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Inicjatywa i poczucie 
odpowiedzialności  
za własny sukces 
Rozmowa z Anną Muszyńską,  
Dyrektorem Sektora Ubezpieczeń w SAS Institute 

Rozpoczęła Pani pracę w SAS od stanowiska 
młodszego konsultanta. Obecnie należy Pani  
do grona Executive Team w SAS i jako dyrektor 
Business Unitu zarządza Pani zespołem współ-
pracującym z sektorem ubezpieczeń.  
Co przesądziło o awansie?
W SAS zdobywałam doświadczenie w zakresie ścieżki 
konsultingowej, obejmując kolejno stanowiska kon-
sultanta, kierownika projektów, następnie consulting 
managera. Dążyłam do realizacji stawianych mi celów, 
ale przede wszystkim lubiłam wychodzić poza schemat 
i przydzielone mi zadania, być kreatywna, szukać tema-
tów, które z jednej strony mnie interesowały, a z drugiej 
materializowały się w postaci przychodów dla firmy 
i wpływały na jej ogólny wynik biznesowy. 

Zawsze czułam się odpowiedzialna za budowanie po-
zycji SAS na rynku polskim – jako dostawcy rozwiązań 
biznesowych oraz platformy technologicznej. Sądzę, że 
to zaangażowanie przełożyło się na wiarygodność, jaką 
zbudowałam w zespole SAS oraz po stronie klientów.

Czy dzisiaj taki model kariery – od młodszego kon-
sultanta po stanowisko menedżerskie –  jest w SAS 
nadal możliwy?
Nic się nie zmieniło – aż 95% stanowisk kierowni-
czych w firmie stanowią awanse wewnętrzne – ale 
nadal trzeba mieć świadomość potrzeb pracodawcy 
i łączyć je z własnymi aspiracjami. SAS daje możli-
wość działania i rozwoju osobom, które nie boją się 
brać steru w swoje ręce i mają odwagę wpływać na 
kierunek, w którym podąża firma. Mamy szeroki 
wachlarz możliwości rozwoju w kierunku pozycji 
eksperckich, czy to w technologii czy w obszarach 
branżowych dla osób, które preferują taki model ka-
riery. Jesteśmy firmą międzynarodową, mamy okazję 
dzielić się naszym doświadczeniem w projektach 
w innych krajach, mamy w firmie przykłady karier 
w strukturach globalnych SAS.

Warto dołączyć do naszej firmy, będąc jeszcze stu-
dentem. Osobom, które zaczynają u nas pracę od stano-
wiska młodszego konsultanta, najczęściej absolwentom 
Akademii Młodych Talentów SAS, dajemy możliwość 
szybkiego rozwoju i specjalizacji. Odbierając dyplom 
mają stabilną pracę, doświadczenie w realizacji 
ciekawych projektów, a wkrótce staną się cenionymi 
ekspertami lub menedżerami.

Czego konkretnie można się nauczyć w SAS?
Jesteśmy liderem rozwiązań analitycznych, np. nasza 
oferta dla sektora ubezpieczeń jest uznawana przez 
rynek jako najbardziej kompleksowa i dojrzała. Są to 
rozwiązania obejmujące m.in. systemy do zarządzania 
ryzykiem, relacjami z klientem, wsparcia sprzedaży, 
do wykrywania nadużyć, planowania i budżetowania, 
alokacji kosztów działań. Są one w obszarze inwestycji 
zarówno w okresie prosperity, jak i w czasach kryzysu. 
Myślę, że w unikalny sposób łączymy technologię 
z realizacją potrzeb biznesowych. Nierzadko stajemy 
się pionierami w danym obszarze rozwiązań. Praca 
na froncie – bezpośredni kontakt z klientem, jego wy-
maganiami, oczekiwaniami, różnorodność projektów, 
zarówno pod kątem tematyki, jak i skali, wraz z moż-
liwością wymiany wiedzy z zespołem projektowym 
klienta – daje poszczególnym pracownikom szansę 
na rozwój w wielu płaszczyznach: wiedzy branżowej, 
technologicznej, skutecznej realizacji projektów, zarzą-
dzania zespołem, komunikacji.

