
DZIEŃ 4.12.2018r. 

Spotkanie Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej rozpoczęło się od wizyty dyrektora 

Leroy Merlin w Jeleniej Górze Pana Jarosława Kujdy. W spotkaniu uczestniczyli: 

dr Magdalena Rękas oraz dr Jacek Welc. Spotkanie zaczęliśmy od prezentacji wcześniejszych 

projektów naszej firmy. Pan dyrektor Jarosław Kujda przedstawił swoje oczekiwania wobec 

projektu dotyczącego rozpoznawalności marki Leroy Merlin na jeleniogórskim rynku. 

Głównym celem spotkania było omówienie najważniejszych kwestii dotyczących przyszłej 

współpracy. Po spotkaniu z Panem dyrektorem Jarosławem Kujdą każdy dział przystąpił do 

swoich zadań. Dział Księgowości i Sekretariat zajął się bieżącymi obowiązkami. Dział analiz 

dyskutował na temat przyszłych prac dotyczących współpracy z Leroy Merlin. a dział promocji 

i rozwoju rozpoczął prace nad plakatem dla Leroy Merlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 11.12.2018r. 

Kolejny  dzień  pracy  w WSFK rozpoczęto od  spotkania  z  Panią  Dziekan Elżbietą Sobczak 

oraz dr Mają Jokiel i  omówienia bieżących spraw oraz potrzeb naszych pracowników. Dział 

Analiz opracowywał pytania do ankiety dla Leroy Merlin. Dział Promocji i Rozwoju na czele 

z kierownikiem działu Panem Patrykiem Prusinowskim zajął się bieżącymi obowiązkami oraz 

przygotowaniem zaproszeń na firmową wigilię dla Rady Nadzorczej. Dział Księgowości 

oprócz zajęć bieżących dopięła również sprawy związane z firmową wigilią, która odbędzie się 

13.12.2018r. 

 

 

 

Przygotowała 

Małgorzata Szymańska 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dzień 13.12.2018r.  Wigilia WSFK 

Ostatni spotkanie w 2018 roku pracownicy firmy spędzili razem przy wigilijnym stole. Po 

przygotowaniu wszystkiego, pracownicy dzielili się opłatkiem, po czym usiedli do kolacji.  

Pośród potraw pojawiły się takie dania jak: barszcz z uszkami oraz kutia. Pod koniec 

wigilijnego spotkanie kolędowaliśmy ciesząc się wspólnie spędzonymi chwilami. 

 

 

Przygotował 

Mariusz Olszewski  



Dzień 08.01.2019r. 

Spotkanie Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowe zaczęło się od spotkania z Panią 

Dziekan, dr Mają Jokiel oraz dr. Krawcem i omówieniem terminu szkolenia z Gratyfikanta GT 

oraz wstępne ustalenia wycieczki pracowników firmy do Warszawy. Tego dnia w nasze szeregi, 

2 dołączyło dwóch stażystów oraz studentka drugiego roku z kierunku Ekonomia. Dział 

Księgowości, Kadr i Sekretariatu wraz z dr. Krawcem pracował na programie Gratyfikant GT. 

Dział Analiz opracowywał pod opieką dr Mai Jokiel pytania do ankiety dla Leroy Merlin. Dział 

Promocji i Rozwoju zajął się bieżącymi obowiązkami, aktualizacją tablicy oraz zmianami 

kadrowymi na stronie WSFK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dzień 15.01.2019r. 

W tym dniu do WSFK zawitał przedstawiciel Leroy Merlin. Pracownicy, opiekunowie WSFK 

(Pani Dziekan dr hab. Elżbieta Sobczak prof. UE, dr Maja Jokiel, dr Jacek Welc) wraz z 

gościem – Tomaszem Chmielewskim, kontrolerem zarządzania w Leroy Merlin analizowali 

ankietę, która była przygotowywana przez ostatnich kilka spotkań. Później każdy z działów 

zajął się swoimi obowiązkami. Dział Analiz dopracowywał ankietę dla Leroy Merlin. Dział 

Promocji i Rozwoju aktualizował wiadomości na stronie WSFK. Dział Księgowości, Kadr i 

Sekretariatu zajął się bieżącymi obowiązkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dzień 22.01.2019r. 

Ostatnie styczniowe spotkanie w WSFK rozpoczęło się omówieniem wraz z Panią Dziekan 

spraw dotyczących ankiety dla Leroy Merlin, ponadto przywitaliśmy nowego pracownika 

WSFK Następnie każdy dział zajął się wcześniej ustalonymi obowiązkami. Dział Promocji i 

Rozwoju zajął się aktualizacją oferty rekrutacyjnej do WSFK oraz bieżącymi obowiązkami. 

Dział Analiz wprowadził techniczne poprawki do ankiety dla Leroy Merlin. Dział Księgowości, 

Kadr i Sekretariatu sporządził sprawozdanie oraz zajął się awansami pracowników firmy. 

 

 

Przygotował 

Mariusz Olszewski  


