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Streszczenie 
 
 Opracowanie obejmuje nast puj ce sfery: zagadnie  nowej gospodarki, wspó cze-
snych mened erów oraz nowej filozofii zarz dzania. Wa ne jest nowe podej cie do roli 
oraz zada , które stoj  przed mened erami we wspó czesnej gospodarce. 
 Wspó czesne wyzwania dla zarzadzania przejawiaj  si  w: 

 wyzwaniach dla przedsi biorstw wynikaj cych ze wspó czesnej tzw. nowej 
gospodarki, 

 wyzwaniach dla mened erów w zakresie oczekiwanej od nich jako ci pracy, 
wyników (efektów pracy) i sposobów, w jaki je uzyskuj , 

 zarysie problematyki zmian w systemie kszta cenia mened erów. 
S owa kluczowe: nowa gospodarka, nowe wyzwania, wspó czesny mened er. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W tworzeniu warunków egzystencji i rozwoju ka dej organizacji g ówn  rol  
spe nia zarz dzanie rozumiane najogólniej jako sztuka (umiej tno ) podejmowania 
rozs dnych decyzji i ich konsekwentne wprowadzanie do praktyki przez ludzi 
w taki sposób, by realizuj c swe indywidualne cele i pragnienia przyczynili si  do 
jej sukcesu i powodzenia na rynku. Zarz dzanie przenosi idee i warto ci do praktyki 
i decyduje o tym, jak realizuj ce je osoby (mened erowie) wykorzystuj  posiadane 
zasoby, jak je pomna aj  i doskonal , tworz c wyró niaj ce si  organizacje, ich 
kompetencje i procesy pracy. Innymi s owy, jak opanowuj  oni podstawowe proce-

                                                 
1  Katedra Zarz dzania. 
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sy biznesu z punktu widzenia jako ci, szybko ci, precyzji, decyzji i ich kosztów, jak 
je stosuj  w praktyce w aspekcie efektywno ci i moralno ci oraz tworzenia szcze-
gólnych korzy ci dla klienta, co w rezultacie zapewnia firmie dobr  pozycj  na 
rynku i zdolno  do konkurowania. Dobre zarz dzanie umo liwia organizacji do-
stosowanie si  do zmian zachodz cych w otoczeniu i utrzymanie swej to samo ci 
oraz równowagi funkcjonalnej, mimo równoczesnej jej zmienno ci, niepewno ci 
i z o ono ci. 
 Celem opracowania jest próba wskazania na najwa niejsze – zdaniem autora – 
wyzwania, przed jakimi stoj  wspó czesne przedsi biorstwa i zarz dzaj cy nimi 
mened erowie. Zarówno w sensie osi ganych przez nich wyników, posiadanych 
umiej tno ci, jak i przygotowania ich (kszta cenia) do pracy w zmieniaj cym si  
szybko otoczeniu (rynku). 
 Teza opracowania koncentruje si  na stwierdzeniu, e wspó cze nie potrzebna 
jest „nowa filozofia” zarz dzania przedsi biorstwem i nowe podej cie do roli 
i zada  mened erów we wspó czesnej gospodarce. 
 