Czy oprócz bezpośredniego wykonywania zadań 
rozwój pracowników w firmie jest wspierany w inny 
sposób?
W SAS posiadamy swoisty „wewnętrzny uniwersytet” 
złożony z kilku elementów: Centrum Szkoleniowe, 
które prowadzi szkolenia technologiczne i statystyczne 
dla naszych pracowników, opracowane wymagania 
kompetencyjne dla każdej ścieżki kariery w każdej 
linii rozwojowej – technologicznej, biznesowej czy 
projektowej – oraz program wymiany wiedzy, w któ-
rego ramach dzielimy się doświadczeniami i wiedzą 
z projektów, plus szkolenia zewnętrzne. Jest realizowany 
również program mentoringu dedykowany dla nowych 
lub awansowanych pracowników. Jest to wsparcie ze 
strony doświadczonego pracownika i onbording – cykl 
szkoleń wprowadzających w rolę. Podczas tzw. rozmów 
rocznych podsumowywane są osiągnięcia pracownika, 
opracowywane są cele na kolejny rok oraz indywidual-
ny plan rozwoju dla każdego pracownika. Plan rozwoju 
wspierany jest wynikami oceny 360 stopni, w której 
współpracownicy wskazują nam obszary rozwojowe 
oraz nasze talenty. Oczywiście, narzędzia nie są najważ-
niejsze. Najważniejsza jest chęć ciągłego doskonalenia 
się, wykorzystania nowych możliwości i podejmowanie 
inicjatywy. 

Czego oczekuje Pani od kandydatów do pracy?
Zaangażowania, odpowiedzialności i umiejętności 
społecznych pozwalających zarówno na płynną integrację 
z zespołem, jak i bezpośrednie kontakty z naszymi  
klientami. W przypadku konsultantów biznesowych  
– wiedzy i doświadczenia branżowego, ale też rozumienia 
świata IT. W przypadku konsultantów technologicznych 
– wykształcenia informatycznego zdobytego na sprawdzo-
nych uczelniach oraz znajomości popularnych na rynku 
technologii. Nierzadko od naszych konsultantów klienci 
oczekują wsparcia informatycznego nie tylko w obszarze 
technologii SAS. 

Jakie umiejętności ceni Pani najbardziej u swoich 
współpracowników? 
Odpowiedzialność, zaangażowanie i skuteczność 
działania. Każdy z nas lubi współpracować z osobami, 
którym można zaufać, których udział w danej inicjaty-
wie będzie gwarancją sukcesu. Dodatkowo ważne jest, 
abyśmy potrafili dawać współpracownikom konstruk-
tywną informację zwrotną o wykonanym zadaniu czy 
projekcie – zarówno tę pozytywną, wskazując mocne 
strony, jak i pokazując obszary do rozwoju. 

Co wyróżnia SAS jako pracodawcę?
Przy dużej skali firmy nadal utrzymujemy klimat rodzinnej 
atmosfery. Sprzyja temu niska rotacja, długoletnie staże na-
szych najlepszych pracowników, otwartość w codziennych 
kontaktach, brak barier komunikacyjnych. Dzięki temu 
każdego w firmie możemy traktować indywidualnie, i to 
jest najbardziej doceniane w naszym zespole. Znamy każ-
dego z pracowników z imienia, nazwiska i jego sukcesów. 
A sukcesy, wysiłek i zaangażowanie naszych pracowników 
są adekwatnie wynagradzane. U nas talent nie może zostać 
niezauważony, z drugiej strony nie prowadzimy nikogo za 
rękę, dajemy narzędzia i pole do rozwoju, ale każdy sam 
bierze odpowiedzialność za własny sukces.

Dziękujemy za rozmowę 
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