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Wspóïczesne kompetencje menedĝerskie.
Badania empiryczne w obszarze edukacji
Agnieszka Postuïa*
Celem artykuïu jest identyfikacja oraz zaproponowanie klasyfikacji kompetencji menedĝerskich. Gïównym problemem badawczym jest zaĂ zrozumienie procesów zachodzÈcych wbuczelniach biznesowych oraz ich wpïywu na ksztaïtowanie kolejnych pokoleñ menedĝerów. Artykuï
opiera siÚ na wynikach pochodzÈcych z badañ jakoĂciowych, inspirowanych etnografiÈ
organizacji. W artykule zostaïy zaprezentowane kompetencje istotne dla róĝnych grup procesu
edukacji menedĝerskiej. Zaproponowano konkretne ich podziaïy i przedstawiono refleksje
dotyczÈce ich ksztaïtowania u przyszïych menedĝerów, metody i sposoby ksztaïcenia.
BazÈ dociekañ empirycznych jest materiaï jakoĂciowy, którego nie moĝna generalizowaÊ na
caïÈ populacjÚ. Niewskazane jest równieĝ rysowanie ostrych rozróĝnieñ pomiÚdzy proponowanymi koncepcjami, typologiami, gdyĝ sÈ one z natury pïynne i niejednoznaczne.
Badania byïy prowadzone przez okres 5 lat, co w dobie cyfryzacji i wszechobecnej dominacji
wartoĂci kapitalistycznych jest wyjÈtkowÈ zaletÈ. Grupa badawcza jest niezwykle szeroka
ibuwzglÚdnia wszystkich uczestników/aktorów procesu edukacji menedĝerskiej.
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etnograficzne.
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Contemporary Managerial Competences.
Empirical Studies in the Field of Education
The aim of the article is to identify and introduce divisions/typologies of contemporary
managerial competences. The main research problem is to understand the processes taking
place in business universities and their impact on shaping the next generations of managers.
The article is based on the results of qualitative research inspired by the ethnography of the
organization. 5-year research in the area of managerial education was conducted. The article
presents competences important for various groups of the managerial education process.
Specific breakdowns of these competences have been proposed. Reflections on the shaping of these competences in future managers as well as methods and ways of education are
presented.
The basis of empirical inquiry is qualitative material that cannot be generalized to the entire
population. It is also inadvisable to draw sharp distinctions between the proposed concepts
and typologies, as they are inherently fluid and ambiguous.
The research was conducted over a period of 5 years, which is a unique advantage in the
era of digitization and the ubiquitous domination of capitalist values. The research group is
extremely broad and includes all participants / actors in the management education process.
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1. Wprowadzenie
Wspóïczesne organizacje to czÚsto
organizacje oparte na wiedzy, uczÈce siÚ.
U podstaw ich funkcjonowania leĝÈ takie
koncepcje, jak: otwarty system informacji,
konstruktywne konfrontacje, uczenie siÚ
zespoïowe, projektowanie wyjÈtkowych
kultur organizacyjnych, abtakĝe identyfikacja kompetencji pracowników (Jemielniak,
2008; Skrzypek, 2015). Globalizacja skraca
odlegïoĂci i wyzwala potrzebÚ globalnego
myĂlenia. Technologie i kapitaï finansowy
schodzÈ na dalszy plan i muszÈ byÊ wykorzystywane zgodnie z wiedzÈ. Aktywa niematerialne i umiejÚtnoĂÊ wykorzystania
ich w praktyce sÈ kluczowe dla organizacji. WiedzÚ w organizacjach opartych na
wiedzy posiadajÈ ludzie, dlatego naleĝy
zwracaÊ szczególnÈ uwagÚ na ich kompetencje, które stanowiÈ nieoceniony kapitaï
dla organizacji. Identyfikacja kompetencji
menedĝerskich i ich rozwój sÈ waĝnymi
narzÚdziami zarzÈdzania zasobami ludzkimi ukierunkowanymi na osiÈganie celów
strategicznych organizacji. Kompetencje
menedĝerskie, m.in. zachowanie niezbÚdne
do osiÈgniÚcia wymaganego poziomu
pracy menedĝera, w poïÈczeniu ze sprawnym zarzÈdzaniem organizacjÈ stajÈ siÚ
tym samym kluczowym czynnikiem sukcesu, abnastÚpnie przewagi konkurencyjnej
(Königová i in., 2012).
Kompetencje menedĝerskie stanowiÈ
bardzo popularny temat wielu opracowañ
z obszaru nauk o zarzÈdzaniu (Filipowicz,
2016; Koĝuch i Sienkiewicz-Maïyjurek,
2013; Rakowska, 2007; SzczÚsna i Rostkowski, 2004). Kompetencje moĝna okreĂliÊ
ogólnie jako zakres uprawnieñ, obowiÈzków, peïnomocnictw i odpowiedzialnoĂci
menedĝera, a takĝe zakres jego wiedzy
ibumiejÚtnoĂci. W literaturze (m.in. w pozycjach wymienionych powyĝej) istnieje wiele
definicji, ale wspólnym mianownikiem jest
udziaï trzech podstawowych skïadników:
wiedzy, umiejÚtnoĂci oraz postaw. Kaĝdy
z tych obszarów zawiera róĝnorodne elementy. Wiedza dzieli siÚ przede wszystkim
na technicznÈ (z obszarów strategii, marketingu, prawa, finansów, ekonomii) i interWydziaï ZarzÈdzania UW

personalnÈ (dotyczÈcÈ szerokorozumianej
wspóïpracy z luděmi). UmiejÚtnoĂci zaĂ,
np.bwedïug Boyatzisa (1982) moĝna podzieliÊ na trzy wiÚksze grupy:
• umiejÚtnoĂci poznawcze, pozwalajÈce na
obserwacjÚ otaczajÈcej rzeczywistoĂci;
• inteligencja emocjonalna uïatwiajÈca
radzenie sobie w róĝnych sytuacjach
oraz
• umiejÚtnoĂci spoïeczne, które dotyczÈ
wspóïpracy w grupach.
PopularnoĂÊ zagadnienia kompetencji
wb wielu obszarach (zarzÈdzanie, pedagogika, demografia, prawo itd.) nie pomaga
w systematyzacji pojÚÊ z tego zakresu.
Wbdziedzinie zarzÈdzania uwaga skupia siÚ
na kompetencjach menedĝerskich ibprzedsiÚbiorczych. W nauce sÈ to opracowania proponujÈce typologie kompetencji,
podziaïy i zastosowania tychĝe.
Celem artykuïu jest identyfikacja oraz
wprowadzenie klasyfikacji wspóïczesnych
kompetencji menedĝerskich. Gïównym
problemem badawczym jest zrozumienie
procesów zachodzÈcych w uczelniach biznesowych oraz ich wpïyw na ksztaïtowanie
kolejnych pokoleñ menedĝerów. PrzyjÚta
w pracy metodologia badañ indukcyjnych (Czakon, 2011; 2017; Lisiñski, 2016)
wyklucza stawianie hipotez. Na potrzeby
niniejszego artykuïu sformuïowano pytania badawcze, które dokïadniej precyzujÈ
zakres i kierunek badañ: jakÈ rolÚ odgrywa
doĂwiadczenie, a jakÈ wyksztaïcenie
wb budowaniu profesji menedĝerów? Jakie
kompetencje wszystkie grupy badanych
uznajÈ za istotne? Które z tych kompetencji majÈ znaczenie dla studentów, które dla
doĂwiadczonych menedĝerów?

