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1. Wstêp

2. Osobowoæ mened¿era

Na wstêpie warto przypomnieæ ogólnie przyjêt¹ definicjê
zarz¹dzania: zarz¹dzanie jest dzia³alnoci¹ kierownicz¹,
polegaj¹c¹ na podejmowaniu decyzji oraz sterowaniu zasobami, procesami i informacjami w organizacji, w celu osi¹gniêcia optymalnych efektów, w sposób jak najbardziej wydajny i oszczêdny oraz zgodnie ze spo³eczn¹ racjonalnoci¹
dzia³añ [1]. Zarz¹dzanie jest wiêc swego rodzaju wêdrówk¹ przez chaos, jest to swoiste konstruowanie rzeczywistoci z dostêpnych zarz¹dzaj¹cemu elementów do których
zaliczyæ mo¿emy: pomys³y, ludzi, relacje miêdzyludzkie, instytucje formalno-prawne, rodki materialne i pieniê¿ne, jak
równie¿ prawa do ich dysponowania. Istnieje te¿ pogl¹d, ¿e
zarz¹dzanie to panowanie nad ró¿norodnoci¹ i przekszta³canie potencjalnego konfliktu we wspó³pracê. Zatem zarz¹dzanie powinno stosowaæ siê do wszystkich zasobów (osobowych i rzeczowych, materialnych) i do wszystkich
aspektów funkcjonowania organizacji, nazywanych organizacjami zarz¹dzanymi, ale w istocie jest odnoszone do
dzia³alnoci wy¿szych i najwy¿szych szczebli w hierarchii
danej organizacji, z których ogarnia siê j¹ ca³ociowo i na
których w³anie dysponuje siê wszelkimi zasobami. Na
ni¿szych szczeblach bowiem, zw³aszcza na poziomie wykonawczym, lepiej brzmi kierowanie, którym powinni zajmowaæ siê dobrzy menad¿erowie.
Wyzwania XXI wieku wp³ywaj¹ na proces rozwoju i d¹¿enia firm do doskona³oci. Uwidacznia siê to w kilku kwestiach, a zw³aszcza globalizacji i internacjonalizacji gospodarki wiatowej. Firmy miêdzynarodowe poszukuj¹ coraz
to nowszych rynków zbytu i taniej si³y roboczej. Wp³ywa
to na rozwój inwestycji w krajach s³abiej rozwiniêtych,
a firmy, analizuj¹c niepowodzenia pionierów czy konkurentów w bran¿y wdra¿aj¹ najnowsze technologie XXI
wieku, eliminuj¹c te ma³o efektywne. Dynamizm rozwoju
gospodarki wiatowej powoduje ci¹g³y proces doskonalenia funkcjonowania i zarz¹dzania wielu firm. Przedsiêbiorcy nie nad¹¿aj¹ za produktywnym oraz bardzo szybkim
wykorzystywaniem w praktyce wiedzy i informacji. Zjawisko przedsiêbiorczoci jest nieodzownym elementem
zwiêkszenia konkurencyjnoci gospodarki na rynkach
wiatowych oraz wielu du¿ych i ma³ych firm. Co faktycznie oznacza powiedzenie byæ przedsiêbiorczym. Przyjêto, ¿e byæ przedsiêbiorczym, to oznacza byæ kreatywnym,
innowacyjnym, elastycznym. Ka¿dy mened¿er, niezale¿nie
od specjalnoci i szczebla, oprócz spe³niania funkcji odgrywa w organizacji role spo³eczne oczekiwane przez innych
jej cz³onków [4]. W artykule przedstawiono charakter pracy kierownika-mened¿era, rodzaje kierowników-mened¿erów, wymagania kierowniczego stanowiska pracy i zasady
organizacji pracy kierownika oraz g³ówne role i umiejêtnoci, w aspekcie wspó³czesnego zarz¹dzania organizacj¹.

Cz³owiek przedsiêbiorczy to osoba przebojowa, pe³na
energii i zapa³u w prowadzeniu interesów [1]. Dzisiejsze
okolicznoci spo³eczno-ekonomiczne zobowi¹zuj¹ przedsiêbiorcê do posiadania wielostronnych umiejêtnoci i wiedzy. Przedsiêbiorczoæ jest bardzo po¿yteczn¹ w³aciwoci¹ ludzi, którzy musz¹ ¿yæ i gospodarowaæ we wspó³czesnym wiecie, na którym panuje gospodarka rynkowa,
w której dzia³alnoæ gospodarcza, polegaj¹ca na produkcji
i wymianie (zakup-sprzeda¿), odbywa siê ¿ywio³owo i wykonywana jest przez wiele podmiotów rywalizuj¹cych
(konkuruj¹cych) ze sob¹. Przy czym, gospodarka ta jest
coraz bardziej powszechna (objêta procesem globalizacji)
i nierozdzielna (objêta procesem integracji). Taka gospodarka wymaga od ludzi du¿ej przedsiêbiorczoci. Szczególnie przedsiêbiorcze powinny byæ dzia³ania cz³owieka
zwi¹zane z prac¹ w gospodarstwie domowym i w dzia³alnoci gospodarczej, zarówno w charakterze pracownika na
ró¿nych stanowiskach, jak i w charakterze przedsiêbiorcy
(prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹). W sferze gospodarczej przedsiêbiorczoæ pozwala na podjêcie i prowadzenie dzia³alnoci lub na twórcze uczestniczenie w niej.
To ludzie przedsiêbiorczy podejmuj¹ i rozwijaj¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, a tak¿e wyró¿niaj¹ siê sukcesami.
Przedsiêbiorczoæ zwykle uto¿samiana jest z du¿¹ aktywnoci¹, zaradnoci¹, bystroci¹ oraz systematycznoci¹,
a tak¿e pomys³owoci¹. Przedsiêbiorczym jest wiêc cz³owiek zaradny, sprawny, skuteczny, a równoczenie myl¹cy
i odwa¿ny. Wspó³czesna gospodarka rynkowa szczególnie
potrzebuje ludzi przedsiêbiorczych, ze wzglêdu na du¿¹
konkurencjê na rynku oraz sta³y postêp techniczny, organizacyjny i ekonomiczny. Obecna rzeczywistoæ wymaga
ci¹g³ych zmian na lepsze, wy¿szej wydajnoci i efektywnoci, co mo¿na uzyskaæ poprzez przedsiêbiorcze dzia³ania.
Przedsiêbiorczoæ cz³owieka wynika z jego cech osobowociowych, z zakresu posiadanej wiedzy i umiejêtnoci oraz
sprawnoci umys³owej. Cz³owiek przedsiêbiorczy musi siê
ci¹gle uczyæ. Ma to zwi¹zek z coraz wiêksz¹ z³o¿onoci¹
procesów technicznych, ekonomicznych i spo³ecznych.
Przedsiêbiorczoæ cz³owieka wynika tak¿e z praktycznego
wykorzystywania wiedzy, co wi¹¿e siê z umiejêtnoci¹ pos³ugiwania siê wspó³czesn¹ technik¹ oraz umiejêtnociami
umys³owymi, takimi jak: efektywne s³uchanie, logiczne rozumowanie i mówienie, twórcze mylenie, analizowanie,
dociekanie itp. Osoba przedsiêbiorcza dzia³a sprawnie i racjonalnie, dokonuje zmian usprawniaj¹cych i doskonal¹cych jej dzia³ania. Cechy typowe dla osobowoci przedsiêbiorczej u³atwiaj¹ nabycie okrelonych umiejêtnoci
przedsiêbiorczych, np.: rozwi¹zywania problemów, szukania pomys³ów, prowadzenia negocjacji, podejmowania decyzji. A te cechy i umiejêtnoci umo¿liwiaj¹ dzia³ania
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przedsiêbiorcze, takie jak: wykorzystywanie mo¿liwoci,
podejmowanie ryzyka, poszukiwanie mo¿liwych i najlepszych rozwi¹zañ, ponoszenie odpowiedzialnoci itp. Osoby
przedsiêbiorcze s¹ potrzebne w ka¿dej pracy i we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywnoci, szczególnie jednak
osob¹ przedsiêbiorcz¹ powinien byæ przedsiêbiorca. Przedsiêbiorca - to przede wszystkim osoba prowadz¹ca przedsiêbiorstwo we w³asnym imieniu i na w³asne ryzyko. Jest to
przedsiêbiorca indywidualny (osoba fizyczna prowadz¹ca
dzia³alnoæ gospodarcz¹). Za przedsiêbiorcê uwa¿a siê równie¿ szefa (dyrektora, kierownika) zarz¹dzaj¹cego cudzym
przedsiêbiorstwem, którego nazywa siê mened¿erem. Przedsiêbiorca w gospodarce rynkowej uwa¿any jest za si³ê napêdow¹ postêpu i rozwoju, za pomys³odawcê nowoci. Konkurencyjn¹ pozycjê uzyskuj¹ tylko te przedsiêbiorstwa, które
maj¹ przedsiêbiorczych mened¿erów. Czym powinien wyró¿niaæ siê mened¿er? Oto niektóre z najwa¿niejszych kryteriów osobowoci [2]. Kreatywnoæ, z której wynika tzw.