 
1. Uwagi o kszta ceniu wspó czesnych mened erów 
 
 Ka dej organizacji potrzebne jest dobre zarz dzanie i potrzebni s  dobrzy 
mened erowie, którzy jego idee i zasady potrafi  przenie  do praktyki, z korzy ci  
dla swych interesariuszy (stakeholders), spo ecze stwa, organizacji i siebie2. Mo na 
wi c bez wi kszego uproszczenia stwierdzi , e firma jest tak dobra jak przedsi -
biorczy s  jej mened erowie, jak sprawne stosuj  zarz dzanie i jak skuteczne po-
dejmuj  decyzje. 
 Przemiany zachodz ce we wspó czesnym wiecie biznesu stawiaj  jako ciowo 
nowe wymagania zarówno zarz dzaniu, jak i realizuj cym je mened erom. Zarz -
dzanie staje si  coraz bardziej procesem z o onym, wymagaj cym nie tylko wia-
domego i ustawicznego kszta towania organizacji w oparciu o nowoczesn  wiedz , 
ale te  tworzenia korzystnych stosunków z otoczeniem jej dzia ania w aspekcie 
kongruencji (odpowiednio ci, przystawania, itp. w powi zaniu z intensywno ci  
wymiany i wytrwa o ci  w jej realizacji). Dzi ki posiadanej sile (power of mana-
gement) ma ono zapewni  przedsi biorstwu negentropi  i przewag  komparatywn  
poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, a szczególnie energii 
i inicjatywy w tworzeniu nowych warto ci i pe niejsze anga owanie si  w sprawy 
firmy i rynku oraz w asne umiej tno ci. 

                                                 
2  Stosowane przez ni  zasady post powania, takie jak: instytucje pa stwowe, zwi zki 

zawodowe, konkurencyjne organizacje, pracownicy, odbiorcy i klienci, przywódcy miejscowej 
spo eczno ci i grupy dbaj ce o interes publiczny. Zadaniem mened era powinno by  koordyno-
wanie tych wszystkich cz ci systemu, eby osi gn  cele organizacji (Robbins, DeCenzo 2002, 
s. 78–79).  
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 Obecne systemy zarz dzania do  s abo radz  sobie z tymi problemami przed-
si biorstwa, nie zawsze s  w stanie nad y  za bie cymi zmianami, szybko wy-
czerpuj  swe si y witalne i nie mog  skutecznie sprosta  wymaganiom jutra. Cz sto 
wpadaj  w pu apk  aktywnej inercji (active inertia), a koszt zmian, wyra aj cy si  
w kategoriach zarówno ekonomicznych, jak i ludzkich, staje si  coraz wi kszy. 
Zaburzenia w otoczeniu i dezaktualizacja posiadanej wiedzy (know-how) niszcz  
walory dotychczasowego ich do wiadczenia i zagra aj  utrat  osi gni tej pozycji 
(por. Nizard 2008, s. 17–20). Mened erowie trac  si  wp ywu, czyli mo liwo  
kreowania i kontrolowania czynników niezb dnych do pokonania oporu stwarzane-
go przez otoczenie i modyfikowania swych dzia a  z niezb dn  intensywno ci  
i precyzj . 
 System edukacji mened erów zbyt wolno reaguje na zachodz ce zmiany 
w yciu spo ecznym, wymuszane potrzebami tworzenia sprawniejszych organizacji 
(wy sza rentowno , lepsza obs uga rynku) i sprostania wymaganiom internacjona-
lizacji i globalizacji. 
 Dzisiaj zmienia si  zarówno sama organizacja, jak i rozumienie efektywno ci 
jej dzia ania. Organizacja staje si  instytucj  ucz c  si , dzia aj c  inteligentnie 
(skupion  wokó  intelektu), organizmem zdolnym do adaptacji, podejmuj cym 
nowe wyzwania i zmieniaj cym zasady dzia ania, za  efektywno  staje si  wielo-
wymiarowa, z wyra nym przesuni ciem w kierunku prakseologii i etyki (por. Penc, 
2003, s. 65–81). 
 Absolwenci szkó  wy szych przygotowuj cych mened erów maj  niestety 
jeszcze niezbyt wysokie kwalifikacje, ale za to wygórowane ambicje, przy zetkni -
ciu si  z praktyk  prze ywaj  rozczarowania i stresy, pesymistycznie widz  te  swe 
szanse i perspektywy dalszej kariery. Wielu z nich brakuje profesjonalizmu i kom-
petencji znanych z rozwini tych gospodarek zachodnich, po czenia wysokich 
umiej tno ci fachowych w zakresie wykonywanych us ug z ideologi  s u by na 
rzecz spo ecze stwa i podmiotowego traktowania ludzi (Gladys-Jaskóbik 2008). 
 Nawet przedsi biorczo , która jest si  nap dow  wszelkiego biznesu (tak e 
gospodarki) jest traktowana jako umiej tno  podejmowania decyzji w celu osi -
gni cia zysku, gdy tymczasem jest ona poszukiwaniem szansy osi gni cia czego  
warto ciowego w sytuacji, gdy inni ograniczaj  si  do przyswojonych sobie wcze-
niej dzia a  i umiej tno ci. Przedsi biorczo  wyra a si  nie tylko w realizacji 