2. Kompetencje menedĝerskie
Jednym z popularnych podejĂÊ do
zagadnienia jest perspektywa kompetencyjna, uwzgledniajÈca konkretne zestawy
cech kierowników. W obszarze zarzÈdzania kompetencje byïy przedmiotem badañ
juĝ w koñcówce ubiegïego stulecia. Boyatzis (1982) zidentyfikowaï zestaw kompetencji wïaĂciwy dla idealnego menedĝera.
KompetencjÚ zdefiniowaï jako podstawowÈ
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cechÚ, która moĝe byÊ motywem, cechÈ,
umiejÚtnoĂciami, czÚĂciÈ wïasnego wizerunku, rolÈ spoïecznÈ lub zasobem wiedzy.
Jego koncepcja kompetencji oparta jest
na zaïoĝeniu, ĝe posiadane kompetencje
pracownika – obok wymagañ stanowiska
pracy i uwarunkowañ otoczenia – sÈ jednym zb najwaĝniejszych czynników decydujÈcych o efektywnoĂci pracy.
Mimo ĝe potrzeby tego okresu byïy inne
niĝ wspóïczesne, warto zauwaĝyÊ, ĝe lista
nie ulegïa od tamtej pory znacznym modyfikacjom. Boyatzis zaproponowaï nastÚpujÈce grupy kompetencji:
• orientacja na efektywnoĂÊ – koncentracja na celach, zadaniach i osiÈgniÚciach;
wyznaczanie ambitnych celów i wspieranie odpowiedniego planowania; uïatwianie pokonywania przeszkód; zachÚcanie
ludzi do dziaïania w ten sposób;
• troska o wpïyw – zainteresowanie znaczeniem siïy i symboli; uĝywanie zachowañ zorientowanych na siïÚ, takich jak
stosowanie róĝnych metod wpïywania na
ludzi, poszukiwanie pozycji wïadzy itp.;
• proaktywnoĂÊ – wykazywanie silnej wiary
w indywidualnÈ samokontrolÚ i samodzielnoĂÊ; dziaïanie bez oczekiwania
na peïnÈ zgodÚ lub autoryzacjÚ; branie
odpowiedzialnoĂci za dziaïania; odchodzenie od postaw obronnych i ryzykownych;
• pewnoĂÊ siebie – demonstrowanie wiary
w siebie, wartoĂci i pomysïowoĂci; umiejÚtnoĂÊ podejmowania pewnych i zdecydowanych dziaïañ, pewnego wyraĝania
myĂli; przekazywanie tej pewnoĂci siebie innym, a przez to wzbudzanie w nich
zaufania;
• umiejÚtnoĂÊ prezentacji ustnej – umiejÚtnoĂÊ pïynnego mówienia, uĝywania
efektywnego jÚzyka, sposobów mówienia
i komunikacji niewerbalnej; stosowanie
skutecznej symboliki i metafor w sïowach i czynach; wïaĂciwe wykorzystanie
pomocy wizualnych;
• konceptualizacja – umiejÚtnoĂÊ wykorzystania rozumowania indukcyjnego
do identyfikacji wzorców i relacji; umiejÚtnoĂÊ tworzenia modeli i symboli do
komunikowania tych koncepcji; wykorzystywanie syntetycznego i kreatywnego
myĂlenia do rozwijania dalszych pomysïów i rozwiÈzañ;
• diagnostyczne wykorzystanie pojÚÊ –
potrafi zastosowaÊ rozumowanie dedukcyjne w celu przeksztaïcenia modeli
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i pomysïów w konkretne moĝliwoĂci;
dziÚki temu koncepcje stajÈ siÚ praktycznymi i przydatnymi narzÚdziami
wbrÚkach menedĝera;
• wykorzystanie wïadzy uspoïecznionej –
rozwijanie sieci i hierarchii ludzi oraz
mobilizowanie ich do osiÈgniÚcia konkretnych celów; menedĝer dziaïa jako
mediator przy rozwiÈzywaniu konfliktów
i ïÈczeniu ludzi;
• zarzÈdzanie procesami grupowymi –
budowanie toĝsamoĂci grup i poszczególnych uczestników; wyznaczanie
wspólnych celów i zadañ; rozwijanie ról
grupowych; tworzenie sposobów wspólnej pracy i uïatwianie pracy zespoïowej.
Wiele lat po opublikowaniu swojej pionierskiej pracy z 1982 roku „The Competent Manager: A model for effective
performance” Richard Boyatzis pogïÚbiï
rozumienie kompetencji w artykule „Competencies in the 21st century” (2008).
Dowodziï on, ĝe zasadniczo kompetencje
to umiejÚtnoĂci wrodzone, talent (ability)
oraz zdolnoĂci nabywane wraz z doĂwiadczeniem (capability) (Boyatzis, 2008).
Jest to zbiór róĝnych zestawów zachowañ
wytworzonych poprzez dziaïanie intencji.
Zachowania sÈ alternatywnymi przejawami
intencji w szczególnych momentach i sytuacjach. Przykïadowo, sïuchanie i zadawanie
pytañ to kilka róĝnych zachowañ. Czïowiek
moĝe wykazywaÊ te zachowania z wielu
powodów lub dla realizacji róĝnych celów.
Moĝna zadawaÊ pytania i sïuchaÊ kogoĂ,
aby przypodobaÊ siÚ innym lub zainteresowaÊ swojÈ osobÈ, tym samym zyskujÈc
pozycjÚ w oczach innych. Moĝna teĝ zadawaÊ pytania i sïuchaÊ innych, poniewaĝ jest
siÚ zainteresowanym zrozumieniem tej drugiej osoby, jej priorytetami lub zdaniem na
temat danej sytuacji. Ten drugi powód jest
prawdopodobnie przejawem empatii ib ma
na celu zrozumienie innego czïowieka.
Tymczasem podstawowym powodem pytañ
jest uzyskanie oceny lub opinii, co moĝna
nazwaÊ demonstracjÈ wpïywu. Podobnie
podstawowÈ intencjÈ bardziej subtelnej
kompetencji, takiej jak samoĂwiadomoĂÊ
emocjonalna, jest samopoznanie i samozrozumienie. Ta konstrukcja kompetencji,
wymagajÈca zarówno dziaïania (tj. zestawu
alternatywnych zachowañ), jak i intencji,
wymagaïaby zastosowania metod pomiarowych, które pozwoliïyby oceniÊ zarówno
zachowania, jak i wnioskowanie. Zdaniem
Boyatzisa (2008) jest to behawioralne

Studia i Materiaïy 2/2021 (35)

podejĂcie do talentu danej osoby. Budowa
konkretnej kompetencji jest kwestiÈ powiÈzania róĝnych zachowañ, które sÈ uwaĝane
za alternatywne manifestacje tego samego
podstawowego konstruktu. Ale sÈ one
zorganizowane dziÚki podobieñstwu konsekwencji uĝycia tych zachowañ w kontekstach spoïecznych i zawodowych. Boyatzis
twierdzi, ĝe teoria wydajnoĂci jest podstawÈ
koncepcji kompetencji. Teoria zastosowana
w jego podejĂciu badawczym jest podstawowÈ teoriÈ kontyngencji. Uwaĝa siÚ, ĝe
maksymalna wydajnoĂÊ wystÚpuje wtedy,
gdy zdolnoĂÊ (capability) lub talent (ability)
danej osoby jest zgodny z zapotrzebowaniem na pracÚ i Ărodowiskiem organizacyjnym (Boyatzis, 1982).
Rysunek 1. Teoria wydajnoĂci (Theory of action
and job performance): najlepsze dopasowanie
(maksymalne wykonanie, stymulacja i zaangaĝowanie) = obszar najlepszej integracji

INDIVIDUAL
Vision, values,
philosophy
Knowledge
Competencies
or abilities
Life/career stages
Style
Interests

JOB DEMANDS
Tasks
Functions
Roles
BEST
FIT

ORGANIZATIONAL
ENVIRONMENT
Culture and climate
Structure and systems
Maturity of the Industry
& strategic position of the org.
Core competence
Larger context

½ródïo: Boyatzis, 2008, s. 7.

Talent osoby wynika z jej wartoĂci, wizji
i osobistej filozofii, wiedzy, kompetencji,
etapu ĝycia i kariery, a nawet jest pochodnÈ
zainteresowañ i stylu ĝycia. Wymagania
dotyczÈce pracy moĝna opisaÊ na podstawie zakresu obowiÈzków i zadañ do wykonania. Natomiast elementy Ărodowiska
organizacyjnego, które mogÈ mieÊ istotny
wpïyw na przejawianie kompetencji i/lub na
tworzenie miejsc pracy to: kultura i klimat
organizacyjny, struktura i systemy, dojrzaïoĂÊ branĝy i strategiczne pozycjonowanie,
a takĝe aspekty Ărodowiska gospodarczego,
politycznego, spoïecznego, Ărodowiskowego i religijnego organizacji.

