
 
 
 
 

Sprawozdanie z działalności Wirtualnej Studenckiej Firmy 

Konsultingowej za miesiąc listopad 

 

06.11.2018 

Dzień ten był pierwszym dniem pracy nowego zespołu. Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego 

przywitania nowych pracowników przez Panią Dziekan Elżbietę Sobczak. Pani Dziekan przedstawiła jak 

wygląda współpraca i wsparcie ze strony Rady Nadzorczej i opiekunów firmy. Następnie Zarząd 

przedstawił strukturę i kulturę pracy. Kierownicy wprowadzili nowych pracowników w system działania  

poszczególnych działów. Przedstawili czym dany dział będzie się zajmował w przyszłości.  

 

13.11.2018 

Praca tego dnia ukierunkowana była na działania związane z promocją firmy. Dział analiz zajął 

się robieniem zdjęć nowego zespołu. Została uporządkowana tablica obok Ekonomicznej Pomarańczy. 

Pojawiła się na niej struktura firmy uzupełniona o aktualne zdjęcia kierowników i pracowników. Na 

tablicy znalazły się również zdjęcia z poprzednich dni pracy. Pracownicy zajęli się projektem wizytówek 

Zarządu oraz kierowników poszczególnych działów. Powstał również nowy plakat promujący firmę. 

Dział analiz zaktualizował ofertę firmy dostosowując ją do możliwości nowego zespołu. Dzień pracy 

zakończył się podsumowaniem przez Panie Prezes.  

 

 

 

 



 
 
 
 

20.11.2018 

Po utworzeniu nowego zespołu przyszedł czas na integrację w formie warsztatów, które 

poprowadziła Pani dr Agnieszka Połomska–Jasienowska, która między innymi specjalizuje się w 

psychologii i kontaktach społecznych.  Zajęcia przebiegły w przyjaznej atmosferze, a firmowe więzi 

zostały umocnione. Dzięki tym warsztatom pracownicy zrozumieli istotę współpracy pomiędzy 

działami. Po zakończeniu szkolenia każdy z działów zajął się swoimi zadaniami.  

 

Dział Promocji i Rozwoju wprowadzał poprawki związane ze stroną internetową WSFK. Z kolei 

Dział Księgowości zajął się sprawami bieżącymi oraz porządkowaniem dokumentacji nowych 

pracowników. Najliczniejszy z działów, czyli Dział Analiz udoskonal swoje umiejętności poprzez 

rozwiązywanie skomplikowanych zadań, które stanowiły nie lada wyzwanie dla  stawiających swoje 

pierwsze kroki w nowym miejscu pracy młodszych analityków, jednakże pod doświadczonym okiem 

starszych kolegów zadanie to zostało wykonane sprawnie i efektywnie.  

 

27.11.2018 

Kolejny dzień pracy w WSFK rozpoczęto od spotkania z Panią Dziekan i omówienia bieżących 

spraw oraz potrzeb naszych pracowników. Następnie głos zabrała była wiceprezes firmy Joanna 

Łyszkiewicz. Opowiedziała ona o zasadach działania firmy oraz o współpracy między pracownikami. W 

dalszej części dnia odbyły się warsztaty na temat Zarządzania Czasem przeprowadzone przez dr Maję 

Jokiel. Podczas warsztatów wykonywaliśmy ćwiczenia, dzięki którym dowiedzieliśmy się jak efektywnie 

wykorzystywać własny czas, jakim typem pracownika jesteśmy oraz kiedy jesteśmy najbardziej 

wydajni. Podsumowanie wszystkich ćwiczeń w formie analizy SWOT pokazało nam nasze mocne i słabe 

strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z naszego otoczenia. Reszta spotkania została przeznaczona 

na bieżące sprawy organizacyjne. 

Sprawozdanie sporządzili: Joanna Nawrocka, Damian Policht, Jakub Demski, Maciej Ejsmont 