nowych pomys ów (dla zysku), lecz tak e w dostrzeganiu i wykorzystaniu okazji 
wy aniaj cych si  za spraw  zmian zewn trznych zachodz cych w otoczeniu. Oso-
ba przedsi biorcza to nie hazardzista, który stawia wszystko na jedn  kart , lecz 
jednostka cz ca inicjatyw  z umiej tno ci  trze wej oceny i pomniejszania ryzyka 
(Pietrasi ski 2006, s. 201). 
 Chyba mo na zaryzykowa  i postawi  tez , i  absolwenci szkó  biznesu 
w Polsce do  s abo s  przygotowani do sytuacji wyst puj cych w praktyce i do 
szybkich zmian w ka dej dziedzinie.  
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 Jest oczywiste, e lini  przewodni  dzia a  mened erów musi by  d enie do 
rentowno ci, a wi c uzyskiwania korzystnych wyników przy danych nak adach, ale 
na d u sz  met  nie jest to mo liwe bez konstruktywnej wspó pracy z pracownika-
mi i grupami wyznaj cymi ró ne warto ci i ideologie, bez orientacji na d ugofalow  
strategi  opart  na kompleksowym rozumieniu zada  nowoczesnego zarz dzania 
i firmy, jako organizacji s u cej otoczeniu i wspó pracuj cej z jego strukturami 
(zasada kongruencji). 
 Konieczne jest wi c doskonalenie studiów z zakresu zarz dzania i przekszta -
cenie postaw uformowanych w przesz o ci i dostarczenie wiedzy rzeczywi cie 
pokrywaj cej zapotrzebowania intelektualne nowej generacji mened erów. Uczel-
nie b d  musia y rozszerzy  i udoskonali  swoje programy nauczania. Proces ten 
powinien zmierza  w dwóch kierunkach: poszerzania wiedzy kadry kierowniczej 
najwy szego szczebla (studia podyplomowe) i przygotowania kompetentnych me-
ned erów, umiej cych zarz dza  w wielokulturowym rodowisku. Konieczne jest 
z pewno ci  doskonalenie specjalizacji, która b dzie u atwia  porozumienie z me-
ned erami innych krajów, ale te  kszta cenie „generalistów” dysponuj cych wiedz  
z ró nych dziedzin zawodowych, a szczególnie z zakresu kierowania zespo ami 
ludzkimi. Od wspó czesnego mened era wymaga si  wielu umiej tno ci, a przede 
wszystkim innego rozumienia w adzy, której miar  b d  sukcesy. Polega ona nie na 
wydawaniu rozkazów i ich wykonywaniu (w adza wymuszania), lecz na takim 
oddzia ywaniu na podw adnych, by zwi kszali swe zaanga owanie w efektywne 
dzia anie organizacji i wzbogacali sw  motywacj  do lepszej pracy, zmian i post pu 
(w adza ekspercka, w adza dokona  itp.). Podw adni powinni mie  tak e pewne 
poczucie w adzy i du e poczucie ch ci do osi gania celów wyznaczonych przez 
kierownika, b d  ustalonych wspólnie i mie  przy tym poczucie „sprawstwa”, bo 
tego wymaga praca we wspó czesnych organizacjach. 
 