Wydziaï ZarzÈdzania UW

Obecnie badania nad kompetencjami
skupiajÈ siÚ w duĝej mierze na dwóch pïaszczyznach: wyodrÚbnianiu pewnych cech,
które wpïywajÈ na efektywnoĂÊ organizacji
czy budowanie przewagi konkurencyjnej
oraz identyfikowaniu charakterystycznych
kompetencji dla danej spoïecznoĂci, organizacji, specjalnoĂci, branĝy itd. W XXI
wieku organizacje muszÈ byÊ zarzÈdzane
przy wykorzystaniu okreĂlonych kompetencji ze wzglÚdu na zmieniajÈcy siÚ i zïoĝony
Ăwiat, w którym rozwijajÈ swojÈ dziaïalnoĂÊ.
Kompetencje menedĝerskie zostaïy zdefiniowane jako zespóï motywacji, cech osobowych, cech, umiejÚtnoĂci, wiedzy i wartoĂci niezbÚdnych do doskonalenia wyników
zarzÈdzania i sÈ gaïÚziÈ wiÚkszej grupy
indywidualnych kompetencji (Gamarra
ibin., 2019).
NiewÈtpliwie modnym i ciekawym kierunkiem sÈ badania w paradygmacie funkcjonalistycznym (np. Getha-Taylor i in.,
2013), których obecnie w literaturze jest
najwiÚcej. Badania te majÈ na celu wykazanie zwiÈzku okreĂlonych kompetencji
zbefektywnoĂciÈ pracowników, ich zaangaĝowaniem czy skutecznoĂciÈ w dziaïaniu.
W ostatnim czasie obserwujemy rosnÈcÈ
tendencjÚ do wykorzystywania koncepcji
kompetencji menedĝerskich jako podstawy
budowania systemów rozwoju zasobów
ludzkich (Marhefkova, 2016; Singh i in.,
2014). Autorzy poszukujÈ odpowiedzi na
pytania dotyczÈce moĝliwoĂci realizacji
celów firmy poprzez efektywne zarzÈdzanie kompetencjami pracowników (Mikla,
2020; JÚdrzejczyk, 2013). Identyfikacja
kompetencji pracowników, a w konsekwencji dotarcie do luk kompetencyjnych
organizacji powoduje, ĝe dziaïania zwiÈzane z zarzÈdzaniem kompetencjami mogÈ
w wymierny sposób przeïoĝyÊ siÚ na wyniki
i sukcesy przedsiÚbiorstwa. Jest to wiÚc
niezwykle waĝny wymiar organizacji, wart
studiowania.
Obecnie modne jest badanie kompetencji w pewnych wÈskich Ărodowiskach,
specjalizacjach, istniejÈ równieĝ badania uwzglÚdniajÈce róĝnice pokoleniowe
(Krchova i Hoesova, 2020). Sïowackie
badaczki, patrzÈc przez pryzmat zarzÈdzania projektami, wyodrÚbniïy kompetencje
charakterystyczne dla studentów (pokolenia Z), przedstawicieli pokolenia X oraz
Baby Boomers. Inni badacze za pomocÈ
metod jakoĂciowych (grupa fokusowa
ib interaktywna analiza jakoĂciowa – IQA)
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badali kompetencje wymagane od menedĝerów ryzyka (Marx i de Swardt, 2020).
Wb wyniku badañ zidentyfikowano takie
kompetencje, jak: wiedza menedĝerska
i zarzÈdzanie ryzykiem; atrybuty: asertywnoĂÊ i niezïomnoĂÊ; okreĂlone wartoĂci etyczne, a takĝe ludzie i umiejÚtnoĂci
techniczne. Wyniki wspomnianych badañ
pokazujÈ jak szeroko róĝni badacze i autorzy traktujÈ to zagadnienie. Takie typologie
mogÈ byÊ przydatne przy ustalaniu priorytetów rozwoju kompetencji w organizacjach, trudnoĂÊ moĝe jednak stanowiÊ, ĝe
biorÈ pod uwagÚ wÈskie grupy badanych,
ab tym samym wyniki tych badañ ciÚĝko
uznaÊ za powszechne.
PodsumowujÈc powyĝsze rozwaĝania,
badacze rysujÈ róĝne definicje, sÈ jednak
zgodni co do tego, ĝe wokóï pojÚcia „kompetencja” istnieje pole do dyskusji. Jest ono
niejednoznaczne do definiowania lub przypisania spójnej teorii lub nawet podejĂcia do
definicji, która pogodziïaby wszystkie róĝnorodne sposoby uĝycia tego terminu (Norris, 1991; Le Deist i Winterton, 2005). Jest
to termin do tego stopnia niejednoznaczny
i trudny do zdefiniowania, ĝe Boon i van
der Klink (2002) okreĂlili kompetencjÚ jako
„termin rozmyty” (fuzzy concept) i uznali za
„uĝyteczny termin, wypeïniajÈcy lukÚ miÚdzy
wyksztaïceniem a wymaganiami dotyczÈcymi
pracy” (2002, s. 6). Zgadzam siÚ zbtym podejĂciem, zgodnie zbktórym nie istnieje jaskrawy
i jednoznaczny podziaï definicyjny na kompetencje i np. cechy, wiedzÚ czy doĂwiadczenie. Sam termin „kompetencje” rozumiem
zgodnie z najszerszÈ definicjÈ obejmujÈca
zarówno cechy osobiste, postawy, umiejÚtnoĂci, jak i wiedzÚ.
Zbudowanie ostrych granic nie byïoby
ponadto spójne ze stosowanÈ przeze mnie
metodÈ badañ jakoĂciowych. Nie powinno
siÚ zakïadaÊ, ĝe wszyscy rozmówcy uĝywajÈ
jednakowej nomenklatury w odniesieniu do
terminu „kompetencja”. Nie sugerowaïam
rozmówcom, aby takie rozróĝnienia czynili
podczas wywiadów. A rozbieĝnoĂÊ w interpretacjach róĝnych badaczy stanowi najlepsze potwierdzenie dla sïusznoĂci takiego
podejĂcia.

3. Metoda badawcza
Niniejszy artykuï opiera siÚ na wynikach kompleksowych badañ etnograficznych prowadzonych w obszarze edukacji
menedĝerskiej. Badanie koncepcji mene-
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dĝerskich byïo jednÈ z czÚĂci projektu.
Wykorzystanie metod jakoĂciowych daïo
moĝliwoĂÊ wnikniÚcia w teren i pozwoliïo
na bliskie poznanie i zrozumienie badanej spoïecznoĂci (Willis, 2005). Materiaï
badawczy byï pozyskiwany róĝnymi metodami. W tym przypadku byïy to wywiady
otwarte, które umoĝliwiïy wnikniÚcie w rzeczywistoĂÊ spoïecznÈ poszczególnych grup
rozmówców. Spotkania z interlokutorami
posïuĝyïy takĝe jako krótkie obserwacje
uczestniczÈce, co daje moĝliwoĂÊ jeszcze
dokïadniejszej eksploracji i eksplanacji
zachowañ interlokutorów (Fontana i Frey,
2010).
W przypadku poznania pracy menedĝera
nie ma lepszej metody, jak wysïuchanie
opinii przedstawicieli tego zawodu. Jest to
tak zróĝnicowana wewnÚtrznie profesja, ĝe
badania statystyczne nie daïyby peïnego
oglÈdu zjawiska i nie oddaïyby kompleksowoĂci badanych relacji. Zastosowanie
tych metod jest zgodne z metodÈ brikolaĝu
(Denzin i Lincoln, 2010), a zarazem speïnia
zasady triangulacji (Konecki, 2000), podnoszÈc tym samym rzetelnoĂÊ i wiarygodnoĂÊ
badañ.
Wywiady prowadzono w czterech gïównych grupach, odzwierciedlajÈcych ujÚcie
procesowe badania. PierwszÈ grupÚ stanowili studenci pierwszego roku studiów
licencjackich, drugÈ – ostatniego roku
studiów uzupeïniajÈcych szkóï o profilu
biznesowym oraz wybranych europejskich
uczelni zagranicznych. TrzeciÈ grupÈ byli
absolwenci i sïuchacze studiów podyplomowych (regularnych kursów uczelni biznesowych oraz MBA), czwartÈ zaĂ – menedĝerowie z bardzo róĝnym doĂwiadczeniem.
Ècznie zgromadzono 53 wywiady. Grupy
te zostaïy wyïonione w sposób odzwierciedlajÈcy proces edukacji menedĝerskiej.
Na poczÈtku prowadzone byïy wywiady
ze studentami na dwóch róĝnych etapach
edukacji menedĝerskiej: ze studentami
pierwszego roku studiów (12 wywiadów),
nastÚpnie ze studentami koñczÈcymi peïne
studia (drugi rok studiów magisterskich;
15b wywiadów). Wb dalszej kolejnoĂci wyïoniona zostaïa grupa osób kontynuujÈcych
naukÚ juĝ po uzyskaniu tytuïu magistra
na studiach typu executive (podyplomowe
ib MBA; 12 wywiadów). OstatniÈ wyïoniona grupÈ byli aktywni menedĝerowie,
którzy jako pracodawcy majÈ istotny wkïad
wb formowanie procesu edukacji menedĝerskiej, która opiera siÚ na doĂwiad-
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czeniu (14b wywiadów). Nie jest moĝliwe
jasne wyodrÚbnienie kaĝdej grupy, gdyĝ
wbposzczególnych kategoriach znajdujÈ siÚ
osoby ïÈczÈce róĝne etapy tego procesu,
np.: pracujÈcy studenci lub wciÈĝ ksztaïcÈcy
siÚ menedĝerowie. Podziaï grup jest zatem
symboliczny – opierajÈcy siÚ na procesie
edukacji menedĝerskiej.
Przy poszukiwaniu rozmówców zastosowano metody nielosowe: kuli Ănieĝnej
oraz osoby kontaktowej (Babbie, 2003).
LiczebnoĂÊ grup podyktowana jest, zgodnie z podejĂciem jakoĂciowym, momentem
wysycenia materiaïu badawczego (Silverman, 2013). W momencie gdy kolejne
wywiady wnosiïy coraz mniej nowych, waĝnych informacji, podjÚto decyzjÚ o zakoñczeniu badañ w danej grupie, a nastÚpnie
obcaïkowitym wyjĂciu z terenu.
DïugoĂÊ wywiadów zaleĝaïa od woli rozmówców i czasu, jaki byli w stanie poĂwiÚciÊ
na spotkanie. DrugÈ czÚĂÊ badañ stanowiïa
analiza literaturowa prowadzona wb Polsce i za granicÈ. Badania zarysowane sÈ
dosyÊ szeroko. Wypowiedzi respondentów
poruszajÈ zagadnienia znacznie wykraczajÈce poza obszar edukacji menedĝerskiej
i dotyczÈ wiÚkszoĂci zjawisk wspóïczesnej
kultury akademickiej (Suïkowski, 2016).
Zgodnie zb naczelnÈ zasadÈ badacza (dbanie o poufnoĂÊ interlokutorów) wypowiedzi
rozmówców zostaïy odpowiednio zakodowane wbcelu ochrony ich toĝsamoĂci.

