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ROLA MANAGERA W FIRMIE 

 

Pojęcie manager wywodzi się z języka angielskiego. Jego polskojęzyczny odpowiednik to 

menedżer, który określa osobę zarządzającą przedsiębiorstwem lub jego częścią
1
. Jego  

podstawowe zadanie to realizacja procesu zarządzania czyli m.in. podejmowania decyzji, 

planowania i organizowania
2
. Biorąc pod uwagę powyższą definicję okazuje się, że każda 

osoba, która podejmuje jakąkolwiek decyzję jest menedżerem. Należałoby jednak dodać, że w 

takim przypadku każdy jest menedżerem własnego postępowania na podstawie podjętej 

decyzji. W rzeczywistości, w życiu codziennym i symbiozie z otoczeniem nosiłoby to jednak 

znamiona pewnego nadużycia tego pojęcia. Na co dzień tego określenia używa się głównie w 

stosunku do osób podejmujących decyzje dotyczące działania firmy, przedsiębiorstwa np. w 

zakresie: 

 Toczących się procesów produkcyjnych (dostawa materiałów do produkcji, sprzedaż 

gotowych wyrobów, ustalanie cen zakupu i sprzedaży itp.); 

 Zarządzania finansami firmy (wyliczanie kosztów i dochodów, prowadzenie 

księgowości, płacenie podatków itp.); 

 Zarządzania pracownikami (zatrudnianie, zwalnianie, wynagradzanie za pracę, 

fundusz socjalny itp); 

 Zarządzania reklamą, promocją (współpraca z mediami, przygotowywanie reklam 

własnych usług lub produktów, organizowanie stoisk na targach itp.), 

Menedżerów można również podzielić ze względu na zakres wykonywanych czynności i 

obszar odpowiedzialności. Najważniejszy, ten o największej odpowiedzialności za całokształt 

funkcjonowania przedsiębiorstwa w danej firmie to menedżer najwyższego szczebla czyli np. 

Prezes, Prezydent, dyrektor generalny w zależności od rodzaju firmy i jej struktury 

zatrudnienia. Średni szczebel menedżera to np. kierownik odpowiadający za powierzony jemu 

obszar do zarządzania np. kierownik magazynu, kadr lub działu reklamy. Każdy z nich jest 

wynagradzany odpowiednio do posiadanej wiedzy, doświadczenia, posiadanych umiejętności, 

szybkości działania, oraz prawidłowego zarządzania swoim zespołem - jeśli go posiada.  

Osoba zajmująca stanowisko menedżerskie ze względu na stawiany przed nią szereg 

zadań oraz odpowiedzialność za ich realizację i za powierzonych jej ludzi powinna 
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charakteryzować się wysokim poczuciem odpowiedzialności, umiejętnością strategicznego 

myślenia i przewidywania. Wśród wielu - pożądanymi cechami są również solidność i 

uczciwość, silna wewnętrzna motywacja, duża wyobraźnia i zdolność przewidywania. 

Żyjemy w ciągle zmieniającym się otoczeniu stąd pożądana jest zdolność adaptacji do 

otaczających nas warunków, a co za tym idzie zdolność podejmowania szybkich decyzji i 

działań. Silna koncentracja na działaniach nie może jednak przesłaniać menedżerowi dbałości 

o podległych jemu ludzi i prawidłowego kontaktowania się z nimi.  

 

Podstawowe zadania menedżera to realizacja nałożonych przez jego przełożonych 

celów w określonej wielkości oraz określonym z góry terminie przy wykorzystaniu 

dostępnych do tego celu zasobów. Menedżer może pracować i realizować zadania 

jednoosobowo czyli samodzielnie. Wtedy to może polegać tylko i wyłącznie na samym sobie, 

dla siebie samego wyznaczać terminy realizacji poszczególnych etapów pracy, samodzielnie 

korzystać z powierzonych jemu zasobów, samodzielnie rozliczać się przed samym sobą z 

wykorzystania czasu pracy, dostępnych finansów itp. Wbrew pozorom o wiele trudniejszą 

może być dla menedżera sytuacja, kiedy ma się do dyspozycji zespół pracowników. W życiu 

codziennym mamy częściej do czynienia z pracą zespołową kiedy to musi on realizować 

wyznaczone cele, a każdy z zatrudnionych w nim pełni inną rolę. Innymi słowy menedżer jest 

odpowiedzialny za realizację działań podległych jemu osób i działu, a jego działania i sposób 

zarządzania zespołem powinny prowadzić do zwiększania efektywności pracy poprzez 

stosowanie odpowiednich sposobów zarządzania ludźmi
3
.  Praca zespołowa wykorzystuje 

efekt synergii co oznacza, ze efekt pracy kilku osób ze sobą współpracujących jest większy 

niż suma efektów wytworzonych przez każdą z nich gdyby pracowały oddzielnie
4
. Trudności 

przed jakimi stoi menedżer zarządzający zespołem można podzielić na te stricte związane z 

realizacją zadań na które składać się mogą takie aspekty jak: 