duch inicjatywy - innowacyjnoæ. Przedsiêbiorca musi byæ
cz³owiekiem pomys³owym, chêtnym do tworzenia zarówno czego nowego, jak i wprowadzania nawet drobnych
zmian w przedsiêbiorstwie. Przedsiêbiorca powinien byæ
ponadto otwarty na nowe dowiadczenia i gotowy do akceptacji zachodz¹cych zmian. Potrzeba osi¹gniêæ obliguje
mened¿era w wiarê we w³asne si³y oraz optymizm - co jest
czynnikiem istotnym w prowadzeniu interesów. Niezmiernie wa¿na jest sk³onnoæ do podejmowania ryzyka, z regu³y w warunkach niepewnoci, co obliguje przedsiêbiorcê do pog³êbiania wiedzy na temat zachowañ rynkowych,
bez której nie bêdzie on w stanie podj¹æ rozwa¿nego ryzyka
i w miarê mo¿liwoci, za pomoc¹ w³aciwych dzia³añ, niwelowaæ jego skutki. Obecnie prowadzenie biznesu jest sporym
wyzwaniem, gdy¿ przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ w warunkach niepewnoci. Wi¹¿e siê to z odwag¹ po³¹czon¹ z energi¹ i bystroci¹ przy podejmowaniu decyzji. Przedsiêbiorca-mened¿er, a zarazem w³aciciel, odpowiada za wszelkie
decyzje podjête w procesie kierowania przedsiêbiorstwem
Chodzi tu nie tylko o odwa¿ne decyzje, ale równie¿ o odpowiedzialnoæ za podjête kroki. Niezale¿noæ przedsiêbiorcy-w³aciciela, jako jeden z istotniejszych powodów, dla
których przedsiêbiorca staje siê w³acicielem, charakteryzuje siê autonomi¹ i zdecydowaniem przy podejmowaniu
decyzji, ale musi uwzglêdniaæ sygna³y dochodz¹ce z zewn¹trz, tj. sugestie i opinie klientów, konsultantów, pracowników. Zaradnoæ mened¿era, która jest dziedziczona, ale i kszta³towana przez czynniki zewnêtrzne, przejawia
siê w sk³onnoci do oszczêdzania oraz trosce o rozwój biznesu. Elastycznoæ obliguje przedsiêbiorcê do otwartoci
na zmiany i umiejêtnej aklimatyzacji do stale zmieniaj¹cych siê warunków otoczenia w nowoczesnym zarz¹dzaniu. Ka¿dy przedsiêbiorca-menad¿er powinien posiadaæ
sk³onnoci przywódcze. Jest to cecha w g³ównej mierze
dziedziczna, ale kszta³tuj¹ j¹ równie¿ czynniki zewnêtrzne
(rodowisko, edukacja). Wymaga to od przedsiêbiorcy sta³ego doskonalenia siê. Pracowitoæ i upór w prowadzeniu
i rozwijaniu przedsiêbiorstwa - dyscyplinuj¹ przedsiêbiorcê w osi¹ganiu na³o¿onych na siebie zadañ. Warto w tym
momencie wspomnieæ równie¿, ¿e cechy te s¹ niezbêdne
równie¿ w momencie kontynuowania biznesu po przebytych
niepowodzeniach. Jednym z czynników warunkuj¹cych
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sukces wspó³czesnego przedsiêbiorcê jest kapita³ intelektualny, musi on byæ wykszta³cony i posiadaæ szerokie horyzonty poznawcze. Poza wy¿ej wymienionymi cechami,
przedsiêbiorca powinien posiadaæ umiejêtnoci, które
umo¿liwi¹ mu realizacjê swych funkcji w przedsiêbiorstwie.
Nale¿¹ do nich umiejêtnoæ w³aciwej selekcji informacji co w dzisiejszych czasach jest szczególnie trudne. Przedsiêbiorca powinien dostrzec to, co niedostrzegalne dla innych,
wyselekcjonowaæ, przeanalizowaæ i zastosowaæ te informacje, które bêd¹ s³u¿y³y rozwojowi jego organizacji. Mylenie
systemowe przejawia siê zdolnoci¹ mened¿era do wykorzystywania wiedzy z ró¿nych p³aszczyzn oraz umiejêtnoci
kojarzenia na pozór ze sob¹ niezwi¹zanych informacji i zjawisk. Umiejêtnoæ zarz¹dzania zasobami ludzkimi oraz
zarz¹dzanie czasem to jedne z wa¿niejszych elementów
funkcjonowania firmy. Etyczne postêpowanie w gospodarce rynkowej - kierowanie siê ogólnie przyjêtymi zasadami
moralnymi przy podejmowaniu wszelkich dzia³añ w przedsiêbiorstwie. Ka¿dy krok musi byæ starannie przemylany,
w przeciwnym wypadku mo¿e siê to le skoñczyæ zarówno
dla przedsiêbiorstwa, jak i przedsiêbiorcy. Wa¿ne jest mylenie na opak, czyli mylenie nieschematyczne. Mylenie
wbrew przyjêtej logice mo¿e przedsiêbiorcy pomóc w osi¹gniêciu przewagi konkurencyjnej swojego przedsiêbiorstwa. Cz³owiek przedsiêbiorczy potrafi dostrzec wszystkie
potencjalne mo¿liwoci u innych, wie, w jaki sposób docieraæ, wspieraæ i wydobyæ najlepsze talenty. Cechy cz³owieka przedsiêbiorczego to miêdzy innymi strukturalnoæ,
a zatem umiejêtnoæ odnalezienia siê i pracy w ca³ej strukturze przedsiêbiorstwa, w taki sposób, by udzielaæ innym
w³aciwych wskazówek w kierunku efektywnej pracy na
rzecz przedsiêbiorstwa. Niezbêdna jest intuicja, czyli posiadanie wiedzy bez u¿ycia procesów racjonalnych, przejawiaj¹ca siê ³atwoci¹ w wyczuwaniu i rozumieniu myli
oraz potrzeb innych, a co za tym idzie adekwatnego odpowiadania na nie. Kreatywnoæ, wiedza, odpowiedzialnoæ, umiejêtnoæ motywowania innych, charyzma,
wszechstronnoæ, mylenie ca³ociowe z nastawieniem
na szczegó³y, gdy¿ ma³e dzia³ania prowadz¹ do du¿ych rezultatów.
Przedsiêbiorca - zarówno w³aciciel, jak i mened¿er - musi
posiadaæ pewne cechy behawioralne, by móg³ on sprawnie
kierowaæ firm¹. Oto najwa¿niejsze z nich [4]: umiejêtnoæ
doboru wspó³pracowników, by móc zrealizowaæ cele postawione przed przedsiêbiorstwem, potrzebni s¹ specjalici
w okrelonych dziedzinach. Umiejêtnoæ zarz¹dzania,
kierowania zespo³ami ludzkimi, na któr¹ sk³ada siê ca³y
zespó³ cech, takich jak: zdolnoci przywódcze, umiejêtnoæ
pracy zespo³owej, zdolnoæ do kompromisów, umiejêtnoæ
prowadzenia skutecznych negocjacji, umiejêtne motywowanie pracowników. Cz³owiek przedsiêbiorczy musi równie¿ prezentowaæ pewne postawy, czyli zestaw wyznawanych oraz realizowanych wartoci, miedzy innymi tolerancjê - przedsiêbiorca chce poznaæ pogl¹dy i stanowiska
innych osób, co umo¿liwia mu zawieranie kompromisów
i porozumieñ. Nale¿y nie tylko poznaæ potrzeby i oczekiwania klientów, ale tak¿e zrozumieæ i zaaprobowaæ je.