4. Kompetencje menedĝerskie
w Ăwietle badañ empirycznych
Dobrym punktem wyjĂcia bÚdzie omówienie klasycznych kompetencji, a wiÚc
wiedzy i umiejÚtnoĂci, które potrzebne sÈ
przeciÚtnemu kierownikowi, aby dobrze
wykonywaï swojÈ pracÚ. Ponadto przytoczone zostanÈ takĝe pewne cechy osobowoĂciowe, które zdaniem rozmówców sÈ
istotne w ich ĝyciu zawodowym oraz wypowiedzi zarówno studentów, jak i menedĝerów w celu ukazania kompetencji w moĝliwie szerokim ujÚciu. OczywiĂcie definicje
i sposób formuïowania myĂli studentów
róĝniÈ siÚ od definicji i sposobu myĂlenia
doĂwiadczonych menedĝerów, jednak sens
pozostaje podobny.
Na pewno jakieĂ umiejÚtnoĂci wspóïpracy zb luděmi, sprawianie, ĝeby oni robili to
co chcemy, ĝeby dziaïali zgodnie z planem.
UmiejÚtnoĂÊ planowania, twórczego myĂlenia.
[1IK]
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Niektórzy studenci potrafiÈ bardzo
jasno nazwaÊ kompetencje i cechy osobowoĂciowe waĝne w pracy menedĝera.
Zazwyczaj wypowiedzi mïodych ludzi nie
opierajÈ siÚ na doĂwiadczeniu, lecz na wiedzy pochodzÈcej z wyksztaïcenia, krÚgów
spoïecznych wïaĂciwych studentom czy
informacjach pozyskanych z najbliĝszego
otoczenia.
W dzisiejszych czasach waĝnÈ cechÈ jest na
pewno kreatywnoĂÊ, samodyscyplina, pracowitoĂÊ, oddanie, przedsiÚbiorczoĂÊ. Wyksztaïcenie
nie do koñca jest tak waĝne, znam ludzi na
takich stanowiskach i wiedzÚ majÈ z innych
ěródeï, doĂwiadczenie jest najwaĝniejsze. [2K]

Podobnie mówiÈ starsi respondenci –
przedstawiciele stanowisk kierowniczych,
równieĝ podkreĂlajÈc znaczenie cech osobowoĂci:
Badacz: …i to sÈ najwaĝniejsze rzeczy, nie te
wyniesione ze szkoïy?
50WB: Tak. No ale wiadomo, trzeba mieÊ
teĝ wïasne cechy osobiste w tym na przykïad
poukïadanie, zorganizowanie, doza analitycznoĂci.
Badacz: WïaĂnie, jakie cechy pomagajÈ
wb pracy menedĝera? Taka umiejÚtnoĂÊ zorganizowania sobie i innym pracy?
50WB: Tak. Usystematyzowanie, to jest chyba
ïadniejsze sïowo.

Oprócz wyĝej wymienionych kompetencji, które zdajÈ siÚ byÊ bardzo typowe dla
ludzi zarzÈdzajÈcymi zespoïami zadaniowymi, waĝne sÈ teĝ takie cechy, jak cierpliwoĂÊ i opanowanie, które pomagajÈ radziÊ
sobie ze stresem. Zwróciïo na to uwagÚ
niezaleĝnie dwóch rozmówców.
Coraz bardziej widzÚ, ĝe menedĝerom bÈdě jest
im to bardzo potrzebne, bÈdě powinni sobie
wprowadziÊ takÈ siïÚ spokoju, takie ogarniÚcie
emocji, bycie zdystansowanym. WidzÚ, ĝe tego
tak naprawdÚ brakuje i nie jesteĂmy do tego
przygotowywani jako menedĝerowie. Raczej
teraz jak siÚ ksztaïci, to pod kÈtem takich
twardych kwestii, natomiast zapomina siÚ
obtych miÚkkich. Po pierwsze life-balansowych,
abdrugÈ kwestiÈ jest jak sobie poradziÊ z negatywnymi emocjami, ze stresem. [30KP]
W swoim personalnym przypadku to taki spokój [jest waĝny], traktowanie rzeczy na spokojnie. [50WB]

Rozmówcy zauwaĝyli, ĝe waĝnÈ cechÈ
osobowoĂci menedĝera jest teĝ konsekwencja zachowañ. WytrwaïoĂÊ w dziaïaniu, wbdÈĝeniu do realizacji wyznaczonych
planów, osiÈganiu celów jest nieodïÈcznÈ
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cechÈ kaĝdego kierownika, a zarazem stanowi bardzo duĝe wyzwanie. Konsekwencja jest trudna do wyÊwiczenia. Potrzeba
silnej woli i duĝego nakïadu energii, aby
trenowaÊ tÚ cechÚ, pracowaÊ nad jej wyrobieniem.
Badacz: Jakie jeszcze cechy sÈ waĝne u menedĝera?
36ML: Chyba konsekwencja.
Badacz: To ogólnie fajna cecha.
36ML: MyĂlÚ, ĝe to fajna cecha. Wiem ĝe to zïy
przykïad. Nie mam dzieci, wiÚc podajÚ przykïad jak konsekwencja w wychowaniu psów
jest waĝna. Moja matka jest pedagogiem przedszkolnym, wiÚc czÚsto mówi, ĝe to jest prawda
w odniesieniu do dzieci. […] Takĝe powiedzenie „odejdě od stoïu” musi koñczyÊ rozmowÚ
w przypadku psa. ¿e odejdě od stoïu ib smarowanie mu chleba masïem nie rozwiÈzuje tej
rzeczy na przyszïoĂÊ. […] ¿adna miïoĂÊ tego
nie usprawiedliwia [Ămiech].