 
2. Wspó czesne organizacje 
 
 Wspó czesne organizacje dzia aj  w tzw. nowej gospodarce (New Economy). 
Kojarzy si  ona przede wszystkim z bran  internetow , telekomunikacyjn  i me-
dialn  i z takim dzia aniem, które umo liwia niemal natychmiastowe podchwyty-
wanie nowych mo liwo ci i wykorzystywanie pojawiaj cych si  szans. W nowej 
ekonomii wspó czesne organizacje powinny budowa  strategi  „b kitnego oce-
anu”. B kitny ocean to wolna przestrze  rynkowa, na której konkurencja si  nie 
liczy. Podstaw  tej strategii jest innowacja w dziedzinie warto ci. Strategia ta, za-
miast koncentrowa  si  na pokonaniu konkurencji, stawia na koncentracj  na tym, 
by konkurencja przesta a by  istotna, co jest mo liwe przez stworzenie nowej war-
to ci dla nabywców i w asnej firmy, a tym samym otwarcie nowej wolnej prze-
strzeni rynkowej. Innowacja warto ci k adzie jednakowy nacisk na warto ci i zmia-
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ny (innowacje). Innowacja warto ci pojawia si  tylko wtedy, gdy firmy cz  
w jedn  ca o  innowacj  z u yteczno ci , cen  i pozycjami kosztowymi (Chan 
Kim & Mauborgne, 2005, s. 30–31). Cho  strategia b kitnego oceanu jest jeszcze 
raczej fikcj , to jednak sygnalizuje ona, e w dematerializuj cej si  gospodarce 
firmy stawia  b d  na nowoczesn  technik  i pozamaterialne czynniki sukcesu, 
które b d  warunkowa  dalsz  popraw  produktywno ci i pozycji w nasilaj cej si  
konkurencyjno ci.  
 Wspó czesna gospodarka jest gospodark  wysoko zintelektualizowan , opart  
na wiedzy, tworzeniu totalnych innowacji (the systematic policy of abandoning), 
wykorzystaniu techniki komputerowej (CIM – komputerowo zintegrowane systemy 
produkcji, Internet) i stosowaniu tzw. zaawansowanej technologii. Podstaw  jej 
rozwoju staje si  kapita  intelektualny, który ma dzisiaj cz sto wi ksz  warto  ni  
budynki, maszyny, zapasy lub udzia y finansowe. O jego znaczeniu mo e wiad-
czy  pozycja firmy Microsoft, czo owego producenta oprogramowania komputero-
wego. W 2007 roku maj tek General Motors wyceniony przez gie d  wyniós  oko o 
40 mld dolarów, za  maj tek Microsoftu a  70 mld dolarów, mimo e nie ma on 
wi kszych nieruchomo ci ani maszyn. Maj tek Microsoftu to wiedza, przy czym 
w a cicielem tej wiedzy nie jest firma, lecz jej pracownicy. Wiedza pracowników 
oraz odpowiednia infrastruktura w zak adzie, stosunki z klientami, motywacja za o-
gi i ró ne procesy, które znacznie pomna aj  warto  wiedzy, stanowi  podstaw  
warto ci tej firmy i jej pozycji w wiecie (Roos 1997, s. 42). 
 Inne firmy uj te w rankingu „Najbardziej podziwianych przedsi biorstw wia-
ta” tak e bazuj  na kapitale intelektualnym, specyficznym dla danej firmy, i odzna-
czaj  si  ci g ym poszukiwaniem innowacji w szerokim sensie (Stein 2000, s. 13). 
 W warto ci produkcji ro nie stale udzia  czynnika intelektualnego, który za-
pewnia ci g  popraw  produktywno ci, umo liwiaj cej d ugofalowy wzrost go-
spodarczy i wzrost kursu akcji. Wed ug firmy Arthur Andersen udzia  czynników 
pozamaterialnych w warto ci gie dowej przedsi biorstw ameryka skich wzrós  od 
1978 roku do po owy lat dziewi dziesi tych z 5% do a  80%3. 
 We wspó czesnej gospodarce nast puje wi c przyspieszenie procesu intelek-
tualizacji wytwarzania, „oderwanie si  produkcji od zatrudnienia” (P.F. Drucker); 
nak ady pracy fizycznej i surowców trac  na znaczeniu zarówno jako sk adnik 
kosztów komparatywnych, jak i czynnik konkurencji. Zyskuje natomiast na znacze-
niu wiedza jako ród o tworzenia kluczowych zdolno ci firmy (core competencies), 
które polegaj  na opanowaniu biznesu z punktu widzenia szybko ci, jako ci, zada , 
kosztów, poziomu serwisu, a tak e ukierunkowywania organizacji na cele rynkowe 
(skuteczne zarz dzanie) (Suter 2006, s. 34). Wiedza te  staje si  podstaw  warto ci 
wytwarzanych produktów. W wielu krajach zachodnich zapewnia ona ju  blisko 
po ow  warto ci wyrobów oraz us ug i jest rzeczywi cie doceniana przez kierow-

