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Każdego dnia menedżero-
wie podejmują istotne de-
cyzje wpływające na wyniki 
ich fi rm: decyzje operacyjne 
i strategiczne, krótko- i dłu-
goterminowe. Obecnie, po-
ziom kompleksowości 
procesów biznesowych po-
woduje, że właściwa ocena 
wpływu podejmowanych 
decyzji na wyniki fi rmy staje 
się coraz trudniejsza. Umie-
jętność przewidzenia kon-
sekwencji strategicznych 
decyzji dla wyników fi rmy 
i jej wyceny przez rynek ka-
pitałowy staje się kluczowa, 

gdyż to efekty fi nansowe de-
cyzji Zarządu są podstawą 
oceny fi rmy przez rynek.
Jak, zatem, w natłoku dużej 
ilości decyzji do podjęcia pra-
widłowo ocenić ich możliwe 
skutki? Jak właściwie ocenić 
wpływ obranej strategii na 
wyniki fi nansowe fi rmy?
Teorie zarządzania pod-
powiadają, że w procesie 
formułowania strategii i po-
dejmowania decyzji strate-
gicznych należy zbudować 
portfel opcji strategicznych, 
poddać je ustrukturyzowa-
nej ocenie oraz priorytetyza-
cji. Często mówi się o analizie 
scenariuszowej i modelowa-
niu fi nansowym.
Bazując na doświadczeniach 
ze zrealizowanych projek-
tów doradczych dla wielu 
fi rm oceniamy, że często 

przy formułowaniu strate-
gii tworzone są modele fi -
nansowe, które najczęściej 
na sztywno przyjmują okre-
ślone założenia i w mocno 
ograniczony sposób pozwa-
lają na symulację wyników. 
Problemem w codziennym 
wykorzystaniu takich mo-
deli jest mała dostępność da-
nych oraz to, że konieczne 
jest częste przebudowywanie 
całego modelu w odpowie-
dzi na dynamicznie zmienia-
jące się otoczenie fi rmy. 
Dodatkowo Zarząd rzadko 
ma czas, aby przy podej-
mowaniu kluczowych de-
cyzji czekać na nowe dane 
lub zmiany modelu, co po-
wodowało, że konieczne 
jest kolejne spotkanie a czas 
podjęcia decyzji wydłuża 
się, ich podstawą nie jest 
rzetelna analiza lecz w dużej 
mierze intuicja. 
Opisana powyżej sytuacja 
mimo, że powszechnie spo-
tykana w żadnym wypadku 
nie powinna być traktowana 

jako właściwy standard dzia-
łania. Podejmowanie decyzji 
bez znajomości wpływu na 
wyniki fi nansowe fi rmy nie-
sie ze sobą duże ryzyko.
Wielokrotnie mieliśmy moż-
liwość dyskutować z klu-
czowymi menedżerami lub 
bezpośrednio budować stra-
tegie rozwoju dla różnych 
organizacji. Rozmowy te po-
zwoliły nam dobrze zrozu-
mieć ich praktyczne potrzeby 
związane z planowaniem 
strategicznym i utwierdziły 
w przekonaniu, że mene-
dżerom często brakuje od-
powiedniego wsparcia 
narzędziowego szczególnie 
w obszarze planowania sce-
nariuszowego To właśnie 
planowanie scenariuszowe 
w strategii pozwala lepiej za-
symulować różne sytuacje 
rynkowe, lepiej zrozumieć 
potencjalne ryzyka a dodat-
kowo stymuluje do głębszych 
i wielowymiarowych prze-
myśleń a przez to prowadzi 
do lepszych decyzji.
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Kinga Markert – Przed-
miotem mediacji są, na 
przykład, wewnętrzne kon-
flikty pomiędzy zespo-
łami i departamentami, 
spory pracownicze, zbio-
rowe, konfl ikty z dostaw-
cami i kontrahentami czy 
pomiędzy członkami kie-
rownictwa lub partnerami 
w spółce.
Nie ma wielu formalnych 
zasad prowadzenia media-
cji, ale istnieją pewne za-
sady dobrej praktyki. Wiele 
z nich zostało włączonych 
do kodeksów etyki, jakie 
obowiązują mediatorów 