Konsekwencja jest cechÈ bardzo trudnÈ
do Êwiczenia, jeĂli ktoĂ nie zostaï w tÚ
kompetencje wyposaĝony od urodzenia.
Dla menedĝerów jest jednÈ z waĝniejszych cnót, gdyĝ buduje jego wiarygodnoĂÊ
wboczach podopiecznych. WĂród podobnie
unikalnych atrybutów rozmówcy wymieniali
takĝe mÈdroĂÊ i elokwencjÚ, jako niezbÚdne
cechy kierownika.
Czyli jednak taka wiedza, mÈdroĂÊ. Bo to
sÈ czasami tacy ludzie... postawiÊ kogoĂ przy
kimĂ, to jak niebo a ziemia. I ja teĝ bardzo
bym chciaïa byÊ takÈ osobÈ rozwaĝnÈ, wbtakich
sytuacjach – wiadomo jakiĂ tam mam swój roztrzepany charakter i czasami szybciej powiem
niĝ pomyĂlÚ, ale to teĝ nie jest za dobre. Chociaĝ
zawsze szczerze. Moĝe to teĝ nie jest dobre, ĝe
ja jestem szczera i zawsze mówiÚ to, co myĂlÚ.
To czasem wcale nie jest dla mnie dobre, ale
teĝ mam taki cel, ĝeby byÊ takim szefem, osobÈ
która bÚdzie wzbudzaïa i zaufanie, i profesjonalizm. [38KH]

W wypowiedzi o elokwencji kierownika
pojawiï siÚ temat lidera jako wzorca do
naĂladowania.
Ja myĂlÚ, ĝe teĝ stara siÚ nie wchodziÊ… […]
zawsze staraï siÚ zaïagodziÊ i nie byï stronniczy. Zawsze byï z klasÈ, elokwentny, nic mu
nie moĝna byïo zarzuciÊ. Ani patrzÈc, co siÚ
dzieje w firmach, w duĝych firmach, wiedzÈc
jakie sÈ sytuacje, to zawsze ktoĂ o kimĂ jakieĂ
plotki opowiada, ale o nim nigdy nie byïo czegoĂ takiego. On zawsze byï takÈ osobÈ, którÈ
moĝna postawiÊ jakby w ramkÚ i daÊ za przykïad. [38KH]

Wszechstronna wiedza oraz otwarty
umysï wymieniane byïy juĝ wczeĂniej przez
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badanych. StanowiÈ one niezbÚdne skïadniki budowania autorytetu lidera.
Jest to szeroka wiedza i horyzonty. Na pewno
chÚÊ rozwoju i chÚÊ bycia takim liderem, przykïadem dla swoich ludzi. To ma byÊ osoba,
która motywuje, która nie ustaje w takich
poszukiwaniach. No, i ma trochÚ tak ĂwieciÊ
przykïadem, bo jeĝeli ten menedĝer nie bÚdzie
siÚ chciaï rozwijaÊ, to jego zespóï teĝ nie bÚdzie
chciaï tego robiÊ. [30KP]

Jak juĝ zaznaczono, istotnym skïadnikiem kompetencji menedĝerskich jest wiedza. Rozmówcy dzielili obszar niezbÚdnej
wiedzy wedïug róĝnych kryteriów. Naleĝy
jednak wspomnieÊ, ĝe zdecydowanie wyĝej
u rozmówców cenione byïy umiejÚtnoĂci
praktyczne wynikajÈce z doĂwiadczenia czy
cechy osobowoĂciowe, które ze swej natury
sÈ niezwykle trudne do zmiany. Wiedza niezbÚdna na stanowisku kierowniczym bardzo
siÚ róĝni w zaleĝnoĂci od branĝy, sektora
czy wielkoĂci firmy. Dlatego wiedza menedĝerska jest elementem, który moĝna nabyÊ
w trakcie budowania kariery lub uzupeïniajÈc wiedzÚ na studiach podyplomowych.
WiedzÚ puĂciïabym dwoma torami. Wiedza jak
zarzÈdzaÊ projektem i wiedza fachowa na temat
tego projektu, w którym siÚ jest. Bo wiedza na
temat zarzÈdzania projektami to oczywiĂcie,
i zespoïem to oczywiĂcie jest bardzo waĝna.
Uwaĝam, ĝe to jest nieodzowne. Ab wiedza
fachowa, bo no zarzÈdza siÚ projektem, który
czegoĂ tam konkretnego dotyczy to wïaĂciwie
tutaj teĝ trochÚ na ten temat czytaïam. [33MZ]

Bardzo czÚsto na studia biznesowe
ob wymiarze praktycznym (typu podyplomowe czy MBA) idÈ menedĝerowie
zb wyksztaïceniem technicznym lub specjaliĂci nauk Ăcisïych. StÈd popularny jest
poglÈd, ĝe wiedza techniczna jest niezbÚdna w pracy kierowniczej. Warto jednak zaznaczyÊ, ĝe to twierdzenie ma takĝe
swoich przeciwników.
Na pewno potrzebna jest wiedza techniczna.
Tutaj juĝ siÚ nie ucieknie od tego. Czy zdobyta
na studiach, czy zdobyta w pracy. [32KK]

OdpowiadajÈc na pytania o cechy
dobrego menedĝera, respondenci najwiÚcej uwagi poĂwiÚcili umiejÚtnoĂciom
praktycznym. CiÚĝko je usystematyzowaÊ,
poniewaĝ kaĝdy z badanych stosowaï nieco
innÈ nomenklaturÚ i nie zawsze moĝna byïo
jednoznacznie stwierdziÊ, do jakiej grupy
danÈ kompetencjÚ moĝna przypisaÊ. Bardzo ogólne podziaïy kompetencji rysujÈ siÚ
w nastÚpujÈcy sposób:
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a) techniczne – wiedza specjalistyczna,
doĂwiadczenie;
b) organizacyjne – znajomoĂÊ zasad sprawnej organizacji i nowoczesnych metod
organizacyjnych;
c) administracyjne – kierowanie firmÈ,
koordynowanie dziaïañ róĝnych grup
ibzespoïów;
d) interpersonalne – umiejÚtnoĂÊ wspóïpracy z luděmi i motywowania ich do
pracy.
W miarÚ przechodzenia na wyĝsze szczeble zarzÈdzania maleje rola umiejÚtnoĂci
technicznych i organizacyjnych, roĂnie
natomiast znaczenie umiejÚtnoĂci koncepcyjnych oraz administracyjnych. Zdaniem
rozmówców do najpopularniejszych naleĝÈ
te zwiÈzane ze skutecznym komunikowaniem siÚ z podwïadnymi i przeïoĝonymi.
[P]rzede wszystkim komunikowanie w taki
sposób, na tyle zrozumiaïy, ĝeby nie tylko mi siÚ
wydawaïo, ĝe to jest jasne, ale ĝeby rzeczywiĂcie
grupa to zrozumiaïa. Plus moĝe teĝ mniejsze
zaufanie do grupy, ĝe jak raz siÚ powiedziaïo,
to na pewno oni to wiedzÈ, tylko trzeba wïaĂnie siÚ przypominaÊ mailami, czy na pewno
zrobiïeĂ? [27AN]

Studenci takĝe dostrzegajÈ znaczenie
doĂwiadczenia w profesji menedĝerów.
Tak siÚ zastanawiam… praktyka… bo teoria
w jakimĂ sensie jest waĝna, ale teraz jak mamy
podstawy zarzÈdzania i uczÚ siÚ jaki powinien
byÊ menedĝer i tutaj mam cechy menedĝera, to
trochÚ tak Ămiesznie brzmi. MyĂlÚ, ĝe powiedzmy powinien mieÊ wiedzÚ z psychologii, poniewaĝ ma kontakt ciÈgle z luděmi, to na pewno
pomoĝe w jakimĂ stopniu. Zastanawiam siÚ
czy wiedza prawna jest potrzebna. Bo mam
prawo i nie za bardzo je lubiÚ. MyĂlÚ, ĝe jako
taka matematyka nie za bardzo siÚ przyda, np.
obliczanie granic, nie sÈdzÚ, ĝeby menedĝer
sobie liczyï cokolwiek w tym stylu. To chyba
tyle. [5EK]

