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Nasza historia 

„Sukces Menadżerek Podkarpacia” to projekt stworzony przez kobiety dla kobiet. Wszyst-

kie jesteśmy zaangażowane w życie zawodowe, społeczne, ale również rodzinne. Każda 

z nas stara się godzić wszystkie swoje role, jednocześnie nieustannie dbając o ciągły roz-

wój indywidualny i zawodowy. Nie zawsze jest to łatwe, gdyż doba ma tylko 24 godziny. 

Takich aktywnych kobiet jest w Polsce wiele. Postanowiłyśmy je poznać, zaczynając od 

województwa podkarpackiego.

Podkarpacie to miejsce wyjątkowe pod wieloma względami. Województwo, które z roku 

na rok dynamicznie się rozwija w obszarze turystyki i przedsiębiorczości. To, co urzeka 

na Podkarpaciu, to fakt, że postęp i innowacyjność nie wypierają kultury i tradycji, które 

są ważne dla mieszkańców regionu. Niestety, w województwie podkarpackim kobiety sta-

nowią tylko 32% najwyższej kadry kierowniczej. Wielka Brytania, w odróżnieniu od Polski, 

skuteczniej radzi sobie z problemami, które najczęściej dotykają kobiety: brakiem odpo-

wiednich kwalifikacji, brakiem umiejętności godzenia życia zawodowego z rodzinnym, nie-

adekwatną ofertą szkoleń. Chciałyśmy przyjrzeć się metodom wypracowanym w Wielkiej 

Brytanii i wykorzystać te doświadczenia u nas.

Dotarłyśmy do kobiet, które każdego dnia manifestują swoją kobiecość poprzez sku-

teczne i rzetelne realizowanie swoich zadań. Spotkałyśmy takie, które godząc wiele ról 

społecznych, realizują się zawodowo. Z nimi i dla nich stworzyłyśmy program badań, po-

zwalający określić niezbędne kompetencje menadżerki w branży turystycznej oraz opraco-

wałyśmy program szkoleniowo-doradczy, rozpoczynając w ten sposób otwartą dyskusję 

dotyczącą profilu i kwalifikacji kobiety na stanowisku kierowniczym.
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Nasz projekt
„Sukces Menadżerek Podkarpacia” to projekt z komponentem ponadnarodowym współ-

finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki 2007-2013. Miał on na celu zbudowanie modelu kompetencji zawodowych 

dla kobiet pracujących w sektorze hotelarskim, gastronomicznym oraz czasu wolnego. 

Na podstawie wypracowanego katalogu kompetencji 70 uczestniczek projektu pilotażowo 

bierze udział w pakiecie działań szkoleniowo-doradczych. 

Główne obszary tematyczne projektu:
•  Kompetencje menadżerskie — zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi, delegowa-

nie i egzekwowanie zadań, motywowane ludzi, umiejętność negocjacji. 

•  Kompetencje interpersonalne — zarządzanie zespołem, praca w grupie, asertywność, 

radzenie sobie ze stresem, godzenie życia zawodowego i rodzinnego. 

•  Kompetencje informatyczne — opanowanie zaawansowanych programów i rozwiązań, 

pomagających organizować codzienną pracę (Power Point, Gantt Project, Microsoft 

Word, Outlook, Excel).

Kluczowe etapy projektu:
•  Badania ilościowe i jakościowe dotyczące kompetencji kobiet menadżerek, z wykorzy-

staniem rozwiązań funkcjonujących w Wielkiej Brytanii.

•  Przeprowadzenie szkoleń i doradztwa dla 70 kobiet oraz indywidualnego wsparcia 

w formie coachingu zawodowego we współpracy z ekspertami z Wielkiej Brytanii.

•  Upowszechnienie modelu kompetencji menadżerki wraz z programem szkoleniowo-do-

radczym w Polsce (szczególnie w województwie podkarpackim) i w Wielkiej Brytanii. 

Nasz zespół
Jesteśmy grupą młodych, dynamicznych i skutecznych kobiet z dwóch krajów: z Wiel-

kiej Brytanii oraz Polski. W ramach współpracy między dwoma firmami, EVACO Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z Krakowa oraz UK Spot z Bradford, przygotowałyśmy 

i przeprowadziłyśmy całość działań projektowych.

EVACO Sp. z o.o. – Lider projektu „Sukces Menadżerek Podkarpacia”.

EVACO Sp. z o.o. jest firmą rodzinną działającą na rynku południowo-wschodniej Pol-

ski w sektorze gastronomii, szkoleń i doradztwa. Firma od ponad 25 lat świadczy kom-

pleksowe usługi: wyposaża w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, prowadzi doradztwo 

technologiczne, projektuje zaplecza gastronomiczne, wyposaża w sprzęt, montuje go 

i serwisuje. Produkty, które firmuje, wyróżniają się nowoczesnymi rozwiązaniami tech-



Kobieta-menadżer w branży HORECA 7

nologicznymi, trwałością i niezawodnością. EVACO realizuje szereg projektów współfi-

nansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz świadczy kompleksowe usługi szkole-

niowo-doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rynku turystycznego, m.in. 

w zakresie zarządzania, obsługi klienta, komunikacji, zarządzania projektami, zrównowa-

żonego rozwoju, ekologii. Flagowym produktem EVACO jest projekt „Trening Smaków”. 

To szkolenia kucharskie prowadzone przez mistrzów kucharskich, w ramach których 

w ostatnich 3 latach przeszkolono ponad 400 kucharzy z województw: małopolskiego, 

śląskiego i podkarpackiego. EVACO współpracuje z trenerami — praktykami, najlepszymi 

kucharzami, doradcami biznesowymi, nauczycielami i przedstawicielami czołowych firm 

promujących rozwiązania ekologiczne. 

UK SPOT – Partner projektu „Sukces Menadżerek Podkarpacia”

Firma założona w 2010 r., prowadzona jednocześnie w Wielkiej Brytanii i Polsce. Spe-

cjalizuje się  w tworzeniu programów szkoleń kompetencyjnych, opartych o standardy bry-

tyjskie. Ma ich na swoim koncie ponad 100. Realizuje szkolenia i kursy menadżerskie dla 

kobiet, głównie w Leeds i Bradford, oraz działania konsultingowe w zakresie doradztwa 

personalnego. UK SPOT oferuje również szereg kursów e-learingowych i stacjonarnych 

nakierowanych na potrzeby polskojęzycznego klienta. Organizuje sesje coachingowe i tre-

ningi grupowe z zakresu: kontroli personelu, asertywności, żeńskiego przywództwa, roz-

wiązywania konfliktów, zarządzania i komunikacji.

Kontynuacją projektu „Sukces Menadżerek Podkarpacia” będzie dalsza działalność 

EVACO i UK SPOT, zarówno w ramach przedsięwzięć komercyjnych realizowanych w obu 

krajach, jak również współpraca przy projektach z grantów współfinansowanych ze środ-

ków zewnętrznych na terenie Wielkiej Brytanii i Polski. 

Model „Kobieta – menadżer w branży HORECA”
Publikacja, którą dziś oddajemy w Państwa ręce, powstała w nawiązaniu do obszarów 

tematycznych, które stanowiły główny nurt badań prowadzonych w ramach projektu. Jest 

ona zbiorem artykułów o tematyce wskazanej przez kobiety, z którymi przeprowadzono 

pogłębione wywiady w Polsce i Wielkiej Brytanii. To opis barier i szans dla rozwoju zawo-

dowego kobiet, a także przykłady możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym 

oraz propozycja katalogu kompetencji menadżerek, który pomoże sprawniej zarządzać 

i wskaże, jak rozwijać nasze firmy.

Zapraszam do współpracy! 

Aleksandra Ścibich-Kopiec, Project Manager EVACO 
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Menadżer – role i kompetencje
Nowy zawód: menadżer 
Zespoły ludzi realizują różnorodne przedsięwzięcia. Aby współpraca między nimi była sku-

teczna i zakończyła się sukcesem, niezbędny jest ktoś, kto zadba o efektywne zarządzanie: 

zaplanuje działania, przygotuje harmonogram, oszacuje koszty, przydzieli zadania, a na-

stępnie będzie kontrolował realizację i motywował do pracy współpracowników. Po prostu 

dopilnuje, żeby wszystko zostało dobrze wykonane.

Właściciel, zarządca, szef, kierownik – zawsze istniała osoba kierującą pracami i odpo-

wiedzialna za ich właściwe oraz terminowe wykonanie. Jednak dopiero stosunkowo nie-

dawno zaczęto zwracać uwagę na rozwój kompetencji i umiejętności takiej osoby, by mogła 

wykonywać swoje obowiązki jeszcze skuteczniej. Wraz z rozwojem przemysłu i realizacją 

coraz większych oraz ambitniejszych projektów wykształcił się nowy zawód – menadżer1. 

Od początku dwudziestego wieku następują tak szybkie zmiany w dziedzinie zarzą-

dzania, że zaczyna się analizować je jako złożony proces. Menadżer otrzymuje nowe na-

rzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, z których może korzystać, by lepiej wykonywać 

swoje obowiązki. Dziś dysponuje on nieporównywalnie większym spektrum środków niż 

jego poprzednicy. Dzięki temu zawód ten stał się jednym z filarów rozwoju nowoczesnej 

gospodarki i społeczeństwa.

Termin menadżer pochodzi z języka angielskiego i wywodzi się bezpośrednio od słowa 

„manage”, czyli zarządzać. Ogólnie można zdefiniować menadżera jako osobę odpowiedzial-

ną za realizację działań podległych mu ludzi, której celem jest zwiększanie efektywności pracy 

przez stosowanie odpowiednich sposobów zarządzania zespołem. Menadżerowie różnią się 

miejscem zajmowanym w hierarchii organizacji (menadżerowie wyższego, średniego i pierw-

szego szczebla) oraz dziedziną, w której się specjalizują (marketing, finanse, produkcja). 
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Obecnie na rynku pracy następuje coraz większa profesjonalizacja zawodu menadżera, 

która jest uzależniona od branży oraz zakresu obowiązków. Pracodawcy poszukują między 

innymi: product managera odpowiedzialnego za tworzenie i wdrażanie nowych produktów, 

zarówno materialnych, jak i wirtualnych, account managera opiekującego się obecnymi 

klientami i poszukującego nowych, payroll managera zarządzającego systemem wynagro-

dzeń i płac oraz office managera odpowiedzialnego za kompleksowe prowadzenie biura. 

W branży HORECA wyspecjalizowali się między innymi: guest relations manager zaj-

mujący się utrzymywaniem dobrych relacji z hotelowymi gośćmi, front office manager od-

powiedzialny za pracę hotelowej recepcji, revenue/yeld manager zarządzający systemami 

rezerwacyjnymi i rozliczającymi oraz oczywiście manager restauracji odpowiedzialny za 

funkcjonowanie lokalu.

Menadżerowie mają niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania organizacji, po-

nieważ to oni odpowiadają w głównej mierze za wykorzystanie zasobów oraz sposób 

planowania i realizowania zadań. To od ich skuteczności zależy efektywność całej firmy2. 

Spoczywa zatem na nich duża odpowiedzialność, wymagająca posiadania szczególnych 

kompetencji i umiejętności, które muszą być nieustanne pogłębiane i rozszerzane.

Menadżer i lider – czy to ta sama osoba?
Idealnie jest, gdy skuteczny menadżer jest również charyzmatycznym liderem. Jednak 

dobry menadżer nie zawsze jest przywódcą, który potrafi inspirować innych ludzi, choć 

doskonale radzi sobie z planowaniem, delegowaniem i organizacją powierzonych zadań. 

Z kolei urodzony lider niekoniecznie sprawdziłby się jako menadżer. Czasem bycie mena-

dżerem i liderem jednocześnie jest niewykonalne3, a wybór między efektywnym zarządza-

niem a przywództwem okazuje się konieczny. Kim zatem jest menadżer, a kim lider i co 

ich wyróżnia?

Najprościej można stwierdzić, że menadżer to nazwa stanowiska, które wiąże się z peł-

nieniem określonych funkcji, posiadaniem konkretnych kompetencji i miejsca w organiza-

cji, zaś lider to określenie osobowości danej osoby, jej postawy i kompetencji dotyczących 

relacji z ludźmi, z którymi współpracuje. Liderem może być osoba, która formalnie pełni 

funkcję kierowniczą, ale może to być także pracownik, który wyróżnia się spośród innych 

swoimi predyspozycjami, więc staje się nieformalnym przywódcą grupy4. 

Menadżer odpowiada za realizację działań podległych mu osób. W tym celu tworzy pla-

ny pozwalające na skuteczne osiąganie celów z wykorzystaniem dostępnych zasobów. 

Myśli krótkoterminowo, koncentrując się na zadaniach, procedurach i strukturach. Dba, by 

eliminować ryzyko. Skupia się na planowaniu, budżetowaniu, organizowaniu i zachowaniu 
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stabilności. To do jego zadań należy rozwiązywanie pojawiających się problemów i podej-

mowanie bieżących decyzji dotyczących zarządzania.

W latach 80. XX wieku Henry Mintzberg wskazał 10 podstawowych ról menadżera, które 

można podzielić na trzy kategorie:

role interpersonalne•  – reprezentant (menadżer reprezentuje firmę w wewnętrznych 

i zewnętrznych kontaktach), przywódca wyznaczający cele i nadzorujący pracę zespo-

łu, łącznik między ludźmi i zewnętrznymi podmiotami,

role informacyjne•  – specjalista (monitor) pozyskujący i analizujący dane, ekspedytor 

rozdzielający informacje wewnątrz organizacji, rzecznik mówiący oficjalnie w imie-

niu firmy,

 role decyzyjne•  – stymulator rozwoju, który inicjuje wprowadzane zmiany, arbiter ogra-

niczający konflikty i rozwiązujący problemy, alokator zasobów oraz negocjator.

Menadżer, by mógł skutecznie pełnić te wszystkie role, powinien rozwijać swoje kompe-

tencje związane z każdym z wymienionych wyżej obszarów. 

Natomiast lider to osoba, która dostrzega możliwości zmiany czy rozwoju i roztacza 

wizję przyszłości, która motywuje innych do działania. Myśli długodystansowo, nie boi się 

podjąć ryzyka, by wprowadzać innowacyjne rozwiązania. To on tworzy zespół wokół siebie 

– koncentruje się na innych, inspirując ich, ustalając nowe normy i kierunki działania. Dzię-

ki proponowaniu nowych rozwiązań, kierowaniu się wartościami, podejmowaniu istotnych 

decyzji oraz pomaganiu pozostałym członkom zespołu, liderzy mają kluczowy wpływ na 

motywowanie współpracowników. Aby działać skutecznie, przywódca musi być jednak na 

bieżąco, znać aktualną sytuację i kontekst, aby podejmować efektywne decyzje5.

Literatura dotycząca przywództwa wskazuje, że skuteczni liderzy powinni odgrywać 

dziewięć ról w organizacji6: 

 1.  lidera-opiekuna, dbającego o to, aby działania prowadziły do sukcesu w krótkiej i dłu-

giej perspektywie czasu tak, aby ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa została 

zachowana,

2.  lidera godnego zaufania, do którego pracownicy mają zaufanie ze względu na jego do-

tychczasowe działaniach, który potrafi przyznać się do błędów, spełnia obietnice, mówi 

prawdę, jest konsekwentny w działaniu i nie motywuje strachem,

3.  lidera ufającego, który wspiera swoich współpracowników, ufa im i potrafi się z nimi 

dzielić odpowiedzialnością, a także pozwala na popełnianie błędów,

4.  lidera wychowującego, który dba o rozwój organizacji i więzi wewnątrz niej, troszczy 

się o samopoczucie emocjonalne, psychiczne i fizyczne członków zespołu oraz podej-

muje działania wspierające ich rozwój,
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5.  lidera strategicznego, patrzącego na rzeczywistość z perspektywy wewnętrznej i ze-

wnętrznej, nieustająco rozwijającego się, analizującego trendy na rynku,

6.  lidera wspierającego, dbającego o realizację potrzeb pracowników, dostosowującego 

wymagania do możliwości danej osoby, dbającego o odpowiednie rozplanowanie za-

sobów i budżetu, 

 7.  lidera rozwijającego, dającego szansę uczenia się i zdobywania doświadczeń przez 

współpracowników, 

 8.  lidera inspirującego, który potrafi przypominać ludziom, że pracując zespołowo. mogą 

wiele osiągnąć, 

 9.  lidera pracującego, który pracuje razem z podwładnymi nad rozwiązaniem problemów 

i osiągnięciem sukcesu.

Ważne jest, aby przywódca posiadał cechy osobowości pozwalające mu realizować 

się we wskazanych rolach, by był aktywny i samodzielny, myślał pozytywnie i kreatywnie, 

posiadał łatwość przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, a także potrzebę nie-

ustannego uczenia się oraz miał poczucie własnej wartości.

Bycie liderem-przywódcą wymaga zatem wrodzonych predyspozycji, opiera się bowiem 

na indywidualnych wartościach oraz wyjątkowym sposobie postrzegania świata. Mena-

dżerem można natomiast stać się, wypracowując w sobie niezbędne kompetencje i umie-

jętności. Tempo zmian we współczesnym świecie sprawia jednak, że przedsiębiorstwa 

muszą błyskawicznie na nie reagować i jednocześnie akceptować jako normę. Znajduje to 

bezpośrednie przełożenie na przywództwo w organizacjach – obecnie wymaga się prak-

tycznie od wszystkich pracowników, aby w pełni angażowali się w swoją pracę oraz myśleli 

i działali jak liderzy. Można nawet stwierdzić, że „w większości współczesnych organizacji 

każdy na każdym stanowisku i w każdej chwili może być postawiony wobec wymogu my-

ślenia i działania jak lider”7. W związku z tym pracodawcy poszukują obecnie osób, które 

będą potrafiły sprawnie łączyć role menadżera i lidera.

Zadania i kompetencje menadżera
Wybitny menadżer powinien wyróżniać się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi 

i zdolnościami organizacyjnymi, a jednocześnie musi skutecznie komunikować się z ludź-

mi i budować z nimi trwałe relacje. Nie może bać się problemów ani ponoszenia odpo-

wiedzialności za swoje decyzje. Musi zatem trafnie oceniać ryzyko i być w stanie szybko 

reagować w trudnych sytuacjach, grożących kryzysem. Ważne jest, aby dbał o wspól-

ne interesy i troszczył się o budowanie zespołu. Nie może łatwo się poddawać, musi 

konsekwentnie dążyć do realizacji wyznaczonych celów. Powinien mieć wizję rozwoju 
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przedsiębiorstwa oraz pomysł na dostosowywanie go do zachodzących zmian8. Zatem, 

jak podkreśla Peter Drucker, amerykański klasyk teorii organizacji i zarządzania: „Mena-

dżer ma tworzyć prawdziwą całość, większą niż suma jej części składowych, ma tworzyć 

produktywny byt, który tworzy więcej niż wynosi suma włożonych weń zasobów”9.

Zadania menadżera w organizacji są ściśle związane z czterema podstawowymi funk-

cjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem. 

W każdym z tych obszarów menadżer ma do wykonania szereg ściśle powiązanych ze sobą 

działań, które zebrane razem tworzą zbiór obowiązków, pokazujących, czym jest w rzeczy-

wistości praca menadżera. Aby móc realizować je skutecznie, musi nabyć odpowiednie 

kompetencje, które są uzupełniane dzięki jego wiedzy fachowej oraz wiedzy metodycznej. 

Musi je stale rozwijać i poszerzać, by jak najlepiej pasowały do charakteru organizacji. 

Planowanie jest tą funkcją zarządzania, od której menadżer rozpoczyna każde nowe 

zadanie, oceniając dostępne zasoby. Wypełniając zadania związane z planowaniem, usta-

la misję i cele firmy oraz opracowuje plany na przyszłość. Najpierw określa cel główny, 

a następnie cele strategiczne oraz operacyjne, które powinny być jak najbardziej szczegó-

łowe10. Wszystkie cele powinny spełniać zasadę SMART czyli być: ściśle określone, mie-

rzalne, uzgodnione, racjonalne i zdefiniowane w ramach czasowych. W ramach procesu 

planowania menadżer określa także procedury, standardy i reguły, zgodnie z którymi reali-

zowane są wskazane cele.

Bardzo ważnym elementem planowania jest gromadzenie informacji niezbędnych do po-

dejmowania trafnych decyzji. Menadżer korzysta na tym etapie ze swojego doświadczenia, 

ale także czerpie z dotychczasowej historii swojej organizacji, która powinna być dostępna 

w postaci dziennika doświadczeń oraz dokumentacji zakończonych już projektów. Do klu-

czowych kompetencji w obszarze planowania należy zatem gromadzenie i analiza danych 

oraz wyznaczanie celów.

Kolejna funkcja, czyli organizowanie, polega głównie na przydzielaniu i delegowaniu 

zadań. Menadżer powinien przeanalizować konieczne działania, decyzje i relacje, by od-

powiednio sklasyfikować niezbędną do wykonania pracę. W oparciu o przeprowadzoną 

analizę określa zadania, uprawnienia i odpowiedzialność podlegających mu pracowników, 

jak również przydziela im część własnych obowiązków i uprawnień11. Ze względu na swoje 

zewnętrzne powiązania z kierownictwem organizacji oraz fakt, że odpowiada za realizację 

założonych planów oraz osiągnięcie wyznaczonych celów, ponosi ogólną odpowiedzialność 

za całość przedsięwzięcia, lecz nie jest w stanie samodzielnie zrealizować wszystkich po-

wierzonych mu zadań. By osiągnąć zakładane rezultaty, musi podzielić się pracą ze swo-

imi podwładnymi tak, by optymalnie wykorzystać ich umiejętności i predyspozycje. W tym 
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celu dokładnie opisuje zakres zadania, określa odpowiedzialność za osiągnięcie danego 

celu, przekazuje kompetencje niezbędne do jego osiągnięcia oraz alokuje potrzebne zasoby 

i upewnia się, czy pracownik dobrze zrozumiał przedstawione wytyczne12. Menadżer musi 

wykazać się w tym przypadku kompetencjami interpersonalnymi, pozwalającymi nie tylko 

odpowiednio zarządzić pracą, ale także poprzez odpowiedni podział zadań wykorzystać de-

legowanie uprawnień jako czynnik podnoszący efektywność pracy swoich pracowników.

Aby skutecznie zarządzać, menadżer powinien umieć motywować swój zespół w taki spo-

sób, by odpowiadać na różnorodne potrzeby i postawy podwładnych. To następna z istot-

nych funkcji zarządzania, która leży w zakresie jego obowiązków. Istotnym jest, aby był świa-

domy tego, że pieniądze to tylko jeden z motywatorów, który nie zawsze się sprawdza13.

Menadżer musi nauczyć się analizować postawy swoich podwładnych poprzez pry-

zmat dwóch czynników: kompetencji – wiedzy i umiejętności, które pracownik wykorzy-

stuje w realizacji określonego zadania oraz zaangażowania – motywacji i wiary w siebie 

przy realizacji określonego celu. W zależności od tego, czy dany czynnik może sklasyfiko-

wać jako wysoki lub niski, określa dojrzałość funkcjonalną i psychologiczną pracownika, 

co z kolei umożliwia mu podjęcie konkretnych działań wpływających na jego motywację. 

Dla podwładnych może być równie ważne uzyskiwanie dobrych wyników i satysfakcja 

z pracy, możliwość rozwoju, pozytywne relacje w zespole czy też duma z  odpowiedzial-

ności za ważny projekt. Ponadto czynniki, które motywują daną osobę, mogą się zmieniać 

wraz z upływem czasu i jej potrzebami. Kluczowa w skutecznym motywowaniu jest tak-

że właściwa komunikacja. Bez umiejętności aktywnego słuchania i dopasowania się do 

rozmówcy, a także używania wspólnych kanałów komunikacyjnych menadżer nie będzie 

w stanie osiągnąć sukcesu.

Ostatnią z funkcji zarządzania, wykonywaną przez menadżera, jest kontrolowanie, które 

służy weryfikacji jakości i terminowości wykonywanych zadań, a także pozwala na wy-

chwycenie błędów oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom. Kontrola jest bardzo 

delikatnym aspektem pracy menadżera, gdyż nikt nie lubi być sprawdzany, a sama istota 

tego procesu jest często źle rozumiana jako szukanie błędów i brak zaufania do poszcze-

gólnych członków zespołu. Rzadko dostrzega się jej pozytywne aspekty czyli, zapobiega-

nie dalszemu negatywnemu rozwojowi sytuacji oraz pozyskiwanie danych, umożliwiają-

cych korygowanie planów oraz zakresu działań z uwzględnieniem terminów i kosztów nie 

obciążających organizacji14. 

Negatywny wydźwięk kontroli można niwelować poprzez jasne komunikowanie jej ce-

lów, zaangażowanie w jej przebieg członków zespołu oraz udzielanie konstruktywnej infor-

macji zwrotnej, która jest jednocześnie podstawowym elementem budowania pozytywnych 
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zachowań członków zespołu. Umiejętność kulturalnego udzielania informacji zwrotnej, 

zwłaszcza krytycznej, to kluczowa cecha menadżera, która ułatwia mu sugerowanie dal-

szych działań.

Każdy menadżer ma swój styl kierowania ludźmi. Istnieją różnorodne kwalifikacje tych 

stylów oparte o zróżnicowane kryteria. Analizując sposób podejmowania decyzji przez 

menadżera, wyróżniamy style: autokratyczny (oparty na jednoosobowym formułowaniu 

zadań przez menadżera), demokratyczny (angażujący zespół w decydowanie o sposobie 

realizacji działań, menadżer staje się koordynatorem) i laissez-faire (pozostawiający pełną 

swobodę pracownikom). Uwzględniając to, jak menadżer traktuje pracowników, rozróż-

nia się (wg Mc Gregora) styl kierowania typu X oraz styl kierowania typu Y. W pierwszym 

z nich menadżer działa w oparciu o założenie, że pracownicy nie chcą pracować ,w związ-

ku z czym należy ich zmuszać do pracy i dokładnie kontrolować. Natomiast w drugim, 

założenie jest przeciwne, menadżer jest przekonany, że pracownicy chcą pracować i chęt-

nie angażują się w powierzone zadania, stara się zatem ich motywować i stawiać przed 

nimi ambitne cele. Z kolei w oparciu o poziom nastawienia na ludzi i zadania wyróżnia 

się (wg Blake’a i Montona) następujące style: bierny - menadżer nie spełnia swojej roli, 

gdyż minimalizuje wysiłek, liberalny - menadżer koncentruje się na pracownikach, a nie na 

zadaniach, autokratyczny - skoncentrowany na zadaniach, pragmatyczny - maksymalnie 

skoncentrowany na zadaniach i pracownikach oraz kompromisowy - częściowo skoncen-

trowany na zadaniach a częściowo na pracownikach. Za najbardziej efektywny spośród 

nich uważa się styl pragmatyczny15.

Menadżer dostosowujący się do potrzeb
Podstawowym zadaniem menadżera jest dbanie o efektywność firmy czyli, zatroszcze-

nie się nie tylko o odnoszenie sukcesu finansowego, ale także zadbanie o zaangażowanie 

pracowników w jej funkcjonowanie. Menadżerów ceni się za ich umiejętności teoretyczne 

i praktyczne oraz charakter. Nie ma jednak jednego uniwersalnego wzorca skutecznego 

menadżera. Jak podkreśla Peter Drucker, nie istnieje coś takiego jak „skuteczna osobo-

wość”, a menadżerowie odnoszący sukcesy różnią się między sobą temperamentem, zdol-

nościami, zainteresowaniami i charakterem. Łączą ich natomiast pewne sposoby bycia 

efektywnym. Można je opanować poprzez wyrobienie w sobie pięciu nawyków umysłu. 

Po pierwsze, należy wiedzieć, jak wykorzystuje się swój czas i starać się nim zarządzać. 

Po drugie, trzeba skupiać się na świecie zewnętrznym organizacji czyli na rezultatach, 

a nie samej pracy. Po trzecie, powinno się opierać na zaletach swoich oraz zespołu, a nie 

koncentrować się na słabościach. Po czwarte, niezbędne jest uszeregowanie priorytetów 
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i trzymanie się ich. Na koniec należy podejmować skuteczne decyzje, które dotyczą zasad-

niczych kwestii16.