Umiêdzynarodowienie przedsiêbiorstwa obliguje do ca³kowitego otwarcia na inne pogl¹dy, wyznawane systemy
wartoci i kultury zarz¹dzania. To osoba przedsiêbiorcy
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mo¿e byæ gwarantem odniesienia sukcesu przez firmê.
Przedsiêbiorca bez wzglêdu na to, czy jest w³acicielem,
czy mened¿erem [6], musi posiadaæ pewne predyspozycje,
zadatek, cechy przywódcze, które pod wp³ywem wychowania, otoczenia i aktywnoci rozwijaj¹ siê. Przedsiêbiorca
musi byæ zdolny do szybkich inwestycji, musi prowadziæ
swoj¹ firmê w taki sposób, by by³o kooperatywne, ukierunkowane na wspó³pracê, a nie na konkurowanie, posiada³o
rozbudowane zasoby intelektualne. Wspó³czesny przedsiêbiorca musi prowadziæ swoje przedsiêbiorstwo w bardzo
dynamicznie zmieniaj¹cym siê otoczeniu. Jako g³ówne obszary zmian mo¿emy wymieniæ: zmiany w postawach klientów, zmiany w technologii wytwarzania, zmiany w cyklu
¿ycia produktu, zmiany w filozofii zarz¹dzania czynnikiem
ludzkim, zmiany w otoczeniu konkurencyjnym, zmiany
w makrootoczeniu. Tak jak w innych dziedzinach ¿ycia
ludzkiego, najwiêksze sukcesy odnosi ta jednostka, która
jest uzdolniona naturalnie, a jednoczenie posiad³a okrelone umiejêtnoci zdobyte poprzez naukê oraz towarzysz¹c¹
nauce praktykê. Tê ostatni¹ rozumiemy jako zbieranie kolejnych dowiadczeñ w trakcie dzia³alnoci rynkowej. Innowacyjnoæ jest bezporednio powi¹zana z przedsiêbiorczoci¹.
Przedsiêbiorca musi wprowadzaæ w swojej firmie ró¿ne innowacje. Jest to na pewno jednym z warunków uzyskania
przez niego przewagi konkurencyjnej. Najczêciej nie jest on
twórc¹ innowacji, choæ czasami zdarza siê, ¿e i on jest innowatorem, szczególnie w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach. Zwykle korzysta z innowacji innych osób. W wiêkszych przedsiêbiorstwach ma miejsce funkcja badañ i rozwoju (B+R), która jest czêsto skoncentrowana w odrêbnym
dziale organizacji. Innowacyjnoæ odnosiæ mo¿na do jednostki, grupy spo³ecznej, czy te¿ ca³ego spo³eczeñstwa. Naturalnie zale¿y nam bardzo, ¿eby innowacyjnoci¹ charakteryzowali siê szczególnie przedsiêbiorcy i mened¿erowie.
Stanowi¹ oni rdzeñ tzw. warstwy (klasy) redniej spo³eczeñstwa, bêd¹cej w ukszta³towanych demokracjach rynkowych
podstawowym czynnikiem rozwoju spo³ecznego i ekonomicznego.
Zasobnoæ spo³eczeñstwa jest istotnym czynnikiem tworz¹cym warunki dla rozwoju innowacyjnoci. Ekonomista amerykañski, laureat nagrody Nobla z 1973r., Wassily Leontiew
wykaza³ w po³owie XX wieku, w oparciu o wieloletnie szeregi czasowe z kilkunastu krajów, wysok¹ zale¿noæ pozytywn¹ pomiêdzy przyrostem krajowego produktu brutto
(PKB) na jednego mieszkañca, a krañcow¹ sk³onnoci¹ spo³eczeñstw do innowacji (jej przyrostem spowodowanym
przyrostem PKB). Innowacyjnoæ by³a okrelana i mierzona
kilkudziesiêcioma wskanikami. Historia dostarcza licznych
przyk³adów rozwoju innowacji w okresach korzystnych warunków bytu materialnego spo³eczeñstw.
3. Charakter pracy kierownika-mened¿era
Zdaniem P. Druckera [2] mened¿er ma dwa istotne zadania.
Pierwsze zadanie mened¿era to tworzenie ca³oci, wiêkszej
ni¿ suma jej czêci, wytwarzanie wiêcej ni¿ suma w³o¿onych weñ zasobów. Nasuwa siê tu analogia z dyrygentem
orkiestry symfonicznej, dziêki któremu gra poszczególnych instrumentów tworzy nie kakofoniê, lecz muzyczn¹
ca³oæ. Tyle ¿e dyrygent korzysta z partytury; jest tylko
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interpretatorem. Natomiast mened¿er to i kompozytor, i dyrygent. Jego zadanie wymaga nadania sprawnoci si³om
tkwi¹cym w zasobach - g³ównie w ludziach. Tworzenie ca³oci wymaga od mened¿era jednoczesnego uwzglêdniania
wyników ca³ej firmy i czynnoci koniecznych do ich osi¹gniêcia. Tu mo¿e porównanie z dyrygentem orkiestry wypada najtrafniej. Dyrygent musi zawsze s³yszeæ i ca³¹ orkiestrê, i poszczególne instrumenty. Podobnie mened¿er
musi uwzglêdniaæ ogóln¹ wydajnoæ firmy. Zwiêkszaj¹c
wydajnoæ ca³oci, tworzy uzasadnienie dla tych badañ.
Podnosz¹c wydajnoæ badañ, poprawia wyniki firmy. Musi
zadawaæ sobie jednoczenie dwa pytania: O ile trzeba poprawiæ wydajnoæ firmy i czego to wymaga, od którego rodzaju dzia³alnoci? oraz W jakiej dziedzinie mo¿na podnieæ wydajnoæ i na ile poprawi to wyniki firmy?
Drugie zadanie to harmonizacja w ka¿dym dzia³aniu wymagañ bliskiej i dalekiej perspektywy. Zlekcewa¿enie którejkolwiek z nich zagra¿a firmie. Mened¿er nie mo¿e sobie
pozwoliæ na powiedzenie Przejdziemy przez most, kiedy
do niego dotrzemy, ani: To jest sprawa nastêpnego stulecia [3]. Musi nie tylko przygotowaæ siê do przejcia odleg³ych mostów - musi te¿ zadbaæ o ich wybudowanie, zanim
do nich dojdzie. A jeli nie zadba o najbli¿sze sto dni, nie
bêdzie ¿adnego nastêpnego stulecia, a mo¿e nawet nastêpnych piêciu lat. Cokolwiek zatem mened¿er czyni, powinno byæ sensowne na krótsz¹ i d³u¿sz¹ metê. A jeli nie mo¿e
zharmonizowaæ ze sob¹ obu wymiarów czasowych, musi je
przynajmniej zrównowa¿yæ. Musi skalkulowaæ zarówno
koszty, które dla bie¿¹cych interesów narzuca przysz³oci
firmy, jak i te, które dla przysz³oci narzuca bie¿¹cym interesom. Np. gdy firma osi¹gnê³a zysk, to mo¿na wyp³aciæ
wysokie premie pracownikom, ku ich zadowoleniu, ale
przecie¿ trzeba równie¿ gromadziæ fundusze na modernizacjê parku maszynowego. Dlatego trzeba w imiê bie¿¹cych
interesów wydzieliæ czêæ zysku na premie, a w imiê przysz³oci wydzieliæ fundusz na zakup maszyn.
Ka¿dy mened¿er wykonuje wiele czynnoci, które w swej
istocie zarz¹dzaniem nie s¹. Mo¿e nawet zu¿ywaæ na nie
wiêkszoæ czasu. Mened¿er zbytu prowadzi analizy statystyczne lub zabiega o klienta. Majster naprawia narzêdzia
lub wype³nia raport produkcyjny. Mened¿er produkcji projektuje rozmieszczenie maszyn w hali produkcyjnej. Dyrektor za³atwia kredyt bankowy lub negocjuje jaki kontrakt b¹d przewodniczy przyjêciu na czeæ odchodz¹cych
na emeryturê. Ka¿da z tych czynnoci jest czêci¹ jakiej
funkcji. Wszystkie s¹ potrzebne i trzeba je wykonywaæ dobrze. Nie s¹ one jednak istot¹ pracy mened¿era, która ich
w³anie wyró¿nia, bez wzglêdu na funkcje i pozycjê. Mened¿erowie nie istniej¹ samodzielnie. Wystêpuj¹ tylko w ró¿nych organizacjach, spe³niaj¹c w nich funkcje kierownicze.