                                                 
3  Na czym polega tzw. Nowa Gospodarka, „Zarz dzanie na wiecie” 2000, nr 10, s. 22. 



Wspó cze ni mened erowie i przedsi biorstwa – zarys problematyki 148 

nictwa przedsi biorstw, które staraj  si  o zapewnienie rozwoju, utrzymanie i za-
bezpieczenie zasobów intelektualnych swoich organizacji i wykorzystanie wiedzy 
oraz ekspertyz do planowania i realizacji zada , zw aszcza o znaczeniu strategicz-
nym. We Francji na przyk ad a  84% cz onków zarz dów du ych przedsi biorstw 
przypisuje wiedzy du e znaczenie strategiczne i uwa a, e przedsi biorstwa, które 
zapewni  sobie jej pozyskanie i dobry przep yw i potrafi  j  efektywnie wykorzy-
sta , zdob d  du e atuty konkurencyjne, a tak e kreowanie swej przysz o ci (Rich 
2006, s. 34)4. 
 D enie do lepszego wykorzystania wiedzy i stosowania nowych rozwi za  
i innowacji w dzia alno ci organizacji zmienia zasadniczo warunki ich funkcjono-
wania, struktury w adzy i style zarz dzania. Wprowadza tak e nowe my lenie, 
wed ug którego efektywno  powinna by  widziana nie tylko w kategoriach finan-
sowych i maksymalizacji korzy ci osób i instytucji zaanga owanych materialnie 
i pragn cych czerpa  profity z rozwoju firmy, lecz w kategoriach rozwoju i odpo-
wiedzialno ci za dzia ania i osi gane wyniki, a wi c w kategoriach celów d ugo-
okresowych na rzecz spo ecze stwa, wykraczaj cych poza to, czego wymagaj  
prawo i ekonomia (por. Wawrzyniak 1999, s. 217). 
 Organizacje staj  si  szczup e i rezygnuj  z hierarchii, która powoduje ich 
oci a o  wynikaj c  st d, e w zhierarchizowanych strukturach lojalno  jest 
ukierunkowana bardziej na konkretnych prze o onych ni  na potrzeby organizacji. 
Tworzy si  struktury sp aszczone (sieciowe), w których pracownicy mog  wymie-
nia  si  swoj  wiedz  i dochodzi  przy tym do nowych pomys ów i przekazywa  je 
kierownictwu. Generalnie pracuj  oni w zespo ach zadaniowych, które zapewniaj  
im du o swobody. Znikaj  wi c klasyczne hierarchie i piramidy organizacyjne 
i zamiast sztywnej hierarchii jest wprowadzany system przejawiaj cy si  w zdolno-
ci do samoorganizacji (Simon 2000, s. 38–39). „Zmierzch produkcji o wysokim 