Aby pozostawać skutecznym, menadżer powinien zadbać o własny rozwój oraz posze-

rzanie swoich kwalifikacji. Szybkość zachodzących w świecie biznesu i technologii zmian 

wymaga od niego wręcz nieustającego zdobywania nowej wiedzy. Oczywiście rozwija się 

dzięki praktyce, ale kluczowym jest również pamiętanie o samokształceniu. Aby posiadać 

aktualną wiedzę profesjonalną, menadżerowie powinni uczestniczyć w szkoleniach, semi-

nariach menadżerskich, a także czytać prasę branżową, nowe publikacje i śledzić portale 

internetowe. Ci, którzy są przekonani, że posiadana przez nich wiedza i wypracowane roz-

wiązania są najlepsze i nie trzeba ich weryfikować, są skazani na utratę swojej pozycji, 

a nawet na porażkę17.

Każdy sektor musi stworzyć swoją sylwetkę menadżera, aby uszeregować katalog za-

dań i kompetencji w zależności od specyfiki oraz potrzeb. Niestety, osoba, która odno-

si duże sukcesy w branży produkcyjnej jako menadżer produkcji, niekoniecznie będzie 

równie skuteczna jako na przykład menadżer hotelu. Wynika to z posiadanej przez nią 

wiedzy i kompetencji. Menadżer produkcji musi posiadać odpowiednie przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu planowania, organizowania oraz opty-

malizacji procesów wytwórczych. Jednocześnie, z uwagi na wyraźnie zaznaczoną hie-

rarchizację struktury funkcjonalnej zakładów produkcyjnych, musi wykorzystywać styl 

zarządzania oparty na silnym autorytecie, zakładający precyzyjne określanie zadań po-

szczególnych pracowników oraz na metodach dokładnej weryfikacji ich wykonania. Z ko-

lei menadżer hotelu ze względu na większą elastyczność swojej organizacji, zarówno 

w aspekcie wewnętrznym, jak i od strony kontaktów z klientem, musi bazować przede 

wszystkim na swoich umiejętnościach i kompetencjach interpersonalnych, gdyż od stop-

nia ich opanowania zależy sukces realizowanych przez niego przedsięwzięć. Kluczowe 

w jego stosunkach z pracownikami jest stosowanie odpowiednich technik motywowania. 

W przeciwieństwie do pracowników linii produkcyjnej mają oni stały kontakt z klientem, 

co powoduje, że wpływ na rozwój i pozycję firmy, w której pracują, mają nie tylko efekty 

ich pracy, np. dobrze posprzątany pokój czy perfekcyjnie przygotowany posiłek, ale także 

sposób, w jaki odnoszą się do klienta i budują z nim relacje. Menadżer staje się więc nie 

tylko osobą przydzielającą i rozliczającą wykonanie zadań, ale także doradcą w zakresie 

kontaktów interpersonalnych.

W branży HORECA do najważniejszych cech menadżerów powinny należeć wytrwałość 

i odpowiedzialność. Markę hotelu czy restauracji buduje się latami, lecz stracić ją można 

w jeden dzień. Z tego też względu kandydat na osobę zarządzającą w przedsiębiorstwie 
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z tego sektora powinien mieć doskonałe umiejętności dzięki doświadczeniom zdobytym na 

ścieżce kariery związanej z branżą. Najlepiej by było, gdyby wcześniej pracował na stano-

wiskach, którymi teraz zarządza. To ułatwi mu nawiązywanie kontaktów z pracownikami 

i pomoże wyznaczać obowiązki w taki sposób, aby mieć pewność, że zostaną skutecznie 

i profesjonalnie wypełnione. Dodatkowo menadżer w branży HORECA musi dysponować 

wyjątkowymi umiejętnościami analitycznymi – ze względu na wykonywanie zadań w ob-

szarach powiązanych z finansami - oraz werbalnymi i lingwistycznymi – niezbędnymi do 

utrzymywania kontaktu z klientami oraz partnerami biznesowymi.

Współczesny menadżer odgrywa fundamentalną rolę w budowaniu sukcesu organiza-

cji, w której pracuje. Posiadana przez niego świadomość znaczenia funkcji, jaką sprawuje, 

oraz zadań, które przed nim stoją, jest niezwykle ważne z punktu widzenia korzyści dla 

przedsiębiorstwa i jego samego. Tylko z tą świadomością może efektywnie realizować po-

wierzone obowiązki i zadbać o rozwój niezbędnych kompetencji oraz umiejętności. Warto, 

żeby dążył nie tylko do bycia osobą zarządzającą, ale także inspirującym liderem, wspiera-

jącym i integrującym swój zespół.
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Menadżerki w Wielkiej Brytanii
Wprowadzenie
Badania, przeprowadzone w Wielkiej Brytanii18, wskazują na znaczący udział kobiet w ka-

drach menadżerskich, dyrektorskich oraz zarządach wyższego szczebla (na tle innych 

krajów Unii Europejskiej). Odsetek kobiet pracujących w stosunku do ogółu siły roboczej 

stanowi nieco ponad 47% i 32% kadry managerskiej oraz personelu wyższego szczebla. 

Pozytywem jest również fakt, iż obecnie 69% kadry pracowniczej na niższych rangą sta-

nowiskach w Wielkiej Brytanii to również kobiety. Kobiet osiągnęły także wysoką pozycję 

zawodową - 40% szefów działów stanowią kobiety i co czwarty prezes jest kobietą (24%).

Podstawowym paradygmatem działań antydyskryminacyjnych jest polityka gender ma-

instreaming czyli polityka równości płci, która zgodnie z definicją Rady Europy powinna być 

rozumiana jako: „(re)organizacja, doskonalenie, rozwój i ocenianie procesów politycznych, 

tak aby podmioty zazwyczaj uczestniczące w jej tworzeniu włączały perspektywę równości 

płci w każdy jej rodzaj, na wszystkich szczeblach i etapach”19. 

Wyzwanie polega na tym, aby kobietom dzisiejszego pokolenia zagwarantować prawo 

do dotarcia na szczyt. Musi to być zagwarantowane prawem, gdyż wiele kobiet w UK nie 

mogło awansować właśnie dlatego, że były kobietami. Obecnie prawo zabrania dyskry-

minowania pracowników ze względu, między innymi, na płeć. Brytyjki mają tego świado-

mość i starają się, aby dzisiejszy rynek pracy nie stawiał im przeszkód w aspirowaniu do 

sukcesu. Zarządzanie różnorodnością (diversity management)20 jest to pojęcie dotyczące 

zróżnicowania w odniesieniu do miejsca pracy, obejmujące wiele zjawisk, między inny-

mi płeć, wiek, pochodzenie etniczne, język, religię, zdolności intelektualne, pochodzenie 

demograficzne oraz stan posiadania. Samo pojęcie „zarządzanie różnorodnością” (ang. 

diversity management) odnosi się do systematycznych i planowanych zobowiązań spo-
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łecznych organizacji w zakresie rekrutacji i utrzymywania pracowników o zróżnicowanym 

pochodzeniu oraz umiejętnościach. Polega przede wszystkim na szkoleniu organizowa-

nym w ramach funkcji HRM21. 

W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii22 nastąpił wzrost liczby kobiet w wieku od 16 

do 64 lat, zatrudnionych na umowę o pracę. Zanotowano także spadek liczby zatrudnio-

nych mężczyzn. W roku 2013 kobiety w wieku od 16 lat do 64 lat stanowiły około 67% 

zatrudnionych, kiedy w latach wcześniejszych po roku 2010 żeńska część na rynku pracy 

stanowiła około 50%. W przypadku mężczyzn proporcja ta zmniejszyła się do 76% w 2013 

roku z 92% w latach wcześniejszych. 

Rozpatrując rok 2013, przy uwzględnieniu nieskorygowanych sezonowo danych, moż-

na uznać, że w niepełnym wymiarze godzin pracowało około 13,4miliona kobiet w wieku 

16-64 lat (42%) oraz 15,3 miliona mężczyzn (12%). Wzrost udziału kobiet w zatrudnie-

niu jest częściowo spowodowany wzrostem odsetka pracujących matek. W roku 199623 

(kiedy to rozpoczęto głębsze analizy) pracowało 67% matek z dziećmi na utrzymaniu, 

zarówno zamężnych jak i  żyjących w konkubinacie a do roku 2013 odsetek ten wzrósł do 

72%. Odnotowano również wzrost zatrudnienia samotnych matek z 43% do 60% (w tym 

samym okresie). Ponieważ więcej kobiet zaktywizowało się zawodowo, zmniejszyła się 

ilość tych nieaktywnych, które bądź to zatrudnienia nie szukają, bądź nie są dostępne dla 

rynku pracy, np. z uwagi na niskie kwalifikacje czy brak kompetencji. 

Model autentycznego przywództwa – Highly Distinctive Women 
Zidentyfikowano 5 szerokich i wzajemnie powiązanych wymiarów przywództwa24 wśród 

kobiet na brytyjskim rynku pracy, w celu utworzenia wyżej wspomnianego modelu. Budo-

wanie relacji, rozwój własny, otwartość na zmiany, przewodzenie ludziom oraz podnosze-

nie wydajności to najważniejsze składowe modelu autentycznego przywództwa. 

Generalnie rzecz biorąc, pracodawcy w UK są zwolennikami idei, iż mężczyźni i kobie-

ty mają różne cechy, umiejętności oraz możliwości i zależy im, by zachęcać dziś kobiety 

do przywództwa w ich własnym stylu, nawet jeśli różni się od tradycyjnego stylu męskie-

go. W rzeczywistości różnice te istnieją dlatego, że model wzorcowy został uruchomiony 

w grupie mieszanej i podzielono wyniki według płci. Potwierdzają one, iż kobiety inaczej 

postrzegają dobre przywództwo niż mężczyźni – nie lepiej i nie gorzej – inaczej. Jest ważne 

w interpretacji i korzystaniu z tych danych, aby pracować na rzecz szerszego zakresu do-

puszczalnych stylów przywództwa. Brytyjczycy, w szczególności kobiety25, mają nadzieję, 

iż ten wzorzec zapewni kobietom ich własne standardy bez poczucia, iż nie mają innego 

wyboru niż przyjąć męską etykę pracy. 
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Model autentycznego przywództwa – Highly Distinctive Women 
Programy przywódcze w Wielkiej Brytanii oraz model autentycznego przywództwa trak-

tują o posiadaniu wymaganego zakresu warunków fizycznych, emocjonalnych, intelektu-

alnych i duchowych, które czynią z kobiet dobre menadżerki. Tutaj pojawia się pytanie 

- kogo uważa się za dobrą menadżerkę? W UK powszechnie uważa się26, że dobra liderka 

nie cofa się przed wyzwaniami, motywuje inne kobiety do rozwoju, zachęca, by nie bały 

się zmian. To ona zachęca kobiety, by uwierzyły w siebie i nie obawiały sie zarządzania. 

Utwierdza je w poczuciu własnej wartości. Dobra liderka powinna być wzorem do naśla-

dowania, powinna szanować siebie i innych, inspirować do działania. Jej etyka pracy jest 

na najwyższym poziomie.

Wszyscy, zarówno mężczyźni jak i kobiety, muszą uwzględniać te kategorie przywódz-

twa jako niezbędne w osiągnięciu sukcesu zawodowego27. Pod tym względem nie ma róż-

nicy. Nie ma różnicy czy liderem jest kobieta, czy mężczyzna. Chodzi o to, że obie strony 

muszą się stosować do wymogów rynku. 

5 głównych kategorii i kompetencji przywódczych 
Do najważniejszych kategorii kompetencji liderek w Wielkiej Brytanii zalicza się28:

1. Budowanie relacji:

•  wywieranie wpływu i negocjacja, 

•  umiejętności interpersonalne,

•  komunikacja, 

•  partnerstwo i sieć kontaktów (networking),

•  wgląd polityczny.

2. Przewodzenie zmianom:

•  podejmowanie decyzji, 

•  elastyczność, 

•  odporność na stres,

•  strategiczne skupienie i wizja.

3. Przewodzenie ludziom:

•  zarządzanie konfliktem, 

•  wykorzystanie różnorodności, 

•  uczciwość i etyka pracy,

•  budowanie zespołu, 

•  samokształcenie oraz motywowanie innych do podnoszenia kwalifikacji.
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4. Przewodzenie wydajności:

•  odpowiedzialność,

•  zarządzanie wydajnością oraz zarządzanie czasem, 

•  wiedza biznesowa. 

5. Rozwój własny:

•  wgląd w samego siebie,

•  ciągłe kształcenie się, 

•  samokontrola i opanowanie, inteligencja emocjonalna.

Budowanie relacji – w dzisiejszym świecie biznesu relacje są kluczem do sukcesu. Ci, któ-

rzy ustanawiają silne relacje, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz swojej organizacji, wno-

szą więcej do firmy i osiągają więcej, częściej awansując. W wielu sektorach w Wielkiej 

Brytanii jest to kluczowa umiejętność, którą kobiety, często z dużym powodzeniem, stosują 

dla korzyści własnej kariery. 

Rozwój własny – samoświadomość i proces ciągłego doskonalenia to klucz do rozwoju 

kariery. Tendencja do mobilności zawodowej odpowiada tym osobom, które koncentrują 

się na pozyskiwaniu i szlifowaniu umiejętności zbywalnych.

Przewodzenie zmianom – dynamiczna firma wymaga ludzi, którzy przyjmują i wspierają 

zmiany. Wszelkie inicjatywy zmian muszą być wprowadzane przez liderów, którzy rozumie-

ją potrzebę zmian oraz sposób, w jaki inni na nie zareagują.

Przewodzenie ludziom – dobra różnorodność, zarządzanie konfliktami i praca zespołowa to 

cechy współczesnych najsilniejszych liderów. Wspólne cechy autentycznych przywódczyń, 

które są w stanie zainspirować innych, to uczciwość oraz umiejętność motywowania swo-

jego zespołu nie tylko do pracy i osiągania określonych wyników, ale także motywowanie 

do doskonalenia i samorealizacji oraz podnoszenia kwalifikacji. Przewodzenie wydajności – 

zapewnianie rentowności musi być poparte wysoką wydajnością całej organizacji. Liderzy29 

sami powinni wykazać się odpowiedzialnością, ale także powinni wymagać jej od swoich 

zespołów. Tak samo jak niezbędna jest silna wiedza biznesowa, by zarządzać, tak też i nie-

zbędną umiejętnością jest zarządzanie wydajnością zespołu oraz zarządzanie czasem.

Boyatzis30 i inni zajęli się pomysłami dotyczącymi pracy kierowniczej w badaniu „kom-

petencji zarządzania”. Boyatzis (1982) był zainteresowany identyfikacją kompetencji, któ-

re widział jako atrybuty jednostki „związane przyczynowo z efektywnością lub najwyższą 

wydajnością w pracy”, więc dla Boyatzis kompetencje były raczej stabilną cechą osobową. 

Wielu stosowało podobne podejście do identyfikacji takich kompetencji, zazwyczaj po-

przez znalezienie wysoce efektywnych menadżerów i użycie ustrukturyzowanych technik 
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zbierania informacji (interview) do wychwycenia tych prezentowanych przez nich w pracy 

zachowań, które są inne od zachowań menadżerów mniej skutecznych. Spencer31 (1992) 

zdał użyteczne sprawozdanie z rozwoju w tej dziedzinie i wyjaśnił, jak to przekłada się na 

praktykę, zwłaszcza poprzez doradztwo. Powstały model miał sześć szerokich grup kom-

petencji - kompetencje osiągnięć (np. inicjatywy), pomaganie/kompetencje serwisowe 

(np. rozumienie interpersonalne), kompetencje wpływów (np. budowanie relacji), kompe-

tencje menadżerskie (np. doskonalenie innych), kompetencje poznawcze (np. analityczne-

go myślenia) i grupa osobistej efektywności (na przykład pewność siebie). Zgodnie z tym 

modelem - organizacja powinna znać i rozumieć granice swojej „sfery wpływów”32. Musi 

aktywnie współpracować z osobami zainteresowanymi w tym zakresie w celu zapewnie-

nia zachowania swojego prawa (licencji) do pracy i innowacji. Jednakże model dostrzega 

również, iż organizacja będzie miała szerszy, aczkolwiek bardziej rozproszony, wpływ dla 

całej swojej „strefy interesów”. Na tym poziomie organizacja powinna wykazywać się świa-

domością społeczną, środowiskową, świadomością politycznego i gospodarczego wpływu 

decyzji biznesowych, bez konieczności rozwijania bliskich powiązań z podmiotami, będą-

cymi pod wpływem jej działania. Korzystanie z tego prostego modelu pomaga menadże-

rom zrozumieć naturę sytuacji, w której organizacja funkcjonuje, oraz rozpocząć wyjaśnie-

nie współzależności między sferami wpływów i interesów. 

Zdolność do określenia wzajemnych relacji pomiędzy emocjami, myślami i zachowania-

mi uważana jest za niezbędną umiejętność i nie ma znaczenia, czy liderem jest się w fir-

mie prywatnej, konsorcjum czy organizacji non profit, by z powodzeniem funkcjonować 

w dzisiejszym środowisku biznesowym. Zbyt często reakcje na decyzje biznesowe nie są 

oparte na racjonalnej analizie, lecz na uczuciach i wrażeniach. Często podczas przecho-

dzenia przez proces podejmowania decyzji, menadżerowie33 opisują swoje „myśli” na te-

mat kwestii biznesowych w całkowicie racjonalny sposób - ignorując fakt, iż ich punkt wi-

dzenia wynika nie tylko ze świadomego intelektu, ale także jest zabarwiony ich uczuciami, 

emocjami, intencjami i pragnieniami. Stąd też ważne jest dla brytyjskich pracodawców, by 

menadżerowie posiadali zdolność oraz chęć zaobserwowania, iż decyzje biznesowe są nie 

zawsze napędzane racjonalnym ekonomicznie procesem.

W szczególności zależności te obserwuje się w organizacjach non profit, które są w Wielkiej 

Brytanii bardzo powszechne i jest to w zasadzie jedyna sfera, gdzie głównie przewodzą ko-

biety. W celu radzenia sobie z niepewnością i złożonością, muszą przyjąć niekonwencjonalne 

podejście do zaspokajania konkurencyjnych potrzeb różnych grup interesariuszy w branży. 

Podkreślono, iż menadżerowie muszą spojrzeć na sytuację nie tylko od środka (perspektywa 

biznesowa), ale również wziąć pod uwagę sytuację z zewnątrz (perspektywa społeczna).
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Menadżer czy lider?
Dynamiczne, globalne otoczenie Wielkiej Brytanii spowodowało wzrost znaczenia me-

nadżerek i ich roli oraz podniosło standardy zarządzania organizacjami przez kobiety wraz 

z oczekiwaniami wobec ich kompetencji menadżerskich. Role menadżerskie stają się co-

raz bardziej aktywne i kreatywne, stąd wymagają od menadżerów bycia liderem. Nie ma 

tutaj znaczenia, czy liderem jest kobieta czy mężczyzna. Jest to cecha wspólna, niezależna 

od płci. Za cechę wspólną menadżera i lidera należy uznać, przede wszystkim, profesjonal-

ne przygotowanie do wykonywania funkcji kierowniczych, odpowiedzialność i skuteczność 

w działaniu na rzecz organizacji, której „służą”. Ale są także różnice pomiędzy byciem me-

nadżerem a liderem. Oto najważniejsze34: 

•  mocnymi stronami menadżerów są: pragmatyzm, systemowe podejście, stosowanie 

sprawdzonych technik, metod i narzędzi; mocnymi stronami liderów są: kreatywność, za-

rządzanie zmianami, komunikacja, integracja, motywacja, współpraca, zaufanie;

•  potencjalnymi zagrożeniami, przed którymi stoją menadżerowie, są: konserwatyzm, biu-

rokracja, rutyna, egoizm wzmacniany wybujałymi aspiracjami materialnymi, oschłość 

i wyalienowanie; potencjalne zagrożenia, przed którymi stają liderzy, to: sianie zamętu 

i chaosu, „nietwórcza destrukcja”, ugrzęźnięcie w nadmiarze źle przygotowanych zmian, 

osłabienie, a w skrajnych przypadkach - unicestwienie organizacji. 

Nabyta wiedza i doświadczenie nie są gwarantem sukcesu w pracy menadżera. Źró-

dłem sukcesu jest zdolność i umiejętność generowania wiedzy i doświadczenia, będącego 

w dyspozycji menadżera, do praktycznego zarządzania organizacją. Teoretycy zarządza-

nia dużą wagę przywiązują do identyfikacji tych czynników, których posiadanie najsilniej 

związane jest z przyszłym sukcesem pracownika w organizacji, do kompetencji. Stąd 

stopniowo rozszerzano pojęcie umiejętności o „wiedzę”, następnie o „zdolności”, tworząc 

tym samym podstawowe, ale nie jedyne, elementy składowe „kompetencji” — istotnych 

cech organizacji dla ich przetrwania i rozwoju. Punktem wyjścia, scalającym zarządzanie 

kompetencjami z punktu widzenia organizacji, są zestawy (modele, profile) kompetencji 

niezbędne do wykonywania pracy, które są w „posiadaniu” każdego pracownika. Zesta-

wy kompetencji powinny być odpowiednio rozpoznane, wynagradzane i rozwijane, zgodnie 

z przyjętą strategią organizacji.

Menadżerki w sektorze prywatnym 
Sektor prywatny37 to ogół podmiotów gospodarki narodowej, grupujący własność pry-

watną krajową (osób fizycznych i pozostałych jednostek prywatnych), własność zagranicz-

ną (osób zagranicznych) oraz „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmio-
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tów sektora prywatnego. W przypadku równego udziału kapitału publicznego (50% stanowi 

łączny udział własności: Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samo-

rządu terytorialnego) i prywatnego (50% stanowi łączny udział własności: krajowych osób 

fizycznych, pozostałych krajowych jednostek prywatnych, osób zagranicznych) podmiot 

gospodarki narodowej zaliczany jest do sektora prywatnego.

Aktywna zawodowo część społeczeństwa żyje w czasach, w których sukces w coraz 

większym stopniu zależy od właściwego kierowania sobą i zręcznego układania stosunków 

z innymi ludźmi, a wię c od posiadanych kompetencji emocjonalnych38. Stąd niejednokrot-

nie kompetencje kierownicze rozpatrywane są w kontekście pełnienia ról: interpersonal-

nych, informacyjnych i decyzyjnych39. Na uwagę zasługuje znaczenie kompetencji interper-

sonalnych, którymi powinni dysponować skuteczni kierownicy. Szczególnie umiejętności 

te mają znaczenie w sektorze prywatnym, zarządzanym przez kobiety. W Wielkiej Brytanii 

kobiety – liderki, menadżerki w swoim życiu zawodowym najbardziej cenią zarobki. Jak 

wiadomo, każda firma w sektorze prywatnym nastawiona jest na zysk. Osoby zarządzają-

ce mają tego świadomość i na pierwszym miejscu stawiają pieniądze. Kobiety pracujące 

w biznesie znacznie różnią się od tych, które pracują „dla idei’’ - na przykład w fundacjach 

czy organizacjach non profit. Widać także różnicę w zachowaniu, wyglądzie zewnętrznym, 

w asertywności, w poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Kobiety te są niezależne, 

ambitne, często wyglądają na chłodne czy zachowujące dystans. Mają świadomość tego, 

kim są, wiedzą, jak poradzić sobie ze swoją naturą, pasją i determinacją, by odnieść sukces 

w biznesie i zarabiać nawet więcej niż mężczyźni (i to bez względu na wiek). Ten wizerunek 

nieco się różnicuje w zależności od zajmowanego stanowiska. Właścicielki firm posiada-

ją zdecydowanie większą satysfakcję z pracy i poczucie własnej wartości, bardziej dbają 

o zdrowie, chętniej inwestują. 

Kobiety w Wielkiej Brytanii, które osiągnęły sukces w dowolnej branży, wskazują na klu-

czową różnicę pomiędzy nimi a ich wpływowymi koleżankami zatrudnionymi w sektorze 

non profit. Przede wszystkim kobieta w korporacji, która jest szefem/liderem/prezesem, 

może po prostu mniej onieśmielać mężczyzn. Nie uważają, że bycie bizneswoman to coś, 

za co powinny być karane, ale raczej szanowane. Według tych kobiet, ich ambicje, nawał 

pracy, skala wyzwań i liczba ludzi, których los zależy od ich sukcesu, powinny podnosić 

ich atrakcyjność. Kobiety, starając się dostosować do rosnącej konkurencji i wymogów 

współczesnego rynku pracy, zdobywają wyższe wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje 

oraz wiedzę. Mają świadomość własnej wartości i potrafią artykułować potrzebę uzyskania 

niezależności ekonomicznej40.
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Menadżerki w sektorze non profit i NGO
W Wielkiej Brytanii, bez wątpienia, uzyskanie przez kobiety równych z mężczyznami 

praw majątkowych i politycznych oraz dostępu do wykształcenia i pracy przyczyniło się 

do rozwoju kobiet w wielu nowych płaszczyznach życia. Kobieta - lider, od zawsze koja-

rzona z pięknem, delikatnością i elegancją, dziś odkrywa w sobie nowe możliwość i cechy. 

Jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy menadżerkami/liderkami w sektorze prywatnym, 

a w sektorze non profit czy NGO. W tych ostatnich wiadomo, że nie chodzi o pieniądze, 

a o to, by mieć misję i pomagać innym. Kiedy bizneswoman jest kojarzona z mocnym cha-

rakterem, chłodem, dystansem, bogactwem, klasą, menadżerka w sektorze non profit im 

bardziej skromna i empatyczna, tym większy może odnieść sukces. Liderki w sektorze non 

profit powinny posiadać pewne umiejętności, które pomogą im w budowaniu zaufania41. 

Do tego rodzaju umiejętności zalicza się: 

•  empatyczne rozumienie drugiego człowieka;

•  dostrzeganie i spełnianie potrzeb innych ludzi;

•  postrzeganie mocnych stron drugiego człowieka;

•  zachowanie tolerancji wobec drugiego człowieka;

•  efektywne komunikowanie się z poznawaną osobą;

•  umiejętność rozwiązywania konfliktów;

•  umiejętność pomagania innym osobom;

•  umiejętność efektywnej współpracy.

Podsumowanie
Linda Kornfeld i Robin Cohen42 - prawniczki z Dickstein Shapiro - uważają, iż kobiece 

kierownictwo znacznie przyczynia się do rozwoju firmy z następujących powodów: 

•  Kobiety na kierowniczym stanowisku chętniej konsultują się z innymi — ekspertami, 

pracownikami i innymi przedsiębiorcami — podczas opracowywania strategii.

•  Kobiety na kierowniczym stanowisku wykazują większą naturalną tendencję i zdolności 

do prowadzenia wielu spraw jednocześnie.

•  Kobiety na kierowniczym stanowisku mają mniejsze skłonności do rywalizacji i często 

poszukują bardziej kooperacyjnych metod działania. 

•  Kobiety na kierowniczym stanowisku starają się skupiać na szerszej perspektywie przy 

podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych czy opracowywaniu strategii. 

•  Kobiety na kierowniczym stanowisku kładą nacisk na budowanie relacji, jak również na 

zbieranie informacji. 
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•  Kobiety na kierowniczym stanowisku częściej omawiają z innymi metody działania 

i biorą pod uwagę ich pomysły przed podjęciem ostatecznej decyzji.

 Te i inne czynniki przekonują, że kobiety mają nie tylko wszelkie kompetencje do zo-

stania świetnymi liderami na miarę naszych czasów, ale wręcz taki „obowiązek’’. Nowe 

pokolenie liderek - silne, zdrowe, świadome i pewne siebie - powinno współuczestniczyć 

w rozwoju systemów i instytucji. 

Kobiety potrafią i muszą łączyć swoje przystosowanie społeczne z naturalnym instynk-

tem, aby zapewnić ten rodzaj przywództwa, dzięki któremu w dzisiejszych firmach będzie 

mogło się objawić znacznie więcej talentów indywidualnych i zespołowych. To tylko kwe-

stia odpowiedniego wykorzystania ich talentów, wstawienia ich w pewne ramy tak, aby 

można było lepiej je zaprezentować, oraz dodania do nich uzupełniających zachowań, aby 

stworzyć całościowe (i bardzo potrzebne) podejście do przywództwa. Liderki mogą od-

nieść sukces tylko wtedy, kiedy będą adekwatnie i trafnie spełniać bieżące potrzeby swoich 

naśladowców. Innymi słowy, kobiety muszą być liderami na miarę swoich czasów. 