Funkcje te ró¿ni¹ siê od funkcji innych cz³onków organizacji. W organizacji, np. produkcyjnej, s¹ pracownicy, którzy
pracuj¹ rêkami lub umys³em. To oni wytwarzaj¹ produkty,
jednak ich praca bez pomocy mened¿erów by³aby mniej
efektywna. Mened¿er w takiej organizacji nie wykonuje
bezporednio produktów ani rêkami, ani umys³em - on zarz¹dza. A zarz¹dzanie to proces, który polega na pozyskiwaniu, rozmieszczaniu i ekonomicznym wykorzystaniu ró¿nych zasobów, zw³aszcza ludzi, do osi¹gania celów organizacji. To dzia³anie mened¿erów (obejmuj¹ce planowanie,
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organizowanie, motywowanie i kontrolowanie) skierowane
jest na zasoby organizacji i zmierza do sprawnego osi¹gania
jej celów [5]. Definiowane jest równie¿ jako proces okrelania celów firmy (misji, strategii itp.) oraz inspirowania i koordynowania dzia³añ podw³adnych w ich osi¹ganiu. Czyli
mened¿er to ten, który zarz¹dza, spe³niaj¹c funkcje zarz¹dzania. W szczególnoci ten, kto planuje, organizuje, motywuje i kontroluje zasoby organizacyjne, podejmuj¹c decyzje
i koordynuj¹c ich realizacjê. Jest jednoczenie odpowiedzialny za racjonalne wykorzystanie zasobów i sprawn¹ realizacjê zadañ (celów) organizacji, za pracê w³asn¹ i swych
podw³adnych. Jego pracê cechuje z³o¿onoæ i niepewnoæ
wynikaj¹ca z otoczenia, w jakim funkcjonuj¹ organizacje.
Zw³aszcza, ¿e zasoby (przedmioty niezbêdne do osi¹gniêcia
celów) wykorzystywane przez organizacje zwykle pochodz¹
z otoczenia.
4. Funkcje mened¿erów

Mened¿erowie spe³niaj¹ w organizacjach nastêpuj¹ce funkcje [3]:
1. Planowanie, czyli wytyczanie celów organizacji i okrelenie najlepszego sposobu ich realizacji, co polega na
wyznaczaniu tego, co jest do zrobienia i okrelaniu, jak
to zrobiæ, aby osi¹gn¹æ te cele. Mened¿er nie mo¿e pozwalaæ podw³adnym na pracê wed³ug w³asnego uznania
ka¿dego z nich w realizacji celów, które tylko sami uwa¿aj¹ za wa¿ne. Mened¿er odpowiedzialny jest za wyznaczenie celu organizacji jednocz¹cego wysi³ki podw³adnych. Nadaje celom efektywnoæ, informuj¹c ludzi, od
których zale¿y ich realizacja. Dysponuj¹c ograniczonymi zasobami, musi okrelaæ hierarchiê potrzeb i celów.
Sprawy najwa¿niejsze zwykle za³atwiane s¹ natychmiast, inne mog¹ i musz¹ poczekaæ.
2. Organizowanie zasobów, czyli okrelanie sposobu grupowania dzia³añ i zasobów, a wiêc miêdzy innymi decydowanie o tym: kto i co powinien robiæ w organizacji?
Mened¿er jest odpowiedzialny za ustalanie zadañ i obowi¹zków, które musz¹ byæ wykonywane, aby organizacja mog³a osi¹gn¹æ cele. Ustala równie¿ hierarchiê stosunków miêdzy zadaniami i stanowiskami. Czêci¹ organizowania jest budowanie organizacji i zatrudnianie
personelu. Mened¿er: analizuje niezbêdne dzia³ania, decyzje i relacje; klasyfikuje pracê; dzieli j¹ na zadania;
grupuje jednostki organizacyjne i zadania w strukturê
organizacyjn¹ i dobiera odpowiednich ludzi.
3. Motywowanie, czyli sk³anianie podw³adnych do podjêcia i wykonania zadañ (wprawianie organizacji w ruch),
jako najwa¿niejsze dzia³anie kierownicze.
4. Kontrolowanie, czyli obserwacja postêpów w realizacji
celów, aby znaæ je na bie¿¹co, a zw³aszcza upewniaæ siê,
¿e wyniki umo¿liwi¹ dotarcie do celu bez zak³óceñ. Gdy
realizacja odbiega od planu lub celu, wprowadzanie korekt. To równie¿ ustalanie mierników ocen i dopilnowanie, aby ka¿dy podw³adny mia³ dostêp do nich, gdy¿ s¹
pomocne w pracy. Kontrola to równie¿ tworzenie systemu umo¿liwiaj¹cego ci¹g³¹ analizê i ocenê dzia³añ oraz
usprawnianie niezbêdne do osi¹gania celów firmy.
Czynnoci sk³adaj¹ce siê na te funkcje stanowi¹ proces zarz¹dzania. W dowolnym momencie mened¿er uczestniczy
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jednoczenie w kilku ró¿nych typach dzia³añ. Ka¿dy mened¿er spe³nia te funkcje dobrze albo fatalnie. Ka¿da z tych
funkcji wymaga odmiennych walorów. Ustalenie celu jest
np. problemem wielu punktów równowagi miêdzy: rezultatami firmy a realizacj¹ zasad, w które wierzy; bie¿¹cymi
i przysz³ymi potrzebami firmy; po¿¹danym celem a dostêpnymi zasobami. Dlatego te¿ wytyczanie celów wymaga zarazem zdolnoci analizy i syntezy zarazem. Równie¿ organizowanie wymaga zmys³u analitycznego. ¯¹da ono bowiem ekonomicznego spo¿ytkowania zasobów. Ale ¿e ma
do czynienia z ludmi, musi pilnowaæ zasad sprawiedliwoci i wymagaæ prawoci. Dla rozwoju ludzi potrzeba tego
na równi ze zdolnoci¹ analizy. Natomiast umiejêtnoci
potrzebne do motywacji i komunikacji maj¹ g³ównie charakter spo³eczny. Potrzeba tu nie analizy, lecz integracji
i syntezy. G³ówn¹ zasad¹ jest tu sprawiedliwoæ, a ekonomia
schodzi na drugi plan. Prawoæ ma tu du¿o wiêksze znaczenie ni¿ zmys³ analityczny. W ocenianiu na pierwsze miejsce
wysuwaj¹ siê ponownie zdolnoci analityczne i umiejêtnoæ
okrelania mierników. Z tym, ¿e mierniki powinny s³u¿yæ
zarówno podw³adnym do samokontroli, jak i prze³o¿onym
do ich kontroli.
5. Rodzaje kierowników-mened¿erów
Mened¿erowie potrzebni s¹ w organizacjach zarówno gospodarczych, jak i innych. Organizacje potrzebuj¹ do swego funkcjonowania ró¿nych mened¿erów, ró¿ni¹cych siê
od siebie zajmowan¹ pozycj¹ (szczeblem) oraz obszarem
dzia³ania [4]. Mened¿erowie mog¹ zajmowaæ stanowiska
na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania. Zwykle wyró¿nia siê
trzy podstawowe szczeble mened¿erów: pierwszej linii
(albo ni¿szego dozoru), redniego szczebla i najwy¿szego
szczebla. Mened¿erowie najni¿szego szczebla podlegaj¹
mened¿erom redniego, a ci mened¿erom wy¿szego szczebla. Mened¿erowie nie tylko zarz¹dzaj¹ prac¹ innych, ale
s¹ równie¿ odpowiedzialni za ich pracê. Mened¿erowie
najwy¿szego szczebla stanowi¹ wzglêdnie niewielk¹ grupê kadry kierowniczej. Pos³uguj¹ siê tytu³ami: prezesa, wiceprezesa i dyrektora naczelnego, wyznaczaj¹ oni cele organizacji, jej ogóln¹ strategiê i politykê. Reprezentuj¹ organizacjê w kontaktach z otoczeniem, m.in. z urzêdnikami
pañstwowymi czy dyrektorami innych organizacji. Zwykle
podejmuj¹ decyzje np. o zakupie innych firm, o inwestycjach badawczo-rozwojowych, o wejciu na inne rynki lub
wycofaniu siê z nich. Pracuj¹ zwykle d³u¿ej ni¿ zwykli pracownicy i znaczn¹ czêæ dnia spêdzaj¹ na spotkaniach i rozmowach telefonicznych. Mened¿erowie redniego szczebla s¹ zwykle najliczniejsz¹ grup¹ mened¿erów w wiêkszoci organizacji. S¹ nimi g³ównie kierownicy zak³adów,
kierownicy eksploatacji, szefowie wydzia³ów. Odpowiadaj¹ oni przede wszystkim za realizacjê strategii, polityki
i planów opracowanych na najwy¿szym szczeblu oraz za
nadzorowanie i koordynacjê dzia³añ mened¿erów ni¿szego
szczebla. £¹cz¹ wy¿sze i ni¿sze szczeble organizacji.
