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Wspó czesna gospodarka wymusza zmiany w Þ rmach, tak e w postrzeganiu roli 

i kompetencji mened era. Zmieniaj ca si  struktura kulturowa i pokoleniowa zatrudnio-

nych pracowników czyni niezb dnym u wiadomienie przez mened era jego cech i kom-

petencji. Sk adaj  si  one na po dany proÞ l, który sprosta oczekiwaniom wymagaj cego 

rynku. W artykule podj to prób  okre lenia takiego proÞ lu kompetencji mened era, który 

z jednej strony b dzie z sukcesem realizowa  cele Þ rmy i budowa  wizerunek pracodawcy 

XXI wieku, dbaj cego o relacje oraz wdra aj cego zasady dobrej komunikacji, a z drugiej 

strony b dzie mia  wiadomo  samodoskonalenia i ci g ego rozwoju.

S owa kluczowe: kompetencje, mened er, proÞ l kompetencji, zarz dzanie

Wprowadzenie

Nieustanne zmiany zachodz ce w dynamicznie rozwijaj cej si  wspó -

czesnej gospodarce budz  zaciekawienie i skupiaj  wzmo on  uwag , ale 

przede wszystkim wymagaj  intensywnych dzia a  ze strony kadry za-

rz dzaj cej w otoczeniu zewn trznym i wewn trznym Þ rm. Organizacje 

znajduj  si  bowiem pod wp ywem szybkiej dezaktualizacji wiedzy, zró -

nicowania kulturowego, zmieniaj cej si  struktury zatrudnienia, globalnej 

konkurencji oraz gwa townych zmian technologicznych. Zmiany te s  god-

ne zainteresowania równie  dlatego, e powoduj  przeobra enia w organi-

zacjach, zarówno pod wzgl dem technologicznym, jak i w zakresie zarz -

dzania czy kierowania zespo ami ludzkimi. 

Ewa Podlewska
Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa we W oc awku
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Spo ecze stwa produkcyjne przekszta caj  si  w spo ecze stwa informacyj-

ne, a organizacje tradycyjne w organizacje wiedzy, co powoduje, e najwa niej-

szym czynnikiem produkcji staje si  informacja, a kluczowym zasobem kapita  

ludzki. Powy sze przeobra enia wymagaj  zapewnienia kadry mened erskiej 

i pracowniczej o odpowiedniej jako ci, gwarantuj cej realizacj  celów.

Aby sprosta  wymaganiom turbulentnego otoczenia, niezb dna jest ewa-

luacja metod zarz dzania. Klasyczne i tradycyjne teorie zarz dzania ulegaj  

obecnie znacznej modyÞ kacji. Autorytarne, sztywne formy kierowania oraz 

hierarchiczne struktury w adzy nie znajduj  ju  miejsca w nowoczesnych Þ r-

mach. Tzw. twarde zarz dzanie przejawia si  przede wszystkim w przestrze-

ganiu procedur przepisów, doborze rodków do realizacji zadania czy opraco-

waniu planów dzia a . Wa ne s  te : skrupulatne wype nianie kwestionariuszy 

ocen pracowniczych, zarz dzanie i organizacja pracy w asnej oraz zespo u.

Na rynkowy sukces Þ rmy sk ada si  jednak szereg czynników, mi dzy 

innymi aktualna sytuacja gospodarcza, popyt na oferowan  us ug  czy pro-

dukt, cena. Niezale nie od rodzaju warunków czy czynników niew tpliwie 

na ich kszta towanie i sukces ma wp yw kadra zarz dzaj ca. Jej kluczo-

wym zadaniem jest osi gni cie zamierzonego wyniku przez odpowiedni  

organizacj  pracy i mobilizowanie podleg ych pracowników. 

W obliczu permanentnych zmian wspó czesnym mened erom nie jest 

atwo sprosta  wszystkim wymaganiom. Zakres realizowanych przez nich 

obowi zków, preferowanych zachowa  i posiadanej wiedzy ci gle wzra-

sta, co powoduje, e pe nienie funkcji mened era wymaga po czenia wie-

lu umiej tno ci, do wiadczenia i zdolno ci.