stopniu pracoch onno ci – podkre la Charles Handy – sprawi , e na rynku pojawi y 
si  organizacje, które czerpi  warto  dodan  z wiedzy i potencja u twórczego, 
a nie z si y ludzkich mi ni. Mniejsza liczba m drzej my l cych pracowników, 
wspomaganych inteligentnymi maszynami i komputerami, tworzy wi ksz  warto  
ni  ca e du e i liczne grupy «zasobów ludzkich» (…). Nawet najstarsze bran e, 
takie jak rolnictwo i budownictwo, zainwestowa y w wiedz  i inteligentne maszy-
ny, zast puj c nimi si  ludzkich mi ni” (Handy 2008, s. 50). 
 Tworzone s  wi c warunki dla inspirowania twórczych, przedsi biorczych 
postaw, mi dzy innymi dzi ki sp aszczeniu struktur, gdy  one bardziej sprzyjaj  
przedsi biorczemu my leniu i dzia aniu, a wi c pobudzaniu twórczej inwencji 
i kreowaniu innowacji. 

                                                 
4  Zob. tak e: O co chodzi w tzw. zarz dzaniu wiedz ?, „Zarz dzanie na wiecie” 2010, 

nr 12, s. 33–36. 
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 Innowacje nie rozkwitaj  bowiem w firmach zarz dzanych autorytarnie. 
G ówne czynniki nap dzaj ce innowacje to duch artystyczny i dyscyplina, to posia-
danie pewnej swobody improwizowania, naturalnie przy zachowaniu wspólnych 
regu  i zasad obowi zuj cych w firmie, to wspó praca mi dzy lud mi o ró nych 
priorytetach i zainteresowaniach. Jak wykazuj  badania, „skuteczne poszukiwanie 
innowacji wymaga takiego stylu zarz dzania, który optymalizuje odpowiedni  ak-
tywno  i dba o ukierunkowanie jej na w a ciwe cele, ale równocze nie przekazuje 
odpowiedzialno  za konkretne rezultaty osobom bezpo rednio uczestnicz cym 
w odpowiednich pracach. Innowacje kwitn  tylko w przedsi biorstwach o pewnej 
kulturze, która odznacza si  tolerowaniem b dów, swobod  my lenia, przywi zy-
waniem du ej wagi do nowo ci (nowe wybory, nowe procesy, nowe pomys y). 
Wszystkie te czynniki powinny by  widoczne nie tylko w formalnych zadaniach 
przedsi biorstwa (Kreuter & Wagner 2003). 
 Aby pobudzi  innowacje, przyspiesza si  procesy sta ego usprawniania pracy 
(empowerment) i poszukuje najlepszych sposobów dzia ania przedsi biorstwa 
i kontaktów mi dzy lud mi, wychodz c z za o enia, e ka dy powinien dyspono-
wa  odpowiedzialno ci  w dziedzinie, w której ma dobre rozeznanie i któr  mo e 
dobrze obs ugiwa , zapewniaj c sobie szans  przypisania sukcesu, a tak e dyskon-
towania p yn cych z niego korzy ci (por. Brown & Duguid 2000, s. 19–22)5. 
 We wspó czesnej gospodarce s  tworzone i rozwijane organizacje, które czer-
pi  warto  dodan  z „kapita u wiedzy”. Staj  si  one organizacjami ucz cymi si , 
tzn. takimi, które wymagaj  od swoich pracowników wysokiego poziomu inteligen-
cji i zaanga owania i które „ci gle rozszerzaj  swoje mo liwo ci kreowania w asnej 
przysz o ci”, a techniki adaptacyjne cz  z uczeniem si  znajdowania nowych 
rozwi za  – uczeniem rozszerzaj cym swoje mo liwo ci twórcze dla wprowadze-
nia zmian i doskonalenia w asnego potencja u, struktury i kultury (Senge 1998, 
s. 26). 
 Ucz ca si  organizacja u atwia uczenie si  wszystkich swoich pracowników 
w celu opanowania dwóch umiej tno ci. Pierwsz  jest ci g e okre lanie, co jest dla 
firmy naprawd  wa ne, z czego mo na zrezygnowa , a czemu przyzna  priorytet, 
drug  za  uczenie si  wyra nego dostrzegania otaczaj cej rzeczywisto ci, aby okre-
li  dystans i znale  si y mog ce zbli y  stan obecny do stworzonej wizji, która 