Mened¿erowie pierwszej linii (albo ni¿szego dozoru)
nadzoruj¹ i koordynuj¹ dzia³ania pracowników wykonawczych. Przewa¿nie s¹ to brygadzici, mistrzowie, nadzorcy
lub kierownicy dzia³u w biurze. Stanowiska te s¹ zwykle
pierwszymi stanowiskami kierowniczymi pracowników
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awansowanych z personelu wykonawczego. W przeciwieñstwie do mened¿erów najwy¿szego i redniego szczebla nie
s¹ prze³o¿onymi innych mened¿erów i wiêkszoæ czasu zu¿ywaj¹ na nadzorowanie podw³adnych. Mened¿erowie
mog¹ pracowaæ w ró¿nych obszarach organizacji albo mieæ
specjalnoæ ogóln¹. W danej firmie na wszystkich szczeblach mog¹ wystêpowaæ mened¿erowie funkcjonalni, odpowiedzialni za jeden rodzaj dzia³añ, np.: marketing, finanse, eksploatacjê, zasoby ludzkie, administracjê i inne dziedziny. Ze wzglêdu na to kryterium mo¿na wyró¿niæ
mened¿erów [4]:
1) marketingu - pozyskuj¹cych klientów do nabycia produktów i us³ug organizacji, zajmuj¹cych siê rozwojem
nowych wyrobów, promocj¹ i dystrybucj¹;
2) finansów - zajmuj¹cych siê g³ównie zasobami finansowymi organizacji; odpowiadaj¹cych za rachunkowoæ,
zarz¹dzanie finansami i inwestycje;
3) eksploatacji - zajmuj¹cych siê konstruowaniem systemów produkcji i us³ug oraz zarz¹dzaniem tymi systemami, a zw³aszcza kontrol¹ produkcji, zapasów i jakoci,
projektowaniem zak³adu i wyborem miejsca produkcji;
4) personalnych - zajmuj¹cych siê planowaniem, rekrutacj¹ i doborem pracowników, ich szkoleniem i rozwojem, projektowaniem systemów wynagrodzeñ, formu³owaniem systemów oceny wyników oraz zwalnianiem
pracowników;
5) administracyjnych albo ogólnych - niezwi¹zanych
z okrelon¹ specjalnoci¹ kierownicz¹, lecz wszechstronnych, dysponuj¹cych podstawow¹ znajomoci¹
wszystkich dziedzin zarz¹dzania, ale bez specjalistycznego wykszta³cenia w ¿adnej konkretnej dziedzinie.
W niektórych organizacjach wystêpuj¹ wyspecjalizowane
stanowiska kierownicze, niedaj¹ce siê zakwalifikowaæ do
której z wy¿ej opisanych grup. Z tego wzglêdu mo¿na
wymieniæ jeszcze mened¿erów [4]:
1) do spraw public relations - zajmuj¹cych siê stosunkami z opini¹ publiczn¹ i rodkami masowego przekazu
w celu ochrony i poprawy publicznego wizerunku organizacji;
2) do spraw badañ i rozwoju - koordynuj¹cych pracê naukowców i in¿ynierów nad projektami badawczymi;
3) wyspecjalizowanych - koordynuj¹cych miêdzynarodowe zarz¹dzanie.
6. G³ówne role i umiejêtnoci mened¿era
Ka¿dy mened¿er, niezale¿nie od specjalnoci i szczebla,
oprócz spe³niania funkcji odgrywa w organizacji role spo³eczne oczekiwane przez innych jej cz³onków. Stwierdzono, ¿e mened¿er odgrywa dziesiêæ rzeczywistych, choæ
czêsto nieformalnych ról, które mo¿na zaliczyæ do trzech
podstawowych kategorii [3]:
Interpersonalne:
 reprezentant organizacji - dyplomata: reprezentuje podw³adnych na forum firmy lub firmê wzglêdem otoczenia. W uroczystociach i imprezach okolicznociowych
- g³ównie dzia³a symbolicznie i ceremonialnie, rzadziej
merytorycznie,
 przywódca - zachêca podw³adnych do aktywnoci, np.
zwiêkszenia wydajnoci.
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 ³¹cznik miêdzy dzia³ami - koordynowanie pracy ró¿nych zespo³ów pracowników.
Informacyjne polegaj¹ce na gromadzeniu i upowszechnianiu informacji (s¹ kana³ami komunikacji miêdzy ludmi):
 obserwator - wyszukiwanie z ró¿nych róde³ potrzebnych informacji,
 propagator - przekazywanie zebranych informacji innym upowa¿nionym do tego,
 rzecznik - formalne przekazywanie informacji ludziom
z zewn¹trz.
Decyzyjne, maj¹c prawo i obowi¹zek podejmowania decyzji we wszystkich sprawach (organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych i spo³ecznych) w zakresie swoich
kompetencji:
- przedsiêbiorca-innowator - inicjowanie zmian prowadz¹cych do powstania nowych technik oszczêdzaj¹cych
materiê, energiê, informacje, przestrzeñ i czas na jednostkê produktu,
- przeciwdzia³aj¹cy zak³óceniom - rozwi¹zywanie konfliktów miêdzy podw³adnymi, rozjemca, mediator, ³agodzi konflikty),
- dysponent zasobów - prawo rozdysponowania zasobów
firmy (wiêksze mo¿liwoci w tym wzglêdzie od innych
pracowników w organizacji),
- negocjator - negocjowanie z dostawcami, odbiorcami,
zwi¹zkami zawodowymi itp.
Mo¿na równie¿ wskazaæ rolê edukacyjn¹ mened¿era, poniewa¿ niezale¿nie od szczebla, niejednokrotnie musi on
instruowaæ, wskazywaæ poprawne dzia³anie, a co najwa¿niejsze - przygotowywaæ swoich nastêpców. Rola edukacyjna wyra¿a siê w popularyzacji i pog³êbianiu wiedzy
podw³adnych i w kszta³towaniu kultury (ogólnej, organizacyjnej, technicznej). Podstawowe umiejêtnoci wymagane
od mened¿erów. Oprócz wykonywanych rozlicznych ról
mened¿er musi mieæ tak¿e umiejêtnoci koncepcyjne [3].
Jest to umys³owa zdolnoæ koordynacji wszystkich interesów firmy, czyli analizowanie, interpretowanie i rozwi¹zywanie problemów, tym wa¿niejsze im wy¿sza pozycja
w hierarchii stanowisk kierowniczych. Zale¿¹ one od zdolnoci mylenia abstrakcyjnego, umo¿liwiaj¹ce dostrzeganie wzajemnych zwi¹zków miedzy ró¿nymi czynnikami
danej sytuacji tak, aby podjête przez niego dzia³ania najlepiej s³u¿y³y interesom ca³ej organizacji. Mened¿er przy
wprowadzaniu nowego produktu musi myleæ przysz³ociowo i uwzglêdniaæ wszystkie za i przeciw. Umiejêtnoci interpersonalne (spo³eczne) [3] - to wspó³praca
z innymi ludmi, rozumienia ich i motywowania. S¹ to jedne z wa¿niejszych umiejêtnoci na ka¿dym szczeblu zarz¹dzania, mimo ró¿nic w naturze i intensywnoci miêdzy
szczeblami; zwi¹zane s¹ ze stosunkami miêdzyludzkimi.