Jednym z wyzwa  dla wspó czesnej kadry jest zatrudnianie i utrzymanie 

skutecznych w dzia aniu pracowników. Fundamentem przewagi konkurencyj-

nej na rynku jest optymalne dzi ki odpowiedniemu sposobowi zarz dzania za-

anga owanie w prac  tych osób. Najwy sz  wag  ma dostrze enie potencja u 

pracowników, przejawiaj cego si  w kreatywno ci oraz wysokiej wydajno ci 

i efektywno ci pracy. Stworzenie takiego zespo u nie nale y do atwych za-

da . Jest jednak mo liwe do osi gni cia dzi ki mened erowi, który prezentuje 

odpowiedni proÞ l kompetencji. Ma wiadomo  zmieniaj cego si  otoczenia, 

wie, jak  obecnie powinien pe ni  funkcj  i jak post powa , aby zatrzyma  

dobrego pracownika w Þ rmie. Zna i wie, jakie stosowa  narz dzia, aby indy-

widualnie dopasowa  je do osobowo ci zatrudnionych.
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Celem opracowania jest próba wskazania na podstawie przegl du lite-

ratury informacji publikowanych w ró nych ród ach i do wiadcze  prak-

tycznych autorki ewolucji proÞ lu kompetencji i konieczno ci zmiany roli 

mened era funkcjonuj cego w organizacjach XXI wieku.

Wyznaczniki kompetencji mened erskich

Poj cie „kompetencje” ma wiele interpretacji. Zgodnie z deÞ nicj  S ow-

nika j zyka polskiego PWN kompetencje to „zakres wiedzy, umiej tno ci 

i do wiadczenia”. „Rozumie si  [je] jako posiadanie wiedzy i do wiadcze-

nia, które umo liwiaj  prawid owe wype nianie obowi zków i podejmo-

wanie w a ciwych decyzji”1. 

Kompetencje mened erskie natomiast posiadaj  osoby o wymaganych 

kwaliÞ kacjach, wyra aj ce gotowo  do ponoszenia odpowiedzialno ci, 

którym udziela si  pe nomocnictwa do samodzielnego, szerokiego dzia ania. 

„Z kompetencjami kadry kierowniczej s  ci le zwi zane okre lone umie-

j tno ci: koncepcyjne, organizacyjne, techniczne, administracyjne i interper-

sonalne”2. Odpowiednie kompetencje mened erskie umo liwiaj  osi ganie 

wyników i realizacj  celów indywidualnych i zespo owych. Kompetencje te 

wskazuj  na konieczno  wyst powania nast puj cych cech3:

1) „z o ono  – elementami struktury kompetencji gwarantuj cej suk-

ces w dzia aniach mened era s : osobowo , wiedza, umiej tno ci, 

do wiadczenie, postawy, zachowania i odpowiedzialno ;

2) operacyjno  i celowo  – wyznacznikiem kompetencji mened era s : 

skuteczne podejmowanie dzia a  i realizacja zamierzonych celów;

3) sytuacyjno  – to inaczej pe nowarto ciowa elastyczno  w dzia a-

niu, umo liwiaj ca adaptacj  do zmieniaj cych si  warunków funk-

cjonowania otoczenia zewn trznego i wewn trznego;

 1 E. Michalski, Paradygmat kompetencji kadry kierowniczej przedsi biorstwa, „Zeszyty Na-
ukowe Wy szej Szko y Bankowej w Poznaniu” 2011, nr 34, s. 125–136.

 2 B. Nogalski, J. niadecki, Kszta towanie umiej tno ci mened erskich, Bydgoszcz 1998, s. 127.
 3 Nowe tendencje i wyzwania w zarz dzaniu personelem, red. L. Zbiegie -Maci g, Kraków 

2006, s. 171–174.
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4) zmienno  – podnoszenie kwaliÞ kacji i rozwój nowych umiej tno ci 

wraz z nabywaniem do wiadczenia zawodowego;

5) mierzalno  – kompetencje maj  ró ny poziomy spe nienia; cecha 

ta umo liwia okre lenie wska ników obserwacji, pomiaru i oceny.”

Zgodnie z deÞ nicj  T. Rostkowskiego kompetencje to „zbiór wiedzy, uzdol-

nie , stylów dzia ania, osobowo ci, wyznawanych zasad, zainteresowa  i in-

nych cech, które u ywane i rozwijane w procesie pracy prowadz  do osi gania 

rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsi biorstwa”4, a po-

d aj c za A. Pocztowskim, kompetencje to „poj cie szersze od kwaliÞ kacji, 

obejmuj ce swoim zakresem ogó  trwa ych w a ciwo ci cz owieka, tworz cych 

zwi zek przyczynowo-skutkowy, z osi ganymi przez niego wysokimi i/lub po-

nadprzeci tnymi efektami pracy, które maj  swój uniwersalny wymiar”5.

Ma gorzata Kossowska i Iwona So tysi ska natomiast podaj , e „pod-

staw  kompetencji jest wiedza, i to wiedza rozwa ana na trzech poziomach:

1) wiedzy w potocznym rozumieniu (wiedza deklaratywna – wiem co),

2) umiej tno ci (wiedza proceduralna – wiem jak i potraÞ ),

3) postawy (chc  i jestem gotów wykorzysta  sw  wiedz )”6.