Brytyjki nie dbają o to, by być powszechnie lubiane i akceptowane. Nie uśmiechają się 

bezustannie i nie dbają o to, by prawdą nikogo nie urazić. Nie są postrzegane jako istoty 

słabe, nieskuteczne, niezaradne. Są pewne siebie i doskonale odnajdują się w roli lide-

rów, menadżerów. Dbają o własne potrzeby, bronią swojej przestrzeni, dążą do celu, bronią 

swoich planów i przede wszystkim znają swoje prawa i z nich korzystają. To wszystko 

sprawia, że nie rezygnują z własnego życia i potrafią postawić na swoim. Jednak nie są 

perfekcjonistkami, dają sobie prawo do błędu i akceptują prawo innych do błędu. Nie chcą 

być idealnymi matkami kosztem rezygnacji z pracy i samorealizacji, nie chcą być ideal-

nymi szefowymi, kosztem rezygnacji z rodziny, poświęcając się niemal całkowicie pracy, 

nie rezygnują z życia prywatnego. Doskonale godzą te dwie funkcje, bo system brytyjski 

im na to pozwala. Nie chcą być idealne, bo wyznają zasadę, że każdego dnia się rozwijają 

i wiedzą, że osiągnięcie perfekcji oznaczać może zamknięcie drogi rozwoju osobistego, 

rezygnację ze stałego podnoszenia swoich kwalifikacji lub brak zainteresowania jakością 

wykonywanej pracy.
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Brytyjski model kompetencji  
zawodowych menadżerek
Pojęcie kompetencji a procesy zarządzania zasobami ludzkimi 

„Najważniejsze w zarządzaniu ludźmi jest akceptowanie różnic między nimi. Każdy czło-

wiek jest jak nieoszlifowany diament. Wystarczy odnaleźć jego mocną stronę, zmienić 

ją w potencjał, a następnie wykorzystać. Wkrótce może to być klucz do sukcesu całej 

firmy...”43

„Ludzie nie chcą być zarządzani. Ludzie pragną, aby im przewodzić. Czy ktoś słyszał 

o świecie menadżera? Świat przywódcy, o tak. Przywódca intelektualny, tak. Przywód-

ca polityczny. Przywódca religijny. Przywódca harcerski. Przywódca lokalny. Przywódca 

związkowy, przywódca w biznesie. Oni przewodzą. Oni nie zarządzają. Zapytaj konia. Mo-

żesz przewodzić mu w drodze do wody, ale nie możesz zarządzić picia. Jeśli chcesz kimś 

zarządzać, zarządzaj sobą. Rób to dobrze, a będziesz gotów przestać zarządzać. Staniesz 

się przywódcą”. 

Warren Bennis i Burt Nanus

„Kompetencje są to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające 

realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie”44. Kompetencje to „ustalone 

zbiory wiedzy i umiejętności, typowych zachowań, standardowych procedur, sposobów ro-

zumowania, które można zastosować bez nowego uczenia się”45. Kompetencje nie łączą 

w sobie pojęć takich jak potencjał lub predyspozycje. Kompetencje to sprawność w działa-

niu, to zdolność wykonywania zadań, wykorzystania swoich umiejętności, które zrealizują 
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konkretne zadanie na poziomie oczekiwanych przez menadżerów. Także normy, postawy 

i potrzeby są bardzo ważnymi czynnikami, które pozwalają kształtować ludzką osobowość. 

Wskazują cele, motywują do działania, pokazują drogę, jaką należy iść, jak należy ten cel 

osiągnąć. Dzięki wewnętrznemu imperatywowi kształtowane są wzory zachowań, „emocjo-

nalny stosunek do rzeczywistości, wytwarza określoną wizję świata i stosunków między-

ludzkich’’46. Kompetencje przejawiają się w postaci zachowań, które można obserwować. 

W większości brytyjskich firm są one określane dla całego przedsiębiorstwa oraz tworzone 

dla poszczególnych stanowisk. Popularnym jest prezentowanie ich w postaci opisu/in-

wentarza kompetencji czy tzw. słownika kompetencji. Taka księga/inwentarz zawiera spis 

wszelkich kompetencji wraz z dokładnym opisem formalnych czy nieformalnych kwalifika-

cji wymaganych przez pracodawcę/menadżera do zajmowania danego stanowiska. Wiele 

firm w Wielkiej Brytanii korzysta z usług firm konsultingowych, które tworzą właśnie takie 

inwentarze kompetencji pracownika, wykorzystywane w procesie rekrutacji. 

Wśród najważniejszych komponentów zachowań najczęściej wymieniane są: motywa-

cja, wiedza, doświadczenie zawodowe, które tworzą kompetencje. System zarządzania 

zasobami ludzkimi oparty na kompetencjach zakłada opracowanie modeli kompetencji, 

wykorzystanie ich do oceny oraz zaplanowanie działań w zakresie ich rozwoju47. 

Celem niniejszego tekstu jest określenie kompetencji menadżerek w brytyjskim mode-

lu zarządzania w kontekście podejścia, które jest określane jako proces zarządzania przez 

kompetencje. 

Bardzo ważnym, dla celów zarządzania, jest określenie umiejętności, które dotyczą da-

nych stanowisk, zadań, grup zawodowych, instytucji czy organizacji. W ten sposób po-

wstaje spis/inwentarz kompetencji. W Wielkiej Brytanii określenie kompetencji potrzeb-

nych do zarządzania personelem w obszarach takich jak: rozwój kadr, planowanie karier, 

wykonywanie zadań, obsady personelu, oceny faktów wykonanych zadań, wynagradzanie 

jest niezbędne do tego, aby kompleksowo zarządzać zespołem ludzi. Przydzielone zadania, 

zajmowane stanowiska pracy, umiejętności, predyspozycje personelu pomagają działom 

HR dokonać mniej ryzykownego wyboru pracownika, gdyż poprzez podanie szczegółowych 

danych (doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, referencje, wypełnienie szczegółowego 

kwestionariusza niezbędnego w procesie rekrutacji) pomagają także zaoszczędzić czas 

i wybrać odpowiedniego kandydata. 

Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii wskazują, że obszary, gdzie przedsiębiorstwa 

najczęściej wykorzystują kompetencje to48: 

• ocena efektywności pracy, 

• indywidualne plany rozwoju, 
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• szkolenia i rozwój kadr kierowniczych, 

• opisy stanowisk pracy, 

• specyfikacje osobowe pracowników, 

• selekcja na stanowiska kierownicze. 

Istnieją trzy podstawowe warunki, jakie muszą spełniać określane w firmach kompetencje49: 

• zasadność – powinny mieć związek z określonymi zadaniami zawodowymi, 

•  zmienność – opisom powinny być poddawane te elementy, które znajdują się pod kon-

trolą pracownika i które może rozwijać, 

• mierzalność – muszą być możliwe do zaobserwowania i zmierzenia.

Brytyjczycy definiują kompetencje wymagane dla każdego określonego stanowiska pra-

cy tak, aby pozwoliło to menadżerom, jak również osobom odpowiedzialnym za ich rozwój, 

na wychwycenie cech niezbędnych do zagwarantowania wyższego poziomu doskonało-

ści. Definiowanie pewnych kompetencji poprawia wydajność poprzez zapewnienie ogól-

nych ram wyrażających się w umiejętnościach, wiedzy oraz postawach odpowiednich dla 

przynoszącej sukces praktyki biznesowej. Po pierwsze, nie jest oczywistym, iż menadżer 

będzie mógł uczyć inne osoby rozważanych tu umiejętności. Bycie nieświadomie kompe-

tentnym może utrudniać dokładne objaśnianie, w jaki sposób na przykład włączyć odpo-

wiedzialność korporacyjną w działania i zachowania, ponieważ jego umiejętności mogły 

stać się w dużej mierze automatyczne i instynktowne. Umiejętności automatycznie identy-

fikowane stanowią kombinację cech przywódczych oraz umiejętności zarządzania. Postęp 

techniczny i technologiczny wywołuje zmiany w treści i organizacji procesu pracy. Stawia 

przed pracownikami nowe zadania, kolejne wymagania, wymusza konieczność przystoso-

wania się emocjonalnego i merytorycznego – rozszerzenia zakresu kompetencji czy zmia-

ny kwalifikacji zawodowych50.

Aby ocenić znaczenie pewnych kluczowych atrybutów czy też cech odpowiedzialnego 

przywództwa, zaprezentowano w sumie 30 atrybutów, które sklasyfikowano w siedmiu na-

stępujących kategoriach:

• Działanie w sposób rzetelny.

• Troska o ludzi.

• Zachowanie etyczne.

• Komunikowanie się z innymi.

• Uwzględnianie długoterminowej perspektywy.

• Posiadanie otwartego umysłu.

• Odpowiedzialne zarządzanie poza organizacją.
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Najważniejsze kobiety w Wielkiej Brytanii
Na początku lat 80. XX wieku, gdy wielu polityków lękało się pogróżek Moskwy, Thatcher 

nazywano „jedynym prawdziwym mężczyzną wśród europejskich premierów”.

Większość zachodnich polityków naiwnie wierzyła, że łagodnie traktowany komunizm 

sam złagodnieje. Margaret Thatcher nie miała takich złudzeń. Trwając w silnej koalicji 

z Ameryką kierowaną przez Ronalda Reagana, unaoczniła sowieckim przywódcom, że 

militarnej, gospodarczej i kulturowej wyższości Zachodu nie da się pokonać. Brytyjska 

premier odegrała niezwykle ważną rolę w zwycięskim zakończeniu zimnej wojny, które 

przyniosło wyzwolenie Europy Wschodniej.

Margaret Thatcher jest wzorem dla wszystkich przywódców oraz liderów. Brytyjczycy 

cenią ją za jej konsekwencję i uporczywe dążenie do obranych sobie celów. Wielu liderów 

uczy się na jej przykładzie dyplomacji, elokwencji i elegancji51. 

Menadżerki w Wielkiej Brytanii to kobiety mądre, wykształcone, rozważne, podobnie jak 

królowa brytyjska, Elżbieta II. Charakter Elżbiety Aleksandry Marii Windsor wykuwał się 

w ogniu II wojny światowej, kiedy od swojego ojca króla Jerzego VI i od matki, późniejszej 

Królowej Elżbiety nazywanej Królową Matką, nauczyła się, czym jest obowiązek52. Nasto-

letnia Księżniczka Elżbieta odegrała ważną rolę w „najlepszej godzinie” Wielkiej Brytanii, 

występując na antenie radia BBC, a później wstępując do Women’s Auxiliary Territorial Se-

rvice (Kobiecej Pomocniczej Służby Terytorialnej), gdzie została przeszkolona na kierowcę 

i mechanika. Cichy stoicyzm oraz opanowanie wypracowane w tamtych dniach, były po-

tężnymi zaletami, które są wskazywane do dziś jako model „Highly distinction women’’. 

Determinacja, pokora, zdolność łączenia faktów, zdolność myślenia długoterminowego, 

motywowanie ludzi wykształciły w królowej cechy przywódczyni. Młoda kobieta – wów-

czas już żona i matka – świadoma tego, że jest namaszczana, błogosławiona i koronowa-

na do zadania, które będzie od niej wymagało poświęcenia swojego własnego życia dla 

dobra narodu53, dokonywała wyrzeczeń, realizując swoje królewskie powołanie. Skuteczne 

działanie wymaga przywódcy, który będzie koordynował pracę, delegował zadania, rozła-

dowywał konflikty, dostarczał informacji. Rola lidera, tak jak każda rola w zespole, powinna 

przypaść odpowiedniej osobie – posiadającej cechy, które przyczynią się do szybkiej inte-

gracji grupy.

„Highly Distinction Women’’
W brytyjskim modelu zarządzania ważną kompetencją jest szacunek dla pracowników 

na wszystkich szczeblach. Menadżerki powinni być uczciwe, godne zaufania, nie powin-

ny osiadać na laurach, zakładając, iż pewnych rzeczy nie da się poprawić. Powinny być 
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optymistkami i nie mogą przenosić problemów z domu do pracy. Tego od nich oczekują 

podwładni. W Wielkiej Brytanii powszechnie uważa się, że bycie kobietą liderem nie zwalnia 

nikogo z obowiązku bycia profesjonalną w każdym calu. Bycie kobietą nie powoduje, że 

można być traktowaną w inny sposób niż mężczyzna, który zajmuje podobne stanowisko.

Kobiety liderki powinny być dobrze zorganizowane, angażować się we wzrost pozycji 

oraz rozwój zawodowy pracowników, nie mogą pozwalać na obojętność wobec zachowań 

nieetycznych. Muszą pozostawać otwartymi i szczerymi w kontaktach z personelem or-

ganizacji, weryfikować biznes przejawiając postawę otwartą na nowe pomysły, wymagać 

od innych przyjęcia nowych sposobów myślenia, szanować odmienność oraz traktować 

wszystkich na równi. Powinny posiadać umiejętność strategicznego patrzenia na środo-

wisko biznesowe. Ich codzienne postępowanie musi bazować na zachowaniach etycznych. 

Kobieta lider musi być osobą kompetentną poprzez posiadane doświadczenie. Bardzo waż-

ną cechą jest umiejętność słuchania, oraz posiadanie bardzo silne rozwiniętych umiejęt-

ności menadżerskich. Listę kompetencji menadżerek zamyka umiejętność przydzielania 

zadań osobom, które są w stanie te zadania wykonać, przydzielania ich tak, aby udowodnić 

ludziom, że potrafią. 

Zdaniem Druckera, skuteczny lider w działaniu kieruje się czterema zasadami54:

1.  Lider to osoba, która posiada zwolenników.

2.  Przywództwo nie oznacza popularności, przywództwo to wyniki działania.

3.  Lider daje przykład innym.

4.  Przywództwo to odpowiedzialność.

Można je określić jako kluczowe kompetencje wymagane do włączenia kwestii społecz-

nych i środowiskowych w podejmowanie decyzji u podstaw działalności. Obejmują one:

•  Myślenie Systemowe.

•  Uwzględnianie różnorodności i zarządzanie ryzykiem.

•  Równoważenie perspektyw globalnych i lokalnych.

•  Konstruktywny dialog i rozrój nowego języka.

•  Świadomość emocjonalną.

Analiza tych danych umożliwia sporządzenie ogólnego wykazu kompetencji, których 

można użyć od opisania odpowiedzialnego zachowania biznesowego.

Wiedza:

•  Zrozumienie konkurencyjnych wymagań różnych grup. 

•  Zrozumienie, jak działania branżowe generują możliwości dla innych podmiotów w spo-

łeczeństwie, a także jak firma może dokonać wkładu w społeczeństwo.
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•  Zrozumienie zagrożeń społecznych i środowiskowych oraz możliwości firmy i sektora 

branżowego. 

•  Zrozumienie debaty instytucjonalnej na temat roli i zasadności firmy.

Umiejętności:

•  Zasadny i wyważony osąd. 

•  Krytyczne myślenie. 

• Umiejętność współpracy z zespołem.

• Kreatywność, innowacyjność i nieszablonowe myślenie.

• Wiarygodna komunikacja. 

• Inteligencja biznesowa.

•  Umiejętność słuchania. 

•  Zarządzanie siecią kontaktów.

•  Inteligencja emocjonalna.

Postawy:

•  Uczciwość i rzetelność. 

•  Perspektywa długoterminowa. 

•  Otwarty umysł. 

•  Poważanie i zrozumienie dla odmienności. 

•  Determinacja i odwaga. 

• Gotowość do kwestionowania oporu. 

•  Zdolność do myślenia nieschematycznego.

Cechy przywódcze

W zrozumieniu odpowiedzialnych zachowań biznesowych punktem wyjścia pozosta-

ją cechy przywódcze, leżące w dziedzinie osobistych postaw i przekonań. Są to wartości 

napędzane i niemalże z definicji powiązane z moralnymi aspektami podejmowania decy-

zji - rozróżniania prawdy i fałszu, dobra i zła. Jako takie zawierają one te cechy jednostki, 

którymi są szczerość i uczciwość. Są to głęboko zakorzenione cechy osobiste, zmieniające 

i rozwijające się bardzo wolno na przestrzeni czasu.

Umiejętności zarządzania
Umiejętności zarządzania mogą być postrzegane jako antyteza cech przywódczych - 

są niemoralne, normatywne i całkowicie instrumentalne. Opisują te aspekty praktyki za-
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rządzania, które są namacalnym przejawem odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo 

zachowań biznesowych. Obejmują one wiedzę w takich dziedzinach, jak dialog czy popu-

larne w Wielkiej Brytanii budowanie partnerstwa (networking). W przeciwieństwie do cech 

przywódczych, te umiejętności zarządzania są łatwe do wyuczenia oraz podatne na zmiany 

i doskonalone w krótkim czasie.

Wielokulturowość jako cecha indywidualna zarządzania
Szeroko pojęta kultura naszego otoczenia w Wielkiej Brytanii, wartości i zwyczaje, sym-

bole czy religia wywierają ogromny wpływ na relacje w obszarze biznesu międzynarodowe-

go. Różnice kulturowe odgrywają dużą rolę w brytyjskim modelu zarządzaniu i nie należy 

ich bagatelizować. Powinniśmy być świadomi występujących różnic, w miarę możliwości 

je poznawać i wykorzystywać55. 

Kadra zarządzająca w Wielkiej Brytanii bezustannie ma do czynienia z zagranicznymi 

kontrahentami czy klientami innej narodowości. Każdy ma swoją opinię na temat obcej 

kultury, na temat tego, jak ona się przejawia, jakie budzi w ludziach emocje bądź też w ogó-

le ich nie budzi; architektura, maniery, rytuały oraz inne zachowania widoczne na zewnątrz, 

stanowią szczyt „góry lodowej”, czyli to, co wystaje ponad powierzchnię wody. Elementy te 

stanowią część kultury narodowej, którą można zobaczyć, usłyszeć, dotknąć czy posma-

kować. Nie każdemu się jednak to podoba.

Brytyjskie firmy są znacznie bardziej zróżnicowane w kategoriach zarządzania. Mają 

swój model, do którego stosują się od wieków. Większość firm europejskich od dawna 

dostrzegała potrzebę kierowania się różnorodnością kulturową. Wraz z utworzeniem Unii 

Europejskiej w 1992 r. w wielu krajach teoretycznie zniknęły bariery prawne, a kraje człon-

kowskie oficjalnie uznały swoją współzależność. Ponadto Brytyjczycy zaczęli uwzględniać 

specyficzne potrzeby pracowników niepełnosprawnych i podobnych grup56. Wnioski, jakie 

z tego wzorca zróżnicowania wynikają dla menadżerów w przedsiębiorstwach międzyna-

rodowych, są i proste, i złożone. Prosta nauka, jaka stąd płynie, jest taka, że menadżerowie, 

szczególnie kobiety, które każdego dnia pokonują bariery stereotypów, iż miejsce kobiety 

jest w domu, powinni być przygotowani do konfrontacji z całą gamą problemów różno-

rodności. Muszą zdawać  sobie sprawę, iż pewne wymiary - jak np. wiek i płeć - są równie 

istotne, i trzeba je rozpatrywać w kontekście kulturowym danego kraju. Wniosek bardziej 

skomplikowany dotyczy tego, że podczas gdy zrozumienie i właściwe podejście do proble-

mów różnorodności w pojedynczym kraju jest już i tak wystarczająco trudne, konieczność 

ich rozwiązywania w wielu różnych krajach ogromnie zwiększa rolę różnorodności w or-

ganizacji. Bez względu na kraj – w ramach konkretnej organizacji osiągamy cele mierzone 
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podobnymi wskaźnikami. Wytwarzamy kultury organizacyjne, budujemy systemy w ułam-

ku sekundy przekazujące informację na drugi koniec świata.

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu 
Inteligencja emocjonalna to umiejstność najczęściej wskazywana przez Brytyjczyków 

jako ta, bez której nie jest się dobrym liderem. Dzięki samoświadomości, odkryciu własnych 

zasobów, określeniu poziomu kompetencji i systematyzacji wiedzy lider może wykorzystać 

swoje możliwości i zdolności w kierunku samorealizacji i tworzeniu dobrego biznesu57. 

Kobiety o czysto teoretycznej wysokiej inteligencji, mierzonej jej ilorazem, wykazują się 

– jak można się było spodziewać - dużą sprawnością intelektualną, nie mają kłopotów 

z wyrażaniem swych myśli, cenią sprawy wymagające wysiłku umysłowego, a zakres ich 

zainteresowań intelektualnych i estetycznych jest bardzo szeroki58. Mają też skłonność do 

niepokojenia się byle czym, przeżuwania myśli i obwiniania się, a także niechęć do otwar-

tego okazywania złości (choć okazują ją pośrednio). Ogólnie biorąc, nastawione są intro-

spekcyjnie, do wewnątrz59. W Wielkiej Brytanii obserwuje się kobiety z reguły bardziej pew-

ne siebie, wyrażają wprost, co czują, a ich poczucie własnej wartości jest na dość wysokim 

poziomie. Są to kobiety o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Podobnie jak mężczyźni są 

one życzliwe, otwarte i towarzyskie. Swoje uczucia wyrażają stosownie i w umiarkowany 

sposób (a nie, powiedzmy, wybuchami, których później żałują), dobrze radzą sobie ze stre-

sem. Ta równowaga emocjonalna pozwala im na łatwe nawiązywanie kontaktów60.

„By dokonać wielkich rzeczy, nie trzeba być wielkim geniuszem, nie trzeba być ponad 

ludźmi, trzeba być z nimi.” 

„Kto chce zarządzać ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali 

za nim”. 

Monteskiusz

W Wielkiej Brytanii można zaobserwować zjawisko, w którym pracowników mierzy się 

nową miarą. Nie tylko zwraca się uwagę na ich doświadczenie, na to, jacy są bystrzy, 

jakie mają wykształcenie, ale przede wszystkich, jak dają sobie radę z samym sobą i z in-

nymi. Miarę tę coraz częściej stosuje się przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniach czy 

awansach61. 

Umiejętności wchodzące w skład inteligencji emocjonalnej są synergistyczne względem 

umiejętności umysłowych. Najlepsi wykonawcy posiadają i jedne, i drugie. Im bardziej skom-

plikowana jest praca, tym większe znaczenie odgrywa przy jej wykonaniu inteligencja emocjo-
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nalna. Niedostatek tych umiejętności może przeszkadzać w wykorzystaniu wiedzy fachowej 

czy intelektu danej osoby62. 

Inteligencja emocjonalna określa także potencjalne zdolności przewodzenia ludziom 

oraz zdolności uczenia się umiejętności praktycznych. Znakomita obsługa klientów jest 

rezultatem kompetencji emocjonalnej opierającej się na empatii. Wysoka inteligencja 

emocjonalna sama w sobie nie gwarantuje, że osoba, która się nią odznacza, potrafi wy-

korzystać umiejętności emocjonalne w pracy. Można mieć dużą zdolność empatii, ale nie 

posiadać nabytych, czyli wyuczonych, umiejętności, które przekładają się na znakomitą 

obsługę klientów, świetne trenowanie zawodników, bycie znakomitym wychowawcą czy 

koordynatorem pracy różnych osób. Kompetencje emocjonalne można podzielić na gru-

py, z których każda opiera się na pewnej wspólnej zdolności wchodzącej w skład inteli-

gencji emocjonalnej. Te zdolności mają istotne znaczenie dla skutecznego uczenia się 

umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu w pracy. W Wielkiej Brytanii z reguły 

kładzie się nacisk na elastyczność, pracę zespołową oraz silne nastawienie na klienta. 

Ten kluczowy zespół umiejętności emocjonalnych staje się coraz ważniejszym czynni-

kiem umożliwiającym wybitne osiągnięcia. Sprawdza się to w każdym zawodzie i w każ-

dej części świata63.

Kompetencja emocjonalna odgrywa szczególnie ważną rolę w przewodzeniu, czyli zaj-

mowaniu stanowiska, które polega na mobilizowaniu innych do skuteczniejszego wywią-

zywania się z nałożonych zadań.

Inteligencja emocjonalna to nic innego jak inteligentne użycie emocji: świadomie 

sprawiamy, że nasze emocje pracują na naszą korzyść, wykorzystujemy je w sposób po-

magający kierować naszymi zachowaniami i myśleniem tak, aby zapewnić lepsze efekty 

naszych działań - bardzo ważna umiejętność w brytyjskim modelu zarządzania. Możli-

wości zastosowania inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy są niemal nieograniczone. 

Pomaga ona bowiem rozwiązać niefortunny konflikt ze współpracownikiem, doprowadzić 

do sfinalizowania transakcji z klientem, skrytykować szefa, utrzymać pełną kontrolę nad 

realizowanym zadaniem aż do momentu, kiedy zostanie ono pomyślnie zakończone oraz 

poradzić sobie z wieloma wyzwaniami, które mają wpływ na nasz sukces. Inteligencja 

emocjonalna wykorzystywana jest zarówno w kontaktach interpersonalnych, jak i intra-

personalnych.

Świadomość własnych uczuć i zachowań oraz tego, jak postrzegają nas inni, może 

wpływać korzystnie na nasze zachowania. Kluczem jest tu dostrojenie się do bogactwa 

informacji - dostępnych nam własnych odczuć, przeczuć, ocen, działań i zamiarów. Infor-

macje te pomagają nam zrozumieć, jak reagujemy, postępujemy, komunikujemy się i dzia-
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łamy w różnych sytuacjach. Samoświadomość to właśnie przetwarzanie tych informacji. 

Posiadanie wysokiej samoświadomości pozwala nam obserwować siebie, obserwować 

nasze działania, wpływać na nie tak, aby przyniosły nam korzyści. Kiedy menadżer zachę-

ca podwładnego do samodzielnego myślenia, działania, uczenia się, ich relacja przypomina 

bardziej tę dorosłego z dorosłym. Z czasem dla podwładnych staje się oczywiste, że stawia 

się przed nimi wyzwania64. Menadżer, który panuje nad swoimi emocjami, znacznie lepiej 

radzi sobie w konkretnych sytuacjach, szczególnie wtedy, kiedy pracuje pod presją w celu 

zrealizowania konkretnego zadania na czas. Menadżerowie czasem narzekają, że chcieliby 

mieć bardziej niezależny personel. Nie zawsze zdają sobie sprawę, iż źródłem zależności 

pracowników od swojego menadżera są często oni sami. Mają dobre intencje, czasem „po-

magają’’ lub „dbają’’ o nich, podając na tacy gotowe rozwiązania65. 

Elementy składowe naszego systemu emocjonalnego muszą funkcjonować wspól-

nie. Dobre zarządzanie to takie, które zawiera umiejętności skutecznego i sprawiedli-

wego rozwiązywania problemów, określania najlepszego sposobu wspólnej pracy pra-

cowników w zespole oraz zdobywania poparcia pracowników. Zasady te obowiązują 

tak w przypadku kierowania naszymi pracownikami, jak i kierowania i panowania nad 

naszymi emocjami66.

Firmę tworzą ludzie zorganizowani w grupie. Aby cały proces zmierzał w założonym 

kierunku, nieodzowne jest kierowanie tą grupą. I nie jest to łatwe ponieważ ludzie różnią 

się miedzy sobą. I te różnice są znaczne szczególnie wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę, 

że osobowością czyli strukturą wtórną, która jest zbiorem zachowań67. Jest ona w znacz-

nym stopniu modyfikowalna i można ją zmieniać pracując nad sobą. Według J. Penca: 

„Osobowość jako całokształt cech człowieka jest organizacją wrodzonych dyspozycji 

oraz schematów reagowania, co powoduje, że pod pewnymi względami jest on podobny 

do innych i postępuje tak jak inni, a jednocześnie ma swój własny, unikatowy sposób 

działania, wynikający zarówno z uwarunkowań genetycznych, jak i  indywidualnych do-

świadczeń życiowych”.

Znajomość typów osobowościowych, ich sposób zachowania i postępowania ułatwia 

podjęcie decyzji jak tymi ludźmi w organizacji zarządzać. Są osoby, które pewnych zadań 

nie są w stanie realizować poprawnie, a z kolei świetnie nadają się do innego rodzaju pracy. 

Wyznaczenie roli pracownikowi w organizacji to zadanie, które należy do lidera, kierowni-

ka - firmy, działu czy grupy roboczej. Aby dobrze dowodzić, trzeba poznać samego siebie. 

