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Zarządzanie w świecie kobiet

PProaktywność – od tego się zaczęło – to ja znala-
złam SAS, a nie SAS mnie. Podjęłam się budowy 
oddziału SAS w Polsce i na poważnie wzięłam się 
za realizację tego celu. Musiałam wszystko wy-
myślić sama – od czego zacząć, jakie stawiać cele 
krótko- i długofalowe, jakich współpracowników 
dobrać, jak kształtować relacje z nimi, jak efek-
tywnie działać. A kiedy w bardzo szybkim cza-
sie osiągnęliśmy wielki sukces rynkowy w Polsce 
i zaczęliśmy być stawiani za wzór w korporacji, 
uznałam, że tak ma pozostać – Polska ma wejść 
na stałe do grona najważniejszych oddziałów SAS 
na świecie. Dzięki pomysłom i innowacjom opra-
cowywanym i wdrażanym w Polsce od lat wie-
dziemy prym, osiągając świetne wyniki rynkowe, 
kreując ofertę produktów i rozwiązań, dzieląc się 
naszą wiedzą i dokonaniami z korporacją.

Wiara w człowieka

Nie umiem pytać się o zgody, najlepiej pracu-
ję, kiedy sama konstruuję rzeczywistość wokół 
siebie. Biorę pełną odpowiedzialność na swoje 
barki i potrafię całkowicie zaufać innym, że też 
ją wezmą od A do Z i dowiozą swój pomysł do 
pomyślnego końca. Swoim współpracownikom 

zapewniłam swobodę działania, z pełnym po-
parciem szefa, który wierzy w siły i możliwoś-
ci pracownika. Stało się to zalążkiem wyjątko-
wej kultury organizacyjnej, gdzie SAS daje nie-
mal nieograniczone możliwości działania tym 
osobom, które chcą brać stery w swoje ręce, rea-
lizować swoje pomysły i kreować bieg wydarzeń.

Stawianie ważnych celów

Wprowadzając nowoczesne technologie do Pol-
ski na początku transformacji kraju zobaczyłam 
ogromne efekty mojej pracy. Widziałam, jak wiel-
ką rolę w rozwoju bankowości w Polsce odegrał 
system sprawozdawczości obowiązkowej, który 
zbudowaliśmy w Narodowym Banku Polskim, jak 
ważne były systemy MIS (Management Informa-
tion System), które wdrożyliśmy w wielu bankach, 
jak BRE Bank i Pekao S.A., oraz jaką rolę w roz-
woju firm odegrały hurtownie danych wdrożone 
przez nas w PZU, Telekomunikacji Polskiej i u pra-
wie wszystkich nowo powstających operatorów 
telefonii komórkowej. Przez te wszystkie lata 
SAS w Polsce buduje ważne systemy dla sekto-
ra publicznego i firm wszystkich branż. Informa-
tyka to dziedzina, w której można niesamowicie 
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przełożyć wiedzę i talent ludzi na poprawę efek-
tywności działania państwa i gospodarki – po-
przez poprawę działania instytucji i firm.

Kobiety w SAS Institute Polska

Obecnie w SAS Institute Polska zatrudniamy 
33 proc. kobiet, a na stanowiskach menedżer-
skich jest ich 37 proc. W odniesieniu do średnich 
w branży informatycznej, zarówno w kraju, jak 
na świecie, zdecydowanie wyróżniamy się na 
plus. Te wskaźniki najlepiej pokazują, że kobie-
ty są w SAS Institute chętnie zatrudniane i rów-
nież promowane na stanowiska menedżerskie.
Z naszych doświadczeń wiemy, że kobiety dosko-
nale sprawdzają się w rolach szefów projektów 
i zespołów, jak i zawodach informatycznych – pro-
gramistów, analityków. Zauważamy, że udział ko-
biet w projektach jest często gwarancją lepszej ko-
munikacji z klientem, obserwujemy ich naturalne 
predyspozycje do porządkowania całości infor-
macji i brania pełni odpowiedzialności na swoje 
barki. Dlatego staramy się utrzymać trend wzro-
stowy w zakresie zatrudniania kobiet w SAS, co 
nie jest takie proste, zważywszy, że na kierunkach 
informatycznych studiuje coraz mniej dziewcząt.

Zarządzanie a płeć

Moim zdaniem w zarządzaniu ludźmi nie ma ste-
reotypów i nie można niczego uogólnić. Każdy 
człowiek, niezależnie od płci, ma inny charakter, 

sposób postrzegania rzeczywistości, podejście do 
życia i pracy, poziom jakości indywidualnej. Przez 
wiele lat obserwuję, że często zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni potrafią być wybitni w tych samych 
rolach zawodowych. Tak samo często kobietom 
jak mężczyznom coś się nie udaje, czy w ogóle nie 
sprawdzają się w konkretnych zadaniach. Mene-
dżer musi umieć dostosować styl zarządzania do 
tylu parametrów każdego człowieka, że sprawa 
płci pozostaje naprawdę na dalszym planie. Jedno, 
o co warto zadbać w zarządzaniu różnymi płcia-
mi, to równe traktowanie obydwu. Pamiętajmy, 
że przez wiarę w człowieka, stawianie ambitnych 
wyzwań i uczciwe rozliczenie efektów jego pra-
cy menedżer dodaje pracownikowi skrzydeł i wy-
zwala energię, która niesłychanie buduje i pracow-
nika, i menedżera, i firmę. Kobietom może częściej 
niż mężczyznom ta wiara w siebie jest potrzebna.■
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