L���� ���� � ��Þ nicji kompetencji jest bardzo obszerna. W praktycznym 

dzia aniu istotniejsze staje si  wskazanie konkretnych zachowa  b d cych 

wyrazem kompetencji i stanowi cych zró nicowany zespó  osobowo ci, 

relacji, systemu warto ci, umiej tno ci spo ecznych i zdolno ci poznaw-

czych, które prowadz  do sprawnego wykonywania zada . „Za konkretny-

mi zachowaniami stoj  bowiem ró ne kompetencje, a jedna kompetencja 

mo e sta  za ró nego rodzaju zachowaniami”7.

W wietle powy szych deÞ nicji oraz przemy le  autorki wydaje si  

zasadne sformu owanie tezy, e kluczowe kompetencje mened era nale y 

przede wszystkim okre li  przez pryzmat realizowanych przez niego funk-

cji, wykonywanych zada  i odgrywanej roli. 

 4 T. Rostkowski, Kompetencje a jako  zarz dzania zasobami ludzkimi, [w:] Jako  zasobów 
pracy, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2004, s. 90.

 5 A. Pocztowski, Zarz dzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa 
2003, s. 153.

 6 M. Kossowska, I. So tysi ska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Kraków 2002, s. 14.
 7 T. Chirkowska-Smolak, Kompetencje mened era buduj cego zaanga owanie pracowników, 

[w:] Kompetencja a sukces zarz dzania organizacj , red. S.A. Witkowski, T. Listwan, War-
szawa 2008, s. 225.
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Wyniki bada  ankietowych

Anna Rakowska i Agnieszka Sitko-Lutek przeprowadzi y analizy, spo-

rz dzi y zestawienia, a efektem ich pracy by  model badawczy kompeten-

cji, w którym wskazano 10 podstawowych umiej tno ci mened erskich 

maj cych nadrz dne znaczenie w posiadanych kompetencjach. S  to8:

1) „umiej tno ci techniczne (posiadana wiedza);

2) zwi kszenie efektywno ci w asnej osoby (analiza w asnych s abych 

i mocnych stron, planowanie w asnego rozwoju);

3) kierowanie stresem (efektywne wykorzystywanie metod zarz dzania 

czasem);

4) ustalanie hierarchii dzia a , zwi kszanie psychicznej i Þ zycznej od-

porno ci;

5) umiej tno ci komunikowania si ;

6) umiej tno ci motywowania;

7) zdobywanie w adzy i wp ywu (identyÞ kacja i kszta towanie róde  

w adzy, umiej tne wywieranie wp ywu);

8) umiej tno ci rozwi zywania konß iktów;

9) umiej tno ci pracy z zespo em;

10) wprowadzanie zmian”.

Ewolucja roli i kompetencji mened era

Czy poza tym, e mówi  ludziom, jak maj  pracowa , robi  co  jeszcze?

Mark Thomas

Wyzwania nowoczesnego rynku powoduj , e organizacje musz  zmieni  

postrzeganie kompetencji oraz przedeÞ niowa  rol  mened era. Wskazane de-

Þ nicje kompetencji pozwalaj  okre li  tez , e wyznacznikami tych w a ciwo-

ci wspó czesnego mened era nie s  ju  tylko kompetencje twarde, zwi zane ze 

specjalistyczn  wiedz , ale przede wszystkim zachowania psychologiczne i spo-

 8 A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Doskonalenie kompetencji mened erskich, Warszawa 2000, s. 34–36.
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eczne, tj. mi kkie, które umo liwiaj  kszta towanie odpowiednich relacji z oto-

czeniem, dzi ki czemu zwi ksza si  szansa na osi gni cie zamierzonych celów.

Nie wystarczy tylko fachowa wiedza i do wiadczenie. Kompetencje 

nie oznaczaj  potencja u mened era, lecz jego umiej tno ci praktycznego 

wdra ania tej wiedzy i kszta towania odpowiednich postaw. 

Kompetencje nabywane s  stopniowo. Hieraklit z Efezu, Þ lozof grec-

ki, oko o 500 lat przed nasz  er  g osi , e „wszystko si  zmienia z wy-

j tkiem samego prawa zmiany”, a tak e stwierdzi  „Jeste my i nie jeste-

my zarazem – ycie jest ci g  zmian ”9. Naturalno  zmian przyczyni a 

si  do powstania przekonania, e równie  rozwój kompetencji nast puje 

w sposób ewolucyjny i jest mo liwy do przewidzenia. Dlatego wyzwa-

niem nowoczesnego przywódcy jest tzw. mi kka strona zarz dzania, która 

oznacza „dbanie o ludzi i rozwijanie ich potencja u”10, empati  i elastycz-

no  w dzia aniu. Klucz do sukcesu wspó czesnego zarz dzania stanowi 

bowiem zaanga owany pracownik, charakteryzuj cy si  trzema podstawo-

wymi cechami:

1) „identyÞ kacja z celami i warto ciami Þ rmy,

2) pragnienie przynale no ci do organizacji,

3) podejmowanie dzia a  wykraczaj cych poza standardy”11.

