i rozwój społeczności konsultantów
i programistów IT w Polsce. Łączę pracę, rolę wykładowcy i studiuję MBA. Przy tym wszystkim udaje mi się
realizować moje największe marzenia podróżnicze kilka razy w roku. To wszystko sprawia, że jestem naprawdę

spełnioną i szczęśliwą osobą.
Dlaczego wybrała Pani studia MBA?
Wybrałam MBA w WSB, bo uczelnia przykłada bardzo dużą wagę do poziomu satysfakcji uczestników ze
studiowania. Dodatkowym bodźcem był fakt, że studia MBA-PM to efekt współpracy z zewnętrzną organizacją
– firmą EY, należącą do wielkiej czwórki. Już po pierwszych zjazdach wiem, że była to jedna z najlepszych
decyzji, które dotychczas podjęłam. Poziom zajęć jest bardzo wysoki, a prowadzący starannie dobrani. Od
pierwszych zajęć grupa bardzo się zintegrowała, nie spodziewałam się, że spotkam tutaj tak fantastycznych
ludzi. Różnorodność osób w grupie pozwala na cenne dyskusje, wymianę zdań i doświadczeń. Mimo że jesteśmy
z różnych branż, potrafimy znaleźć wspólny język.
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