Rodzaj osobowości wpływa na sposób dowodzenia. Styl przywództwa często jednak jest 

wypadkową cech osobowościowych przełożonego oraz cech osobowościowych podwład-

nych oraz struktury zespołu pracowniczego68. 
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Zakończenie
Kierowanie ludźmi w organizacji, które określić też można kierowaniem personelem, 

jest to specyficzny, interpersonalny stosunek członków organizacji, z których jedni kierują 

działaniami innych pracowników w celu osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Kierowanie 

kadrami stanowi integralną część (funkcję) zarządzania zasobami ludzkimi i jest ukierun-

kowane na zapewnienie oczekiwanej produktywności pracy poprzez celowe kształtowa-

nie zachowań indywidualnych i całych zespołów pracowników. Kierowanie ludźmi wiąże 

się z posiadaniem przez kierującego władzy, czyli możliwości decydowania o zachowaniu 

osób kierowanych. Istnieją trzy rodzaje władzy: tradycyjna, oparta na przekonaniu ugrunto-

wanym przez tradycję, że przełożony ma władzę; biurokratyczna lub racjonalna, wynikająca 

z reguł i przepisów obowiązujących w organizacji oraz charyzmatyczna, wynikająca z cech 

osobistych kierującego. Z problemem kierowania wiąże się także kwestia autorytetu kie-

rownictwa, czy jest on formalny, merytoryczny czy osobisty69. 

Zarządzanie nie jest wcale łatwym zajęciem. Nie każdy menadżer posiada także kom-

petencje, aby zarządzać. Zarządzać znaczy nie tylko wydawać rozkazy, ale również ozna-

cza brać pełną odpowiedzialność za czyny i decyzje, które się wydaje. Menadżerowie mają 

naprawdę trudne zadanie, gdyż to właśnie od nich zależy, jak pokierują swoimi podwład-

nymi dla uzyskania wymiernych środków i osiągnięcia zamierzonych celów. Każdy czło-

wiek charakteryzuje się innymi cechami charakteru, menadżerowie posiadają umiejętności 

przywódcze czyli są tzw. liderami. To oni kierują grupą, a podwładni ich słuchają i wykonują 

określone polecenia. W Wielkiej Brytanii spotyka się menadżerki, które mimo iż są kobie-

tami, charakteryzują się twardymi cechami charakteru. Są to indywidualistki  z postawy 

i zachowania, kreuje je przede wszystkim integralność, a to sprawia, iż ludzie ufają im. 

Integralność to nie tylko wewnętrzna spójność osobowa, lecz także przywiązanie do ta-

kich wartości, jak dobroć i prawda. Poza tym menadżerki są jednocześnie entuzjastkami,  

które optymistycznie odbierają świat, są zadowolone i uśmiechnięte. Mają wysokie poczu-

cie własnej wartości. Ludzie, którzy współpracują z człowiekiem o cechach lidera, muszą 

stawić czoła wysokim, w pełni sprecyzowanym wymaganiom. Muszą być otwarci na nowe 

wyzwania i propozycje, a jednocześnie umieć zaufać swemu przywódcy. 

Te cechy są bardzo istotne, gdyż powinni być oni na tyle elastyczni, aby móc dostosowy-

wać się na bieżąco do zadań, jakie mają do wykonania. Najłatwiej poddać się zarządzaniu 

osobie, która nie ma określonych celów życiowych, która wciąż poszukuje ideału, z którym 

chciałaby się utożsamiać. Kiedy taki człowiek spotyka innego, który jest pełen energii, sta-

nowczy, zasadniczy, w bardzo przekonujący sposób wypowiada swoje myśli, więc potrafi 

wpłynąć na działania podatnej na wpływ osoby i tak nią pokierować, jak sobie tego życzy.
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W czym zatem tkwi sekret prawdziwego przywództwa? Jakie kompetencje są kluczowy-

mi w brytyjskim modelu zarządzania? Daniel Goleman w swoim artykule opublikowanym 

w „Harvard Business Review” Co czyni Cię przywódcą? w sposób niezwykle precyzyjny 

i wiarygodny rozwiewa mity na temat przywództwa. Udowadnia on, że nie IQ i umiejętno-

ści techniczne (czyli potocznie „znajomość fachu”), lecz przede wszystkim inteligencja 

emocjonalna oraz jej składniki mają decydującą rolę w określeniu, czy ktoś jest dobrym 

czy złym przywódcą. Rozpoznanie potencjalnie dobrego przywódcy to sztuka. W dużej 

mierze jest efektem obserwacji i wyczucia, a nie nauki. Często zdarza się, że osoba o bar-

dzo wysokim poziomie IQ lub o ogromnych umiejętnościach technicznych awansuje na 

stanowisko, na którym trzeba umieć kierować ludźmi, i ponosi klęskę.

Z kolei osoby o przyzwoitym poziomie IQ i solidnych umiejętnościach technicznych 

świetnie sprawdzają się na stanowiskach menadżerskich. Dlatego też większość dużych 

firm zatrudnia specjalistów do opracowywania tzw. „modeli kompetencji”, aby uniknąć tego 

rodzaju pomyłek.

Badania Golemana i innych wykazały, że wszyscy najlepsi przywódcy mają jedną wspól-

ną cechę – wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. 

Menadżerki w Wielkiej Brytanii zdają sobie sprawę z faktu, iż sposób zarządzania zespo-

łem wpływa na efektywność jego funkcjonowania. Nie boją się tego, że pojawi się osoba, 

które pozbawi je stanowiska pracy. Są pewne siebie, charyzmatyczne, nie boją się ryzyka. 

Wiedzą, że ludzie za swoje zaangażowanie oczekują nagród, i to nie tylko ekonomicznych! 

Doceniają podwładnych, często ich chwaląc i wspierając. Własne interesy odsuwają na 

dalszy plan70. W swojej retoryce charyzmatyczne liderki kładą nacisk na takie wartości, 

jak: udział w ważnym przedsięwzięciu, interesujące zadanie, poczucie wartości pracowni-

ka, możliwość samorealizacji czy dobra atmosfera w zespole. Doceniają zaangażowanie. 

Chętnie współpracują z ludźmi, odwołując się do ich doświadczenia. Rozumieją ludzi, cenią 

i szanują nie tylko innych, ale przede wszystkim siebie. 
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„Ciężki jest los współczesnej kobiety.

 Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, 

myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń”.

  
  Elizabeth Taylor 

Kobiety-menadżerki na polskim 
rynku pracy: „Szklany sufit,  
lepka podłoga”

Kompetencje
Kompetencje zawodowe to zachowania, które determinowane są wiedzą, umiejętnościami  

i motywacjami, a prowadzą do wykonywania zadań zgodnie z oczekiwaniami. 

Kompetencje nie są stałe, zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem zawodo-

wym i życiowym człowieka. Nie można określić raz na zawsze, że ktoś daną kompetencję 

posiada lub nie. Rozwój kompetencji to proces, który należy dzielić na etapy i rozwijać. 

Można powiedzieć, że rozwijając daną kompetencję, przechodzimy na wyższy poziom jej 

opanowania72. 

Kompetencje jako cechy, które pozyskujemy w trakcie rozwoju zawodowego, możemy 

pogrupować w zależności od specyfiki firmy, stanowiska czy profilu zadań. Grzegorz Filipo-

wicz - prezes Competency Institute wyróżnia cztery ogólne kategorie kompetencji:

•  Kompetencje osobiste związane przede wszystkim z indywidualną realizacją zadań. 

Ich poziom wpływa na jakość ogólną wykonywanych zadań. Determinuje je szybkość, 

adekwatność i rzetelność. Do katalogu tych kompetencji możemy zaliczyć m.in.: dąże-

nie do rezultatów, elastyczność myślenia, gotowość do uczenia się, kreatywność, za-

rządzanie czasem, samodzielność, radzenie sobie ze stresem, otwartość na zmiany, 

myślenie analityczne. 
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•  Kompetencje społeczne wpływają na jakość wykonywanych zadań, które związane są 

przede wszystkim z kontaktem z drugim człowiekiem. Poziom kompetencji społecz-

nych decyduje o skuteczności współpracy, porozumiewania oraz wywierania wpły-

wu na innych. Zaliczamy do nich m.in.: budowanie relacji, autoprezentację, dzielenie 

się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, identyfikację z firmą, negocjowanie, 

współpracę w zespole, relacje z przełożonymi, klientem, znajomość procedur oraz ich 

zastosowanie.

•  Kompetencje menadżerskie dotyczą miękkich obszarów kierowania, organizacji pracy, 

jak również strategicznych aspektów zarządzania. Rozwój tych kompetencji decydu-

je o sprawności funkcjonowania podległego obszaru. Zaliczamy do nich: budowanie 

zespołów, coaching, kierowanie i delegowanie zadań, kontrolę, motywowanie, organi-

zowanie, planowanie, przywództwo, rozwiązywanie konfliktów oraz zarządzanie: infor-

macjami, procesami, projektami, zmianą. 

•  Kompetencje specjalistyczno-techniczne związane są ze specjalistycznymi zadaniami 

dla danej grupy stanowisk. Odnoszą się do specyficznych zakresów wiedzy (np. praw-

niczej, finansowej) lub umiejętności (obsługa określonych systemów IT). Poziom tych 

kompetencji wpływa na efektywność realizacji zadań związanych ze specyfiką zawodu, 

stanowiska czy funkcji. Wśród nich wyróżniamy takie jak: analiza danych, pracy, rynku, 

analiza i opracowywanie tekstów prawnych, budżetowanie, diagnozowanie, języki obce, 

rachunkowość, rekrutacja i selekcja, tłumaczenia, umiejętności IT, użytkowanie syste-

mów IT73. 

Inny sposób podziału kompetencji proponuje Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szko-

ły Głównej Handlowej. Ten podział jest istotny z punktu widzenia prowadzenia przedsię-

biorstwa i określa kompetencje pracowników z uwzględnieniem ich roli i zadań w zespole. 

1.  Kompetencje kluczowe. Wspólne dla wszystkich pracowników firmy. Ich rolą jest jed-

nolite budowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Kompetencje te w badaniu 

wartości pracy mogą stanowić podstawę porównań pomiędzy wszystkimi pracownika-

mi zaangażowanym w pracę w danej firmie. Na podstawie oceny kluczowych kompe-

tencji menadżer może ocenić, w którym kierunku rozwija się jego zespół. Wie także, jakie 

umiejętności nabyli ostatnio pracownicy oraz w jaki sposób można stymulować rozwój 

indywidualny poszczególnych osób w zespole. 

2.  Kompetencje specyficzne dla funkcji. Występują u pracowników, którzy zajmują się 

konkretnym obszarem w firmie np. marketingiem, sprzedażą. Te kompetencje są pod-

stawą do porównywania pracowników danej komórki organizacyjnej. Służą one także 

do planowania procesów rozwoju zawodowego pracowników- konstruowanie ścieżek 
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karier i dróg awansów pionowych. To one pozwalają szybko i skutecznie ocenić efekty 

zespołu, zdefiniować role oraz nadać nowy dynamizm pracom z uwzględnieniem in-

dywidualnych potrzeb.

3.  Kompetencje specyficzne dla roli (zwane również hierarchicznymi). Wymagane są od 

pracowników w związku z odgrywanymi przez nich rolami (np. lider zespołu, strateg). 

Pozwalają zaplanować awanse poziomie oraz porównać pracowników odgrywających 

te same role na tych samych szczeblach hierarchii organizacyjnej.

Nacisk na podnoszenie umiejętności przez pracowników jest dzisiaj powszechny. Nie 

należy jednak zapominać, że kompetencje są pojęciem szerszym niż umiejętności. Nie jest 

niczym nowym fakt, że menadżerowie, budujący swoje organizacje, stawiają na podnosze-

nie umiejętności poprzez budowanie kompetencji. Wysoki poziom organizacji to przede 

wszystkim wynik doskonałego zarządzania74. 

Rozwój zawodowy pozwala kształtować umiejętności zwane kompetencjami. Rdzeń 

firmy budują ludzie, którzy je posiadają. Właśnie oni mogą się przyczynić do sukcesów 

organizacji. Podejmując szereg wyzwań i realizując cele zespołowe, rozwijają się, by prze-

chodzić na wyższy poziom zaangażowania zawodowego.

Kobieta „przez dwa M”: matka i menadżer 
Żyjemy w świecie, który ma swoją historię, i wśród ludzi, którzy mają swoje przyzwy-

czajenia. Na co dzień funkcjonujemy w społeczeństwie o określonych wartościach, tra-

dycjach i normach. XXI wiek daje nowe szanse i możliwości, jest czasem nieustannych 

zmian i wyzwań. Bezsprzecznie widać, że jedną z tych zmian w Europie i na świecie jest 

postrzeganie roli kobiety w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, a także politycz-

nym. Jedno jest pewne, dziś mobilność kobiet, ich aktywność zawodowa, jak i definiowa-

nie własnej roli, są zdecydowanie inne niż przed laty. Czy jesteśmy jako społeczeństwo 

otwarci na tę zmianę? 

Nie należy zapominać, że współczesną pozycję kobiety zawdzięczamy również męż-

czyznom. Bez ich wsparcia kobieta XXI wieku nie mogłaby się w pełni realizować. Jej po-

zycja budowana jest w kontekście czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych 

i kulturowych. Dzisiaj nie trzeba już walczyć o prawa wyborcze czy o równouprawnienie 

zawodowe. Sukcesem współczesnej kobiety, a jednocześnie wyzwaniem, jest łączenie róż-

norodności ról. To niezwykłe wyzwanie XXI wieku. Realizując swoje codzienne zadania, 

kobieta rozwija wachlarz kompetencji. Manifestuje swoją kobiecość poprzez rzetelną i so-

lidną realizację codziennych wyzwań. Współczesne kobiety są silne i zmotywowane. Radzą 

sobie doskonale z wyzwaniami, które stawia przed nimi dzisiejszy świat.
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Gospodarka jest kobietą 
Jak wynika z badań GUS, miliony Polek pracuje na własny rachunek. Prowadzenie wła-

snego biznesu daje nie tylko możliwość rozwoju, ale często pozwala uciec przed bezro-

bociem. Dla wielu kobiet prowadzenie własnej działalności to sposób na skuteczną reali-

zację planów zawodowych. Polskie przedsiębiorczynie są otwarte, niezależne i aktywne. 

Elastycznie podchodzą do wyzwań, jakie stawia przed nimi biznes. To właśnie te cechy 

powodują, że kobiety są coraz częściej poszukiwane do pracy na wysokich stanowiskach 

menadżerskich. Firmy, które wprowadziły do swoich zarządów kobiety, przynoszą większe 

zyski. Kryzys gospodarczy pokazał, że ryzykowne zachowania w dużej mierze charakte-

ryzują mężczyzn, a na pewno nie są zachowaniami pożądanymi. W opinii psychologów 

kobiety, które wspięły się na wysokie stanowiska, wzbudzają u mężczyzn respekt i uzna-

nie. Warto dodać, że pracując zawodowo, nadal pełnią liczne role społeczne: zarządzają 

gospodarstwem domowym, piastują obowiązki opiekunki domowego ogniska. Mnogość 

funkcji, które pełnią, sprawia, że z łatwością radzą sobie z koordynowaniem wielu czynno-

ści jednocześnie, co sprzyja ich skuteczności w działaniu. Mężczyźni mogą pozazdrościć 

paniom podzielności uwagi. Wzorów godnych naśladowania w Polsce mamy wiele. Panie 

osiągające sukces realizują się w różnych obszarach działalności. 

Krystyna Bochenek - polityk i dziennikarka, wicemarszałek senatu. Zginęła tragicznie 

w Smoleńsku. Była wspaniałą organizatorką, pełną doskonałych pomysłów, które potra-

fiła po mistrzowsku realizować. Zawsze była chętna do niesienia pomocy potrzebującym. 

Szczęśliwa matka i żona. Jako dziennikarka była autorką wielu reportaży, m.in. w ogólno-

polskim konkursie radiowym zwycięskiego „Spokojnego snu Galiny”, który uratował jego 

bohaterce życie. Galina, mieszkająca w Polsce Rosjanka, zachorowała poważnie na serce. 

Nie mając pieniędzy na bardzo drogą operację, mogła jedynie wrócić do Związku Radziec-

kiego i tam umrzeć. Po emisji reportażu pewien słuchacz, biznesmen, zdecydował się za-

płacić za leczenie i kobietę uratowano. Jako senator Krystyna Bochenek kontynuowała 

swoją działalność, upowszechniając kulturę języka polskiego. Należała do Rady Języka 

Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, przewodniczyła Komisji Języka w Me-

diach. Z jej inicjatywy Senat ogłosił 2006 rok Rokiem Języka Polskiego. Wicemarszałek 

Senatu angażowała się w wiele inicjatyw społecznych m.in. na Śląsku. Jako dziennikar-

ka i polityk była animatorką wielu kampanii i akcji charytatywnych, m.in. na rzecz osób 

chorych i niepełnosprawnych. To z  jej inicjatywy po raz pierwszy w Polsce odbyła się ak-

cja honorowego oddawania krwi pod nazwą „Wampiriada”. Organizowała kwesty na rzecz 

potrzebujących - chorych dzieci czy powodzian. Za swoją działalność była wielokrotnie 
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nagradzana przez różne środowiska. Była autorką i współautorką kilku książek, m.in. „Ju-

bileuszowe Dyktando”, „Chirurdzy i detektywi”, „Jak Krystyna z Krystyną”, „Dobry zawód. 

Rozmowy z lekarzami”. Krystyna Bochenek była matką dwojga dorosłych dzieci oraz żoną 

prof. Andrzeja Bochenka, znanego i cenionego kardiochirurga, szefa jednej z katowickich 

klinik. Lekarzem jest także ich syn Tomasz. Niebawem miała zostać babcią. Krystyna Bo-

chenek całym swoim życiem pokazała, że łączenie wielu funkcji jest możliwe i daje satys-

fakcję. Swoje zadania realizowała z pasją pokazując, że łączenie funkcji społecznej z pu-

bliczną daje wymierne efekty.

Anna Dymna jest jedną z najwybitniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Pra-

cowała z najwybitniejszymi polskimi reżyserami - Andrzejem Wajdą, Jerzy Hoffmanem, 

Kazimierzem Kutzem. Kilkukrotnie nagrodzona nagrodą Złotej Kaczki, Złotej Maski oraz 

Złotych Lwów. Przyjaciele mówią o niej człowiek-instytucja. Jest niezwykle ciepła i od-

dana, szczególnie chorym i niepełnosprawnym. Społeczna ambasadorka stowarzyszenia 

„Debra Polska Kruchy Dotyk”, skupiającego osoby cierpiące na rzadką chorobę genetyczną 

Epidermolysis Bullosa. Prowadziła swój autorski program „Spotkajmy się”, w którym go-

ściła osoby niepełnosprawne i ciężko chore, opowiadające o swoim życiu. Założycielka 

Fundacji „Mimo wszystko”. Aktorka mówi o fundacji: „Ma ona moją twarz, moje serce, moją 

duszę i za wszelkie jej działania jestem całkowicie odpowiedzialna”. Kobieta o niezwykłym 

temperamencie i wrażliwości75, a także poczuciu służby innym. W życiu zawodowym sta-

wia na tolerancję. Jak twierdzi, to aktorstwo uczy tolerancji, poznawania samego siebie, 

nazywania i okazywania uczuć, rozwija i pogłębia osobowość, która im jest bogatsza, tym 

bardziej przekonywującym czyni aktora, tworzącego swoją rolę. To najpiękniejszy zawód 

na świecie, który pozwala wniknąć człowiekowi we wnętrze swojego serca i duszy. Pani 

Anna jest doskonałym przykładem tego, że sens życia odnajdujemy w pomaganiu innym. 

Jest kobietą, która pełniąc rolę opiekunki ogniska domowego, realizowała się na scenie, 

a następnie angażowała społecznie. 

 

Katarzyna Zielonka - kobieta „przez dwa M” - matka i menadżerka. 35-letnia matka trójki 

dzieci (Daniel lat 13, Basia lat 6 i Filip lat 3 ), właścicielka salonu fryzjerskiego z dwudzie-

stoletnią tradycją. Pani Katarzyna po ukończeniu szkoły przejęła rodzinny biznes i zaczęła 

nim zarządzać. Otrzymawszy salon fryzjerski od mamy, zaczęła go modernizować, zmie-

niać i dostosowywać do potrzeb klientów. Rozwijając zakres usług fryzjerskich, wzięła 

udział w licznych szkoleniach podnoszących jej kwalifikacje zawodowe. Wiedziała, że zdo-

bywanie umiejętności poprzez wzmacnianie własnych kompetencji przyniesie jej sukces. 
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Na co dzień pracę zawodową łączy z rolą mamy. Jest przykładem kobiety sukcesu. Takich 

kobiet-przedsiębiorców jest wśród nas wiele. Realizują się poprzez sumienne wypełnianie 

swoich obowiązków oraz umiejętne łączenie życia zawodowego z prywatnym. Nie ma-

nifestują swojej kobiecości na marszach i wiecach, lecz przez sumienne wykonywanie 

swoich codziennych zadań. Pani Katarzyna przyznaje: „Nie zawsze jest łatwo”. Jednak 

w chwilach zwątpienia siły dodaje jej świadomość własnej samorealizacji. Ocenia siebie 

jako kobietę spełnioną, która sama decyduje o swoim losie. Praca jest jej pasją, a dzieci 

miłością. Kompetentne wypełnienie zadań z tych obszarów pozwala jej patrzeć z dumą 

w przyszłość.

W XXI wieku wiele kobiet realizuje się zawodowo godząc rolę menadżera z rolą matki - 

opiekunki ogniska domowego. Opisane sylwetki kobiet są tylko przykładem łączenia tych 

ról. Niektóre z nich poświęcają się rodzinie, inne angażują społecznie, jeszcze inne realizują 

się zawodowo. Zmiany, które zaszły w ostatnim wieku, poniekąd pchnęły kobiety do pod-

jęcia pracy zarobkowej. Panie, przyjmując na siebie wiele ról i zadań, mogą śmiało powie-

dzieć, że są menadżerami 24h/7 niezależnie od tego, w jakiej roli się realizują. 

Kobieta-menadżer 
„Menadżer jest osobą odpowiedzialną za realizację działań podległych mu osób i działu. 

Jego celem jest zwiększanie efektywności pracy przez stosowanie odpowiednich sposo-

bów zarządzania ludźmi. To krótka w formie definicja jest tylko wierzchołkiem góry lodo-

wej, jakim jest obszar zarządzania zespołem”76. 

Menadżer niejedno ma imię: lider, wizjoner, strateg, analityk, coach, psycholog, koor-

dynator, motywator. Mniej powinien być nadzorcą, kontrolerem, tradycyjnie rozumianym 

nauczycielem czy sędzią. 

Kluczowymi kompetencjami menadżera są: 

Zarządzanie czasem.1.  Zarządzając pracą innych, trzeba samemu być dobrze zorganizo-

wanym. Istotna jest tutaj metoda stawiania celów i wyznaczenia drogi do ich realizacji. 

  Wizja i strategia. 2. Posiadanie wizji oraz siły, by ją realizować oraz inspirować innych do 

osiągania wspólnych celów. 

Komunikacja. 3. Jasny i jednoznaczny przekaz decyzji, zadań i opinii. Umiejętność ko-

munikacji jest fundamentem efektywnej pracy. Spójna strategia komunikacyjna zmi-

nimalizuje występowanie kryzysów, podwójnej pracy czy niedoinformowania. Oprócz 

komunikowania zadań, ważne jest słuchanie, które określa skuteczność, uwrażliwia na 

problem pracownika, pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami.
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Delegowanie.4.  Umiejętność przekazywania innym zadań do wykonania z jasnym zakre-

sem odpowiedzialności oraz uprawnieniami potrzebnymi do ich realizacji. 

Motywowanie.5.  Polega na integrowaniu ludzi wokół celów i zadań oraz stymulowaniu 

ich zaangażowania. W ten sposób menadżer wyzwala inicjatywę i potencjał pracow-

ników, by byli gotowi do przejęcia odpowiedzialności za zadanie, a także uświadomili 

sobie możliwość samodzielnego inicjowania działań. Trzeba tutaj wykazać się ela-

stycznością, ponieważ każdego motywuje coś innego.

Wyznaczanie celów. 6. Jedna z najcenniejszych kompetencji. Wyznaczanie celów sobie 

i pracownikom pozwoli na poprawę jakości podejmowanych działań. Dodatkowo wpły-

nie motywująco na atmosferę w zespole. 

Rozwój i ocena pracowników.7.  Stwarzanie warunków sprzyjających kreatywności pra-

cowników, co wzbogaca ich pracę. Coaching, mentoring, szkolenie, e-learning, dziele-

nie się najlepszymi praktykami, rozszerzenie zakresu kompetencji. Sprawiedliwa oce-

na postępów w realizacji zadań pomoże praco wnikom dać więcej z siebie. 

Informacje zwrotna.8.  Informowanie na bieżąco pracownika o postępach w jego działa-

niach, niedociągnięciach oraz sukcesach da mu poczucie bezpieczeństwa. Informacje 

zwrotne ustalają ramy zachowania pracowników w przyszłości. 

Kontrolowanie.9.  Ufać i kontrolować, tzn. upewnić się, czy działania zespołu są zgodne 

z przyjętymi celami. 

Decyzyjność.10.  Umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu czy w sytuacji 

ograniczenia informacji.

Kreatywność.11.  Wykorzystywanie wiedzy nabytej do tej pory w sposób, który zwiększy 

efektywność pracy zespołu. Najbardziej znana technika wspierająca kreatywność to 

np. burza mózgów. Zwiększa ona potencjał indywidualny i grupowy. 

Powyższa lista nie wyczerpuje tematu, ale określa najistotniejsze kompetencje mena-

dżera. Wszystkie one sprzyjają rzetelnemu kierowaniu zespołem i pokazują, jak bardzo od-

powiedzialne i wieloaspektowe jest to zadanie77. Wielokrotnie menadżer bierze na siebie 

rolę lidera - osoby wyznaczającej cele i misje przedsiębiorstwa. 

Badania pokazują, że - w opinii kadry zarządzającej - płeć nie ma wpływu na skutecz-

ność pracy czy na osiągnięcia zawodowe78. Niemniej jednak dostrzeżono różnicę w sty-

lu zarządzania kobiet i mężczyzn. Menadżerkom przypisuje się: dokładność w realizacji 

działań, skrupulatność, umiejętność współpracy z ludźmi, empatię, zdolność budowania 

zespołu, cierpliwość. Podczas gdy mężczyzn charakteryzuje: bezwzględność w dążeniu do 

celu, szybkość podejmowania decyzji, zdolności przywódcze, skłonność do podejmowania 

ryzyka. Żadne z tych cech nie definiują jednak, czy dana osoba pracuje lepiej czy gorzej na 
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danym stanowisku. Umiejętność zarządzania zespołem nie jest przywilejem płci. To spo-

sób zarządzania i zdolności budowania kontaktów interpersonalnych pozwalają wskazać 

skutecznego menadżera.

Stereotypy 
Czym są stereotypy?

„Stereotyp - funkcjonujący w świadomości społeczeństwa uproszczony, skrótowy i za-

barwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do osób, sytuacji, instytucji, 

utrwalony wielokrotnym powtarzaniem.”79 

Pomimo stwierdzenia, że to nie płeć definiuje dobrego menadżera, a kompetencje w ob-

szarze zarządzania zespołami i projektami, nietrudno stwierdzić, że jedną z większych ba-

rier, jakie napotyka kobieta biznesu na swojej drodze do stanowiska menadżerskiego, jest 

pogodzenie obowiązków zawodowych z rolą matki i żony. Zarówno panie jak i panowie 

pełniący funkcje kierownicze zgadzają się, że kobiety rzadziej awansują na dyrektorów niż 

mężczyźni. Taka sytuacja wynika z różnego postrzegania mocnych stron kobiet i męż-

czyzn, a co za tym idzie różnic w sposobie zarządzania80. 

Stwierdzenie, że zatrudnienie kobiety kosztuje pracodawcę więcej, bo korzysta ona 

z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego, jest krzywdzące. W takich sytuacjach 

wyzwaniem dla pracodawcy jest dostosowanie stylu pracy do pracownika. Kobieta, która 

może swobodnie łączyć swoje macierzyństwo z budowaniem doświadczenia zawodowego, 

staje się pełnowartościowym pracownikiem organizacji, a w  perspektywie długofalowego 

zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwo zapewnia sobie w jej osobie lojalnego 

i zaangażowanego pracownika. Ponadto dzięki technologii i zmianom stylu prowadzenia 

biznesu, takim jak telepraca, kobiety mogą efektywnie pracować także wtedy, gdy muszą 

więcej czasu poświęcać na opiekę nad dzieckiem. 