Dziêki nim mened¿er ³atwo nawi¹¿e kontakt ze swoimi
podw³adnymi, co usprawnia dzia³anie firmy. Pomocne s¹
tak¿e w zawieraniu umów. Zdolnoci techniczne, odnosz¹ce siê do konkretnych wymagañ operacyjnych danej organizacji, wa¿niejsze s¹ na ni¿szych szczeblach zarz¹dzania.
Wi¹¿¹ siê z dba³oci¹ o sprawnoæ urz¹dzeñ, w³aciwy
przebieg procesów technologicznych, a tak¿e z odpowiedzialnoci¹ za rodzaj, poziom i nowoczesnoæ, zarówno
urz¹dzeñ, jak i produktów. Polegaj¹ równie¿ na ochronie rodowiska pracy i rodowiska naturalnego przed zagro¿eniami
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powodowanymi rozwojem techniki. S¹ to umiejêtnoci
swoje zadania, zale¿y skutecznoæ realizacji celów organipos³ugiwania siê narzêdziami, metodami i technologi¹
zacji i zaspokajania przez ni¹ potrzeb spo³ecznych. Zadaw okrelonej specjalnoci, niezbêdne do w³aciwego wykonia, zakres w³adzy i odpowiedzialnoæ najbardziej ró¿ninywania pracy; do zrozumienia, co i dlaczego tak funkcjocuj¹ stanowiska. Na ni¿szych szczeblach praca kierownika
nuje, a nie inaczej. Jest to potrzebne dc tego, aby sprawnie
koncentruje siê g³ównie na funkcjach motywacji i kontroli,
realizowaæ cele danej organizacji. Np. ordynator oddzia³u
a na wy¿szych - na funkcjach planistycznych i organizacyjchirurgicznego jest mened¿erem maj¹cym umiejêtnoci
nych, co przedstawia tabela 1 [1].
techniczne chirurga. Predyspozycje
diagnostyczne i analityczne [3] umo¿liwiaj¹ce analizê sytuacji (nowa
inwestycja, strajki, zak³ócenia) rozpoznanie zaistnia³ego problemu, postawienie w³aciwej diagnozy i w koñcu
znalezienie odpowiedniego rozwi¹zania. Mylenie analityczne i syntetyczne, bowiem rozwi¹zanie probleTab. 1. Przyk³adowa struktura pracy w³asnej kierowników ró¿nych szczebli
mu wymaga roz³o¿enia go na sk³adniki i okrelenia wspó³zale¿noci.
Wymaga równie¿ ca³ociowego spojrzenia i uwzglêdnienia jego wp³ywu na organizacjê i jej
8. Metody - systemy stosowane w planowaniu zajêæ
otoczenie. Przyznaj¹c mened¿erowi rolê edukacyjn¹, mo¿kierowniczych
na wymagaæ od niego równie¿ umiejêtnoci pedagogicznych, potrzebnych do wdra¿ania metod pracy, upowszechW planowaniu (praktycznym, bezporednim) zajêæ kieniania sposobów mylenia kszta³towania wzorców zachorowniczych najczêciej stosuje siê ró¿ne metody [3]. Syswañ, karier zawodowych i spo³ecznych.
tem ci¹g³y, którego podstaw¹ jest notowanie nadchodz¹cych zadañ i problemów, selekcjonowanie, ustalanie kolej7. Wymagania kierowniczego stanowiska pracy i zasady
noci za³atwiania i rozwi¹zywania, z jednoczesn¹ rejestracj¹
organizacji pracy w³asnej kierownika
dalej nap³ywaj¹cych spraw. System tematyczny, przydatny
do planowania o dalszym horyzoncie czasowym. Trzeba
Ka¿de stanowisko pracy stanowi z jednej strony przestrzenwtedy ustaliæ hierarchiê wa¿noci i kolejnoæ za³atwiania
nie wyodrêbnione miejsce z w³aciwociami naturalnymi
spraw, przy czym powinno to byæ zharmonizowane eweni technologiczno-technicznymi rodowiska oraz materialnytualnymi wytycznymi wy¿szego kierownictwa i celami
mi rodkami pracy, a z drugiej strony jest to cz³owiek wykodzia³ania kierowanego zespo³u. Planowanie wed³ug tej menuj¹cy wyodrêbnione czynnoci, które s¹ czêci¹ z³o¿onego
tody mo¿e byæ poprzedzone konsultacjami i wstêpnym stuprocesu pracy. Ka¿demu stanowisku pracy stawia siê okrediowaniem problemów. Metody wyodrêbniania temalone wymagania rzeczowo-organizacyjne. Wymagania te,
tów kluczowych zalecane s¹ dla najwy¿szych szczebli
ze wzglêdu na zró¿nicowany charakter i w³aciwoci dziakierowniczych. Tematy kluczowe powinny wynikaæ z pod³añ kierowniczych, maj¹ swoj¹ odrêbnoæ. Na tê odrêbnoæ
stawowych funkcji zadañ firmy. System inspiracyjny,
sk³adaj¹ siê: w³aciwoci fizjologiczne samej pracy umyw którym podstaw¹ s¹ nap³ywaj¹ce problemy i zadania
s³owej i jej rdzeñ, decydowanie, rozleg³oæ i czêstotliwoæ
zewnêtrzne. System ten szczególnie korzystny jest, np.
kontaktów z ludmi, zakres i tempo pozyskiwania, przedla s³u¿b typu public relations, przy obs³udze dostaw dla
twarzania i emitowania informacji. Najwa¿niejsze jest to,
kontrahentów badaniu firm konkurencyjnych itp. Dobrze
by naturalne i sztuczne w³aciwoci materialnych sk³adnijest w tym systemie przygotowaæ z góry okrelone dokuków sprzyja³y i wspomaga³y efektywnoæ pracy kierownimenty (np. wzory umów, zleceñ, próbki materia³ów itp.),
ków. Praca umys³owa wymaga spokoju oraz odpowiedniea tak¿e z góry ustaliæ przejrzysty sposób rejestracji decyzji.
go mikroklimatu [5]: temp. 17-19 °C, 40-60% wilgotnoci
powietrza, a wie¿ego powietrza 20-30 m3/h na jednego
9. Trzy ogólne koncepcje modelowe w organizacji
pracownika, zak³ócenia nie powinny przekraczaæ 40-5',
pracy w³asnej kierownika
efektywna koncentracja uwagi 2-2,5 godz. Warunki natury fizjologicznej [5]: regularnoæ posi³ków i ich iloci
Koncepcja amerykañska [2] opieraj¹ca siê na za³o¿eniu,
(2500 kcal); du¿o ruchu po pracy - chodzi o kr¹¿enie krwi;
¿e umys³ wspó³czesnego mened¿era musi nieustannie przeprzestrzeganie faz pracy umys³owej: wdra¿anie siê, wpratwarzaæ ogromn¹ iloæ informacji i w zwi¹zku z tym jest
wa, zmêczenie. Dobre samopoczucie wp³ywa na kontakty
nieustannie przeci¹¿ony. To przeci¹¿enie najlepiej wytrzymiêdzy ludmi. Wa¿na jest te¿ estetyka pracy kierowniczej.
muje umys³ m³odego cz³owieka. W myl tej koncepcji, wyPrzy wyposa¿eniu w techniczne rodki ³¹cznoci za kryteszukuje siê kandydatów na mened¿erów w wieku 21-25 lat.
rium doboru przyjmuje siê przede wszystkim stopieñ, czêW wieku 26-30 lat powierza siê im siê najbardziej odpostotliwoæ i intensywnoæ wykorzystania tych urz¹dzeñ.
wiedzialne stanowiska. Osobom starszym nie powierza siê
W³aciwe urz¹dzenie ma wp³yw na sprawnoæ kierownika
takich stanowisk i w ogóle niechêtnie przyjmuje siê je do
i zapobiega chorobie mened¿erskiej albo przynajmniej
pracy. Konsekwencj¹ tego modelu jest znaczna ruchliwoæ
ogranicza jej skutki. Od tego, jak kierownicy wype³niaj¹
zawodowa m³odych ludzi.
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Koncepcja japoñska [2] zak³ada, ¿e wykwalifikowany
specjalista mo¿e i powinien pracowaæ przez wiele lat z wysok¹ wydajnoci¹. W odró¿nieniu od koncepcji amerykañskiej nie stosuje siê tu barier wiekowych. jednak uwzglêdnia siê zmiany napiêcia pracy w ci¹gu dnia. W porannej
czêci kierownik wkracza w poszczególne problemy wynikaj¹ce z funkcji organicznych, rozmawia z podw³adnymi,
wydaje dyspozycje, ocenia efekty itp. Póniej nastêpuje
przerwa w pracy. Trzecia faza to druga czêæ pracy, przeznaczona na rozwi¹zanie g³êbszych, odpowiednio wybranych i przygotowanych problemów.