Ukszta towanie po danej postawy wymaga wiadomego dzia ania me-

ned era w kierunku budowania relacji z pracownikami oraz podejmowania 

odpowiednich inicjatyw zmierzaj cych do kreowania zaanga owania. 

Zmienia si  tak e interpretacja poj cia autorytetu, którego wyznaczni-

kiem w XXI wieku nie jest ju  jego pozycja czy stanowisko, lecz przede 

wszystkim wiedza i kompetencje przywódcy. Wspó czesne organizacje 

wchodz  w nowy etap swojego rozwoju – etap zdobywania wiedzy i perma-

nentnej nauki. Warto ci Þ rmy to nie kapita , sprz t czy budynki, ale przede 

wszystkim kapita  intelektualny w postaci marki, umiej tno ci i zdolno ci 

pracowników. Szybko zmieniaj ca si  gospodarka i wymogi organizacyjne 

wskazuj  tak e na konieczno  innego podej cia do kierowania lud mi, 

komunikacji, rozwi zywania problemów i kreowania zmian. 

Nie oznacza to jednak, e model przywództwa skupiony na dzia aniu Joh-

na Adaira czy podej cie sytuacyjne Paula Herseya s  bezwarto ciowe i przesta-

 9 My l , wi c jestem, Aforyzmy, maksymy, sentencje, red. Cz. i J. Glenskowie, Kraków 1993, s. 157.
 10 M. Thomas, Mistrzowskie zarz dzanie lud mi, Warszawa 2010; s. 23.
 11 M. Juchnowicz, Zaanga owanie pracowników, Warszawa 2012, s. 7. 
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rza e. Wprost przeciwnie. W dalszym ci gu pomagaj  zrozumie  mened erom 

dynamik  powstaj c , gdy ludzie mog  rozwija  swoje zdolno ci. Pozwalaj  

tak e si  przyjrze  oraz przeanalizowa  w asny styl kierowania. Model Adaira, 

uwzgl dniaj cy trzy wymiary: Zadanie, Jednostka i Ludzie, zak ada, e sukcesu 

nie da si  osi gn  bez zaanga owania i wspó pracy ca ego zespo u. Niezb dne 

dla wspó czesnego mened era jest zatem pog bienie sfery Jednostka i Zespó  

w zakresie umiej tno ci dobrej komunikacji, skutecznego motywowania i opty-

malnego zarz dzania talentami. Podej cie Herseya jest jeszcze bardziej elastycz-

ne i przygotowane do kreowania zmian w sposobie kierowania. Koncentracja 

mened era na wymiarze zdaniowym i/ lub na relacjach z innymi jest zale na od 

poziomu kompetencji pracownika i wagi czy stopnia trudno ci realizowanego 

zadania. Podej cie zawiera zatem czynniki, które w znacznym stopniu b d  mo-

g y by  rozwijane przez wspó czesnego mened era na rzecz budowania relacji 

i stworzenia po danej atmosfery w pracy.

Podstawowe modele zarz dzania wywar y du y wp yw na post powa-

nie i sposób my lenia mened erów, jednak typowe funkcje zarz dzania, tj. 

planowanie, organizacja, kierowania i kontrola, musz  ulec weryÞ kacji. 

Zamiast kontrolowa  i sprawdza , przywódca ma tworzy  odpowiednie 

warunki do dzia ania, kreowa  nowe inicjatywy i pomaga  rozwija  talen-

ty. Zasady my lenia w organizacjach nale y skierowa  w stron  szybkiego 

reagowania na zmiany, poszukiwania nowych rozwi za  i sprostania ocze-

kiwaniom klienta, co jest mo liwe jedynie przy dobrej wspó pracy zespo-

owej.

Wraz z rozwojem organizacji wiedzy, gdzie podstawowym zasobem jest 

kapita  ludzki, a nadrz dnym dobrem – wiedza, pojawi a si  potrzeba in-

nowacji w kompetencjach mened era, w których priorytetowe znaczenie 

ma permanentny rozwój, zdobywanie i dzielenie si  wiedz , zorientowanie 

na elastyczno  i wszechstronno  w obszarze umiej tno ci, adaptacja do 

nowych warunków dzia ania oraz inicjatywa oparta na przedsi biorczo ci. 