zrzeszonych w ośrodkach, 
czy stowarzyszeniach bran-
żowych. Zasady etyczne 
pracy mediatorów wynikają 
ze standardów prowadzenia 
mediacji i postępowania 
mediatorów, uchwalonych 
przez Radę do spraw Al-
ternatywnych Metod Roz-
wiązywania Konfliktów 
i Sporów przy Ministrze 
Sprawiedliwości w  r. 
Można się z nimi zapoznać 
odwiedzając stronę interne-
tową Ministerstwa, podam 
tu kilka przykładów. Decy-
zje podejmują strony, nigdy 
mediator. 

Konieczna pomoc
Mediator stara się udzie-
lić negocjatorom wszelkiej 
możliwej pomocy w dobro-
wolnym dojściu do poro-
zumienia i samodzielnym 
wypracowaniu rozwiąza-
nia. Może zasugerować 
stronom propozycje poro-
zumienia, ale tylko wów-
czas, gdy negocjacje utknęły 
w martwym punkcie. Także 
wówczas strony muszą same 
uzgodnić warunki ugody. 
Mediator musi zaakcepto-
wać cudzy wybór nawet, je-
śli go nie pochwala. Wolno 
mu ujawnić powierzone in-
formacje tylko wówczas, gdy 
życzą sobie tego strony. Me-
diator musi być postrzegany, 
jako bezstronny i neutralny, 
nie może być rzecznikiem 
żadnej ze stron ani konkret-
nego rozwiązania. 

Przedstawiciele 
różnych zawodów
Mediatorami są przedsta-
wiciele różnych zawodów 

– zazwyczaj prawnicy, psy-
chologowie, pracownicy 
socjalni, czy socjologo-
wie. Zgodnie z wytycznymi 
Rady, aby zacząć praco-
wać jako mediator, trzeba 
ukończyć minimum czter-
dziestogodzinne szkolenie 
spełniające standardy szko-
leń mediatorów. Następnie 
należy odbyć praktykę, pra-
cując pod kierunkiem do-
świadczonego fachowca lub 
pełniąc rolę ko-mediatora. 
Wiele szkół wyższych pro-
wadzi też kierunki studiów 

z zakresu rozwiązywania 
konfl iktów i mediacji. Nie 
zastąpi to jednak praktycz-
nego doświadczenia, zdoby-
tego pod okiem eksperta. 

Skromność i cierpliwość
Mediator powinien być 
osobą, która chce pomagać 
w rozwiązywaniu proble-
mów i przywracaniu po-
kojowych stosunków. Musi 
być cierpliwy i skromny; 
powinien zawsze zakła-
dać, że wie mniej o pro-
blemach i interesach stron 
oraz o „najlepszych rozwią-
zaniach”, niż osoby bez-
pośrednio zaangażowane 
w konfl ikt. Powinien umieć 
słuchać, zadawać pytania 
i wypowiadać swoje my-
śli, a także działać z równą 
skutecznością na płaszczyź-
nie emocji, jak na płasz-
czyźnie intelektu. Mediator 
musi szybko się uczyć, ana-
lizować dane i konstruować 
skuteczne procedury roz-
wiązywania problemów. 

Poczekać na zmianę 
okoliczności
Jednak nie wszystkie spory 
nadają się do mediacji lub 
mogą zostać szybko roz-
wiązane. Dobry mediator 
potrafi  zanalizować przy-
czyny impasu lub konfl iktu 
i zarekomendować najlep-
szą procedurę postępowania 
w danej sytuacji. Nie zawsze 
jest to mediacja. Czasem 
trzeba poczekać, aż zmienią 
się okoliczności i sytuacja 
będzie podatna na osią-
gnięcie porozumienia lub 
poświęcić więcej czasu na 
wymianę informacji i lep-
sze zrozumienie problemu, 
przed którym stają negocja-
torzy, zmobilizować środki 
i narzędzia nacisku, aby 
przeforsować porozumie-
nie lub zwrócić się do sądu 
o rozstrzygnięcie.