Rozmówcy wĂród poĝÈdanych kompetencji menedĝerskich wymienili takĝe
umiejÚtnoĂÊ negocjowania, która jest szczególnym rodzajem komunikacji. Sïuĝy realizacji interesów wïasnych oraz grupy, którÈ
kierownik reprezentuje. Negocjacje mogÈ
dotyczyÊ zarówno rozmów wewnÚtrznych,
np. ze wspóïpracownikami czy przeïoĝonymi oraz zewnÚtrznych – z przedstawicielami innych organizacji wspóïpracujÈcych
lub konkurencyjnych. UmiejÚtnoĂÊ ta jest
szczególnie wielowymiarowa.
Jeszcze z takich kompetencji to wydaje mi siÚ,
ĝe bardzo potrzebna jest umiejÚtnoĂÊ negocjo-
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wania. Negocjowania nie tylko z tym jakby
czïonkiem zespoïu, ale teĝ z przeïoĝonymi,
gdzie ja mam przeïoĝonÈ i jakieĂ pewne rzeczy
jej komunikowaïam. Nawet swoje decyzje, ĝe
tak zrobiïam i tak jest, ale czasami jakby coĂ
od niej potrzebowaïam albo musiaïam trochÚ
pohandlowaÊ z niÈ, ĝeby ona takÈ decyzjÚ
podjÚïa jak ja chcÚ, jaka jest potrzebna i jaka
jest sïuszna wedïug mnie, bo ja jestem bardziej
wbprojekcie niĝ ona, która tak powierzchownie
to zna. WiÚc no czasami róĝnie bywaïo wiÚc mi
siÚ wydaje, ĝe umiejÚtnoĂÊ takiego inteligentnego negocjowania i jakby wpïyniÚcia na tego
rozmówcÚ to jest waĝne teĝ. [33MZ]

Inni rozmówcy wspominali tÚ umiejÚtnoĂÊ w jeszcze szerszym kontekĂcie. WaĝnÈ
rolÚ odgrywaï w tych rozmowach klient.
Poprzez umiejÚtne negocjowanie moĝna
dobrze zbudowaÊ takÈ relacjÚ.
[T]a wiedza techniczna, bo od tego zaczynamy jakiekolwiek rozmowy z klientem, jeĝeli
ktoĂ nas o coĂ pyta, no i szukanie rozwiÈzañ.
Przewaĝnie teĝ poĂwiÚcenie siÚ, bo jak kaĝdy
chce zrobiÊ wszystko jak najszybciej. [32KK]

W powyĝszej wypowiedzi kierownik
poïÈczyï róĝne rodzaje umiejÚtnoĂci w caïy
pakiet. Wszystkie je uznaï za istotne w róĝnych sytuacjach zawodowych. Jego zdaniem
liczÈ siÚ zarówno kompetencje twarde,
takie jak wiedza specjalistyczna, jak i umiejÚtnoĂci organizacyjne czy interpersonalne,
jak negocjowanie, koordynowanie dziaïañ
czy motywowanie podwïadnych do pracy.
Na tÚ ostatniÈ umiejÚtnoĂÊ zwraca uwagÚ
takĝe kolejny rozmówca.
A co jeszcze moĝe byÊ przydatne? UmiejÚtnoĂÊ
zorganizowania pracy, teĝ mi siÚ wydaje.
UmiejÚtnoĂÊ zorganizowania pracy nie tylko
sobie, ale w ogóle caïego zespoïu. [33MZ]

WspóïczeĂni kierownicy majÈ ĂwiadomoĂÊ wagi trenowania poszczególnych
umiejÚtnoĂci. Co wiÚcej, znajÈ swoje ograniczenia i chcÈ poprawiaÊ skutecznoĂÊ
wb róĝnych obszarach. Bardziej zaawansowani staĝem oraz doĂwiadczeniem kierownicy wiÚcej mówiÈ o umiejÚtnoĂciach zwiÈzanych z otwartoĂciÈ i kreatywnoĂciÈ, czyli
myĂleniem koncepcyjnym. WĂród popularnych kompetencji, potrzebnych menedĝerowi w sytuacjach nagïych lub wrÚcz
kryzysowych wymieniajÈ elastycznoĂÊ,
umiejÚtnoĂÊ dziaïania pod presjÈ czasu,
sprawne podejmowanie decyzji i wyzwalanie pozytywnego potencjaïu w ludziach
(Gliñska-NeweĂ i Stankiewicz, 2013; Kalinowska-Adrian, 2006).
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…mówiÚ o takiej szybkoĂci dostosowywania
siÚ do nowych warunków zarówno w projektach, jak i zarzÈdzaniu luděmi. Tam mamy
caïy czas do czynienia z róĝnymi sytuacjami,
takimi zupeïnie zaskakujÈcymi, wrzucany
jesteĂ na coraz to nowe jakieĂ tam obszary. Jak
bÚdziesz siÚ powoli uczyÊ, mozolnie to tobie
bÚdzie przychodziÊ, zmieniaÊ siÚ i tam jakoĂ
dostosowaÊ do warunków no to teĝ bÚdziesz
traciÊ ten autorytet i no ludzie sobie wybiorÈ
po prostu sprawniejszÈ osobÚ. Takĝe waĝne jest
ĝeby szybko umieÊ siÚ dostosowaÊ do nowych
warunków. [47PK]

W przytoczonych juĝ wczeĂniej cytatach,
rozmówcy podkreĂlali znaczenie szerokich
horyzontów i róĝnorodnego doĂwiadczenia
menedĝerów. Jest to szczególnie waĝne dla
kierowników funkcjonujÈcych na wyĝszych
szczeblach zarzÈdzania. Jednak z oczywistych wzglÚdów przydaje siÚ na kaĝdym
stanowisku. Pracownicy patrzÈ na swoich
przeïoĝonych kierowników nie tylko krytycznie, lecz takĝe potrafiÈ doceniÊ zachowania ib zdolnoĂci swoich pryncypaïów.
PodkreĂla to potrzebÚ autorytetów wbĝyciu
zarówno prywatnym, jak i zawodowym.
Badani menedĝerowie potrafiÈ dostrzec
umiejÚtnoĂci interpersonalne, których
doĂwiadczajÈ bezpoĂrednio czy organizacyjne, wpïywajÈce na jakoĂÊ codziennej
pracy, jak równieĝ techniczne (wiedza specjalistyczna, doĂwiadczenie), które nadajÈ
kierownikom odpowiednio wysoki status
wborganizacji ibpoza niÈ.
Podwïadni doceniajÈ przede wszystkim
kompetencje przeïoĝonych, które dotyczÈ
ich najbardziej, czyli umiejÚtnoĂci interpersonalne. WpïywajÈ one na indywidualne
relacje w grupach, a tym samym budujÈ
twórczÈ atmosferÚ w zespoïach.
MyĂlÚ, ĝe jeszcze powinien menedĝer, to teĝ
widzÚ, nie powinien to tylko, ĝe jest menedĝerem i byÊ tylko takÈ wyĝszÈ instancjÈ, ĝe na
zasadzie, menedĝer jest tylko od podpisywania,
od decyzji itd. Tylko teĝ powinien byÊ wspierajÈcy, wspieraÊ, pomagaÊ. [29HT]

Oprócz wsparcia bardzo cenny dla podwïadnych jest po prostu pewien talent do
pracy z luděmi. Bycie kierownikiem wymaga
wspóïpracy na najwyĝszym poziomie.
MyĂlÚ, ĝe musi to byÊ osoba, która nie pracuje indywidualnie, a w grupie. Taka, która
jest otwarta na innych, empatyczna, otwarta na
problemy innych. [30KP]

Rozmówcy zwracali teĝ uwagÚ na sïaboĂci kompetencyjne menedĝerów i wĂród
najwiÚkszych ograniczeñ wymieniali cha12

otycznoĂÊ, czyli brak umiejÚtnoĂci zorganizowania pracy sobie i innym. Pracownicy
cierpiÈ w kaĝdym wypadku, jeĂli menedĝerowi zabraknie umiejÚtnoĂci do peïnienia
którejkolwiek z podstawowych funkcji kierowniczych. Niezaleĝnie czy to bÚdzie motywowanie podwïadnych czy koordynowanie
ich prac, atmosfera w zespole drastycznie
spada, a cele przestajÈ byÊ realizowane.
Brak stawiania jasnych celów, przede wszystkim
mi siÚ wydaje póěniej, to rodzi pewne póěniej
problemy, ĝe jeĂli ktoĂ nie potrafi jasno stawiaÊ
czego oczekuje. Póěniej zaczyna siÚ jakieĂ dziwne egzekwowanie pewnych rzeczy, które nie byïy
ustalone. Czyli trzeba gdzieĂ tam sobie nakreĂliÊ
ten plan, który ten menedĝer powinien mieÊ.
MieÊ ten plan, tego siÚ bÚdÚ trzymaï, powinien
jasno powiedzieÊ za co jest, kto, poszczególne
osoby sÈ rozliczane. To powinno byÊ klarowne,
jasne i przejrzyste od poczÈtku. Tak sobie myĂlÚ
o tym menedĝerze, gdzieĂ tam przywoïujÚ sobie
z historii. [28BP]