Badania firm rekrutujących wykazują, że organizacje biznesowe rekrutują porównywal-

ną ilość kobiet i mężczyzn. Obserwując ich dalszą karierę można jednak wskazać, że na 

kolejnych szczeblach kobiet jest zdecydowanie mniej. Stanowiska kierownicze są w 40% 

zajęte przez kobiety. Im wyższe stanowisko, tym wskaźnik procentowy zatrudnienia kobiet 

maleje. Jak wynika z rankingu Deloitte „CE Top 500”, tylko w 28% zarządów polskich firm 

zasiadają kobiety, a tylko w 4% firm pełnią funkcję menadżerów najwyższego szczebla. Po-

dobnie niekorzystne statystyki obrazują sytuację w polskich spółkach giełdowych. Okazuje 

się również, że kobiety stanowią jedynie 37% wśród właścicieli przedsiębiorstw. Cechuje je 

wysoka odporność na stres, umiejętność działania pod presją wielu zadań, lepsza organi-



46 Kobieta-menadżer w branży HORECA

zacja pracy i umiejętność współpracy zespołowej. Pokazuje to, że kobiety są przedsiębior-

cze tak samo jak mężczyźni, choć nie przekłada się to na awanse. Kobiety są najczęściej 

właścicielkami małych firm. Podkreśla to, że lepiej czują się w strukturach płaskich i że 

w dużych organizacjach spotykają się z efektem szklanego sufitu, czyli z niewidocznymi 

barierami utrudniającymi kobietom dojście do wyższych stanowisk81. 

Dwie płcie - dwa style zarządzania 
Badania Deloitte pokazują, że style zarządzania kobiet i mężczyzn różnią się. Kobieta- 

menadżer jest wysoko ceniona, jeśli chodzi o organizację pracy, poziom etyki, gotowość 

do rozwoju i przyswajania nowych kompetencji. Mężczyzna-menadżer został wysoko oce-

niony w obszarze decyzyjności, wytyczania strategicznych kierunków działania oraz swo-

jej dostępności i dyspozycyjności. Zarówno styl zarządzania „damski” jak i „męski” wnosi 

bardzo wiele w funkcjonowanie firmy82. 

Znaczne są różnice osobowościowe kobiet i mężczyzn. Kobiety są bardziej wrażliwe - 

te same bodźce wywołują u nich silniejsze reakcje niż u mężczyzn. Są też bardziej lękliwe 

i skłonne do nastrojów depresyjnych. Za to bardziej niż mężczyźni stawiają na racjonalną 

argumentację i konsultacje. Szczególnie efekt ten jest widoczny u kobiet na najwyższych 

szczeblach. 

Kobiety-menadżerki różnią się od mężczyzn-menadżerów najbardziej na najniższych 

i najwyższych stanowiskach. Na stanowiskach średnich działają podobnie. Kobiety na niż-

szych stanowiskach częściej działają perswazyjnie i angażują innych, z kolei na najwyż-

szych szczeblach działają siłą argumentu poprzez przedstawienie racjonalnych uzasadnień 

swoich decyzji. Mężczyźni rzadziej sięgają po taktyki związane z wywoływaniem presji czy 

też rzadziej przymuszają innych do działania. Być może wynika to z tego, że kiedy kobieta 

przyjmuje rolę menadżera, wypełnia ją, korzystając z właściwych sobie środków, a kiedy za-

uważa, że nie przynosi to zamierzonego efektu, sięga po męskie taktyki wpływu. Być może 

panie myślą, że jest to jedyna droga do awansu. Jeśli chodzi o najwyższe stanowiska kobiety 

mają dużo swobody, by stosować taktyki wpływu. Nie potrzebują dominować, bo mają sze-

rokie wpływy z racji funkcji, natomiast mężczyźni cały czas są w stanie walki o dominację83. 

Według badań kobiety i mężczyźni działają odmiennie wobec swoich podwładnych, ale 

w stosunku do swoich zwierzchników działają podobnie, głównie poprzez taktyki konsul-

tacji, inspiracji i racjonalnego uzasadniania. Prawdopodobnie wynika to z tego, że kobiety 

częściej zarządzane są przez mężczyzn i uczą się od nich wywierania wpływu. Okazuje 

się, że „rezygnując z kobiecej natury” w zarządzaniu, pomijają wiele swoich atutów i tym 

samym tracą szansę na awans. 
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Według badań zrealizowanych w Polsce w 2011 roku w grupie menadżerów, niezależ-

nie od płci wolą oni pracować z szefami mężczyznami niż kobietami. Aż 40% osób wo-

lałoby mieć mężczyznę w roli bezpośredniego przełożonego, a 20% widziałoby w tej roli 

kobietę. Z kolei badania ogólnopolskie przedstawiają, że dla 68% badanych płeć przeło-

żonego nie ma znaczenia. Istotna grupa badanych, bo aż 22% wolałaby szefa, a kobietę 

szefową tylko 8%. Być może wynika to z tego, że stereotypowo władza kojarzy się z męż-

czyznami84. 

Podsumowanie
Kobiety i mężczyzn charakteryzuje inny zestaw cech oraz inny styl zarządzania. Ko-

biety wyróżnia: profesjonalizm, szeroka wiedza merytoryczna, komunikacja, wysoka etyka, 

dbałość o szczegóły. Dzięki temu ich rola w biznesie jest stosunkowo silna, a wartości, 

które wnoszą do biznesu, zwiększają wartość współpracy zespołowej. Z kolei mocne stro-

ny mężczyzn to: umiejętność planowania strategicznego, przewodzenie ludziom oraz ła-

twość w podejmowaniu odważnych decyzji Jednak to panie wprowadzają różnorodność 

w zespole, są bardziej elastyczne i nastawione na zmiany. Pomimo że nie stwierdza się 

w Polsce jednoznacznie dyskryminacji płacowej ani rozwojowej kobiet, to warto zauważyć, 

że w licznych badaniach ankietowani pytani o równouprawnienie stwierdzają, że jeszcze 

nie mamy go w Polsce85. Trudno nie zauważyć, że kobiety rzadziej awansują na wysokie 

stanowiska zarządzające.

Szklany sufit i lepka podłoga 
Szklany sufit dostrzegają kobiety które, są pełne lęku i obaw, którym brak odwagi na dro-

dze do awansu zawodowego. Z kolei kobiety silne, dumne, z poczuciem własnej wartości 

nie zauważają szklanego sufitu, dla nich on nie istnieje86. 

Zmiany cywilizacyjne ostatnich 100 lat przyniosły kobietom wzrost znaczenia w społe-

czeństwie. Uzyskanie praw wyborczych, możliwość edukacji wyższej i podejmowanie pra-

cy zarobkowej przyniosło kobiecie wolność wyboru i otworzyło wiele możliwości. Kobiety 

zaczęły wspinać się po drabinie kariery, a mimo to pojęcie szklanego sufitu wciąż jest ak-

tualne. W Polsce zdecydowana większość osób biorących udział w badaniach stwierdza, 

że mężczyźnie jest łatwiej o awans zawodowy. Kobieta, której uda się pokonać stereoty-

py i dotrze na szczyt kariery, musi być przygotowana na krytykę ze strony przełożonych, 

a w skrajnych przypadkach nawet na utratę pracy. Z drugiej zaś strony istnieje teoria, we-

dług której to brak pewności siebie wśród pań stanowi największą barierę w zdobyciu przez 

nie kierowniczego stanowiska. Podświadomie oceniają one niżej swoje umiejętności, po-
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mimo że nie ma to potwierdzenia w ich kompetencjach. Brak im odwagi, by podejmować 

ryzyko, za to mężczyźni nie mają z tym problemu.

Pomimo, że kobiety mniej walczą o swój awans czy premie, są zdecydowanie bardziej 

skuteczne w prowadzeniu własnego biznesu. 

Mając świadomość wskazanych w artykule braków kompetencyjnych, menadżer organi-

zacji powinien niwelować różnice płci, by w pełni wykorzystać potencjał pracowników. Szko-

lenia menadżerskie, couching czy też trening zawodowy skierowany do kadry zarządzającej 

pozwolą efektywniej budować zespół lojalnych pracowników i przyczynią się do zniwelowa-

nia dysproporcji płci.
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Obraz kompetencji zawodowych 
w branży HORECA w Polsce

„W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój przedsiębiorstw działających w bran-

ży gastronomicznej. Należą one w większości do sektora małych i średnich firm, które wy-

wierają istotny wpływ na to co się dzieje w polskiej gospodarce.”87 

dr inż. Edyta Gheribi, Uniwersytet Łódzki

Wprowadzenie - obraz branży gastronomicznej i hotelarskiej w Polsce
Wraz ze zmianą stylu życia Polaków, stale rosnącymi zarobkami, a przez to potrzebą 

poprawy jakości życia, zauważa się większe zainteresowanie społeczeństwa w zakresie 

korzystania z usług szeroko pojętej branży gastronomicznej. Polacy coraz częściej i coraz 

więcej wydają z domowego budżetu na korzystanie z usług oferowanych przez restauracje, 

kawiarnie czy bary. Wiąże się to także ze zwiększającym się tempem życia oraz większą 

potrzebą celebrowania specjalnych okazji w wyjątkowych miejscach. Wraz ze zmianą po-

trzeb klientów, zmienia się także rynek gastronomiczny. Co niezwykle ważne, odnotowuje 

on wzrost co roku średnio o 2-3% i charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym. 

Jednak zmiany dotyczą nie tylko częstotliwości korzystania z usług gastronomicznych 

przez klientów, ale także rodzaju punktów żywieniowych, z których korzystają. Na prze-

strzeni ostatnich kilkunastu lat jedynymi formami placówek gastronomicznych, których 

liczba w Polsce sukcesywnie wzrasta, są restauracje (Tab.1). Ich liczba w porównaniu do 

liczby barów czy innych punktów gastronomicznych jest co prawda wciąż mniejsza, jednak 

jako jedyna utrzymuje tendencje wzrostowe. Jednoznacznie zwraca to uwagę na inne niż 

jeszcze kilkanaście lat temu upodobania, a może raczej możliwości finansowe Polaków.  
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Jak wynika z raportu Open Card88 nie tylko młodzi ludzie regularnie odwiedzają restauracje. 

Coraz więcej osób w wieku emerytalnym również stołuje się poza domem. Najczęstszym 

wyborem są restauracje sieciowe: 40%. Co ciekawe, jedynie 7,3% ankietowanych przyznaje 

się do korzystania z usług restauracji typu fast food89.

Warto zwrócić uwagę na ogólny wzrost przychodów z działalności gastronomicznej, jaki 

miał miejsce w ciągu ostatnich 14 lat. Dane z 2000 r. wskazywały na 15 381 mln PLN przy-

chodów, przy ogólnej liczbie 84 342 placówek gastronomicznych, w 2013 r. natomiast aż 

25 701 mln PLN przy liczbie „tylko” 67 693 placówek. 

Tabela 1.  Liczba placówek gastronomicznych i przychody z działalności gastronomicznej w Polsce w latach 
2000-2013.

Wyszczególnienie  2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 2013 

Ogółem 84 342 89 340 92 072 90 330 86 973 81 131 78 624 70 483 67 954 68 787 67 693

sektor publiczny 3 320 2 950 2 398 2 311 2 237 1 863 1 616 1 527 1 299 1 430 1 221

sektor prywatny 81 022 86 390 89 674 88 019 84 736 79 268 77 008 68 965 66 655 67 357 66 472

Restauracje 8 519 9 716 9 716 9 840 12 119 13 731 14 120 14 937 15 096 16 478 16 936

Bary 36 436 40 834 40 834 41 073 36 947 33 151 31 828 27 145 25 732 25 885 25 195

Punkty 32 377 34 572 34 572 34 729 31 779 29 042 27 569 23 892 22 803 22 120 21 447
gastronomiczne

Stołówki 7 010 6 950 6 950 6 781 6 128 5 207 5 107 4 509 4 323 4 304 4 115

Przychody ogółem  15 381 16 504 17 681 18 783 20 060 20 777 20 702 21 683 21 567 24 686 25 701 
z działalności 
gastronomicznej 
w mln zł

Źródło: Opracowanie własne za: Raport 2014 Rynek Gastronomiczny w Polsce, lipiec-sierpień 2014.

Prognoza na koniec 2014 roku jest obiecująca i wskazuje na niemal 3-procentowy 

wzrost w tym obszarze90, a wyniki na kolejne lata również wyglądają optymistycznie. Jed-

nak wciąż mamy wiele do nadrobienia względem przeciętnego mieszkańca Unii Europej-

skiej. On przeznacza na jedzenie w restauracji ok. 9,5% swojego domowego budżetu, pod-

czas gdy mieszkaniec Polski wydaje na to niemal trzy razy mniej: 3,5%.

Badanie przeprowadzone wśród właścicieli placówek gastronomicznych wskazuje na 

duży optymizm i wiarę w dalszy rozwój branży. Respondenci po raz pierwszy tak licznie przy-

znali, że spodziewają się poprawy sytuacji na rynku. Głównym czynnikiem wskazującym na 

takie wypowiedzi była poprawa sytuacji gospodarczej kraju, a co za tym idzie poprawa na-

strojów konsumenckich. 
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Źródło: Opracowanie własne za: Raport 2014 Rynek Gastronomiczny w Polsce, lipiec-sierpień 2014. Por. PMR 2014.

A jak wygląda sektor hotelarski na tle całej branży? W latach 2008 – 2013 został odno-

towany aż 50-procentowy wzrost liczby obiektów hotelowych oraz 30-procentowy wzrost 

podaży pokoi91. I choć dane te wydają się być niezwykle zadowalające, wskaźniki RevPAR 

(średni przychód z 1 pokoju) wzrosły jedynie w Warszawie i Gdańsku. Wskazuje to na nie-

zwykle duży potencjał rynku, któremu trzeba pomóc wykorzystując chociażby możliwości 

promocyjne Polski. Takie wydarzenia jak Euro 2012, Mistrzostwa Świata w siatkówce 2014 

czy wiele innych prestiżowych wydarzeń odbywających się w Polsce, są bezsprzecznie mo-

torem napędzającym popyt na branżę hotelarską. Jednak innym zauważalnym w Polsce 

trendem jest również wzrost pobytów rodzinnych, wypoczynkowych, a także tych o cha-

rakterze wellness i spa. I w tym obszarze infrastruktura hotelarska w Polsce plasuje się na 

wysokim poziomie. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy weekendowe, na dłuższe 

pobyty wypoczynkowe w hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych.

Analizując rynek hotelarsko-gastronomiczny, warto skupić się na kilku jego cechach do-

tyczących wskaźników gospodarczych: 

•  struktury wiekowej zatrudnionych: zarówno hotele jak i restauracje, chętniej zatrudniają 

młodych pracowników poniżej 35 roku życia; w Polsce jest to 58% (w stosunku do 39% 

ogółem zatrudnionych w całej gospodarce); 

•  struktury zatrudnienia według płci: HORECA to istotny pracodawca dla kobiet: 70% za-

trudnionych (dane te dotyczą Polski, choć wskaźnik ten jest podobny również dla in-

nych krajów Unii Europejskiej);

•  wykształcenie: w odróżnieniu od wielu innych krajów europejskich (tj. Szwajcaria - 36%, 

Hiszpania - 57%, Włochy - 51% czy Cypr - 24%), w Polsce procent osób zatrudnionych 

w branży HORECA z najniższym wykształceniem wynosi 9; jednak generalny poziom 



52 Kobieta-menadżer w branży HORECA

edukacji w tym obszarze jest niski: jeżeli weźmiemy pod uwagę o jeden stopień wyższe 

wykształcenie (średnie), wskaźnik dla Polski wzrośnie już do 82%. 

•  sezonowość: oczywistym jest, że intensywność ruchu turystycznego zależna jest od 

pory roku; czynnik ten jest niezwykle znaczący dla tej branży; dla Polski to 2,5 razy 

większe obłożenie w trzecim kwartale roku niż w pierwszym.

Przedstawione w pierwszej części badania i ich analiza jasno wskazują, że z każdym 

rokiem, rynek HORECA w Polsce staje się bardziej dojrzały. Ubiegłe lata 2012-2013 były 

czasem intensywnie zachodzących zmian, czasem porządkowania się rynku gastrono-

micznego, choć pojawiający się w ekonomii kryzys nie ominął także gastronomii. Co wię-

cej, wymusił na niej zmiany w podejściu do zarządzania. Klienci nie tylko oczekują coraz 

lepszej jakości oferowanych produktów, ale również spodziewają się obsługi przez kompe-

tentną, wykwalifikowaną obsługę – od kelnera, poprzez menandżera i kucharza, na dostaw-

cy i producencie kończąc. 

Zorientowanie na klienta: 9%

Słuchanie: 7%

Świadomość organizacyjna: 6%

Dokładność: 5%

Umiejętność rozmowy: 8%
Pozostałe: 65%

Źródło: Opracowanie własne za: Rynek dostawców, HORECA w Polsce RAPORT 2014. Por. PMR 2013. 

Bariery w prowadzeniu działalności gastronomicznej były i są niezmienne od lat. Je-

dyne, co się zmienia, to ich skala. Przedstawiony wykres ukazuje wyniki badań przepro-

wadzonych wśród 600 placówek gastronomicznych przez firmę PMR w 2013 r. (raport 

„Rynek HORECA w Polsce 2013”).  Wciąż największymi problemami w branży są wysokie 

koszty utrzymania lokalu (60%) oraz koszty zatrudnienia pracowników (53%). I to one 

najczęściej pojawiają się jako kluczowe bariery rozwoju rynku HORECA. To, co jednak 

budzi spory niepokój, to niemal dwukrotny wzrost niedoboru wykwalifikowanych pra-

cowników z 6% w 2012 r. do 11% w 2013 r. Nie są to co prawda wartości duże w porów-

naniu do pozostałych wskaźników, ale w przeciwieństwie do nich, problem ten w 2013 r. 

wzrósł znacznie. 
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Kompetencje zawodowe w branży HORECA 
Co zatem stoi za tym niepokojącym wynikiem? Czy osoby zatrudnione w branży gastro-

nomicznej są osobami posiadającymi odpowiednie ku temu kompetencje? Skoro wzrasta 

zainteresowanie konsumentów udziałem w rynku jako aktywnych odbiorców usług, wzra-

sta również poziom ich potrzeb, ich wymagania. Jakie kompetencje powinni posiadać pra-

cownicy branży HORECA, by sprostać oczekiwaniom wymagających klientów? 

By odpowiedzieć na to pytanie, należy zastanowić się, czym są kompetencje? Jedna 

z definicji „Słownika standardów kompetencji zawodowych” określa je jako: wszystko to, 

co pracownik wie, rozumie i potrafi wykonać, odpowiednio do sytuacji w miejscu pracy. 

Opisywane są trzema zbiorami: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych92. Mó-

wiąc o kompetencjach w branży HORECA możemy śmiało stwierdzić, że zarówno dla Polski 

jak i dla innych krajów europejskich, będą one bardzo podobne, by nie powiedzieć tożsame. 

Wynika to z podobieństwa sektora turystycznego i jego podobnych trendów rozwojowych 

w całej Europie. 

Posiłkując się badaniami realizowanymi w ramach projektu „Europejski model strate-

gicznego zarządzania kompetencjami małych i średnich przedsiębiorstwach sektora tu-

rystycznego” w krajach Polska, Hiszpania, Włochy, Bułgaria i Czechy w okresie kwiecień 

– maj 2011 (projekt COMPETE!), przedstawiono poniżej listę modelowych kompetencji za-

wartych w Modelu Strategicznego Zarządzania Kompetencjami93.

Lista kompetencji

 Zdolności artystyczne Wytrwałość
 Delegowanie Wrażliwość interpersonalna
 Słuchanie Umiejętność rozmowy
 Podejmowanie ryzyka Zorientowanie na innowacje
 Asertywność Planowanie i organizacja
 Świadomość otoczenia Taktyczne adaptowanie się
 Lojalność Współpraca
 Samoświadomość Spójność wewnętrzna
 Autorytet Precyzja/dokładność
 Elastyczność Zorientowanie na zadania
 Negocjowanie Kreatywność
 Rozwój indywidualny Umiejętność osądu
 Coaching Umiejętność prezentacji
 Zorientowanie na cel/na rezultat Umiejętność wysławiania się
 Świadomość organizacyjna Zorientowanie na klienta
 Wewnątrzsterowność Kognitywne uczenie się
 Zarządzanie konfliktem Analiza problemów
 Niezależność Wizja
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Zorientowanie na ludzi Podejmowanie decyzji

 Zarządzanie stresem Interaktywne uczenie się
 Udzielanie informacji zwrotnej Monitorowanie postępów
 Inicjatywa Umiejętność wyrażania się na piśmie

Źródło:  Opracowanie własne za: „Europejski model strategicznego zarządzania kompetencjami małych i średnich 
przedsiębiorstwach sektora turystycznego”, 2011. 

Przedstawione w powyższej liście kompetencje to takie, które powinny cechować ty-

powe zawody branży HORECA, tj.: barman/kelner, recepcjonista, obsługa pokoi, kucharz 

i menadżer. Oczywiście trudno oczekiwać od jednej osoby, by wyróżniała się wszystkimi 

kompetencjami równocześnie. Dlatego zwrócimy uwagę na kilka najbardziej pożądanych 

dla danego zawodu.

Recepcjonista

Niemal w każdym ogłoszeniu o pracy na stanowisko recepcjonisty zwraca się dużą 

uwagę na komunikatywność, znajomość języków obcych, umiejętność samodzielnej orga-

nizacji pracy. Ponad to: zdolności analityczne, rozsądek, samodzielność, schludność i co 

ważne znajomość obsługi programów pakietu MS Office. Oczywiście wiele wymaganych 

umiejętności zależy od profilu danego hotelu. W małym obiekcie recepcjonista będzie od-

powiedzialny za dużo więcej zadań: od meldunku do obsługi gościa. Pomocny recepcjoni-

sta to osoba skuteczna i szybka w działaniu, znająca współpracowników oraz orientująca 

się w standardach hotelu jako całości. Jednocześnie operatywna i opanowana. Często na 

tym stanowisku niezbędne są umiejętności mediacyjne94.

Czerpiąc z wyników badań projektu COMPETE!, przeprowadzonych w 2011 roku dla kilku 

krajów, w tym Polski, wyróżniono następujące kompetencje, jako te najbardziej pożądane 

dla stanowiska recepcjonisty.

Precyzja i dokładność: 15%

Lojalność: 7%

Elastyczność: 8%

Integralność wewnętrzna: 8%

Umiejętność rozmowy: 9%
Pozostałe: 53%

Źródło:  Opracowanie własne za: „Europejski model strategicznego zarządzania kompetencjami małych i średnich 
przedsiębiorstwach sektora turystycznego”, 2011. 
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Obsługa pokoi

W przypadku stanowiska obsługa pokojowa, bardziej niż doświadczenie pracodawcy 

cenią sobie kulturę osobistą kandydata/ki, w myśl zasady: dobra pokojówka to największy 

skarb. Obycie i dobre wychowanie to niezbędne cechy osoby zajmującej to stanowisko. 

Równie ważne są: precyzja i dokładność, współpraca z resztą personelu, lojalność, ela-

styczność oraz wewnętrzna integralność (spójność).

Zorientowanie na klienta: 8%

Umiejętność rozmowy: 7%

Świadomość organizacyjna: 7%

Precyzja/dokładność: 7%

Elastyczność: 7%

Pozostałe: 64%

 
Źródło:  Opracowanie własne za: „Europejski model strategicznego zarządzania kompetencjami małych i średnich 

przedsiębiorstwach sektora turystycznego”, 2011. 

Kelner/barman

Zawód ten wymaga wielu różnych umiejętności: znajomości zasad savoir vivre, języków 

obcych, komunikatywności, dyplomacji. Kelner to wizytówka lokalu. Jego zachowanie to 

dla wielu wyznacznik dobrej restauracji, więc ma duży wpływ na poziom poprzez swoje 

zachowanie, jak też duży wpływ na poziom zadowolenia z obsługi i spełnienia oczekiwań 

klientów. Ceniona jest w tym zawodzie łatwość nawiązywania kontaktów, uprzejmość, 

a także asertywność. Zorientowanie na klienta, a więc na jego potrzeby, to wedle praco-

dawców jedna z istotniejszych kompetencji kelnera czy barmana. 

Kreatywność/pomysłowość: 12%

Planowanie i organizacja: 8%

Świadomość organizacyjna: 6%

Zarządzanie stresem: 5%

Pozostałe: 62%

Precyzja/dokładność: 7%

 Źródło:  Opracowanie własne za: „Europejski model strategicznego zarządzania kompetencjami małych i średnich 
przedsiębiorstwach sektora turystycznego”, 2011. 
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Kucharz

Kucharz to nie tylko autorytet kulinarny. Powinien posiadać respekt wśród pracowni-

ków mu podległych, jak i zwierzchników zarządzających obiektem. Odpowiedzialny jest za 

całokształt funkcjonowania swojego działu, jakim jest kuchnia (czy to w restauracji, czy 

w hotelu). Planuje pracę swojego zespołu, motywuje ich i szkoli. Zajmuje się zamawianiem 

towaru, kalkulacjami, kontrolą jakościową oraz ilościową produktów spożywczych. Jed-

nocześnie zaś musi obserwować i wdrażać nowe trendy kulinarne. Ważną kompetencją 

jest u niego zarządzanie stresem – niezwykle przydatna w sytuacjach kryzysowych, przy 

obsłudze dużych grup lub w obliczu nieprzewidzianych sytuacji. 

Kreatywność/pomysłowość: 12%

Planowanie i organizacja: 8%

Świadomość organizacyjna: 6%

Zarządzanie stresem: 5%

Pozostałe: 62%

Precyzja/dokładność: 7%

 Źródło:  Opracowanie własne za: „Europejski model strategicznego zarządzania kompetencjami małych i średnich 
przedsiębiorstwach sektora turystycznego”, 2011. 

Menadżer

Inaczej niż w przypadku wyżej opisanych stanowisk w branży HORECA, pozycja mena-

dżera charakteryzuje się innymi kompetencjami. Oprócz tych wymienionych na wykresie: 

świadomość organizacyjna, kierowanie zorientowane na ludzi, coaching, zarządzanie kon-

fliktem i analiza problemów, pracodawcy często wymieniają autorytet, asertywność, plano-

wanie i organizacja, umiejętność osądu. 

Świadomość organizacyjna: 6%

Zarządzanie konfliktem: 5%

Analiza problemów: 5%

Kierowanie zorientowane na ludzi: 6%

Coaching: 6%
Pozostałe: 72%

 Źródło:  Opracowanie własne za: „Europejski model strategicznego zarządzania kompetencjami małych i średnich 
przedsiębiorstwach sektora turystycznego”, 2011. 
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Zakończenie
Branża HORECA jest silnie powiązana z turystyką. Stanowi jej zaplecze, oddziałuje na 

turystyczne trendy. W gospodarkach poszczególnych krajów turystyka postrzegana jest 

jako dźwignia regionów, generująca ich zewnętrzne dochody. Według prognoz UNWTO, 

w 2012 roku wpływy z turystyki mają sięgnąć 2 bilionów USD95. Oznacza to, że należy zwró-

cić szczególną uwagę na ten ważny segment turystyki, jakim jest HORECA.

Dziś w Polsce sytuacja branży nie jest niepokojąca. Odnotowujemy wzrost PKB, inflacja 

pozostaje na względnie niskim poziomie. Te wskaźniki czysto ekonomiczne w dużym stop-

niu przekładają się na pozytywne decyzje konsumenckie i zwiększone wydatki na jedzenie 

poza domem. Jednocześnie mamy do czynienia z coraz bardziej świadomym konsumen-

tem. Klienci oczekują wysokiej jakości nie tylko oferowanych produktów, ale także usług. 

Nie wystarczy już tylko zatrudnić pracowników. Należy ich do tej pracy przygotować. Bez 

odpowiedniego przeszkolenia kadr, zwrócenia ich uwagi na potrzebę zwiększenia poziomu 

kompetencji, trudno będzie utrzymać tendencje wzrostowe branży. Dlatego warto sobie 

w pierwszej kolejności uświadomić, jakie kompetencje należy rozwijać i na których sta-

nowiskach pracy. Ta rola często przypada menadżerowi danego obiektu. Ta kierownicza 

funkcja to również wielka odpowiedzialność za cały zespół, również za jego rozwój i wła-

ściwie ukierunkowanie.