 Zbudowanie zespołu stosownie do nałożonych na menedżera zadań w tym dobór 

odpowiednich pracowników pod kątem posiadanych przez nich umiejętności i wiedzy; 

 Przygotowanie dla podwładnych określonych zadań do wykonania wraz z 

instrukcjami postępowania; 

 Precyzyjne wskazanie terminów wykonania tych zadań; 

 Umiejętne motywowanie do ich realizacji pod względem terminowym i jakościowym; 

                                                 
3
 http://www.ark-doradztwo.pl/pl/czytelnia/o_zarzadzaniu/117.html 

4
 http://www.pracuj.pl/manager-poradnik-zarzadzanie-zespolem-budowanie-zespolu.htm#top 



 Prawidłowe rozliczenie i ocena wykonanych działań przez poszczególnych podległych 

pracowników. 

Aby te wszystkie powyższe zrealizowały się niezbędne jest również posiadanie przez 

menedżera kompetencji, które dotyczą dobrego zarządzania zespołem w kontekście atmosfery 

pracy, prawidłowego delegowania uprawnień, umiejętności rozwiązywanie konfliktów itp. W 

ostatecznym rozrachunku te ostatnio wymienione umiejętności determinują w głównej mierze 

powodzenie w realizacji nałożonych zadań. Złe zarządzanie relacjami wewnętrznymi w tym 

faworyzowanie wybranych osób, używanie złych argumentów w stosunku do podwładnych, 

błędna, niezrozumiała i niepełna komunikacja bez szczegółowego określenia adresata
5
 to 

tylko niektóre z błędów które może popełnić menedżer, a które to mogą mieć decydujący 

wpływ na końcowy sukces pracy zespołu. Menedżer powinien posiadać wiele umiejętności w 

tym efektywnego motywowania pracowników i przemyślanego zarządzania ich rozwojem. 

Menedżer powinien być również liderem dla swoich podwładnych. Pojęcie lider pochodzi od 

angielskojęzycznego pojęcia „to lead” co oznacza „prowadzić”, „przewodzić”. Ma to 

szczególnie kolosalne znaczenie kiedy firma, zespół znajduje się w trudnej sytuacji czy to z 

powodu zwykłych codziennych problemów czy z powodu globalnych sytuacji kryzysowych. 

W takich to sytuacjach spokojna i stanowcza postawa menedżera-lidera wpływa szczególnie 

kojąco na prowadzony przez niego zespół lub całą firmę
6
. Świadczy ona o zachowaniu pełnej 

kontroli nad pojawiającymi się problemami, pokazuje, że menedżer wie co zrobić, aby 

zapanować nad całością. Sprawia to, że podwładni mają bardzo duży szacunek do swojego 

szefa, czują się bezpieczni i z takim pozytywnym nastawieniem lepiej wykonują swoje 

zadania. Lider to osoba która potrafi
7
:  

 Umiejętnie łączyć swoje cele z celami innych ludzi, wzmacniać realizację celów, 

pomagać odnajdywać cele własne pracowników i nadawać im sens – to wzmacnia 

motywację i zaangażowanie personelu; 

 Umiejętnie rozbudzać entuzjazm w sobie i zarażać nim innych co wpływa dodatnio na 

efektywność i wydajność pracy; 

 Umiejętnie wydobywać z ludzi to co najlepsze bo ludzie kochają lidera i szanują go; 

prawdziwy lider budzi w drugim człowieku jego potencjał. 

Bardzo ważnym elementem pracy zespołowej i umiejętnego zarządzania zespołem jest 

prawidłowe delegowanie uprawnień i kompetencji. W każdym zespole muszą istnieć 
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jednostki, którym menedżer może przekazać kierowanie pewnym zakresem prac lub które 

będą miały pozwolenie na podejmowanie decyzji menedżerskich dotyczących pracy zespołu 

np. podczas jego nieobecności. Z jednej strony dzięki temu oddala się ryzyko „wypalenia” się 

menedżera odpowiedzialnego za wszystko z drugiej zaś zwiększa się motywację do pracy 

osobie, której powierza się większą odpowiedzialność
8
. Wywiązanie się przez pracownika z 

powierzonych jemu przez menedżera obowiązków podnosi jego stopień samooceny, daje 

szanse na dalszy rozwój, potwierdza posiadane umiejętności, a w konsekwencji polepsza 

stosunki między podwładnym i przełożonym. Po takich doświadczeniach menedżer jest w 

stanie zadbać o dalszy rozwój pracownika poprzez specjalistyczne szkolenia. W ten sposób 

również przełożony buduje sobie kadrę zastępczą, która zastąpi go podczas nieobecności lub 

będzie awansować na inne stanowiska menedżerskie. To jeden ze sposobów motywacji 

pozafinansowej, która to w wielu wypadkach - szczególnie dla młodego pracownika - jest 

bardziej wartościowa jak gratyfikacje finansowe.  