Dla organizacji wiedzy najwa niejsza jest kadra mened erska, która reali-

zuje misj  i strategi  Þ rmy, dba o rozwój w asny i pracowników, tworzy 

klimat zaufania i wspó pracy w trosce o wysok  jako  kapita u intelek-

tualnego. Podstawowa rola mened era wiedzy to budowanie i wdra anie 

systemu zarz dzania wiedz , a kluczowymi zadaniami s 12:

 12 M. Morawski, Zarz dzanie profesjonalistami, Warszawa 2009, s. 97–98.
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1) „identyÞ kacja aktualnych i potencjalnych róde  pozyskiwania wiedzy;

2) celowe, ci g e i dynamiczne pozyskiwanie wiedzy z otoczenia i two-

rzenie wiedzy wewn trz organizacji;

3) systematyczny transfer i wykorzystanie wiedzy wewn trz Þ rmy 

przez wszystkich jej uczestników;

4) nieustanne uczenie ludzi i kreowanie organizacji ucz cej si ;

5) tworzenie kultury organizacyjnej sprzyjaj cej dzieleniu si  wiedz ;

6) gospodarowanie zasobami wiedzy;

7) tworzenie i wykorzystywanie metod i narz dzi oraz baz wiedzy nie-

zb dnych do efektywnego zarz dzania wiedz  w organizacji”.

W gospodarce spo ecze stwa informacji warto zwróci  uwag , które kom-

petencje mened erskie maj  istotn  funkcj  w zarz dzaniu informacj . Wyni-

ki bada  wskazuj , e do tych kompetencji nale : umiej tno  zarz dzania 

mi dzykulturowego, strategiczne, globalne my lenie, dba o  o relacje inter-

personalne i zadowolenie klientów, umiej tno  tworzenia klimatu wspólnego 

dzia ania, stosunki partnerskie, innowacyjno  i szeroko poj ta samodzielno .

Cechy wspó czesnego mened era

Zadaniem mened era jest przede wszystkim nale yte wykonanie powierzo-

nego zadania, co oznacza, e – jak stwierdza P.F. Drucker – „mened er to oso-

ba, od której oczekuje si , przede wszystkim, e doprowadzi do zrobienia tego, 

co nale y. A to po prostu oznacza, e oczekuje si  od niego skuteczno ci”13.

Jednak e wspó cze nie osi gni cie wysokiej efektywno ci i skuteczno-

ci w dzia aniu bez umiej tno ci komunikacyjnych i odpowiedniego moty-

wowania ludzi jest trudne do wykonania. Sukces umo liwia zaanga owa-

nie w prac  ca ego zespo u oraz odpowiedni dobór kadry. Mened er nowej 

ery powinien zatem rozwija  i ci gle doskonali  ni ej wymienione cechy.

„Mened erowie nowej ery:

1) interesuj  si  lud mi;

2) wspieraj  swoich ludzi, potraÞ  ich s ucha ;

3) znaj  zadania i zdolno ci swoich podw adnych;

4) nie przeszkadzaj  im w pracy;

 13 P.F. Drucker, Mened er skuteczny, Kraków 1994, s. 13.
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5) s  zdecydowani;

6) s  pe ni entuzjazmu;

7) s  elastyczni i ch tni do zmiany;

8) s  atwo dost pni dla swoich ludzi;

9) potraÞ  stawia  jasne cele;

10) s  skupieni na rezultatach;

11) maj  otwarty umys ;

12) zale y im na tym, by ich ludzie si  rozwijali;

13) potraÞ  wzbudza  g bokie zaufanie;

14) daj  swobod  innym;

15) atwo porozumiewaj  si  z innymi;

16) s  szczerzy – nie k ami ;

17) s  otwarci wobec innych;

18) staraj  si  poznawa  pogl dy i punkty widzenia pracowników;

19) s  zrównowa eni emocjonalnie;

20) s  konsekwentni i zdecydowani w swoich dzia aniach;

21) s  wysoko zmotywowani – zara aj  lud mi entuzjazmem;

22) interesuj  ich pogl dy i opinie podw adnych”14.

Zasadnicze pytanie, które powinna zada  sobie organizacja dotyczy 

tego, czy ma w a ciwych mened erów i czy posiadaj  oni odpowiednie 

umiej tno ci. Wspó czesna kadra zarz dzaj ca powinna mie :

1) „wysoki poziom zdolno ci interpersonalnych oraz umiej tno ci ko-

munikowania si , motywowania i mobilizowania innych w celu osi -

gni cia wspólnych, podzielanych przez wszystkich celów;

2) umiej tno  tworzenia dobrej atmosfery w pracy – takiej, w której 

nie b d  si  bali ujawnia  swoich ambicji i pomys ów, zg asza  w t-

pliwo ci i kwestionowa  zdania innych, nawet prze o onego;

3) umiej tno  wci gania ludzi w proces decyzyjny i stwarzania warun-

ków do anga owania si  w realizacj  ustalonych celów”15.