Praktycy jako uciÈĝliwoĂÊ we wspóïpracy
z przeïoĝonym wspominali brak umiejÚtnoĂci radzenia sobie z emocjami wïasnymi
oraz innych osób z zespoïu. Ich zdaniem
osoby nadpobudliwe lub o skrajnie powĂciÈgliwym temperamencie nie powinny piastowaÊ funkcji menedĝerskich, gdyĝ brak
pewnej harmonii emocjonalnej wyraěnie
utrudnia kontakty z pracownikami.
[M]iaïem teĝ osoby, które nie potrafiïy opanowaÊ swoich emocji, gdzieĂ tam byïy zbyt nerwowe, to wprowadzaïo zupeïnie zïÈ atmosferÚ,
to teĝ nie byïy komunikatywne, nie budowaïy
takich wiÚzi. Bo wszystko wiesz, uwaĝam, ĝe
menedĝer powinien tak jakoĂ to na zasadzie
oczywiĂcie takiej zdrowej, pracowniczej typowej, ale to gdzieĂ takie zaufanie w tym na przykïad. [28BP]

WĂród emocjonalnych deficytów rozmówcy zauwaĝyli takĝe umiejÚtnoĂÊ radzenia sobie ze stresem. Jest to powaĝne ograniczenie do efektywnej pracy w grupie.
Co dyskwalifikuje? Nieradzenie sobie ze stresem. On musi sobie radziÊ ze stresem. I jeszcze
brak dyplomacji. Uwaĝam, ĝe jednÈ z najwaĝniejszych cech menedĝera jest bycie dyplomatÈ.
agodzenie konfliktów, tak? Niewchodzenie
wbjakieĂ tam potyczki. Dyplomacja, dyplomacja i jeszcze raz dyplomacja [Ămiech] Jeĝeli ktoĂ
zapala siÚ do nerwów, jak zapalniczka, to…
ok albo potrafi stworzyÊ taki autorytet swojej
osoby, natomiast to jest chyba raczej niespotykane. [30KP]

W powyĝszej wypowiedzi stres zostaï
takĝe poïÈczony z dyplomatycznym zacho-
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waniem kierownika. Oznacza to zatem nie
tylko cechy osobowoĂciowe, lecz takĝe caïy
zestaw kompetencji spoïecznych zwiÈzanych z szerokÈ wiedzÈ i umiejÚtnoĂciami,
a przede wszystkim wïaĂciwymi, godnymi
naĂladowania postawami. Takĝe umiejÚtnoĂÊ wywaĝonego przekazywania informacji moĝe siÚ przydaÊ w kaĝdej sytuacji,
ab zwïaszcza w tych najtrudniejszych, jak
np.bkomunikowanie pracownikom trudnych
decyzji zarzÈdu. Wtedy postawa dyplomatyczna ma szanse zïagodziÊ przekaz i szybciej doprowadziÊ do rozwiÈzania spornych
sytuacji.
Przytoczone fragmenty wypowiedzi
w zasadzie zaprezentowaïy podstawowe
wspóïczesne kompetencje menedĝerskie
widziane oczami rozmówców-praktyków.
PoczÈwszy od cech osobowoĂciowych,
predestynujÈcych osoby do sprawowania
stanowisk zarzÈdczych, poprzez wiedzÚ
ib doĂwiadczenie, a na klasycznych umiejÚtnoĂciach skoñczywszy. Jednak badani
dostrzegali znacznie wiÚcej niezbÚdnych
kompetencji, które mogÈ wykraczaÊ poza
zakres niektórych obecnie popularnych
typologii. NaleĝÈ do nich niewÈtpliwie
wszechstronnoĂÊ wyksztaïcenia ib dziaïania
menedĝera, zakres jego odpowiedzialnoĂci
czy globalne spojrzenie na Ăwiat.
Ja patrzyïam na swoje kompetencje. Czyli
na przykïad ja mam takie moje specyficzne
kompetencje, na których ja siÚ zawsze skupiam to jest to, ĝe umiem patrzeÊ globalnie na
problem, ja go muszÚ obejrzeÊ ze wszystkich
stron 360b stopni, ĝe ja muszÚ widzieÊ zawsze
obraz caïoĂci, ja siÚ nie skupiam na tym, ĝe
nie wiem trzeba wypeïniÊ raport, bo ja muszÚ
wiedzieÊ po co dlaczego, co ktoĂ z tym bÚdzie
robiï, po co komuĂ to jest do czego, jakie dane
sÈ potrzebne, konkretnie takie rzeczy, wiÚc na
przykïad patrzenie globalne i od innej strony teĝ
to patrzenie jakby z góry, czyli zarzÈdzanie luděmi w tym momencie, bo to wtedy rozdzielam na
przykïad zadania i jestem w stanie jak gdyby
wyjĂÊ poza i spojrzeÊ czy wszystko jest dograne
tak jak trzeba, ĝeby to zadziaïaïo. [34OB]

Szerokie spojrzenie na zadania zespoïu,
ale i caïej organizacji oraz jej otoczenia jest
wymaganÈ – zdaniem rozmówców – kompetencjÈ menedĝerskÈ. WieloĂÊ i róĝnorodnoĂÊ zadañ powoduje, ĝe wzrasta takĝe
odpowiedzialnoĂÊ za zespóï i powierzone
kierownikowi zadania.
MyĂlÚ, ĝe od pewnego poziomu, albo od pewnego profilu [waĝna jest] pewna wszechstronnoĂÊ. Nie tyle wszechstronnoĂÊ, ĝe musisz
wszystko wiedzieÊ, ale potrafisz zrozumieÊ
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nowe obszary albo wiele róĝnych obszarów jednoczeĂnie. […] Taki umysï giÚtki trzeba mieÊ
do tego. [50WB]

Przy szerokim zakresie zadañ bardzo
duĝa jest odpowiedzialnoĂÊ. Dotyczy to
ludzi, zespoïów, za które kierownik odpowiada, i terminów czy celów wyznaczanych
przez zarzÈd. Wpïywa to niewÈtpliwie na
budowanie wiarygodnoĂci danego kierownika, który koñczÈc z sukcesem trudne projekty, dostaje na swoje konto dodatkowe
punkty w organizacji i poza niÈ.
Ja uwaĝam, ĝe to ja odpowiadam za swoich
ludzi. NajwiÚkszy zespóï, za który odpowiadaïem to byïo 138 osób. Teraz mniej wiÚcej od
poïowy stycznia bÚdÚ miaï podobnie ibja nigdy
nie powiem, „to oni”. To jest moja odpowiedzialnoĂÊ. […] Trzeba mieÊ krÚgosïup moralny.
To jest coĂ, czego wielu osobom brakuje. Dla
mnie najwiÚkszÈ satysfakcjÈ jest, ĝe wb miejscach, w których pracowaïem, nikt mnie nie
opluje, nie bÚdzie przekazywaï jakiĂ zïych
informacji, poza tymi, którzy majÈ w tym jakiĂ
ĝywotny interes. Ale nigdy nie miaïem sytuacji,
ĝe ktoĂ by narzekaï. […] to, czego wzajemnie
oczekujemy, to jest uczciwoĂÊ. [52KM]

5. Dyskusja
W tej czÚĂci jest miejsce na odniesienie
siÚ do postawionych na potrzeby tego artykuïu pytañ badawczych: jakÈ rolÚ odgrywa
doĂwiadczenie, a jakÈ wyksztaïcenie wbbudowaniu profesji menedĝerów? JakiĂ czas
temu Mary Jo Hatch, Monika Kostera
ib Andrzej K. Koěmiñski (2010) wyïonili
specyficzne typy przywódcze: menedĝer
artysta i kapïan. W opinii autorów menedĝer to uosobienie dyscypliny, racjonalnoĂci ib kompetencji. Jest idealnym decydentem i sprawnym realizatorem decyzji, budzi
zaufanie. Artysta jest twórczy, prowokuje,
inspiruje, pobudza wyobraěniÚ, umiejÚtnie
prezentuje atrakcyjne dla swych zwolenników wizje przyszïoĂci – jest innowatorem,
wyzwala emocje. Kapïan jest empatyczny,
etyczny, bez skazy. Apeluje on do wartoĂci
i ideaïów, a w trudnych sytuacjach moĝe
uchodziÊ za zbawcÚ – budzi wiarÚ. Dla
edukacji oznacza to koniecznoĂÊ wprowadzenia wyraěnych podziaïów w ksztaïceniu
menedĝerów. Nie tylko opartych na specjalizacjach, lecz takĝe takich, które wprowadzÈ lepsze profilowanie absolwentów.
Tabela 1 prezentuje róĝnice miÚdzy tymi
rolami.
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Tabela 1. Trzy oblicza przywództwa: menedĝer, artysta, kapïan

Menedĝer

Artysta

Kapïan

Cechy ogólne

zdyscyplinowany,
racjonalny

ciekawski, niezaleĝny

empatyczny, etyczny

Gïówna kompetencja

organizowanie,
kontrola

kreacja, prowokacja

inspirowanie, budzenie
dobrego samopoczucia

Pomaga innym
rozwijaÊ

umiejÚtnoĂci, intelekt

wyobraěniÚ, emocje

wiarÚ

Domena psychiczna

intelekt

emocje

dusza

Typ wizji

strategiczna

artystyczna
(zmysïowa)

transcendentalna
(metafizyczna)

½ródïa siïy i wpïywu

doĂwiadczenie

oryginalnoĂÊ

czystoĂÊ

Heroiczny ideaï

decydent

innowator

zbawca

½ródïo: Hatch i in., 2010, s. 27.