58 Kobieta-menadżer w branży HORECA

Budowanie ścieżek kariery, a pozycja 
kobiet na stanowisku menadżera

„To, że skuteczny menadżer posiada autorytet u współpracowników, nigdy nie jest przypad-

kowe. Swoją pozycję może on osiągnąć w wyniku konsekwentnego i  świadomego rozwija-

nia określonych postaw, a także dzięki wiedzy i umiejętnościom. Profesjonalizm menadżera 

sprawia, że podwładni z entuzjazmem wykonują zadania i angażują się we wspieranie wy-

znaczonych przez niego celów, rozumiejąc, że dzieje się to z korzyścią dla nich samych.” 

Wprowadzenie
Każda generacja wyznacza sobie takie cele do realizacji, które ściśle wiążą się z domi-

nującym w społeczeństwie systemem wartości. Z tej przyczyny nowe pokolenie jest dia-

metralnie różne od pokolenia sprzed dekady, posługuje się innymi narzędziami, funkcjonuje 

w szybko zmieniającym się świecie technologii informatycznych. Na kształtowanie się ge-

neracji współczesnych pracowników, w tym kadry zarządzającej, istotny wpływ ma sytu-

acja gospodarcza oraz społeczna danego kraju. Dynamika, zmienność oraz niepewność 

obecnych czasów sprawiają, że coraz trudniejsze jest odnalezienie swego miejsca na rynku 

pracy, który jest bardzo niestabilny. Zmiana pokolenia wiąże się nie tylko z różnicami w po-

glądach czy sposobie funkcjonowania w środowisku, ale także definiuje na nowo ścieżkę 

kariery osób młodych, które z powodu braku doświadczenia oraz gotowych wzorców za-

chowań zostały postawione w trudnej i niekorzystnej sytuacji. Firmy muszą dostosowywać 

system zarządzania zasobami ludzkimi do specyfiki rynku i potrzeb nowego pokolenia pra-

cowników. Kluczowym a zarazem najtrudniejszym zadaniem menadżera jest rozwój firmy, 

uwzględniający realne krótko- i długoterminowe cele, które trzeba konsekwentnie realizo-
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wać w niepewnych warunkach. Ten rozwój musi się wiązać z  podnoszeniem efektywności 

pracy zespołów, w tym każdego pracownika z osobna. Jednym z narzędzi, które wspomaga 

dany proces, jest budowanie ścieżki kariery poszczególnych stanowisk w zespole.

Ścieżka kariery to narzędzie służące rozwijaniu potencjału pracownika, uwzględniają-

ce jego potrzeby, umiejętności oraz predyspozycje. Musi ona równocześnie gwarantować 

zyski przedsiębiorstwa i zapewniać realizację celów wyznaczonych zespołowi. Właściwie 

zaplanowana ścieżka kariery powinna zwiększać motywację pracownika do pracy, który 

otrzymuje komunikat, że jego zaangażowanie i umiejętności zostaną docenione i zapew-

nią mu lepsze warunki pracy, zmianę stanowiska – awans, większe wynagrodzenie, nowe 

wyzwania i zadania. Ścieżki kariery mają także zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie 

zespołów pracowniczych. Pracodawcy na podstawie oceny kompetencji oraz posiada-

nych umiejętności powinni przydzielać dobrze wyszkolonych pracowników do zadań, które 

pozwolą im na dalsze doskonalenie warsztatu zawodowego, by uzyskać kolejny szczebel 

w karierze, w tym stanowisko menadżerskie97. Brak konsekwencji we wdrażaniu ścieżki 

kariery nie sprzyja efektywności oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Niestety część pol-

skich firm nadal popełnia błąd i buduje ścieżki kariery w sposób niewłaściwy i niesystema-

tyczny. Liczni polscy pracownicy oraz polskie przedsiębiorstwa są nadal na etapie uczenia 

się, ewoluują w sposób systematyczny, czerpiąc z własnych i cudzych doświadczeń98. 

Budowanie pozycji kobiet na stanowiskach menadżerskich
Liczne badania i raporty podkreślają korzyści z inwestowania w kobiety na rynku pra-

cy. Inwestycja w ich rozwój poprzez szkolenia, warsztaty i inne formy doskonalenia kom-

petencji przekłada się na progres firmy, w której pracują. Wzrost kwalifikacji wzmacnia 

umiejętności menadżerskie, zawodowe, ale także interpersonalne. Istotne jest, iż rozwój 

przedsiębiorstwa bez udziału wysoko wykwalifikowanego personelu99, w tym kadry mena-

dżerskiej, jest zadaniem trudnym, właściwie nierealnym.

Firmy polskie coraz częściej inwestują w kapitał ludzki, inicjując oraz wdrażając ścieżki 

kariery w poszczególnych branżach100. Budują możliwość awansu – np. branża HORECA 

awans od pomocnika kuchni do szefa kuchni, po kolei zdobywanie umiejętności na każdym 

poziomie pracy. Małe organizacje często jednak nie posiadają rozbudowanej struktury, 

a także zdefiniowanych ścieżek kariery. Struktura firmy jest płaska, więc nie można wyod-

rębnić listy stanowisk, które w ramach firmy mógłby pełnić pracownik. W takich przedsię-

biorstwach rozwój kariery i awansu na stanowiska menadżerskie polega na zwiększaniu 

kompetencji w ramach pełnionego stanowiska. Niekiedy dokonywane są zmiany stanowi-

ska/funkcji w ramach firmy na takim samym poziomie w hierarchii, ale wymagające innych 
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umiejętności (dzięki temu pracownik uczy się nowych rzeczy i rozwija). W polskich realiach 

często pracownik zatrudniony na danym stanowisku jest zobligowany do pełnienia innych 

funkcji, które uzupełniają konkretne zadanie. Wiąże się to z niedostateczną ilością zatrud-

nionych, brakiem jasno określonych zakresów zadań czy też podejściem zarządzających. 

Części pracowników, w tym kobietom pełniącym role menadżerskie, brakuje odpowiedniej 

wiedzy oraz umiejętności do kierowania zespołem. Brak specjalizacji, wzrostu konkretnych 

kompetencji czy pogłębiania specjalistycznej wiedzy utrudnia potencjalny awans. W ta-

kiej sytuacji, gdy ścieżka kariery jest niesprecyzowana i nie daje możliwości rozwoju, wiele 

osób decyduje się na zmianę miejsca pracy.

Odmienna sytuacja jest w dużych organizacjach. Jako przykład może służyć sieć du-

żych hoteli w sektorze turystycznym, gdzie działy HR (Human Resources) odpowiadają za 

budowanie ścieżek kariery. Są opracowane procedury, w tym także dla menadżerów, które 

pokazują, jakie są kolejne kroki awansu zawodowego. Stanowiskom przyporządkowane są 

dokładnie zdefiniowane kompetencje, jakie pracownik powinien posiadać na danym etapie.

Budowanie pozycji na stanowisku menadżerskim wiąże się z koniecznością zdobywania 

specjalistycznej wiedzy, zwiększaniem umiejętności menadżerskich, budowaniem odpo-

wiedniej postawy. Kompetencje kobiet w zakresie zarządzania są różnorodne. Jak poka-

zują badania101, kobiety często nie posiadają odpowiednich i wymaganych kompetencji do 

zarządzania zespołem, a tym samym budowania swojej pozycji w firmie. Brak umiejęt-

ności utrudnia efektywne wdrażanie zadań, strategii oraz realizację celów postawionych 

przez firmę. Kobietom trudniej zarządzać bez odpowiedniego zaplecza merytorycznego 

i technicznego. Brak odpowiednich kompetencji determinuje zarządzających do wybie-

rania autorytarnego stylu zarządzania, gdyż nieznajomość procesów i technik skutecznie 

umniejsza pozycję menadżera w zespole. Brak kluczowych kompetencji wiąże się również 

z brakiem ścieżek kariery, tj. pokazania już w momencie rekrutacji, jakie umiejętności, wie-

dza i postawa będę wymagane na stanowisku menadżerskim w danej organizacji. Tym 

samym brakuje wyznaczonych standardów, które kandydat na menadżera musi spełniać. 

Przyszły menadżer nie ma świadomości, w jakim kierunku się rozwijać, które umiejętności 

poszerzać oraz jaką wiedzę zgłębiać. Zdarza się, że wybierając szkolenie nie kieruje się 

faktyczną potrzebą, tylko tematem oraz ogólnymi informacjami, nie mając świadomości, 

jakie korzyści przyniesie kurs i czy zwiększy jego efektywność w roli menadżera.

Kobiety częściej niż mężczyźni stoją przed koniecznością pogodzenia pracy zawodo-

wej z odpowiedzialnością za wychowanie dzieci. Ta zależność jest często czynnikiem ha-

mującym kobietę, która wspina się po szczeblach organizacyjnej hierarchii. Część kobiet, 

dążąc do stanowiska menadżera oraz budując swoją pozycję, ogranicza zaangażowanie 
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w życie prywatne. Dotyczy to w szczególności branży HORECA, gdzie specyfika działalno-

ści wiąże się z dyspozycyjnością, pracą zmianową często ponad 8-godzinną oraz pracą 

w weekendy i święta102. 

Jednak, jak dowodzą badania103, pomimo braku ścieżek kariery oraz barier związanych 

z koniecznością godzenia życia zawodowego i prywatnego, skuteczność kobiet w zarzą-

dzaniu jest równie duża jak u mężczyzn. Budowanie pozycji kobiety na stanowisku mena-

dżera wiąże się jednocześnie z poświęceniem, podnoszeniem kompetencji oraz stawia-

niem sobie nowych, ambitnych wyzwań. Kobiety jako z natury jednostki ostrożniejsze, są 

mniej skłonne do podejmowania ryzykownych decyzji. Równocześnie drobiazgowa natura 

kobieca wychwytuje niuanse. Dobry menadżer to po prostu osoba identyfikująca się z fir-

mą, dla której pracuje.

Ścieżka kariery branży HORECA w Polsce. Stanowiska menadżerskie
Branża hotelarsko-gastronomiczna to obok turystyki jedna z najważniejszych gałęzi go-

spodarki w Europie, o czym świadczy generowany przez nią dochód do krajowego budżetu 

– w 2010 roku branża ta wygenerowała dla polskiej gospodarki łączną wartość dodaną rów-

ną 5,9 mld euro, co stanowi 1,7 proc. udziału w PKB. Dobra kondycja sektora HORECA ma 

fundamentalne znaczenie dla wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy i likwi-

dacji bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych, wchodzących na rynek pracy osób. W Polsce 

w branży HORECA zatrudnionych jest 411 tys. osób – 2,6 proc. ogółu zatrudnionych104. 

Zdecydowana większość pracowników decydujących się na pracę w branży HORECA za-

czyna swoją karierę od stanowisk niskiego szczebla, nie wymagających dużego doświad-

czenia. Ich zadania są stosunkowo łatwe i wiążą się z niską odpowiedzialnością. Część 

pracowników traktuje zatrudnienie w tej branży jako pracę sezonową, stąd większość z nich 

zostaje na niskim szczeblu hierarchii i nie dąży do pozycji menadżera. Jednak pozostała 

część może zbudować sobie ścieżkę kariery, poznając stopnie awansu, kwalifikację po-

szczególnych stanowisk i tym samym dobierając narzędzia służące podnoszeniu kompe-

tencji i doświadczenia zawodowego. Sektor turystyczny daje duże możliwości rozwoju.

Według raportu Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO)105 to właśnie kobiety są czę-

ściej zatrudniane w turystyce niż w innych branżach: co piąta osoba na kierowniczym sta-

nowisku w tej branży to kobieta, co w przypadku tego wskaźnika daje turystyce najlepszą 

pozycję wśród wszystkich sektorów gospodarki. Mimo dużego procentu kobiet wśród kadr 

zarządzających, najczęściej pracują one na gorszych stanowiskach (zazwyczaj związanych 

z gotowaniem lub sprzątaniem). Według raportu kobiety pracujące w sektorze przemysłu 

czasu wolnego, zarabiają ok. 10-15% mniej niż mężczyźni wykonujący tę samą pracę.
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W branży gastronomiczno-turystycznej występują typowe ścieżki kariery, które wiążą się z uzy-

skaniem stanowiska menadżerskiego. Przykładowe ścieżki kariery w branży hotelarskiej:

Recepcjonista

Pokojowa

Kelner

Specjalista
ds.marketingu

Recepcjonistka

Starszy
Kelner

Kierownik
marketingu

Kierowniczka  
recepcji

Kierownik 
sali

Źródło: opracowanie własne

Przykładowe opisy stanowisk w branży HORECA:

•  Kierownik gastronomii jest odpowiedzialny za cały pion gastronomii, tj. zarówno za re-

staurację, bar, kawiarnię, room-service, catering, jak również za kuchnię. Sporządza i kon-

troluje budżet swego działu, odpowiada za organizację pracy i szkolenia, rekrutuje nowych 

i motywuje dotychczasowych pracowników. Podlega bezpośrednio dyrektorowi hotelu.

•  Kelner, jego podstawowym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie restaura-

cji lub swojego rewiru do obsługi gości (nakrycie stołów, przygotowanie sztućców, 

szkieł i naczyń), doradzanie gościom w zakresie doboru potraw i napojów, udzielanie 

wyczerpujących informacji na temat składu potraw i sposobów ich przyrządzenia, 

przyjmowanie zamówień od gości oraz wydawanie zleceń dla kuchni, serwowanie za-
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mówionych potraw, zmiana nakryć, sprzątanie ze stołów, sporządzanie rachunków, 

inkasowanie należności.

•  Kucharz sporządza różne grupy i asortymenty potraw, ciast, napojów i deserów według 

ustalonych norm i receptur gastronomicznych. Właściwie dobiera surowce i półprodukty, 

które wykorzystuje do przygotowywania potraw, dokonuje ich jakościowej oceny i wykonuje 

obróbkę ręczną, mechaniczną i termiczną. Do czynności roboczych kucharza należy rów-

nież porcjowanie i dekorowanie przygotowywanych potraw oraz ich wydawanie. Potrawy 

powinny być tak przygotowane, aby miały estetyczny i apetyczny wygląd. Istotną czynno-

ścią pracy kucharza jest stosowanie zasad bezpieczeństwa jakości zdrowotnej żywności, 

utrzymywanie na bieżąco czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie przepi-

sów sanitarnych oraz podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. Podlega szefowi kuchni lub 

jego zastępcy, nadzoruje pracę młodszych kucharzy oraz pomocy kuchennych106. 

Awans na stanowisko kierownicze wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia, większymi 

kompetencjami decyzyjnymi, większą samodzielnością pracy, ale też większą odpowiedzial-

nością, a tym samym władzą nad podwładnymi i wywieraniem wpływu na organizację.

Budowanie ścieżki kariery w Wielkiej Brytanii
Wiele młodych osób w Wielkiej Brytanii rozpoczyna swoją karierę zawodową od zajmo-

wania najniższego stanowiska, na przykład pomocy w kuchni, bycia kelnerem czy sprzą-

tania, by po stosunkowo krótkim czasie (kilka tygodni) awansować. W Wielkiej Brytanii 

pracodawcy oferują wiele różnych kursów, które pomagają pracownikom rozwijać swoje 

umiejętności czy określać predyspozycje, które często przesądzają o awansie danej osoby. 

Ważnymi cechami dla pomyślnego rozwoju ścieżki kariery są też: szybkość adaptacji do no-

wych warunków, gotowość do pracy pod presją czasu, a także otwartość na innych, komu-

nikatywność i  umiejętności pracy w zespole. Osoby, które chcą osiągnąć sukces, nie boją 

się prosić o wskazówki. Korzystają ze wszystkich możliwości, które stwarza brytyjski rynek 

pracy. Chętnie odbywają szkolenia. Po ich ukończeniu otrzymują certyfikaty potwierdzające 

konkretną specjalizację, na przykład w gastronomii. Najbardziej znane szkolenia organizuje 

City&Guilds i BIIAB107. Honorowane są one praktycznie w każdym miejscu Wielkiej Brytanii. 

Na kursach przekazywana jest wszechstronna wiedza: osoby zainteresowane pracą w ga-

stronomii poznają pracę w kuchni, dowiadują się, jak przyrządzać kawę i drinki, ale mogą 

także dowiedzieć się, jak przebiega proces przyznawania licencji na sprzedaż alkoholu. Pra-

codawcy zatrudniający ludzi w branży HORECA dbają szczególnie o swoich pracowników, 

oferując im szeroki wachlarz szkoleń niemalże nieprzerwanie. Oczywiście szkolenia te są 

przeprowadzane w godzinach pracy, a ich uczestnicy otrzymują za nie wynagrodzenie.
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Awans i rozwój

Angielskie puby, restauracje czy kawiarnie dają szanse na szybki awans. Powszechnie 

wiadomo, że w UK w tej branży jest duża rotacja pracowników, bo większość zatrudnionych 

traktuje tę pracę jako zajęcie dorywcze czy sezonowe. Stuart Brown prowadzący londyński 

pub Cittie of York należący do sieci Samuel Smith mówi: ‘’Ci, którzy decydują się zostać na 

dłużej, wykazując się przy tym pracowitością i dobrym kontaktem z klientami lokalu, mogą 

szybko awansować’’108.

Pracownicy, którzy pragną się rozwijać, poszerzać umiejętności i wiedzę w branży ga-

stronomicznej, mogą korzystać z płatnych praktyk (apprenteship), szkoleń, kursów, wolon-

tariatu, by podnosić swoje kwalifikacje. W trakcie prowadzonych kursów można poznać 

na przykład tajniki kuchni z różnych stron świata i pracy w wielokulturowym środowisku, 

a z drugiej strony sposoby zarządzania multikulturowym zespołem. Przydać się również 

może szkolenie z podstaw bhp i obsługi klienta, czyli tzw. Barstaff Basic Hygiene&Custo-

mer Service Course. Tego typu kursy organizuje jednak większość pubów i restauracji, 

a trwają one zaledwie kilka godzin.

Wielka Brytania jest rajem dla kucharzy, baristów, barmanów czyli wszystkich osób, któ-

re pracują w branży HORECA. W samym Londynie działa kilka tysięcy pubów109. Do tego 

istnieją sieci restauracji, kawiarni i barów szybkiej obsługi. Zatrudnienie można znaleźć 

zarówno w barach szybkiej obsługi (Mc Donald’s, Burger King), sieciach restauracji (Pizza 

Express, Friday’s), kawiarniach i tzw. kanapkarniach (Starbucks, Pret a manger), a także 

w nocnych klubach, hotelach, firmach cateringowych. O angaż w jednym z gastronomicz-

nych lokali w Anglii nie jest zatem trudno. Łatwo w nich także awansować.

Sektor HORECA w UK

Sektor HORECA110 jest jednym z największych sektorów w Wielkiej Brytanii. Zatrudnia 

około 5% pracowników. Ponad połowa pracowników to kobiety, które często mają elastycz-

ne godziny pracy ze względu na to, iż muszą pogodzić obowiązki zawodowe ze sprawowa-

niem opieki nad dziećmi. Ponad połowa z nich pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Takie możliwości i elastyczność stwarza system zatrudniania w Wielkiej Brytanii. Około 

trzech na pięciu pracowników to cudzoziemcy.

Angielskie puby, restauracje, hotele chętnie zatrudniają pracowników jako tzw. trainee 

managers, czyli przyuczających się do pracy na stanowisku menadżerów lokalu. Na przy-

kład w Samuel Smith – jednym z najpopularniejszych pubów w Wielkiej Brytanii – panie 

zajmują się cateringiem, układają menu, prowadzą kuchnię i organizują imprezy okolicz-

nościowe. Panowie składają zamówienia, przyjmują pracowników, dbają o finanse. Przy-
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uczanie przyszłych menadżerów trwa od kilkunastu miesięcy nawet do kilku lat, zależnie 

od pubu. „W Samuel Smith przyjmujemy osoby z zewnątrz albo wybieramy spośród pracu-

jących do tej pory u nas w barze jako tzw. bar staff i bar support, czyli serwujących drinki, 

obsługujących kasę czy wymieniających beczki z piwem” – mówi Stuart Brown, prowadzą-

cy londyński Cittie of York. „Przyuczające się pary szkolą się zwykle w jednym pubie kilka 

miesięcy. Po tym czasie przenoszą się do innego lokalu, należącego do naszej sieci. Tam 

uczą się innych rzeczy związanych z funkcjonowaniem pubu. Jeśli się sprawdzą, już nawet 

po półtora roku mogą samodzielnie prowadzić lokal.”112 – dodaje.

W Wielkiej Brytanii uważa się, iż awans jest możliwy i zależy od umiejętności i pracowi-

tości, a nie od koneksji, urodzenia bądź działań pozaprawnych113. Ponad połowa zatrudnio-

nych traktuje własną pracę jako drogę do sukcesu. Liczy się więc jak, a nie co się robi, co 

dodatkowo podkreślane jest przez powtarzane w wywiadach przysłowie: „Żadna praca nie 

hańbi’”. Wypowiadający się podkreślają jednak, że proste i mniej płatne zajęcia to dopiero 

wstęp do dalszej kariery - jedynie środek na drodze do właściwego celu114.

Proces rekrutacji w Wielkiej Brytanii

Proces rekrutacji w Wielkiej Brytanii jest procesem stosunkowo złożonym. Jest także 

regulowany przez przepisy prawne o bezstronnej i obiektywnej rekrutacji. Większość firm 

brytyjskich prowadzi go za pomocą Job Description, Person Specification, Application 

form. Są to 3 podstawowe dokumenty w brytyjskim procesie rekrutacji. Job Description – 

jest to opis przyszłego stanowiska pracy, który umożliwia potencjalnym kandydatom zapo-

znanie się z dokładnym zakresem obowiązków, które nie mogą ulec zmianie po podpisaniu 

umowy. Jest to narzędzie, które pomaga przyszłym pracownikom określić ich zdolności na 

zasadzie „can do’’ i ‘’can’t do’’. Pomaga osobom zainteresowanym zdecydować, czy chcą 

się ubiegać o dane stanowisko i czy dana praca jest dla nich odpowiednia.

Job Description zawiera:

•  nazwę zajmowanego stanowiska wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków, 

•  rodzaj umowy (umowa o pracę, interim contract na wykonanie danej pracy – odpo-

wiednik polskiej umowy zlecenia) i godziny pracy wraz z informacją, czy są one ela-

styczne, czy nie, a także, czy dana oferta pracy może być podzielona na 2 osoby, czy 

musi być wykonywana przez jedną osobę, miejsce wykonywania pracy - w siedzibie 

czy poza nią lub praca w terenie,

•  cele i zadania oraz główne obowiązki pracownika,

•  wynagrodzenie.
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Job Description powinien opisywać pracę możliwie zwięźle poprzez określenie obo-

wiązków pracownika oraz podanie informacji na temat zajmowanego stanowiska. Zgodnie 

z prawem należy podać wszystkie informacje zgodnie ze stanem faktycznym i wymienić 

wszelkie obowiązki.

Person Specification – to określenie cech i kompetencji osoby, która będzie odpowiednia na 

dane stanowisko. Zgodnie z prawem nie wolno wykluczać osób, które mają inny kolor skóry, 

są niepełnosprawne, mają dzieci i tych, dla których angielski nie jest ich pierwszym językiem. 

Dokument określa niezbędne cechy lub kwalifikacje oraz te, które nie są wymagane, ale będą 

atutem. Umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie osoby, która stara się o dane stanowisko, 

są ściśle określone, związane z charakterem pracy i przyszłymi obowiązkami. Przy konstru-

owaniu  Person Specification należy zdecydować, czy wymagane atrybuty są „istotne” czy 

konieczne. W każdym jednak przypadku muszą być jasne, konkretne i wymierne.

•  Kryteria podstawowe - to atrybuty, które muszą być spełnione w pierwszej kolejności. 

Kandydaci muszą wykazać w aplikacji, że spełniają podstawowe kryteria dotyczące: 

kwalifikacji, umiejętności, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wymaganych 

certyfikatów. Po spełnieniu tych warunków mogą przejść do kolejnego etapu rekrutacji.

•  Kryteria pożądane - to umiejętności, wiedza lub doświadczenie, które jest przydatne lub 

niezbędne, ale kandydaci nie muszą się nimi wykazywać podejmując pracę. Wystarczy, 

że dowiodą, iż posiadają odpowiednie predyspozycje, gwarantujące, że w krótkim cza-

sie zdobędą nową wiedzę i umiejętności, bo są kreatywni, otwarci na nowe doświadcze-

nia i chętni do uczenia się (ability to learn).

Job Description wraz z Person Specification oraz aplikacja podlega publikacji. Jeśli już 

dany wakat jest ogłaszany, a kryteria raz zostały ustalone, zgodnie z prawem po publikacji 

nie wolno zmieniać kryteriów.

Komisja rekrutacyjna (3-4 osoby) podczas procesu selekcji powinna przestrzegać usta-

lonej wcześniej specyfikacji stanowiska (wymagane wykształcenie, doświadczenie i cechy 

osobowe). Nie można na tym etapie ani dodawać, ani usuwać kryteriów. Wszelkie zmiany 

mogą być podstawą do podważenia decyzji komisji i na przykład oskarżenia pracodawcy 

o dyskryminację.

Budowanie ścieżki kariery – podsumowanie
Większość firm w Wielkiej Brytanii zapewnia swoim pracownikom możliwości rozwoju 

oraz planowania ścieżki kariery115. Wielu pracowników odnosi sukces zawodowy awansując 

na przykład ze stanowiska pomocy kuchennej na leadera, a kończąc nawet jako manager 
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restauracji. Jest to możliwe między innymi dzięki szerokiemu zakresowi profesjonalnych 

szkoleń organizowanych przez brytyjskich pracodawców. Uważają oni, że inwestowanie 

w pracownika zawsze się opłaci. Dzięki dbaniu o podnoszenie kwalifikacji pracowników, 

zatrudniający wykazują troskę o rozwój pracownika, a on odwdzięcza się lojalnością wo-

bec firmy. Dzięki takiemu systemowi nawet niewykwalifikowany pracownik nabywa wiele 

umiejętności i specjalistyczną wiedzę zawodową bardzo przydatną w dalszej karierze, nie-

zależnie od tego, gdzie będzie pracował. Pracodawcy często słuchają opinii swoich pra-

cowników oraz reagują na ich potrzeby. Często także przeprowadza się anonimowe ankiety 

wśród pracowników czy spotkania personelu, których celem jest poznanie opinii na temat 

warunków pracy, atmosfery, możliwości rozwoju, satysfakcji z wykonywanej pracy i zadań. 

Pracownicy w Wielkiej Brytanii mogą zgłaszać uwagi i skargi. Każda, nawet anonimo-

wa informacja, jest szczegółowo badana i analizowana. W większości firm pracownicy 

codziennie mogą zgłaszać uwagi swoim bezpośrednim przełożonym, kierownikom dzia-

łów personalnych. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility 

- CSR)116 jest nowoczesnym sposobem zarządzania przedsiębiorstwem. Chodzi o to, że 

wielkie firmy nie mogą być skoncentrowane tylko na maksymalizowaniu własnych zysków, 

ale muszą dbać także o całe otoczenie, w którym funkcjonują. Wiele hoteli czy sieci restau-

racji stara się działać właśnie w ten sposób. Firmy zabiegają o jak najlepsze relacje z lokal-

nymi społecznościami, dbają o ekologię i angażują się w akcje społeczne i charytatywne. 

Z badań przeprowadzonych przez Fundację Komunikacji Społecznej117 wynika, że pracow-

nicy w pierwszej kolejności wymagają od prowadzących firmę przestrzegania prawa oraz 

rzetelnego traktowania swoich pracowników. Nie można bowiem uczciwie angażować się 

w działalność społeczną „na zewnątrz”, lekceważąc jednocześnie podstawowe obowiązki 

wobec swoich pracowników. Odpowiedzialność społeczna zaczyna się w firmie. Dlatego 

też w branży HORECA stosuje się wobec pracowników wysokie standardy etyczne, kierując 

się zasadą: „Traktujemy innych tak, jak sami chcemy być traktowani”.