Koncepcja watykañska [2] polega na krótkotrwa³ym, ale
bardzo intensywnym wysi³ku twórczym. Kierownik pracuje
3-4 godziny i krócej. Ogromne przeci¹¿enie umys³u jest rekompensowane d³ugimi przerwami na odpoczynek. W koncepcji tej nie stosuje siê ¿adnych granic wiekowych. Jest
ona stosunkowo ma³o upowszechniona, gdy¿ kierownicy
tworz¹cy tê grupê wywodz¹ siê ze specyficznych krêgów
zawodowych. Koncepcje organizacyjne pracy kierowniczej maj¹ charakter uniwersalny i mog¹ byæ wykorzystywane jako wskazówki do kszta³cenia umiejêtnoci organizatorskich na ró¿nych stanowiskach pracy i w ró¿nych specjalnociach.
W pracy w³asnej kierownika celowe jest stosowanie zasad
organizacyjnych dzia³ania kierowniczego. Naczelna zasada
to: dzia³aæ zgodnie z cyklem dzia³ania zorganizowanego,
który w odniesieniu do kierownictwa mo¿e mieæ nastêpuj¹ce etapy: ustalenie, transformacja lub akceptacja celu kierowanej organizacji, instytucji; formowanie w³asnej strategii i strategii kierowanego zespo³u; zlecenie zadañ i procedur wykonawcom; nadzór i analiza przebiegu realizacji.
10. Zasady organizacyjne kierownika
Do grupy zasad organizacyjnych dzia³ania kierowniczego
mo¿na zaliczyæ nastêpuj¹ce kryteria [6]:
- oprócz dzia³ania zorganizowanego stosowaæ inne zasady sprawnego dzia³ania,
- ró¿nicowaæ problemy wed³ug szczebla zarz¹dzania,
- okazywaæ odpowiednie zainteresowanie wszystkim
dziedzinom dzia³alnoci firmy,
- koncentrowaæ siê na problemach danego stanowiska,
- zachowywaæ racjonalne proporcje miêdzy problemami
zewnêtrznymi, wewnêtrznymi danej firmy i wynikaj¹cymi z w³asnej inicjatywy,
- stawiaæ sobie i innym wysokie, ale realne wymagania,
- nie wykonywaæ pracy za podw³adnych - wyj¹tek wy¿sza
koniecznoæ (kierownik musi zlecaæ zadania i procedury
wykonawcom, poniewa¿ nie mo¿e wszystkiego zrobiæ
sam, nie mo¿e byæ odpowiedzialny za wszystko i wszystkich, a jednoczenie reprezentowaæ firmê na zewn¹trz,
musi przekazaæ podw³adnym odpowiednie sektory i zakresy dzia³añ oraz odpowiedzialnoæ),
- delegowaæ uprawnienia na podleg³y personel - w wyniku czego podejmowane decyzje bêd¹ szybsze i trafniejsze, a odpowiedzialnoæ wyranie umiejscowiona,
- odpowiednio kontrolowaæ i wyra¿aæ zas³u¿one uznanie
(kierownik musi nadzorowaæ i analizowaæ przebieg realizacji, poniewa¿, u³atwia to wykonanie, realizacjê celu
oraz pozwala poprzez analizê b³êdów i zalet wyci¹gn¹æ
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wnioski na przysz³oæ i sprawniej realizowaæ cele; odpowiednia ocena wyników wp³ywa na motywacjê podw³adnych do dalszych dzia³añ),
- proste czynnoci przekazywaæ podw³adnym, a specjalistyczne - specjalistom,
- rezerwowaæ i powiêcaæ maksimum czasu na pracê koncepcyjn¹,
- minimalizowaæ zmiany tematyczne za³atwianych spraw,
- permanentnie dokszta³caæ siê,
- wspieraæ inicjatywy podw³adnych i nowatorstwo,
- s³u¿yæ osobistym przyk³adem,
- interesowaæ siê równie¿ ¿yciowymi problemami podw³adnych,
- szanowaæ czas swój i innych,
- uwzglêdniaæ wp³yw w³asnego temperamentu,
- nie przekraczaæ omiogodzinnego dnia pracy,
- dbaæ o higienê pracy i o zdrowie.
W pracy kierownika wa¿na jest higiena pracy umys³owej,
poniewa¿ umys³ cz³owieka jest czêci¹ organizmu i najlepiej funkcjonuje w harmonii z ca³oci¹. Na sprawnoæ
umys³ow¹ wp³ywa liczba i regularnoæ posi³ków, nadmiar
u¿ywek i sprawnoæ fizyczna organizmu, a tak¿e nieprzestrzeganie rytmu pracy i odpoczynku; nieuwzglêdnianie
zjawiska inercji w pracy umys³u. Czêste i d³ugotrwa³e przeci¹¿enia umys³u i przekroczenie bariery zmêczenia powoduje okrelon¹ sekwencjê zjawisk: nerwowoæ, wzrost
trudnoci w stosunkach z otoczeniem, potkniêcia w spe³nianiu codziennych zadañ, narastanie zw¹tpienia w swe
si³y i mo¿liwoci, frustracjê, depresjê i gwa³towny stan krytyczny. Czas odpoczynku powinien równaæ siê czasowi pracy wywo³uj¹cej zmêczenie (zmêczenie prac¹ umys³ow¹ jest
g³êbsze i m¹ skomplikowane nastêpstwa dla organizmu).
11. Organizacja czasu, sprawnoæ kierownicza oraz jak
unikn¹æ b³êdów w kierowaniu
Aby byæ skutecznym, mened¿er zaczyna pracê od organizacji czasu. Wskazany jest tu trzystopniowy proces [4]: zarejestrowanie bud¿etu czasu, rozdysponowanie nim i skomasowanie do efektywnego dzia³ania. Specyficzn¹ cech¹
czasu jest to, ¿e czasu nie mo¿na kupiæ ani wynaj¹æ. Poda¿
czasu jest ca³kowicie nieelastyczna, a czas jest niewymienny (nie ma substytutu czasu). Wiadomym jest, ¿e wszystko
co siê robi, wymaga czasu. Czas kierownika jest cenny, ale
mo¿e byæ ³atwo marnotrawiony. Miêdzy innymi ze wzglêdu na to, ¿e w rozmowie trzeba uwzglêdniæ szerokie cele
ca³ej organizacji. Trzeba wi¹zaæ stosunek pracy ze stosunkiem osobistym, co z regu³y wymaga jeszcze wiêcej czasu,
a potrzeba czasu na kontakty z ludmi ronie wraz z wielkoci¹ organizacji. Z ka¿dym trzeba rozmawiaæ dostatecznie d³ugo, aby by³ z tego po¿¹dany efekt. D³u¿szego czasu
wymagaj¹ decyzje organizacyjne. Równie¿ decyzje personalne wymagaj¹ zawsze d³u¿szego czasu na ich podjêcie.
Podstawa efektywnoci pracy kierowniczej to rejestrowanie struktury zu¿ycia czasu. Wskazania ogólne [4]:
- eliminowaæ czynnoci nieproduktywne i marnotrawi¹ce
czas kierownika,
- identyfikowaæ ród³o i charakter ka¿dej czynnoci,
- dok³adnie sprawdziæ, czy do realizacji celów nie ma siê
nadmiaru personelu,
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- nie dopuszczaæ do wadliwoci organizacyjnych,
- oceniaæ poprawnoæ obiegu informacji.
Istot¹ poprawnej komasacji czasu dyspozycyjnego, powinna byæ mo¿liwoæ ustalenia ile ma siê czasu na wa¿ne zadania oraz ile z tego czasu ma siê do swojej dyspozycji. Kierownik powinien pamiêtaæ o organizowaniu dnia i tygodnia
(pomocny jest rejestr funkcji organicznych).Powinien pamiêtaæ o minimalizowaniu wszelkich narad i starannym
przygotowywaniu tych niezbêdnych. Powinien planowaæ
i byæ konsekwentnym w wykorzystywaniu czasu na uprawianie sportu i innych form aktywnoci fizycznej. Mieæ
czas na podgl¹danie organizacji pracy w³asnej innych kierowników, w tym konkurentów, z koniecznoci¹ przemylanej decentralizacji uprawnieñ decyzyjnych. Powinien
korzystaæ z nowoczesnej techniki biurowej.