Innym niezmiernie ważnym elementem bycia menedżerem jest umiejętność dokonywania 

ocen pracowników za wykonaną pracę. Od prawidłowo przedstawionych przez menedżera 

swojemu pracownikowi celów i zadań w dużej mierze zależy prawidłowość i terminowość ich 

wykonania. Menedżer musi wiedzieć jakie zadania może nałożyć na konkretnego pracownika. 

Stawiane zadania danemu pracownikowi muszą być dopasowane do jego umiejętności, 

wiedzy i możliwości. Błędnie postawione zadania skutkować będą ich słabym wykonaniem 

bądź brakiem wykonania, a to z kolei doprowadzi do zdemotywowania pracownika. Przy 

prawidłowo postawionych celach podczas oceny menedżer będzie mógł obiektywnie odnieść 

się do ich realizacji. Ten etap to również moment na elementy coachingu
9
. Proces ten ma na 

celu doskonalenie kwalifikacji – w tym przypadku pod kierunkiem przełożonego – poprzez 

nabywanie nowych umiejętności i korygowanie nieskutecznych zachowań. Podczas spotkania 

oceniającego osiągnięcia pracownika, menedżer powinien przekazać pracownikowi swoje 

obserwacje z minionego okresu w postaci informacji zwrotnej, wysłuchać jego samooceny i 

wspólnie ustalić strategię postępowania na kolejny okres. Ma to na celu wykorzystanie 

zasobów pracownika czyli jego wiedzy i umiejętności już przez niego posiadanych. Taka 

rozmowa wymaga od menedżera wysokich umiejętności interpersonalnych. Prawidłowo 

przeprowadzona rozmowa coachingowa to w konsekwencji zmotywowany pracownik, który 

wie jakie są jego zadania oraz jakie oczekiwania ma wobec niego jego przełożony. 
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Jak w każdym zespole, grupie ludzi – mogą zdarzać się sytuacje kryzysowe spowodowane 

różnymi przyczynami. Począwszy od niepowodzeń w realizacji nałożonych zadań z różnych 

przyczyn poprzez „słabe ogniwo” w zespole, brak zaufania aż po trudne sytuacje rodzinne itd. 

Z tymi wszystkimi przypadkami i konfliktami sprawny menedżer musi sobie poradzić i umieć 

je rozwiązać w taki sposób, aby nie wpływały one negatywnie na funkcjonowanie zespołu. 

Umiejętne zdiagnozowanie sytuacji kryzysowej to klucz do rozwiązania problemu. W takim 

przypadku konieczne jest zastosowanie alternatywnych rozwiązań, zastępstw oraz 

wiarygodne wyjaśnienie na forum zespołu zaistniałej sytuacji wraz z wybranym przez 

menedżera jej rozwiązaniem. W przypadku zdarzeń dotykających problemów osobistych 

dobry menedżer powinien zachować dyskrecję jeśli tego oczekuje jego podwładny. Wyżej 

opisane  zachowania menedżera dotykają kolejnego obszaru, którym sprawny szef musi 

zarządzać, a mianowicie stwarzaniem i utrzymywanie dobrej atmosfery w zespole. Oprócz 

racjonalnych działań zarządczych budujących dobry nastrój wśród podwładnych, 

nieodzownym elementem jego utrzymania są relacje pomiędzy członkami zespołu wzajemnie 

i w stosunku do menedżera. Budowane są one głównie w czasie codziennego funkcjonowania 

zespołu. Dla ich podtrzymania rolą menedżera jest również zapewnienie spotkań 

nieformalnych poza godzinami pracy. Sprawny menedżer powinien umieć zorganizować 

wspólny czas dla całego zespołu w tym również w dni wolne podczas którego z reguły 

odbywają się nie zobowiązujące rozmowy. Niejednokrotnie rozluźniają one atmosferę, 

pozwalają poznać siebie wzajemnie i swojego szefa od tej nie służbowej strony. To chyba 

jedna z ważniejszych ról menedżera, która w szybki sposób pokazuje i weryfikuje prawdziwe 

nastroje i relacje miedzy pracownikami i ich szefem. 
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