Na tle sytuacji w Wielkiej Brytanii polscy pracownicy i polskie przedsiębiorstwa cha-

rakteryzują się odmiennym sposobem budowania ścieżki kariery. W odróżnieniu od sys-

temu brytyjskiego: specjalistycznego i bardzo konkretnego określania zarówno wymagań, 

jak i zadań dla konkretnego stanowiska (job description), w Polsce granice pomiędzy sta-

nowiskami są płynne. Brak jednoznacznie zdefiniowanych kompetencji, które pozwalają 

budować ścieżkę kariery zarówno pracownikowi, jak i organizacji. Jednakże w obu krajach 

do podnoszenia kompetencji pracowników stosuje się podobne narzędzia, tj. szkolenia, 

kursy, praktyki itp. Służy to lepszemu wykorzystaniu potencjału pracowników oraz całych 

zespołów. Niestety polscy pracownicy często obejmują stanowiska bez odpowiedniego 
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przygotowania, bez adekwatnych narzędzi oraz umiejętności. Dopiero uświadamianie po-

trzeb, ustalenie odpowiednich kompetencji na danym stanowisku, definiowanie poziomu 

swoich umiejętności oraz stanu wiedzy daje możliwość efektywnego rozwoju pracownika 

i budowania swojej kariery. Sprawne funkcjonowanie systemu ścieżek kariery da możli-

wość przyciągania do polskich firm dobrych specjalistów oraz zmniejszenia ilości nieprze-

myślanych zgłoszeń do pracy w branży turystycznej przez osoby przypadkowe, bez odpo-

wiednich kompetencji i predyspozycji. Dla HORECA zrekrutowanie dobrych pracowników 

i zatrzymanie ich w danym przedsiębiorstwie na wiele lat stanowi jedno z największych 

wyzwań. Jednym z efektywnych rozwiązań, które są możliwe do wprowadzenia w Polsce, 

jest tworzenie ścieżek kariery.
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Kobieta-szef w jednorodnym  
a mieszanym zespole.
Raport z badań.

Wprowadzenie
Płeć jest jednym z najbardziej ogólnych i podstawowych pojęć wyznaczających poczucie 

tożsamości118. Obejmuje ona wszelkie aspekty ludzkiego działania. W obszarze zawodo-

wym bycie kobietą oznacza pewien typ działania, będący sposobem wyrażania własnej 

tożsamości w sytuacji pracy. Stanowi zatem zespół atrybutów, postaw, norm, ról i zacho-

wań przypisany kobiecie (lub mężczyźnie) w obrębie szeroko rozumianej kultury , w lite-

raturze określany jako „płeć kulturowa lub społeczna”119. Jest rzeczą oczywistą, że będzie 

ona widoczna tak na poziomie rzeczywistych zachowań, jak i na poziomie społecznej per-

cepcji. Proces budowania tożsamości dotyczącej płci w kontekście organizacyjnym jest 

więc uwarunkowany dwoma zjawiskami: aktualnymi potrzebami biznesowymi organizacji, 

czyli wymaganiami zewnętrznymi oraz pewnymi zakorzenionymi kulturowo przekonania-

mi dotyczącymi płci. Proces negocjowania ról zawodowych związanych z płcią - w kon-

tekście organizacyjnym - jest stale uzgadniany pomiędzy różnymi jego indywidualnymi 

i zbiorowymi uczestnikami: pomiędzy szefami i zespołem. Jego efekty będą miały wpływ 

na kształt kultury organizacyjnej. 

 Celem niniejszego tekstu jest scharakteryzowanie dominujących stylów działania ko-

biet zajmujących pozycje kierownicze w organizacji. Są to dwa odmienne modele relacji: 

pierwszy dotyczy sytuacji, kiedy kobieta przewodzi jednorodnemu zespołowi kobiecemu, 

w drugim, kobieta - kierownik pracuje z zespołem mieszanym pod względem płci.
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Materiałem badawczym, będący podstawą tej analizy są dane uzyskane za pomocą 

kwestionariusza ankiety skierowanej do 26 kobiet kierujących różnymi zespołami (jedno-

rodnymi pod względem płci i mieszanymi), posiadających co najmniej 3 - letni staż na 

stanowiskach kierowniczych i zarządzających grupami powyżej 3 pracowników. Respon-

dentki - menadżerki zostały poproszone o ustosunkowanie się do 34 twierdzeń z obsza-

ru zarządzania: przydzielanie zadań, komunikacja, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie 

problemów, motywowanie. Swoje opinie zaznaczały na wykresie w skali od 1 do 5, gdzie 

1 oznaczało negację twierdzenia, a 5 jego akceptację. Razem ze swoimi podwładnymi (12 

członków zespołów-pracowników) oceniały również atmosferę panującą w zespole, okre-

ślając własny obraz sytuacji w grupie z wykorzystaniem skali dychotomicznej, na której 

z jednej strony znajdowało się pozytywne określenie, a z drugiej negatywne (np. przyjaciel-

ska - wroga, szerzej zobacz w materiałach źródłowych). Badania ilościowe zostały uzu-

pełnione 10 wywiadami pogłębionymi, które również dotyczyły wspomnianych wyżej kilku 

obszarów zarządzania

Kobiecy styl zarządzania
Pierwsze badania, dotyczące kobiet zajmujących kierownicze stanowiska oraz peł-

niących role przywódcze, pojawiły się stosunkowo niedawno. Dotychczasowa dominacja 

mężczyzn na najwyższych szczeblach szeroko rozumianej władzy i zarządzania doczekała 

się w literaturze odrębnej i oryginalnej terminologii120. Na określenie tej dychotomii w la-

tach siedemdziesiątych pojawiło się w Stanach Zjednoczonych określenie glass ceiling, 

tłumaczone na język polski jako „szklana podłoga”, „szklany sufit”121 czy „segregacja za-

wodowa”. Pojęcie to oznacza „niewidzialną” barierę, która uniemożliwia kobietom zajmo-

wanie wysokich stanowisk, mimo że są do tego znakomicie przygotowane. Z kolei sytuacja, 

w której niemożliwym staje się awans ze stanowisk pomocniczych na kierownicze, wynika-

jąca z faktu, iż kobiety piastujące te funkcje nie mają doświadczenia niezbędnego na wyż-

szych stanowiskach menadżerskich, nazwana została: „szklanymi ścianami”. Segregacja 

zawodowa (ang. job segregation/employment segregation; occupational segregation) to 

skoncentrowanie kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach aktywności zawodowej i za-

trudnienia ich na różnych stanowiskach, przy czym kobiety mają znacznie mniejszy zakres 

możliwości zawodowych niż mężczyźni (segregacja pozioma/horyzontalna) oraz zajmują 

niższe stanowiska (segregacja pionowa/hierarchiczna)122. 

Zgodnie z danymi GUS (II kwartał 2010) kobiety w Polsce stanowią 48,3% ogółu zatrud-

nionych123. Jedna trzecia kierowników – wszystkich szczebli – to kobiety, ale z najnowszych 

badań wynika, iż na najwyższych stanowiskach kierowniczych kobiety są wyraźnie niedo-



Kobieta-menadżer w branży HORECA 71

reprezentowane. Zgodnie z danymi z 2010r. w Polsce w zarządach firm kobiety stanowią 

7,4%124. Wyższe i średnie szczeble zarządzania w firmach są wciąż zdominowane przez 

mężczyzn (odpowiednio 78% i 58%), stanowiska prezesów lub dyrektorów generalnych ob-

sadza zaledwie ok. 2-3% kobiet. Im większe przedsiębiorstwo, tym częściej jego właści-

cielem, prezesem lub dyrektorem naczelnym jest mężczyzna. Przegląd różnych badań po-

kazuje wyraźnie mniejszy udział kobiet wśród wyższej kadry kierowniczej oraz właścicieli 

największych przedsiębiorstw i banków: krajowa elita biznesu 1993: 10,9%, regionalna elita 

biznesu 1993: 21,2%, bankowcy 1998: 26%, krajowa elita biznesu 1998: 7,7%. Na liście 100 

najbogatszych Polaków w 2008 roku, opublikowanej przez miesięcznik „Forbes”, znajdują 

się dwie kobiety: zajmująca 8. miejsce Grażyna Kulczyk (2,4 mld zł) oraz Grażyna Karkosik 

na pozycji 36. (515 mln zł)126. 

Jak wskazują powyższe dane, w polskim społeczeństwie widać wpływ stereotypowego 

myślenia o kobietach w miejscu pracy. Ukształtowany na przestrzeni wieków społeczny 

podział pracy wyznaczył określone rodzaje działalności kobietom i mężczyznom. Kobietom 

przypisano zajęcia związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowywaniem 

dzieci, mężczyznom pracę poza domem. Taki podział ról spowodował negatywne oddziały-

wanie stereotypów płciowych m.in. w sferze aktywności zawodowej, czego konsekwencją 

są dysproporcje w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn. Do takich stereotypów należą m.in.:

•  Podział zawodów na męskie i żeńskie. Hamuje on dostęp kobiet do rynku pracy i wy-

sokich stanowisk. Obok zawodów czysto męskich i zdominowanych przez mężczyzn, 

wyróżnić można także takie zawody, w których znaczącą przewagę mają kobiety. W dzi-

siejszych czasach można powoli obserwować zmiany, które oznaczają, że powoli za-

nika granica między rozróżnianiem zawodów ze względu na płeć, choć wciąż jeszcze 

wyróżniamy takie gałęzie gospodarki, gdzie zatrudniona będzie albo przewaga kobiet 

albo mężczyzn - i to znacząca.

•   Przekonanie, że menadżer to zawód typowo męski – szczególnie w krajach, w których 

mężczyźni z racji kulturowych i  społecznych byli głową i żywicielami rodziny. 

•   Przypisywanie wyłącznie męskiej części populacji cech, uznawanych do niedawna za 

niezbędne na stanowiskach kierowniczych, takich jak stanowczość, konsekwencja, ra-

cjonalizm, odwaga, podejmowanie inicjatywy, strategiczne myślenie127. 

Przyswajanie tradycyjnych ról żeńskich i męskich prowadzi do przyjmowania określo-

nych postaw w pracy, co określa się zwykle jako kobiecy i męski styl zarządzania (zwany 

też tradycyjnym). Kobiecy styl zarządzania nie ma w Polsce ugruntowanej i pełnej charak-

terystyki. Jego cechy dostrzegane są na poziomie praktycznym. Z kompleksowych badań 

Ewy Lisowskiej, dotyczących polskich menadżerek, wyłania się następujący portret kobiety 
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menadżerki: 45-letnia, dobrze wykształcona, matka dwójki dzieci, mieszkanka dużego mia-

sta. Z badań wynika, że ok. 45% badanych było jedynymi żywicielkami rodziny. Wówczas 

typowa polska menadżerka pracowała 51 godzin tygodniowo. Przeciętnie miała ok. 22-let-

ni staż zawodowy, 13-letni na stanowisku kierowniczym, a 7-letni na aktualnie wykonywa-

nym. Były to fotele prezesa i wiceprezesa128. 

Wyniki badań własnych
W badaniu brało udział 38 osób. 23,68% badanych to kobiety kierujące zespołem jed-

norodnym. 44,74 % to szefowe zespołów mieszanych. 15,79% to członkowie działów tylko 

kobiecych i 15,79% to członkowie grup mieszanych. 60% menadżerek zarządza zespołem 

liczącym od 3 do 5 osób. 21% kieruje grupą, w skład której wchodzi 6-10 osób. 65% pracuje 

w firmie prywatnej i blisko 98% ankietowanych ukończyło studia wyższe.

Badane kobiety nie odczuwają potrzeby kontroli swoich pracowników: 31,04% badanych 

musi wiedzieć, co robią jej współpracownicy. Tyle samo respondentek (31,04%) kontrolu-

je współpracowników przed upływem terminu wyznaczonego na realizację zadania, zaś 

41,38% nie widzi potrzeby, aby dokładnie wiedzieć, na jakim etapie zaawansowania jest 

praca każdego pracownika. Wierzą też, że pracownicy powinni/y sami/same rozwiązywać 

powierzone im zadania. 33,34% badanych twierdzi, że nie kontroluje poszczególnych eta-

pów pracy współpracowników - czeka na efekt końcowy. Jeśli jednak pracownik zgłosi 

potrzebę dodatkowego omówienia zleconych zadań, badane menadżerki organizują do-

datkowe spotkania - 86,2%. 37,04% badanych kobiet deklaruje, że lubi wiedzieć, co robią 

ich pracownicy (mężczyźni). Na bardzo podobnym poziomie (bo 33,34% respondentek) 

odpowiedziało, że lubi wiedzieć co robią ich pracownice. 48,28% badanych zdecydowanie 

odrzuca twierdzenie: „Wyznaczam odpowiednie zasady (czas, miejsce) kontaktu ze mną, 

inaczej stale odbywałyby się spotkania”. Jednocześnie 65,52% badanych menadżerek 

twierdzi, że „każdy kto chce się ze mną zobaczyć ma zawsze taką możliwość”. 46,43% 

badanych kobiet stwierdziło, że podejmuje decyzje kolegialnie. 44,83% respondentek przy-

znaje, że zasady są konieczne dla właściwego funkcjonowania organizacji. Jeśli ktoś ich 

nie przestrzega, należy dać mu jasno do zrozumienia, że musi je respektować - inaczej za-

panuje chaos. 34,49% kobiet- kierowników twierdzi, że nie toleruje osób łamiących zasady, 

a 75,87% nie akceptuje twierdzenia: „powtarzam moje polecenie, jeśli jest nadal podważa-

ne, mówię: „Dobrze, proszę robić, co Pan(i) chce”. 31,04% respondentek preferuje proste, 

jednoznaczne komunikaty: „Mówię wprost pracownikowi/czce: „Proszę zrobić jak mówię”. 

Jednocześnie 46,43% badanych akceptuje twierdzenie: „Pozwalam, aby pracownicy sami 

załatwiali swoje sprawy”. W zakresie motywacji 82,76% badanych kierowniczek nie wierzy, 
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że pracowników da się zmotywować. Zakładają one, że wielu zatrudnionych szuka sta-

nowisk, które wymagają tylko trochę zastanowienia i niewiele odpowiedzialności. Jedno-

cześnie 48,28% respondentek wierzy, że aby pracownicy byli zainteresowani pracą, należy 

dać im okazję do podejmowania decyzji, za które będą odpowiedzialni. 48,28% badanych 

menadżerek w umiarkowanym stopniu akceptuje twierdzenie, że: „Dla większości pracow-

ników ważniejsze jest to, ile zarabiają, niż to, co robią”.

Kobiety-menadżerki w zespołach jednorodnych  
i mieszanych pod względem płci

Około 50% respondentek zespołów jednorodnych deklaruje, że nie musi wiedzieć, na ja-

kim etapie jest praca zespołu, a 35% badanych menadżerek, w tej samie grupie sprawdza, 

czy zadanie jest zrobione. Inaczej przedstawiają się odpowiedzi menadżerek zespołów 

mieszanych. Otóż 40% spośród nich musi zdecydowanie wiedzieć, na jakim etapie pracy 

są ich pracownicy. W odróżnieniu od ich koleżanek z zespołów jednorodnych lubią też 

przypominać pracownikom o upływających terminach. 40% badanych szefowych zespo-

łów mieszanych podsumowuje pracę swoich pracowników. Tak czyni zdecydowanie mniej 

ankietowanych zarządzających grupami jednorodnymi. 

Różnice w odpowiedziach pojawią się także w kwestii pozostawiania podwładnym swo-

body i przejmowania odpowiedzialności za wykonanie zadania. Szefowe jednorodnych ze-

społów nie uważają, że ich współpracowniczki same powinny rozwiązywać problemy, zaś 

menadżerki zespołów mieszanych akceptują twierdzenie: „Pracownicy powinni sami roz-

wiązywać powierzone im zadania”. W obu badanych grupach pojawia się deklarowana go-

towość do poświęcenia czasu na dodatkowe spotkania z pracownikiem, jeśli pojawi się pro-

blem. Zdecydowana większość badanych, w obu porównywanych grupach, raz w tygodniu 

organizuje spotkania z pracownikami. Ich kontakt z zespołem nie jest jednak regulowany 

formalnie. Jest on raczej podyktowany sytuacją. Badane kobiety w obu grupach wybierają 

komunikację bezpośrednią. W przypadku zaistnienia sytuacji problemowych badane ko-

biety zarządzające jednorodnymi zespołami preferują bezpośredni, indywidualny kontakt 

z każdą pracowniczką/kiem (40%). Ich koleżanki z zespołów mieszanych, które również 

w sytuacjach konfliktowych skłonne są realizować strategię kompromisu, a nie konfron-

tacji - nie wyrażają pełnej akceptacji dla postawy indywidualnych, personalnych rozmów 

i rozstrzygnięć. W obu badanych grupach szefowe raczej nie podejmują decyzji same, choć 

nie ma tu jednoznaczności. Decyzje zapadają kolegialnie. Przy czym badane menadżerki 

działów mieszanych częściej niż ich koleżanki uciekają się do zakresu posiadanej władzy, 

podejmując decyzję: „Proszę zrobić jak mówię” (ok. 30%). Badane kobiety, które kierują 
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jednorodnymi zespołami, unikają bezpośredniego wywierania wpływu, narzucania wła-

snych pomysłów. Te zaś, które zarządzają zespołami mieszanymi, w większości przypad-

ków wyrażają akceptację dla twierdzenia: „Staram się przedstawić moje decyzje zespołowi 

tak, aby je zaakceptowali”. Respondentki – w obu grupach - w większości przypisują rację 

twierdzeniu: „Zasady są konieczne dla właściwego funkcjonowania organizacji”. Wspólnie 

podzielają również przekonanie, że „Jeśli ktoś ich nie przestrzega, należy dać mu jasno do 

zrozumienia, że musi je respektowane - inaczej zapanuje chaos”. Jednocześnie, nie akcep-

tują one twierdzeń: „Jeśli czasami pracownik łamie jakąś zasadę, lepiej przymknąć oko”, 

„Powtarzam moje polecenie, jeśli jest nadal podważane mówię: No dobrze, proszę robić, co 

Pan(i) chce”. Obie badane grupy respondentek nie odwołują swojego polecenia, ale zajmują 

umiarkowane stanowisko w kwestii jednoznacznego wydawania poleceń.

Z badań wynika, że wśród badanych nie ma różnic w sferze przekonań motywacyjnych. 

Negatywnie ustosunkowują się one do twierdzenia: „Pracowników/czek nie da się zmoty-

wować, ponieważ co do zasady szukają oni stanowisk, które wymagają tylko trochę zasta-

nowienia i niewiele odpowiedzialności”. 60 % szefowych zespołów mieszanych i tyle samo 

menadżerek działów jednorodnych uważa, że, aby pracownicy byli zainteresowani pracą, 

należy dać im okazję do podejmowania decyzji, za które będą odpowiedzialni. Podobny jest 

też rozkład wyników, w kwestii motywacji: ok. 60% jest zdania, że: „Dla większości pracow-

ników ważniejsze jest to, ile zarabiają, niż to, co robią”.

Członkowie zespołów jednorodnych pod względem płci określają atmosferę pracy, 

kształtowaną również przez osobę szefa, zdecydowanie pozytywnie, przypisując jej takie 

określenia jak: przyjacielska, nastawiona na sukces, produktywna. Tak samo korzystnie 

widzą klimat pracy członkowie zespołów mieszanych pod względem płci.

Kim jest menadżer-kobieta? - analiza wywiadów swobodnych
Brak ugruntowanych historycznie wzorców działania kobiet w roli osób pełniących funk-

cje zarządcze często nie pozwala na skrystalizowanie opinii na temat roli i zachowań pań 

– szefów. Stąd też kobiety odczuwają trudność w określaniu swojej tożsamości w świecie 

biznesu i  pełniąc rolę osób zarządzających firmą, często odwołują się do męskiego wzorca. 

W psychologii zarządzania takie zjawisko nazwano maskulinizacją kobiet na stanowiskach 

kierowniczych129. Z drugiej jednak strony, ciągle obecny społecznie jest tradycyjny model 

zachowań biznesowych, odwołujący się do tzw. „cech kobiecych”, (takich jak np.: miękkość, 

emocjonalność). Te dwa paradygmaty tworzą sytuacje zawodowe, w których męskie i kobie-

ce konfiguracje ról społecznych wydają się wzajemnie wykluczać. Bywa, że kobiety pracują-

ce w zawodach zdominowanych przez mężczyzn „zdają się być pozbawione płci”130. 
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Jak zatem zarządzają kobiety w odniesieniu do zespołów jednorodnych pod względem 

płci, a jak w odniesieniu do zespołów mieszanych, złożonych z kobiet i mężczyzn?

Spójrzmy najpierw na badania CBOS-u, które pokazują, że prawie połowa Polaków (45%) 

przyznaje, że płeć szefa nie ma dla nich znaczenia. Niemal dwie piąte (37%) wolałoby jednak 

w tej roli mężczyznę, a mniej niż jedna ósma (12%) – kobietę. Opinie na ten temat różnicuje 

płeć badanych.

Czy Pan(i) osobiście wolał(a)by mieć w pracy szefa-kobietę czy szefa-mężczynę?

Kobietę

Mężczyznę

Wszytko jedno

Trudno powiedzieć

11%
13%

40%
33%

42%
49%

5%
7%

Odpowiedzi mężczyzn
Odpowiedzi kobiet

Źródło: Opinie o kobietach pracujących zawodowo, Badania CBOS, Warszawa, sierpień 2003.

 

W niniejszych badaniach wszystkie respondentki prezentują się jako bardzo kompetent-

ne, aktywne, dbające o zespół, liderki, profesjonalistki. Oto przykład typowej odpowiedzi na 

pytanie: 

Co Pani zdaniem jest decydujące, a  co przyczynia się do sukcesu w zarządzaniu? 

Odpowiedź: Przede wszystkim kompetencje – a one nie mają płci. Ale same kompeten-

cje bez pewnego typu zdolności interpersonalnych (choć bardzo nie lubię tego określenia) 

nie wystarczą. Chodzi tu po prostu o umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i ich 

utrzymywania. (Wypowiedź menadżerki z rocznym stażem na stanowisku, kierującej mie-

szanym zespołem). 

Odpowiedź: Dobre planowanie, konsekwencja, kontrola (może bardziej monitoring bie-

żący poszczególnych projektów/zadań pracowników) przy jednoczesnym zaufaniu w de-

legowaniu zadań i odpowiedzialności, dzielenie się wiedzą. (Menadżerka od 2003 roku za-

rządzająca zespołem mieszanym).

Niemalże wszystkie ankietowane osoby określają swoje relacje ze współpracownikami 

jako partnerskie.

Na pytanie: Czy bycie kobietą - szefem jest trudne? - padają odpowiedzi na przykład 

takie: Dużo zależy od charakteru - mnie osobiście nie sprawia to problemu, jednak mam 
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koleżanki na podobnych stanowiskach, które mają różnego rodzaju rozterki z powodu swo-

jej płci. Wpływ tego, że jestem kobietą, widać jednak jasno w relacji nie z moim zespołem, 

a z moimi przełożonymi czyli kierownikami/menadżerami/dyrektorami. Kobiety wg mnie 

traktuje się inaczej niż mężczyzn, szczególnie kobiety, które mają już dzieci. Przełożeni 

zakładają, że kobieta posiadającą rodzinę nie jest dyspozycyjna, nie będzie sumiennie pra-

cować i poświęcać swego czasu na życie zawodowe, zespół, wynik finansowy, itd. Ich zda-

niem powinna się zajmować domem.

Czasami pojawiają się odpowiedzi świadczące o sytuacji przeciążenia rolą bądź konflik-

tu związanego z pełnieniem ról zawodowych i osobistych: Trudno pogodzić życie osobiste 

z natłokiem pracy i obowiązkami kierownika.

Dla niniejszego tekstu szczególnie ważne są odpowiedzi respondentek na pytanie: Czy 

bywa, że „wykorzystuje” Pani fakt bycia kobietą w sytuacji pracy? Większość responden-

tek zaprzecza, aby w pracy wykorzystywała atrybuty płci żeńskiej. Jest jednak kilka za-

ledwie odpowiedzi mówiących, że kobiecość może być elementem strategii postępowa-

nia w sytuacjach zawodowych. Oto przykłady tychże: Jasne. Zawsze. Choć jest to raczej 

czynnik dodatkowy, a nie decydujący. Po pierwsze, rozwiązując problem staram się być 

maksymalnie dobrze przygotowana i przedstawić swoje racje w sposób przekonujący, ale 

w relacjach ze „światem zewnętrznym”, od którego zależy moja instytucja, przed przepro-

wadzeniem ważnej rozmowy nie omijam fryzjera, uważnie analizuję garderobę i staranniej 

niż zazwyczaj poprawiam makijaż. Zazwyczaj pomaga to wytworzyć dobrą atmosferę na 

początku spotkania i pozostawić ogólnie dobre wrażenie. (Menadżerka od roku zarzą-

dzająca zespołem mieszanym). Inna odpowiedź: W relacji z zespołem nigdy – przynaj-

mniej nie jest to świadomie (To dobre pytanie). W relacji z moim przełożonym, klientami 

zdecydowanie tak: odpowiednie ubranie w zależności od tego, z kim się widzę. Manicure, 

biżuteria, dobre perfumy, kolorystyka… lub Mogę sobie pozwolić na bardziej serdeczny, 

otwarty stosunek do współpracowników i tym samym zwiększyć ich motywację. (4 lata 

stażu, zespół mieszany).
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 Jak Pan(i) myśli, czy kobieta zajmująca w pracy stanowisko kierownicze traci na kobiecości czy też zyskuje?

Zyskuje na kobiecości

Nie ma wpływu na jej kobiecość

Traci na kobiecości

Trudno powiedzieć

34%
24%

54%
58%

4%
9%

8%
9%

Odpowiedzi mężczyzn
Odpowiedzi kobiet

Źródło: Opinie o kobietach pracujących zawodowo, Badania CBOS, Warszawa, sierpień 2003.

Jak pokazują wcześniej przywołane badania CBOS ponad połowa ogółu ankietowanych 

(56%) sądzi, że pełnienie przez kobietę funkcji kierowniczej nie ma wpływu na jej kobie-

cość. Więcej niż jedna czwarta (29%) uważa, że kariera zawodowa zwiększa atrakcyjność 

kobiety. Zaledwie 6% ogółu twierdzi, że kobieta – szef traci na kobiecości. Płeć badanych 

różnicuje te opinie.

Wskutek dalszych zmian społecznych, politycznych i ekonomicznych w kraju kobiety 

będą miały coraz więcej możliwości stawania się menadżerkami. Można jednak przy-

puszczać, że nowe warunki, aczkolwiek sprzyjają ekspansji kobiet w przestrzeń społeczną 

(w tym również w biznes), to jednak szansę na sukces mają szczególnie te z nich, które 

w pracy połączą elementy zarządzania kobiecego i tzw. tradycyjnego męskiego. 

Między przeszłością a modernizacją – podsumowanie 
Model ról zawodowych związanych z płcią, wyłaniający się z niniejszych badań, sta-

nowi wciąż mieszaninę elementów tradycyjnych z nowoczesnymi. Owa mieszanka opinii 

i postaw wobec roli, statusu oraz tożsamości kobiety - szefa jest efektem selektywnej 

modernizacji kobiecych ról131. Menadżerki uważnie obserwują rzeczywistość, widzą me-

dialne wizerunki kobiet odnoszących sukcesy, zwłaszcza tych, które budują własne firmy 

lub pracują na eksponowanych stanowiskach i budują na tej podstawie systemy warto-

ści i zasad. Dodają do tego własne doświadczenia i marzenia, by świetnie radzić sobie 

z zarządzaniem firmą, a jednocześnie być kobietą serdeczną i ciepłą, uroczą i atrakcyjną. 

W efekcie, rozmyciu ulega nowy symboliczny model tożsamości kobiety. 

W analizowanych obszarach zarządzania: przydzielaniu zadań, podejmowaniu decyzji, 

komunikacji, rozwiązywaniu problemów, motywowaniu - różnice pojawią się jedynie w za-
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kresie pierwszego z nich. Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań: „Skuteczny 

menadżer to osoba, która łączy w sobie cechy tradycyjnie przypisywane mężczyznom (ra-

cjonalizm, zdecydowanie, pewność siebie, niezależność, wewnętrzną samodyscyplinę), jak 

i kobietom (uczuciowość, ufność, altruizm, delikatność, towarzyskość, serdeczność, komu-

nikatywność)”. 