stanowi wytyczn  dzia ania wszystkich, daj c obraz po danej przysz o ci (tam e, 
s. 208–212). 
 Ucz ca si  organizacja poszerza i wzbogaca swoj  wiedz , dzi ki temu ludzie 
staj  si  ch tni do poszukiwania i powi kszania tej wiedzy dla korzy ci osobistych 
i dla dobra przedsi biorstwa, pod warunkiem wszak e, e wiedza staje si  rzeczy-

                                                 
5  Takie podej cie wynika ze znanej zasady subsydiarno ci, w wietle której hierarchia nie 

powinna spe nia  tych funkcji, które mog  by  skutecznie wykonywane przez szczeble ni szego 
rz du. Zob. tak e (Handy 2006, s. 114–125). 
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wi cie konkurencyjnym zasobem i e kierownictwo jest wiadome jej znaczenia 
i potrafi j  upowszechni  wewn trz organizacji (zob. Bratnicki 1998, s. 113). Sta-
wianie na wiedz  zach ca mened erów redniego i podstawowego szczebla oraz 
szeregowych pracowników do osobistego zaanga owania w jej pozyskiwanie 
i wykorzystanie. 
 Wiedza staje si  podstaw  kreowania si y konkurencyjnej i warto ci firmy. Jej 
zasoby i sposób ich wykorzystania ju  dzisiaj staj  si  najwa niejszym czynnikiem 
ró nicuj cym przedsi biorstwa, oczywi cie w takim znaczeniu, gdy w jaki  sposób 
przyczyniaj  si  do pomna ania korzy ci (zysków, image) firmy. St d wiele firm 
traktuje dobra intelektualne jako integraln  cz  swych zasobów o warto ci wy-
kraczaj cej poza sfer  produkcyjn . Zatrudnieni w nich pracownicy z odpowiedni  
wiedz  i kwalifikacjami staj  si  najcenniejszym kapita em, warto ci  najwy sz , 
przewy szaj c  pod wzgl dem znaczenia kapita  finansowy. Szczególnie ceniona 
jest wiedza mened erska. Odnosz ce sukcesy korporacje wyszukuj  ludzi ze zdol-
no ciami przywódczymi i poddaj  ich ró nym do wiadczeniom w celu rozwoju 
tych zdolno ci. Poszukuje si  zw aszcza na najwy sze stanowiska mened erów 
o szczególnej wiedzy i talencie, którzy potrafi  nawet ratowa  przedsi biorstwa 
zagro one bankructwem. S  to mened erowie-ratownicy, nazywani po angielsku 
„company doctors” lub po niemiecku „Sanierer”, co mo na przet umaczy  jako 
senatorzy – od s owa sanacja6. Ankieta przeprowadzona przez ameryka sk  firm  
doradztwa personalnego Amrop w ród prawie 3000 wy szych mened erów kon-
cernów mi dzynarodowych wykaza a, e za najwa niejsze czynniki sukcesu uznali 
oni pozyskiwanie w a ciwych mened erów, dbanie o ich motywacje i doskonalenie 
ich umiej tno ci7. 
 Jeden z najbardziej uznanych polskich autorytetów z dziedziny zachowa  
wspó czesnych mened erów Rafa  Kuc tak charakteryzuje wyró niaj ce cechy 
wspó czesnego i przysz ego mened era; mened era – lidera (Kuc 2004, s. 325):  

 dostrzeganie ró nicy mi dzy tym, jak rzeczy robione s  obecnie, a tym, jak 
mo na by je poprawi ; 

 nastawienie na dzia ania – woli raczej mówi  ni  pisa  czy rysowa ; 
 umiej tno  dobrego komunikowania si  z podw adnymi i zdolno  za-

pewnienia, e pozostali cz onkowie przedsi biorstwa po cz  si  w proce-
sie realizacji wizji firmy; 

 sk onno  do podejmowania skalkulowanego ryzyka; 
 ch  nieustannego wspierania procesów pracy; 
 niezale no  – s ucha i obserwuje, lecz podejmuje w asne decyzje; 