Wspó cze ni mened erowie powinni si  odznacza  równie  umiej tno-

ci  abstrakcyjnego my lenia, które umo liwia inspiruj ce dzia anie i for-

mu owanie celów ogólnoÞ rmowych, a nie tylko zespo owych.

 14 M. Thomas, op.cit., s. 46.
 15 Ibidem, s. 24.
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Abstrakcyjne my lenie, samodzielne inspiruj ce dzia anie w my l celów 

ogólnoÞ rmowych nabieraj  szczególnego znaczenia w dobie organizacji 

wirtualnych, gdzie bezpo rednie kontakty interpersonalne praktycznie nie 

istniej . Wirtualno  na gruncie zarz dzania to przede wszystkim umiej t-

no  wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w kontak-

tach z klientami i nadzorowaniu pracy rozproszonych zespo ów. Wyzwaniem 

dla mened era jest stymulowanie zaanga owania pracowników, oceny pracy 

i budowanie cie ki rozwoju, bez mo liwo ci ich obserwacji czy bezpo red-

nich rozmów. Indywidualne kompetencje mened erskie w postaci ponad-

przeci tnej zdolno ci indywidualnego dzia ania, mobilno ci przestrzennej, 

szybkiej aktualizacji wiedzy, adaptacji do innowacyjnych technik informa-

tycznych pe ni  nadrz dn  funkcj  w organizacjach wirtualnych. 

Ameryka ska Þ rma doradztwa personalnego Korn and Ferry na podsta-

wie bada  przeprowadzonych w grupie oko o 1500 ameryka skich, japo -

skich i europejskich mened erów o najwy szych kwaliÞ kacjach przyznaje, 

e czo owi mened erowie przysz o ci musz  by  przede wszystkim en-

tuzjastami  (92% wskaza ), powinni inspirowa  (91% wskaza ), dodawa  

otuchy (89% wskaza ), by  otwarci i kreatywni (88% wskaza ) oraz da-

wa  przyk ad etycznego post powania. Zdaniem jej ekspertów idealnym 

szefem XXI wieku jest kosmopolita ze wietnym wykszta ceniem ogól-

nym, tolerancyjny wobec ró nych kultur, pierwszorz dny w pracy zespo-

owej, o niezale nym sposobie my lenia16.

ProÞ le kompetencji

W literaturze przedmiotu zarz dzania prezentowane s  ró ne proÞ le kom-

petencji, którymi powinni si  odznacza  mened erowie XXI wieku. Wed ug 

Edgara H. Scheina do najwa niejszych cech wspó czesnego mened era nale :

1) „niezwykle wysoki poziom percepcji i zrozumienia otaczaj cej rze-

czywisto ci i samych siebie;

2) wysoki poziom motywacji umo liwiaj cy im aktywn  partycypacj  

w uci liwym procesie uczenia si  i zmian, zwa ywszy szczególnie 

 16 G. Ogger, Zera w garniturach, Kraków 1992, s. 252.
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na coraz atwiejsze podzia y graniczne, w których poczucie przywi -

zania stanie si  trudne do zdeÞ niowania;

3) wielka si a emocjonalna, niezb dna dla stawienia czo a niepokojom 

w asnym i innych, w miar  jak uczenie si  i procesy przemian b d  

coraz bardziej narzuca y styl ycia;

4) nowe umiej tno ci analizy przes anek kulturowych, identyÞ kacji tych 

za o e , które maj  racj  bytu, i tych, które funkcjonuj  niew a ciwie, 

oraz analizy procesów rozwijaj cych kultur  organizacji pracy;

5) ch  i umiej tno  anga owania innych i pozyskiwania ich aktywnego 

udzia u, gdy  zadania wymagaj ce rozwi zania b d  zbyt z o one, a in-

formacje zbyt rozprzestrzenione, aby liderzy mogli sobie z nimi sami sku-

tecznie radzi ;

6) ch  i umiej tno  dzielenia si  w adz  i uprawnieniami do kontroli 

zgodnie z wiedz  i umiej tno ciami ludzi, tj. pozwalanie i zach ca-

nie do przejmowania we w asne r ce odpowiedzialno ci przywód-

czej we wszystkich przejawach dzia ania organizacji”17.

Chris Prahalad twierdzi, e do skutecznego zarz dzania zespo em 

wspó czesny mened er powinien posiada  nast puj ce cechy osobowe:

1. Umiej tno  my lenia systemowego – dzia anie ust puje miejsca 

my leniu. Niezb dne jest my lenie koncepcyjne i systemowe, umo -

liwiaj ce globalne uj cie zagadnienia. Wspó czesny mened er powi-

nien posiada  zdolno  syntezy informacji i jej hierarchizacji. Klu-

czow  umiej tno ci  staje si  czenie umiej tno ci analitycznych 

z w asn  intuicj  oraz wywa enie interesu prywatnego i spo ecznego.