Autorka jest mediatorem, 
moderatorem i trenerem. Prowadzi fi rmę 

Markert Mediacje, oferującą usługi 
związane z rozwiązywaniem sytuacji 

kryzysowych i konfl iktowych w biznesie

Jak poradzić sobie z konfl iktem?
Coraz więcej 
przedsiębiorstw 
w Polsce, także 
spośród tych 
wiodących 
w rankingach fi rm 
odnoszących sukcesy, 
korzysta z mediacji 
przy rozwiązywaniu 
najprzeróżniejszych 
problemów i sporów. 

Wpływ strategii na wyniki fi rmy

W przypadku stanowisk w cor-
porate governance trudno jest 
określić najbardziej poszu-
kiwane wykształcenie. Do-
wolne studia, nastawienie na 
sukces, nieustanne poszerza-
nie wiedzy i determinacja, 
mogą doprowadzić do ta-
kiego celu kariery zawodo-
wej. Osoby na stanowiskach 

członków zarządu, członków 
rad nadzorczych i wyższej ka-
dry menedżerskiej w Polsce są 
najczęściej absolwentami stu-
diów ekonomicznych, prawni-
czych i politechnik. Niezbędne 
jest, aby kadra zarządzająca, 
która posiada tak dużą odpo-
wiedzialność za wyznaczanie 
kierunku rozwoju fi rm i ich 

kondycję fi nansową rozumiała 
wszystkie procesy biznesowe 
i występujące ryzyka. Dlatego 
rekomendowałabym, osobom 
planującym taką ścieżkę za-
wodową, ukończenie studiów 
ekonomicznych renomowa-
nych uczelni w kraju lub za 
granicą. Ważne jest również 
uzyskiwanie certyfi katów po-
twierdzających wiedzę w da-
nym obszarze czy też licencje 
doradców.

Przemysław 
Gacek, prezes 
Grupy Pracuj, 
do której należy 
portal Pracuj.pl

Pomijając czasem 
bardzo specyfi czne 
wytyczne dotyczące 
konkretnych zawodów 
czy branż, każdy 
menedżer powinien 

przestrzegać uniwersalnych zasad etycznych. Rola 
menedżera jest specyfi czna – bowiem powinien on 
dbać zarówno o dobro swoich pracowników, jak 
i pracodawcy, którego reprezentuje. Jednak próby 
sformułowania uniwersalnych zasad etycznych 
właściwych tylko dla menedżerów są z góry skazane 
na porażkę. Bardzo konkretnie można za to mówić 
o pojęciu etyki zawodowej, odnoszącej się do zasad 
postępowania danej grupy zawodowej. 
Odrębne kodeksy, formalne lub nie, mają na 
przykład prawnicy, nauczyciele czy psychologowie, 
a nawet konkretne organizacje zrzeszające osoby 
z danymi kwalifi kacjami. 
Na przykład w przypadku jednej z organizacji 
zrzeszających osoby chcące pracować w fi nansach 
lub zarządzać przedsiębiorstwem – nauczanie 
i promowanie profesjonalizmu, standardów 
moralnych i zachowań etycznych w biznesie było 
jednym z głównych celów, który przyświecał jego 
założycielom, już na początku XX wieku. Osoba 
chcąca zdobyć międzynarodową kwalifi kację 
organizacji musi zaliczyć moduł z etyki oraz 
przestrzegać Kodeksu Etycznego, który wyraźnie 
wskazuje, jakie działania są niegodne jej członka. 
Założyciele wyszli bowiem z założenia, że 
podejmowanie decyzji biznesowych w zgodzie 
ze standardami etycznymi jest równie ważne, jak 
wiedza i doświadczenie. Członkowie tego typu 
zrzeszeń muszą liczyć się z audytem swoich działań. 
Niestosowanie się w codziennej pracy do wytycznych 
organizacji może się wiązać nawet z wykluczeniem 
z ich szeregów.

Jak się kształcić dla potrzeb corporate governance?
Hanna Więcewicz, kierownik ds. rekrutacji, 
Manpower Professional Executive

Rola etyki w zawodzie 
menedżera

Mediator powinien 
być osobą, która 
chce pomagać 

w rozwiązywaniu 
problemów 

i przywracaniu 
pokojowych 

stosunków. Musi być 
cierpliwy i skromny