                                                 
6  Uzdrowiciele przedsi biorstw, „Zarz dzanie na wiecie” 1996, nr 2, s. 7–11.  
7  Mened erowie koncernów mi dzynarodowych o czynnikach sukcesu, „Zarz dzanie na 

wiecie” 2000, nr 3, s. 46. 
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 ukierunkowanie na osi gni cia – jest zdecydowany uzyska  rezultaty 
i znajdowa  sposoby obchodzenia przeszkód, które w sposób nieunikniony 
staj  na drodze wizjonera, w miar  jak stara si  wprowadzi  w ycie nowe 
idee; 

 wra liwo  na wyrazy uznania – pragnie nagród zarówno finansowych, jak 
i niefinansowych, które potwierdza yby jego osi gni cia; 

 optymizm – wierzy, e wiat jest pe en mo liwo ci, e wi kszo  rzeczy 
jest mo liwa do zrobienia. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Mened erowie decyduj  w najwy szym stopniu o sprawno ci funkcjonowania 
i dzia ania przedsi biorstw i wszelkich organizacji. Oni zatem powinni wch on  
nowe idee, warto ci i podstawowe zasady, które b d  kszta towa  zarz dzanie 
w nadchodz cych latach. Idziemy bowiem wielkimi krokami w kierunku rynku 
nowych organizacji, w których trzeba b dzie kierowa  lud mi, a nie ogranicza  ich 
dzia ania. Przedsi biorstwo bowiem stawa  si  b dzie twórcz , ucz c  si  i gotow  
uczy  innych spo eczno ci . Musi wi c pojawi  si  nowa jako  pracy liderów 
organizacji w celu zapewnienia wzrostu zbiorowej inteligencji. Liderzy ci b d  
poszukiwa  drogi do lepszej przysz o ci swej firmy przez wykorzystanie i rozwija-
nie ca ego bogactwa ludzkich mo liwo ci. Musz  wi c wyj  poza dotychczasowe 
ograniczenia, a do tego potrzebna jest im nowa wiedza. 
 Ich dzia anie nie b dzie definiowane w kategoriach zysku, cho  zysk b dzie 
nadal wa nym miernikiem sukcesu, ale w kategoriach ich roli w spo ecze stwie, 
któremu powinni da  nadziej  i wiar , e s  lud mi, którzy potrafi  wszystko zmie-
ni  na lepsze, znaj  nowe obowi zki i maj  poczucie godno ci w dzia aniu. 
 Mened erowie powinni podj  to wyzwanie i przyczynia  si  – swoj  prac  
i osi ganymi wynikami, do zorganizowania sprawniejszej gospodarki, w tym g ów-
nie do sprawniejszego funkcjonowania podmiotów gospodarczych (prowadz cych 
dzia alno  gospodarcz , ale tak e innych organizacji i instytucji), przejawiaj cej 
si  g ównie w sta ym i wysokim wzro cie PKB. 
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TODAY’S MANAGERS AND PROFESSIONALS  
– AN OUTLINE OF THE ISSUES  

 
 

Summary 
 
 The study covers the following topics sphere, new economy, today’s managers 
and a new management philosophy. It is important that a new approach to the role and 
tasks facing managers in the modern economy.  
 Contemporary challenges for managing manifest themselves in: 

 Challenges for businesses resulting from the so-called modern new economy; 
 Challenges for managers in terms of their expected quality of work, perfor-

mance (your work), and the ways in which they receive; 
 Outline the issues of changes in the education system managers. 

Keywords: new economy, new challenge, modern managers. 
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