2. Umiej tno  dzia ania w wielokulturowym otoczeniu – globalna go-

spodarka to tak e globalne zarz dzanie, a wi c zró nicowane pod 

wzgl dem mi dzykulturowym, gdzie wyst puj  odmienne systemy 

warto ci. Wielokulturowo  mened era staje si  nieodzowna, a prze-

jawia  si  to ma w znajomo ci j zyków obcych oraz wiadomo ci 

istnienia innych kultur i ró nic w preferowanych warto ciach.

3. Gotowo  do ustawicznej nauki – to nieustanne samodoskonalenie, sta-

a gotowo  do przyjmowania nowych idei, technologii i praktyk go-

spodarczych. Wspó czesny rynek ulega ci g ym zmianom, wi c jedy-

 17 E. Schein, Przywództwo a kultura organizacji. Lider przysz o ci, Warszawa 1997, s. 89.
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n  mo liwo ci  dostosowania si  jest poszukiwanie mo liwo ci nauki 

i podnoszenia kompetencji. Gotowo  i ch  podwy szania kwaliÞ kacji 

umo liwia przygotowanie mened erów do funkcjonowania w zmien-

nych warunkach otoczenia i wprowadzania nowych rozwi za .

4. Pozytywne cechy osobowo ci i wysokie standardy zachowa  – na 

mened erach spoczywa obowi zek wdra ania obowi zuj cych stan-

dardów jako ci i zachowa  po danych w Þ rmie. Dla wspó czesnego 

mened era nie mo e by  oboj tne, jakie s  motywy i intencje oraz 

skutki prowadzonej dzia alno ci. D enie do jak najlepszej wydajno-

ci, inicjatywa, odpowiedzialno  za swoje dzia ania, doskonalenie 

komunikacji, pobudzanie do rozwoju pracowników i organizowanie 

wspó pracy s  niezb dnymi cechami wspó czesnego przywódcy.

Eksperci i autorzy literatury w zakresie nauk o zarz dzaniu wnioskuj , 

e w XXI wieku o ponadczasowym wymiarze proÞ lu mened era globalne-

go wiadcz  kompetencje: 

1) wiedza i rozumienie oparte na my leniu, kojarzeniu faktów, stosowaniu 

w asnego stylu porz dkowania oraz odwo ywania si  do intuicji; czyn-

niki te staj  si  podstaw  podejmowanych przez mened erów decyzji18;

2) posiadanie wiadomo ci ró nic kulturowych (kultura organizacyjna, na-

rodowa, mentalno ciowa), wra liwo  na nie i umiej tno  dostosowa-

nia si  do nich, kulturowa inteligencja, kulturowa p ynno  i otwarto 19;

3) dostosowywanie si  do zmian i cz sto zmieniaj cych si  warunków; 

mened er powinien si  sta  liderem zmian w kulturze pracy20;

4) umiej tno  my lenia w skali mi dzynarodowej i zarz dzania zespo-

ami mi dzynarodowymi21;

5) umiej tno  zarz dzania ró norodno ci 22;

6) umiej tno  wspó pracy, budowania sieci powi za  oraz zdolno  mak-

symalizowania liczby relacji z innymi uczestnikami sieci23.

 18 K. Bolesta-Kuku a, Decyzje mened erskie, Warszawa 2003, s. 17.
 19 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, red. K. Matusiak, J. Kuci ski, A. Gryzik, Warszawa 

2009.
 20 M. Jadwiga, Koncepcje i metody doboru mened erów, [w:] Kompetencje mened erów organi-

zacji ucz cej si , red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2008, s. 152–158.
 21 Ibidem, s. 152–177.
 22 K. Penc, Wiedza i innowacje, Warszawa 2009, s. 16. 
 23 C.A. Barttlett, S. Ghosal, What is Global manager, „Harvard Business Review” 2003, s. 81.
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Zarz dzanie pracownikami pokolenia Y

Obecnie szczególne znaczenie ma zmiana sposobu zarz dzania i postawy 

mened era z uwzgl dnieniem kompetencji mi kkich, poniewa  na rynku pra-

cy pojawi a si  nowa generacja pracowników pokolenia Y. To zdolni pracow-

nicy o wysokim potencjale. Maj  ambitne wymagania zarówno w stosunku do 

samych siebie, jak i do prze o onych. Ceni  otwart  komunikacj  i swobod  

w wyra aniu w asnego zdania. Wiedz , czego chc , i domagaj  si  dok adnego 

wyja niania powierzonych zada . Istotna jest dla nich jasno  wyznaczanych 

celów. M odzi z pokolenia Y lubi  wyzwania, których osi gni cie wi e si  

z uzyskaniem uznania i presti u. Maj  poczucie wyj tkowo ci. Docenianie 

i poczucie wykonywania wa nych zada  jest dla nich bardzo istotne. 