Kolejnym pytaniem byïo: jakie kompetencje wszystkie grupy badanych uznajÈ
za istotne? Podsumowanie przeglÈdu
kompetencji odnoszÈce siÚ do literatury,
a przede wszystkim do materiaïu badawczego zawarte jest w tabeli 2. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe u wspóïczesnego menedĝera

przewaĝajÈ kompetencje osobiste, a te
tradycyjne – techniczne to raczej umiejÚtnoĂci niĝ kompetencje. Kompetencje
sÈ jednak pojÚciem szerszym i zawierajÈ
znacznie wiÚkszy zestaw cech i atrybutów,
które wczeĂniej do puli umiejÚtnoĂci nie
byïy wliczane.

Tabela 2. Wspóïczesne kompetencje menedĝerskie

Kompetencje

Osobiste

Techniczne

Cechy
ĂwiadomoĂÊ
autorefleksja
rozumienie siebie i innych
poczucie wïasnej wartoĂci
poczucie wpïywu
poczucie przynaleĝnoĂci do kultury menedĝerskiej i godne reprezentowanie jej wartoĂci
odpowiedzialnoĂÊ
motywacja wewnÚtrzna
umiejÚtnoĂÊ szybkiego uczenia siÚ
otwarty umysï
odpornoĂÊ na stres
utrzymywanie dobrych relacji w organizacji
komunikatywnoĂÊ
umiejÚtnoĂÊ wyznaczania celów
skutecznoĂÊ w realizacji celów
umiejÚtnoĂÊ stawiania celów
zarzÈdzanie zmianÈ
prowadzenie spotkañ
udzielanie informacji zwrotnej
zarzÈdzanie projektem

½ródïo: opracowanie wïasne.
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Jednym z postawionych pytañ byïo takĝe:
które z tych kompetencji majÈ znaczenie
dla studentów, które dla doĂwiadczonych
menedĝerów? Otóĝ z materiaïu badawczego wynika, ĝe brakuje rozbieĝnoĂci
pomiÚdzy kompetencjami bardziej cenionymi przez menedĝerów niĝ studentów lub
odwrotnie. SÈ to raczej róĝnice w nazewnictwie niĝ rzeczywiste róĝnice wb kompetencjach. Ciekawe mogïoby byÊ rozróĝnienie
pomiÚdzy wyznawanymi, deklarowanymi
lub poĝÈdanymi kompetencjami, jednak
zebranie materiaïu badawczego za pomocÈ
metod jakoĂciowych utrudnia czynienie
takich rozróĝnieñ. RozbieĝnoĂÊ miÚdzy
poĝÈdanym a rzeczywistym poziomem kaĝdej kompetencji jest przedmiotem zainteresowania raczej badaczy iloĂciowych. Wyniki
takich badañ mogÈ posïuĝyÊ, np. do projektowania moduïów szkoleniowych, które
pomogïyby wypeïniÊ lukÚ miÚdzy poĝÈdanym a rzeczywistym poziomem kaĝdej kompetencji (Singh, 2014). Uzyskanie takich
informacji od badanych przez badacza
jakoĂciowego jest praktycznie niemoĝliwe.
Bardzo istotnym wnioskiem dla innych
badaczy czy teĝ decydentów organizacyjnych jest fakt, ĝe studenci (nawet ci najmïodsi) oraz doĂwiadczeni menedĝerowie
wyznajÈ podobne wartoĂci i uznajÈ za
waĝne i przydatne w ĝyciu zawodowym
podobne kompetencje. Te kompetencje
wbpodziale na personalne i techniczne prezentuje tabela 2.

6. Podsumowanie
Celem artykuïu byïa identyfikacja oraz
wprowadzenie podziaïów/typologii wspóïczesnych kompetencji menedĝerskich.
W poprzedniej czÚĂci odniesiono siÚ do
wyników badañ w tym zakresie. Niezwykle
istotne w pracy menedĝera jest rozwijanie
umiejÚtnoĂci, które wykraczajÈ poza zwykïÈ
(czyli ogólnie dostÚpnÈ) wiedzÚ (Dehler,
2006). Do takich naleĝÈ cechy podstawowe,
a zarazem trudne do ksztaïcenia ib trenowania, jak: przebojowoĂÊ, zaradnoĂÊ, ekspresywnoĂÊ, elokwencja, empatycznoĂÊ,
niezaleĝnoĂÊ w dziaïaniu. Era cyfryzacji
pozwoliïa kaĝdemu studentowi na pozyskanie wiedzy, jeĂli tylko wyraĝajÈ takÈ wolÚ.
Jest to zmiana edukacyjna, której poprzednie pokolenia nie miaïy szansy doĂwiadczyÊ.
Cel edukacji na przestrzeni lat jest niezmienny – uĂwiadamianie i rozwój czïonków spoïeczeñstwa. Wyzwaniem nato-
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miast staïo siÚ przekazywanie tej wiedzy
w sposób przystÚpny nowym pokoleniom,
które reprezentujÈ bardzo odmienne wartoĂci oraz trenowanie ich podstawowych
kompetencji (Krchova i Hoesova, 2020).
Duĝe znaczenie dla mïodych pokoleñ majÈ
niezmiennie zajÚcia aktywizujÈce. ZarzÈdzanie jest obszarem organizacji nierozerwalnie zwiÈzanym z praktykÈ, budowaniem doĂwiadczenia kaĝdego pracownika,
a przede wszystkim kierowników. Dlatego
zajÚcia warsztatowe majÈ przewagÚ nad
suchymi opowieĂciami. Kontakt z praktykÈ
jest nieoceniony. Ksztaïtowanie kompetencji w edukacji menedĝerskiej moĝe siÚ
odbywaÊ gïównie metodami interaktywnymi, maïo kontrolowanymi przez prowadzÈcych, pozostawiajÈcymi swobodÚ
dziaïania sïuchaczom. Daje to moĝliwoĂÊ
doĂwiadczenia sytuacji bardzo realnych,
zb uszczuplonÈ odpowiedzialnoĂciÈ na niektórych pïaszczyznach (np. w wymiarze
materialnym), a z uwypukleniem aspektu
relacyjnego. Dlatego niezwykle waĝna przy
takich metodach jest rozmowa ze studentami w celu naturalnego wygaszenia emocji
i wyciagniÚcia wïaĂciwych wniosków.
Waĝnym kryterium dobrego ksztaïcenia jest postawienie czïowieka nad celem
projektu. Obecnie edukacja menedĝerów
oraz ich praktyka zawodowa jednoznacznie
pokazujÈ nagradzanie wyników, a nie etycznych, ideowych czy humanitarnych postaw.
W tym miejscu waĝne jest podkreĂlenie
wartoĂci menedĝerskich. Spojrzenie kompetencyjne (bardziej funkcjonalistyczne)
moĝe nie byÊ w dobrej edukacji wystarczajÈce.
Istotne jest takĝe wspieranie samodzielnoĂci studentów, co w dzisiejszych czasach
stanowi wyzwanie. Mïode pokolenia dorastajÈ w bezpiecznym otoczeniu, czÚsto nie
sÈ wystawiane na próbÚ róĝnych sytuacji.
Jest to oczywiĂcie z jednej strony zaleta dla
mïodych ludzi, z drugiej zaĂ – nie buduje
postawy aktywizacji dziaïania czy zaangaĝowania w konkretne prace. Stanowi to
niewÈtpliwie wyzwanie wspóïczesnych edukatorów.
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