Czas jest miernikiem sprawnoci dzia³ania i pozwala wyznaczyæ ekstensywne (rozszerzaj¹ce) granice pracy cz³owieka, pozwala zmierzyæ pracoch³onnoæ efektu pracy,
a tak¿e okreliæ intensywnoæ (natê¿enie, nasilenie,
wzmocnienie) pracy. Wyd³u¿enie dnia pracy mo¿e wiadczyæ o niskim poziomie zaanga¿owania, co mo¿e byæ spo³ecznie szkodliwe (choroba mened¿erska). Ekstensywny
czas pracy kierownika mo¿e byæ rezultatem s³abej organizacji pracy, braku kwalifikacji osobistych kierownika
i nadmiaru zadañ.
Wa¿n¹ funkcjê spe³nia plan pracy. Mo¿e on obejmowaæ
ka¿dy dzieñ pracy wed³ug rozk³adu godzinowego, tygodniowego, kwarta³u czy roku. Struktura planu pracy jest
przedmiotem badañ naukowych, a jego przyk³ad przedstawia tabela 2 [4].

fizyczne warunki maksymalnie sprzyjaj¹ce wykonywanej
pracy i sk³aniaæ pracowników do podnoszenia wydajnoci.
Niektóre mo¿liwoci unikania b³êdów w kierowaniu podano w tabeli 3 [4]. Powinien tak¿e okazywaæ podw³adnym
sympatiê i zainteresowanie ich sprawami zawodowymi
i osobistymi. Informowaæ podw³adnych o wszystkim, co
jest lub mo¿e byæ dla nich istotne i powstrzymywaæ siê od
nadmiernego krytycyzmu w stosunku do podw³adnych.
Kierownik powinien okazywaæ podw³adnym pomoc w ich
pracy i zachowaæ konsekwencjê w wykonywaniu poleceñ
s³u¿bowych, formu³owaniu zadañ, ocenie ich wykonania,
wynagradzaniu i karaniu. Wstrzymywaæ siê od nadmiernego kontrolowania pracowników i szczegó³owego ingerowania w ich dzia³ania, ograniczaæ siê raczej do ogólnych
wskazówek. Przyk³adem poprawnego dzia³ania kierownika
mo¿e byæ nastêpuj¹ca sytuacja. Pracownik, który zawsze
wykazywa³ siê pracowitoci¹, solidnoci¹, lojalnoci¹ i dobrymi wynikami przedstawia pisemn¹ probê o urlop. Wa¿ne interesy organizacji, uniemo¿liwiaj¹ przyznanie mu
urlopu w tym terminie. Aby unikaæ b³êdów, kierownik nigdy nie powinien odrzucaæ takiego wniosku automatycznie. Powinien zaprosiæ pracownika do swojego gabinetu,
informuj¹c go wczeniej, ¿e tematem rozmowy bêdzie termin urlopu, wybieraj¹c w³aciwy moment; na pewno nie
mo¿e byæ to koñcówka dnia roboczego ani nie pocz¹tek,
nie jest to tak¿e okres po jakiej wpadce pracownika.
Kierownik powinien przedstawiæ interesy organizacji
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ przez podw³adnego, powinien
podkreliæ jego rolê i uzasadniæ dlaczego jego obecnoæ
jest taka wa¿na. Prze³o¿ony powinien staraæ siê uczyniæ
swojego podw³adnego sojusznikiem
w grze o dobro organizacji, wtajemniczyæ go w ró¿ne zale¿noci. Wa¿ne jest, by kierownik doprowadzi³
do jednoznacznego uzgodnienia, na
kiedy urlop zostaje przesuniêty i
dzia³aæ tak, by pod koniec rozmowy,
pracownik mia³ odczucie, ¿e zosta³
potraktowany fair, kierownik nie
powinien mu wspó³czuæ, gdy¿ tr¹ci
Tab. 2. Modelowa struktura dnia pracy dyrektora/mened¿era
to ob³ud¹.

Sprawnoæ dzia³ania mened¿era utrzymuje sekretariat, odpowiednie biura,
asystent. Ich zadaniem jest: odci¹¿enie
kierownika od prac prostych, manualnych, technicznych, czasoch³onnych, w
celu wyd³u¿enia czasu na prace koncepcyjne. Aby unikn¹æ b³êdów w kierowaniu, nale¿y w³aciwie organizowaæ pracê, czyli stosowaæ odpowiednio szczegó³owy instrukta¿ dla pracowników.
Nale¿y równie¿ wprowadziæ daleko posuniêty podzia³ pracy, by mo¿liwe sta³o
siê maksymalne uproszczenie wykonywanych czynnoci. Nale¿y dostosowaæ
rytm pracy indywidualnej do wymagañ
technologicznych produkcji, tworzyæ
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12. Podsumowanie
Dobre przygotowanie mened¿erów do sprawowania funkcji kierowniczych jest bardzo wa¿nym czynnikiem kszta³towania konkurencyjnoci przedsiêbiorstw. Prowadzone
w tym zakresie badania dowodz¹, ¿e w krajach Europy Zachodniej jednym z najwiêkszych wyzwañ s¹ kompetencje
kadry kierowniczej. Jako g³ówny czynnik sukcesu wymienia siê potrzebê szkoleñ, w tym przede wszystkim w obszarze zarz¹dzania strategicznego, marketingu, zarz¹dzania finansami, zasobami ludzkimi. Obecnie rysuje siê obraz mened¿era, który ceni kompetencje techniczne i bardziej ni¿
kompetencje w zarz¹dzaniu, ma³¹ uwagê przywi¹zuje do
zarz¹dzania kadrami, za podstawowe ród³o w³adzy uznaje
w³adzê eksperta, a podw³adnych przekonuje, stosuj¹c najczêciej groby. Mened¿er ten identyfikuje swój sukces
z zajmowaniem wysokich stanowisk, mimo braku wyranej wizji, optymistycznie widzi przysz³oæ swojej firmy.
Mened¿er ten ma wysok¹ samoocenê, uwa¿a, ¿e mo¿e
wp³ywaæ na swój los, ale z drugiej strony przywi¹zuje du¿¹
rolê do tego, co s¹dzi o nim otoczenie, stosuj¹c zasady zale¿nie od okolicznoci.
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material, material) and to all aspects of the organization
known as managed organizations, but in fact is related to
the activities of the higher and highest levels in the hierarchy of the organization, which embrace a whole aspect and
where exactly all the resources are allocated. At lower levels, especially at the executive level, management is better
and should be cultivated by good managers.
Challenges of the XXI century affect the process of development and the pursuit of business excellence. This is evident in several areas, notably globalization and internationalization of the world economy. Multinational companies
increasingly seek newer markets and cheap labor. This affects the development of investment in less developed countries. Analyzing the failure of the pioneers of the company or its competitors in the industry, they implement the
latest technologies by eliminating the twenty-first century
ineffective. The dynamism of the global economy causes a
continuous process of improving the operation and management of many companies. Entrepreneurs do not keep up
with the productive and very fast in practice use of knowledge and information. The phenomenon of entrepreneurship is an essential element of economic competitiveness in
world markets and many large and small businesses. What
actually is meant by saying to be enterprising. Assumed
that to be entrepreneurial, it means to be creative, innovative, flexible. Every manager, regardless of specialty, and level of function in addition to act as one plays in the organization the social roles expected by other members. The article presents the nature of the managers work, types of
managers, managerial job requirements and principles of
work organization, as well as key roles and skills, in terms
of modern management.
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MANAGERS ROLE IN CONTEMPORARY MANAGEMENT ORGANIZATION
Abstract:
At the beginning is worth recalling the generally accepted
definition of management. Management leadership is an
activity involving the decision-making and control of resources, processes and information in the organization in order to achieve optimal results in the most efficient and costeffective way and in accordance with the social rationality
of actions. Management is thus a kind of journey through
the chaos, is a kind of reality construction of the available
items which can include: ideas, people, relationships, and
formal - legal institutions, material and monetary resources
as well as the right to dispose of them. There is also a view
that management is control over the diversity and transformation of potential conflict into collaboration. Therefore,
management should apply to all resources (personal and
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