„Pracownicy musz  czu , e si  rozwijaj . Prze o ony powinien my le  

perspektywicznie – zaplanowa  cie k  rozwoju dla swoich ludzi i konse-

kwentnie j  realizowa  . Partnerskie relacje, mo liwo  swobodnego wy-

powiadania si , nagradzanie po danych zachowa  to sposób na edukowa-

nie Pokolenia Y i kreowania postawy »zapracowania« na pozycj  i awans 

w Þ rmie” – uwa a Ewa Pawlak, Dyrektor Zarz dzaj cy w Europejskim 

Instytucie Rozwoju Kadr.

M odzi z pokolenia Y nie przywi zuj  wagi do lojalno ci ani do zwi zania 

z Þ rm . Cz sto zmieniaj  prac , je li nie czuj  si  odpowiednio doceni czy 

zauwa eni. Wspó cze ni mened erowie maj cy tego wiadomo  powinni 

zauwa a  ich dobrze wykonan  prac , chwali  konkretne osi gni cia, doce-

nia  aktywno  i zaanga owanie oraz traktowa  po partnersku i nagradza .

Zmiany wymaga równie  sposób komunikacji z pracownikami m ode-

go pokolenia. Otwarto , szczero  i prawdomówno , które zwi kszaj  

wiarygodno  prze o onego, to nie wszystko. Warto zadba  o zinformaty-

zowanie komunikacji poprzez wprowadzenie mediów spo eczno ciowych, 

czyli komunikatorów typu Skype, intranetów, Þ rmowej stron na Facebooku. 

Korzystanie ze smartfonów staje si  norm  w komunikacji. Przewa aj  tam 

krótkie, zwi z e komunikaty i w a nie takich nale y u ywa  podczas bezpo-

rednich rozmów z m odymi pracownikami. Zamierzenia nowej generacji 

internetowej i informatycznej sprzyjaj  porozumieniu z pokoleniem Y, ale 

wymagaj  te  od mened era ci g ego rozwoju i samodoskonalenia.
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Podsumowanie

Wyznacznikiem wspó czesnej gospodarki jest dynamiczna reakcja na 

zmiany otoczenia, w tym na konkurencj , wzrastaj ce oczekiwania klien-

tów czy wymagania pracowników. Sprosta  tym wyzwaniom mo e odpo-

wiednio dobrany zespó  pracowników zarz dzany przez wiadomego swo-

jej roli i kompetencji mened era.

Literatura przedmiotu zarz dzania prezentuje ró ne proÞ le kompetencji. 

My l  jednak, e nie jest mo liwe jednoznaczne okre lenie preferowanych 

cech, kwaliÞ kacji i umiej tno ci uniwersalnych na ka dym stanowisku kie-

rowniczym. Z o ono  obowi zków, zmienno  warunków pracy, skom-

plikowane procesy rynkowe, zró nicowana struktura zatrudnienia umo li-

wiaj  jedynie przyj cie pewnych wzorców po danych z punktu widzenia 

danej Þ rmy. Jest jednak pewne, e wspó czesny mened er wychodzi z roli 

tradycyjnego zarz dcy, kierownika czy te  klasycznie rozumianego przy-

wódcy. Stare metody kierowania lud mi staj  si  zawodne w nowych cza-

sach. W dynamicznej i nieustannie poddanej zmianom organizacji wr cz 

zupe nie si  nie sprawdzaj  i nie spe niaj  nowych oczekiwa . Konieczne 

staje si  nie tylko rzetelne i w a ciwe wykonywanie zada . Bardziej przy-

datnymi kompetencjami s : samodoskonalenie, inicjatywa, pomys owo , 

dobra komunikacja prowadz ca do poszukiwania wspólnych rozwi za  

i wspó praca zespo owa oparta na w a ciwych relacjach.

St d te  niezb dna jest ewolucja roli mened era w rol  wychodz c  

poza stereotypowy format i zmierzaj c  w stron  kompetencji mened era 

XXI wieku okre lonych w powy szym artykule.

The Competence ProÞ le of the Modern Management

Summary

Modern economy forces company to do changes also how to notice role and com-

petence of manager. Changes in cultural structure and generation structure of employed 

workers made essential for manager to realize his features and competences. This things 

make up desirable proÞ le, which meet expectations of demanding market. In this article 

we can see attempt to determine this type of manager competence. On the one hand he 
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realizes with success targets of company and build image of employer XXI century, who 

cares about relations and accustom rules of well communication. On the other hand he has 

conscious of self-improvement and constant development. 

Keywords: competencies, manager, competence proÞ le, management

ProÞ l kompetencji wspó czesnego mened era...