Powyższe omówienie zagadnienia płci w kontekście podejmowania ról kierowniczych 

przez kobiety stanowi jedynie wycinek problemu dotyczącego różnorodności funkcjo-

nowania współczesnych modelów biznesowych. Spojrzenie na problemy pracy kobiet 

z perspektywy badań jest jednym ze sposobów przyczyniania się do lepszego zrozumie-

nia zależności między różnorodnością, normami wzajemności, zaufaniem kształtującym 

społeczną formę kapitału, a funkcjonowaniem społeczeństwa opartego na dychotomii płci, 

konstruowanej społecznie i kulturowo. 
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Skuteczne sposoby i narzędzia  
zarządzania zespołem
Wprowadzenie
Efektywne zarządzanie zespołem pracowników jest filarem każdej działalności. Bez wzglę-

du na rodzaj, profil czy też miejsce wykonywania prac, z procesem tym związani są ludzie 

i to od nich zależy, jaki efekt finalny otrzymamy. Jednakże zespół pracowników nie może 

istnieć bez przewodnika, który zorganizuje cały proces i pokaże kierunek działań, zmierza-

jący do osiągnięcia sukcesu. Tą osobą w wielu organizacjach jest menadżer, który stale 

wpływa na zachowania swoich pracowników – stylem pracy, postawą, odpowiedzialnością 

oraz zachowaniem przekazuje swoją wiedzę oraz doświadczenie. Styl zarządzania wybra-

ny przez menadżera bezpośrednio przekłada się na pracowników, którzy niejednokrotnie 

inspirują się zachowaniem swojego przełożonego. Skuteczny szef powinien nie tylko dążyć 

do realizacji określonych zadań, ale przede wszystkim odpowiednio stymulować podległy 

mu zespół.

Jednakże trzeba pamiętać o regule mówiącej o tym, że losy organizacji nie mogą 

zależeć od pojedynczych ludzi, bez względu na to, jak ważna jest dana osoba dla or-

ganizacji. Liczy się nie tylko dobre funkcjonowanie zespołu pracowników oraz firmy 

w momencie kierowania grupą przez danego menadżera, ale przede wszystkim to, jaka 

będzie kondycja całości po zmianie osoby zarządzającej, w jaki sposób procedury, za-

sady oraz narzędzia stosowane przez menadżera wpłyną długoterminowo na efektyw-

ność zespołu oraz rozwój firmy. Sprawdzianem doboru stylu zarządzania oraz narzędzi 

w nim użytych są zmiany w organizacji: osobowe lub związane ze zmianą celów i kie-

runków działań. Pewne sposoby są skuteczne w określonych środowiskach, jednakże, 



80 Kobieta-menadżer w branży HORECA

jeśli kierunek działań ewoluuje, powinna za tym iść zmiana systemów oraz zasad obo-

wiązujących w całej organizacji, również w zespole pracowników.

Niniejszy artykuł będzie próbą przedstawienia sposobów, zasad oraz narzędzi stoso-

wanych do skutecznego zarządzania zespołem. Co ważne, poniższe przykłady będą wy-

brane pod względem charakteru użyteczności w branży HORECA. Zostaną przedstawione 

te najważniejsze, które przysłużą się utrzymaniu efektywności zespołu po zmianie osoby 

zarządzającej tak, że nowa sytuacja nie wpłynie drastycznie na zespół. Już sam naturalny 

lęk przed zmianą jest obciążeniem dla zespołu, który może przez pewien okres być mniej 

skuteczny w działaniu, a także zagubiony. Jednakże ważne jest przygotowanie go na nie-

uniknioną zmianę oraz pokazanie kierunku działań, który upewni pracowników w ciągłości 

i zasadności konkretnych decyzji oraz przeobrażeń w organizacji.

Branża HORECA jest unikatowym, uzależnionym mocno od czynników zewnętrznych oraz 

ogólnie trudnym środowiskiem do zarządzania. Zmienność, elastyczność oraz silna rotacja 

wśród personelu utrudniają skuteczne kierowanie zespołem. Interesy i komfort pracy za-

trudnionych są często uważane za drugorzędny problem. Na pierwszym miejscu stawia się 

oczekiwania klienta, zyski, markę czy też tworzenie bogatej oferty dostosowanej do potrzeb 

rynku. O ile każdy z tych elementów można w jakiś sposób poprowadzić, korzystając z róż-

norakich narzędzi, usług czy też wytężonej pracy, o tyle zespół pracowniczy wymaga naszej 

troski przez cały czas. Należy poszukiwać odpowiednich sposobów, które będą dostosowa-

ne do konkretnego zespołu oraz miejsca, a także menadżera, który będzie nie tylko skon-

centrowany na zadaniach, zysku czy też wyniku, ale co ważne, na pojedynczych osobach 

i budowaniu odpowiednich relacji w zespole. Czynnik ludzki bezpośrednio przekłada się na 

rezultat wypracowany przez organizację oraz ocenę wystawianą przez klientów.

W zarządzaniu zespołem, podobnie jak w przypadku każdego innego aspektu zarządza-

nia, znajomość i zastosowanie samych narzędzi nie jest gwarancją sukcesu. Konieczne 

jest również stosowanie odpowiednich zasad, postawa zarządzającego, odrobina talentu 

i sztuki oraz, co jest bardzo istotne, świadomość przełożonego.

Ważne z punkty widzenia każdej organizacji jest to, aby zespół pracowników nie był 

zaniedbywany przez menadżera czy też samą strukturę. Wiąże się to z większym ryzy-

kiem niepowodzenia, które może rzutować na działalność przedsiębiorstwa. Zespół tracą-

cy motywację do działania, funkcjonujący w poczuciu niedocenienia oraz braku uznania 

wpływa na cały organizm. Coraz trudniej jest naprawić procesy, które jeden za drugim blo-

kują pozytywne zmiany. Podstawową dobrych relacji w zespole jest zrozumienie, a na to 

potrzeba odpowiedniej atencji oraz czasu, a także zasad, które będą obowiązywały w co-

dziennych relacjach.
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Trudności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w branży HORECA są związane 

przede wszystkim z:

1.  Różnym poziomem wykształcenia pracowników, szczególnie w przypadku pracow-

ników wykonujących najprostsze operacje; w dobie budowania w Polsce rynku pracy 

bardzo trudno jest ustalić kryteria realne na etapie rekrutacji, np. żeby wszystkie przyj-

mowane do pracy osoby miały minimum wykształcenie zawodowe kierunkowe.

2.  Dużą powtarzalnością i uciążliwością wykonywanej pracy, szczególnie biorąc pod 

uwagę wysiłek fizyczny oraz ergonomię stanowiska pracy, która nie zawsze jest opty-

malna.

3.  „Niedostępnością” pracowników, związaną nie tylko z ogólnymi warunkami pracy, ale 

przede wszystkim z procesem, który często „izoluje” pracownika w wykonywaniu po-

wierzonych czynności w pewnym ograniczonym lub zamkniętym obszarze.

4.  Obecnością pracowników „czasowych” z założenia, czyli osób, które są zatrudniane 

jedynie na kilka godzin lub dni w celu wykonania dodatkowych prac, wspomagających 

produkcję lub kontrolę jakości.

5.  Zrozumieniem przez pracowników wielostopniowości oczekiwań, kiedy wymaga się 

nie tylko sprawnej obsługi maszyny, ale jednocześnie jej konserwacji, kontroli jako-

ści, a nierzadko również naprawy w celu utrzymania oczekiwanego poziomu efek-

tywności.

6.  Różną wielkością i “siłą” zespołów, która jest spowodowana nie tylko poziomem doj-

rzałości grupy pracowników jako zespołu, ale również aktualnym składem osobowym 

oraz wskaźnikiem rotacji.

Zasady skutecznego zarządzania
Zasady są fundamentem profesjonalnego zarządzania, również zarządzania zespołem. 

Regulują one sposób wykonywania poszczególnych zadań oraz stosowania odpowiednich 

narzędzi, są też istotą skutecznego zarządzania zespołem pracowników. 

W zarządzaniu liczy się tylko rezultat?

Jednym z powszechnych sposobów myślenia organizacji biznesowych oraz ich me-

nadżerów jest ukierunkowanie na wynik. Wiąże się on z osiąganiem zysków, profitów czy 

też nowych rezultatów w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Wyniki są powiązane ze 

stawianiem sobie celów przez osoby zarządzające organizacją. Cele krótko- i długotermi-

nowe, które są weryfikowane w przyjętych okresach sprawozdawczych, definiują określone 

wyniki, które bardziej lub mniej odpowiadają przyjętym założeniom. Menadżerowie budu-
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jący cele dla organizacji kierują się zasadą SMART: S – specyficzny, M – mierzalny, A – ak-

ceptowalny, R – realny, T – określony w czasie. Wyniki lub rezultaty nie muszą mieć zawsze 

charakteru ekonomicznego, jednak każda organizacja potrzebuje wyników, które traktuje 

jako cel sam w sobie. Zasada, w której liczy się rezultat, dotyczy części zespołów i działań 

przez nich wykonywanych. Menadżerowie kierujący zespołami powinni zwracać szczegól-

ną uwagę, aby wyniki pracy dawały satysfakcję osobom wykonującym dane działania: nie 

sama praca, tylko wyniki tej pracy i efektywność. Dostarcza to pracownikom tak potrzebnej 

stałej motywacji, w tym zwłaszcza automotywacji oraz zadowolenia z siebie i wykonywa-

nej pracy. Jest to element kluczowy do zarządzania ludźmi i ich ciągłego motywowania do 

osiągania zakładanych wyników.

Kluczem do sukcesu jest koncentracja

Koncentracja ma wiele kluczowych znaczeń. Ważne w zarządzaniu są nie tylko rzeczy 

wielkie oraz rozbudowane, ale także małe, jednostkowe i skrupulatne działania, które po 

zsumowaniu dają odpowiedni efekt końcowy, pokazujący miarę sukcesu. Menadżerowie 

często podkreślają, że w dzisiejszych czasach organizacje opierają się na dużych projek-

tach i skomplikowanych procesach, a jednak należy skupić się na mniejszych częściach, 

które pieczołowicie potraktowane mogą przynieść większe efekty. Nie da się odnosić 

sukcesów na każdym polu działania. Im bardziej skupimy się na rzeczach małych, klu-

czowych i indywidualnych, tym większą mamy szansę na dopracowanie naszych działań, 

które składają się na realizację wyznaczonych celów. Psycholog G. A. Miller przeprowa-

dził badania na temat zasięgu kontroli, do jakiej człowiek jest zdolny. Wskazał zasadę 

Siedem plus/minus dwie sprawy na jednostkę czasu – stwierdził, że tyle mniej więcej 

rzeczy można mieć pod swoją kontrolą. Większa ilość zadań/tematów prowadzonych 

przez menadżera zmniejsza jego efektywność. W kierowaniu zespołem jest ważne, aby 

przełożony wzorowo organizował swoją pracę, a jednocześnie, aby skutecznie i umiejęt-

nie delegował zadania, pamiętając o tym, by były rozwijające, motywujące, dostosowane 

do kompetencji wykonującego, ale jednocześnie nieprzytłaczające. Zbyt duża ilość zadań 

może zablokować pewne procesy i tym samym wpłynąć na brak wyników całego zespołu 

pracowników.

Delegowanie zadań oraz kontrola powinny opierać się na następujących narzędziach:

•  Coaching, który najczęściej przybiera formę tak zwanego peer coachingu, pomiędzy 

pracownikami na równorzędnych stanowiskach, ale z różnym stażem pracy.

•  Mentoring, który opiera się na stopniowym i długofalowym szkoleniu na stanowisku 

pracy, szczególnie w przypadku integracji nowych pracowników.
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•  Ocena okresowa, uwzględniająca zarówno wyniki, jak i kompetencje pracownika, ma-

jąca formę regularnej rozmowy pomiędzy bezpośrednim przełożonym a pracownikiem. 

Jej efektem powinno być nie tylko przekazanie informacji dotyczących wyników osią-

ganych w pracy, ale przede wszystkim wspólne opracowanie indywidualnego planu roz-

woju pracownika na najbliższy okres.

•  Delegowanie zadań w sposób metodyczny, tak, aby zmotywować pracownika poprzez 

powierzanie mu odpowiedzialnych prac, a nie zajmowanie go wykonywaniem czynno-

ści zbędnych i na dodatek nie uwzględniających jego kompetencji. 

•  Grupowe rozwiązywanie problemów, które pomaga w szybkim odkryciu ich źródeł i zna-

lezieniu rozwiązań konkretnych problemów przy jednakowo wysokim zaangażowaniu 

wszystkich pracowników.

•  Rotacja na stanowiskach, będąca elementem awansu poziomego, dzięki możliwości 

poznawania specyfiki pracy na różnych stanowiskach, ale również zapewniająca wy-

kwalifikowaną i elastyczną obsadę kluczowych stanowisk w przypadku absencji.

•  Zastosowanie wspomnianych nowoczesnych narzędzi zarządzania zespołem w produkcji.

•  Podnoszenie kwalifikacji przełożonych z zakresu zarządzania - profesjonalizacja i po-

znawanie najlepszych metod.

Ważną rolę odgrywa osoba kierownika, który potrafi określić istotę konfliktu i doprowa-

dzić do jego rozwiązania. Nieporozumienia w zespole mogą mieć różne podłoża: zły dobór 

stanowiska lub roli oraz walkę o dominację, nieprawidłowo funkcjonujący system komuni-

kacji wewnątrz zespołu, sprzeczność wartości i celów, różnice ekonomiczne oraz kulturo-

we pomiędzy członkami itp. Konflikty są przeważnie destrukcyjne, ale jeśli zostaną dobrze 

pokierowane, mogą pełnić także pozytywne funkcje w organizacji, poprzez utrzymywanie 

żywotności i wprowadzanie dodatkowej energii w zespołach i całej firmie. Menadżer powi-

nien nauczyć swój zespół radzenia sobie z tego typu problemami dzięki zastosowaniu tzw. 

gier sytuacyjnych. Pokazują one schemat przebiegu i możliwości rozwiązania konfliktów, 

np. poprzez negocjacje, kompromis czy też tzw. styl integracyjny, który prowadzi do wypra-

cowania nowych wspólnych rozwiązań problemów.

Ogólnie rzecz biorąc, środowisko branży nie różni się znacząco od każdego innego, je-

żeli chodzi o dostępność i możliwość wykorzystania konkretnych narzędzi lub modeli za-

rządzania. Należy wspomnieć o tych, które nowoczesny menadżer powinien mieć zawsze 

w swojej „narzędziowni”.

Właśnie z perspektywy bezpośredniego przełożonego średniego szczebla, czyli osoby, 

która jest odpowiedzialna bezpośrednio za operacyjne, codzienne, zarządzanie zespołem, 

należy zwrócić szczególną uwagę na 4 obszary:



84 Kobieta-menadżer w branży HORECA

1. komunikacji,

2. motywowania (w szczególności pozafinansowego),

3. delegowania zadań i kontroli,

4. rozwijania zespołu (podnoszenia kompetencji).

W przypadku komunikacji najważniejszymi narzędziami są:

•  Wyznaczanie celów, głównie krótkoterminowych i średnioterminowych celów operacyj-

nych, związanych z realizacją konkretnych zadań lub elementów planu produkcji.

•  Zebrania lub meetingi - całej lub części zespołu.

•  Raportowanie według ustalonego schematu, zarówno w formie pisemnej, ustnej, jak 

również wizualnej (tablica świetlna lub biała).

•  Grupowe rozwiązywanie problemów w oparciu o narzędzia rozwiązywania problemów 

(np. diagram przyczynowo-skutkowy lub burza mózgów).

Narzędzia te powinny być zastosowane przede wszystkim w celu zapewnienia szybkie-

go przepływu informacji, w miarę możliwości w formie dwukierunkowej. 

Dobrze ugruntowana wiedza z zakresu zarządzania jest tylko podstawą i tłem dla reszty 

kompetencji menadżerskich. Menadżer musi umieć faktycznie kierować ludźmi, nie może 

ograniczyć się jedynie do teorii zarządzania, nawet jeśli byłaby ona opanowana w bardzo 

dużym stopniu. Niewątpliwie, aby stać się dobrym kierownikiem, potrzeba czasu, wiedzy 

i doświadczenia, ale na kompetencje menadżera składają się również inne elementy, tzw. 

umiejętności personalne oraz interpersonalne.

Należy tu wymienić zarządzanie czasem, ustalanie celów, skuteczne delegowanie 

zadań, motywowanie innych, rozwiązywanie konfliktów oraz bardzo wysoko rozwinię-

tą umiejętność komunikowania się. Z dobrym kierownikiem czy menadżerem łączy się 

jeszcze jedno pojęcie: jest to autorytet. Osoby, które poprzez swoje działania, charakter 

i osobowość potrafią zdobyć w zespole nieformalny autorytet (niewynikający tylko z ich 

nadrzędnego stanowiska wobec zespołu), mogą zarządzać w sposób jeszcze bardziej 

efektywny.

Jeśli grupa składa się z indywidualności, a więc osób wybitnych, wyróżniających się 

spośród pozostałych pracowników, zarządzanie nimi staje się łatwiejsze, jeśli przyjmują 

i akceptują oni autorytet swojego przełożonego. Trzeba przy tym pamiętać, że osoby okre-

ślane mianem indywidualności mają dość silne charaktery i często nie lubią podporządko-

wywać się innym (mają tendencję do rządzenia w grupie lub przeciwnie,  preferują swobodę 

w działaniu i nie lubią bądź nie potrafią dobrze pracować zespołowo).

Można z tego wnioskować, że jednym z elementów skutecznego zarządzania zespołem 

złożonym z indywidualności jest pozycja przywódcy wypracowana przez menadżera, naj-
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lepiej poparta wiedzą, umiejętnościami oraz wzbudzającym zaufanie autorytetem. Innym, 

nie mniej istotnym elementem w zarządzaniu grupą, jest wiedza o ludzkich zachowaniach 

(z pogranicza psychologii oraz socjologii).

Kolejnym istotnym elementem w zarządzaniu tego typu zespołem jest odpowiednia mo-

tywacja. Stanowi ona czynnik, dzięki któremu można osiągać znaczące rezultaty w pracy. 

Według amerykańskiego psychologa Maslowa motywacja wynika z zaspokojenia pięciu 

podstawowych, ułożonych hierarchicznie potrzeb ludzkich. Są to kolejno potrzeby: fizjolo-

giczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania oraz samorealizacji. Opierając się na tym 

schemacie, menadżer powinien zadbać o to, aby w miarę możliwości zaspokoić potrzeby 

swoich pracowników, począwszy od tych, którzy koncentrują się na potrzebach podsta-

wowych, aż do tych, którzy są indywidualnościami z dużą potrzebą samorealizacji, powo-

dującą u nich ciągłe dążenie do poprawy wyników w pracy. Ci ostatni wymagają od siebie 

coraz więcej i chętnie podejmują nowe wyzwania, co przekłada się na lepsze rezultaty. 

Samorealizacja jest więc pragnieniem wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań, 

ciągłego wzrostu zawodowego oraz indywidualnego rozwoju.

Motywować zespół oraz poszczególnych pracowników można na dwa sposoby - po-

przez zachęty materialne i niematerialne. Pierwsze to korzyści ekonomiczne, a więc płace 

i podwyżki, premie, nagrody, deputaty, ryczałty, świadczenia socjalno-bytowe oraz inne 

przywileje niewłączone do wynagrodzeń. Z kolei do niematerialnych sposobów motywo-

wania należą m.in. awanse, uznanie społeczne, udział w zarządzaniu, autonomia w reali-

zacji zadań, prowadzenie jasnej polityki kadrowej, informowanie pracowników o ich wyni-

kach i osiągnięciach oraz możliwości samokształcenia.

Motywowanie powinno opierać się na następujących narzędziach:

•  Własny przykład bezpośredniego przełożonego, który wzmacnia spójność zespołu tak-

że poprzez umiejętne stosowanie praktyk zarządzania.

•  Wyrażanie uznania, poprzez pochwały indywidualne lub w obecności całego zespołu.

•  Wynagradzanie finansowe i nagradzanie pozafinansowe, co jest niestety drażliwym 

punktem środowiska produkcyjnego, w szczególności przy określaniu poziomu wyna-

grodzenia finansowego.

•  Przekazywaniu regularnej informacji zwrotnej przez przełożonego, dotyczącej wyników 

osiąganych przez danego pracownika, co jest często utrudnione ilością innych zadań 

i obowiązków spoczywających na przełożonym średniego szczebla, ale ma „magiczne” 

działanie, podtrzymujące zapał i zaangażowanie członków zespołu.
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Wciąż powszechnie pokutuje przeświadczenie, że jedynym skutecznym motywatorem 

w przypadku pracowników najniższego szczebla są pieniądze. Jak w każdym sektorze, 

pewien poziom wynagrodzenia jest uznawany za zadowalający, ale nie oznacza to oczy-

wiście, że jest to jedyny skuteczny motywator. Atmosfera w pracy, relacje z przełożonym 

oraz zakres zadań i obowiązków, czyli głównie motywatory pozafinansowe, mają równie 

duże znaczenie.

Sztuka świadomego kierowania ludźmi polega na rozpoznawaniu ich mocnych i słabych 

stron oraz szukaniu twórczych sposobów, by zrobić użytek z czyichś talentów. W ten spo-

sób można zbudować zespół będący subtelną kompozycją umiejętności, talentów i osobo-

wości, pamiętając o konieczności jednoczesnego starannego korygowania jego słabości.

Gdy współpracownicy są pozytywnie zmotywowani i utożsamiają się z grupą - tworzą 

zgrany zespół, który może sprawnie realizować stawiane przed nim zadania. Zachęcenie 

zespołu do twórczości i pokierowanie nią może zdarzyć się tylko wtedy, gdy sami kierowni-

cy rozumieją i czują twórcze procesy.

Zarządzanie zespołem w środowisku HORECA jest niewątpliwie zadaniem pełnym wy-

zwań, ale dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi łatwo przerodzi się z nieprzeniknio-

nej dżungli w młody zagajnik. Biorąc pod uwagę to, jakie narzędzia mogą być wykorzystane 

w celu efektywnego zarządzania zespołem, łatwo jest odnieść wrażenie, że nie mają one 

w sobie nic specyficznego, odróżniającego je od narzędzi stosowanych w innych sekto-

rach. Efektywność ich zastosowania zależy jednak w tym przypadku w dużej mierze od 

świadomości i wiedzy przełożonych średniego szczebla. Istotną korzyścią z ich zastoso-

wania będzie nie tylko zadowolenie pracowników i związanie przez nich swojej kariery z fir-

mą na dłuższy czas, ale przede wszystkim wymierne wskaźniki poprawy funkcjonowania 

samej organizacji, związane z obniżką kosztów, skróceniem czasu dostawy czy poprawą 

jakości, a co za tym idzie lepszym wynikiem finansowym całej firmy. 

 



Kobieta-menadżer w branży HORECA 87

Elastyczne formy zatrudnienia –  
niewykorzystane możliwości?
Wprowadzenie
Globalizacja, szybki postęp technologiczny oraz rosnąca konkurencja sprawiają, że przed-

siębiorcy chcący pozostać na rynku i rozwijać się muszą reagować na zmiany szybko i dy-

namicznie. Bardzo pomocne w realizacji takiej strategii zarządzania są elastyczne formy 

zatrudnienia, które umożliwiają dostosowywanie organizacji pracy w firmie do potrzeb ryn-

kowych, a tym samym ograniczają koszty przy zachowaniu współpracy z wykwalifikowa-

nym personelem.

Jednocześnie alternatywne formy pracy są coraz chętniej wybierane przez samych pra-

cowników132, którzy dostrzegają w nich szansę na łatwiejsze łączenie życia zawodowego 

z prywatnym oraz realizację swoich pasji. Elastyczne rozwiązania umożliwiają pozostanie 

aktywnymi zawodowo osobom, którym tradycyjna forma zatrudnienia (umowa o pracę na 

czas nieokreślony) z różnych powodów może nie odpowiadać – matkom wychowującym 

małe dzieci, osobom opiekującym się osobami zależnymi, studentom, niepełnosprawnym, 

specjalistom w branżach o charakterze projektowym (np. informatykom, kierownikom prac 

budowlanych), osobom starszym i wszystkim innym, którzy muszą dopasować formę pra-

cy do swoich zobowiązań, własnych możliwości czy planów.

Czym tak naprawdę są elastyczne formy zatrudnienia? Czy polscy pracodawcy i pra-

cownicy nie tylko je znają, ale także skutecznie wykorzystują w praktyce? Dlaczego chwali-

my elastyczny rynek pracy w Wielkiej Brytanii? Co musimy zmienić? To pytania, które warto 

nie tylko zadać, ale także postarać się poznać odpowiedzi na nie.
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Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce
Charakterystyka i rodzaje elastycznych form zatrudnienia w Polsce

Najprościej zdefiniować elastyczne formy zatrudnienia poprzez wykluczenie, wskaza-

nie czym jest klasyczny, nieelastyczny model zatrudnienia, czyli umowa na czas nieokre-

ślony. Ten tradycyjny model opiera się na typowym stosunku pracy między pracodawcą 

a pracownikiem, w którym praca wykonywana jest na podstawie bezterminowej umowy, 

w pełnym wymiarze czasu, w stałych godzinach oraz w określonym miejscu pod nadzorem 

pracodawcy. Zatem za nietradycyjne, elastyczne, formy zatrudnienia uznaje się wszystkie 

odbiegające od powyższego wzorca. Wyróżniają się one różnym stopniem elastyczności 

w zróżnicowanych obszarach – nie tylko w zakresie czasu pracy, który jest powszech-

nie kojarzony z terminem elastycznych form zatrudnienia, ale także miejsca pracy, formy 

prawnej, na podstawie której wykonuje się pracę, wynagrodzenia, organizacji pracy oraz 

narzędzi pracy133.

Elastyczne formy zatrudnienia można starać się klasyfikować w różnorodny sposób. Na 

przykład przyjmując podział ze względu na czas pracy, wyróżnia się formy mało elastycz-

ne, takie jak umowa na czas określony czy umowa na czas wykonywania pracy; formy 

średnio elastyczne, do których zalicza się leasing pracowniczy czy job sharing; a także 

formy bardzo elastyczne, czyli przede wszystkim umowy o dzieło czy telepracę. Z kolei 

biorąc pod uwagę grupę osób, których dotyczą umowy, wyróżnia się: elastyczne formy 

pracownicze (stosunek pracy zawarty w formie umowy o pracę), elastyczne formy niepra-

cownicze (umowy, które nie podlegają przepisom prawa pracy np. cywilno-prawne) oraz 

pozostałe elastyczne formy zatrudnienia (np. samozatrudnienie)134.

Polskie przepisy posiadają różnorodne regulacje umożliwiające stosowanie elastycz-

nych form zatrudnienia, choć brak definicji terminu „elastyczne formy zatrudnienia” w pol-

skim prawie pracy135. Poniżej zostały przedstawione krótkie opisy różnych form elastycz-

nego zatrudnienia wraz z informacją o sposobie ich regulacji w Polsce136.

•  Umowa na okres próbny – umożliwia pracodawcy sprawdzenie kwalifikacji pracowni-

ka, a pracownikowi zapoznanie się z warunkami świadczenia pracy. Można ją zawrzeć 

maksymalnie na 3 miesiące, jeden raz z tym samym pracownikiem. Jej rozwiązanie na-

stępuje za porozumieniem stron w dowolnym czasie lub za wypowiedzeniem. Prawnie 

regulowana przez Kodeks pracy.

•  Umowa na czas określony – musi zostać określony termin jej trwania w momencie jej 

zawarcia. Pracodawca może podpisać z pracownikiem tylko dwie umowy na czas okre-

ślony z rzędu (o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej 

nie przekroczyła jednego miesiąca), trzecia umowa staje się umową na czas nieokre-
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ślony. Okres wypowiedzenia to 2 tygodnie w przypadku umów zawartych na dłużej niż 

6 miesięcy. Jej szczególnym rodzajem jest umowa na zastępstwo, którą zawiera się 

w celu zastąpienie pracownika podczas jego dłuższej nieobecności, ta umowa nie prze-

kształca się w umowę na czas nieokreślony, nie gwarantuje ochrony dla kobiet w ciąży, 

a jej okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Prawnie regulowana przez Kodeks pracy.

•  Umowa na czas wykonywania określonej pracy – zawierana na czas wykonania kon-

kretnego zadania, zazwyczaj w sytuacji, gdy nie sposób dokładnie określić czasu trwa-

nia zleconej pracy, np. w przypadku prac sezonowych. Można ją wielokrotnie zawierać, 

musi jednak precyzyjne określać rodzaj prac, jakie mają zostać wykonane. Nie można 

jej wypowiedzieć z wyjątkiem zwolnień grupowych, upadłości lub likwidacji pracodaw-

cy. Prawnie regulowana przez Kodeks pracy.

•  Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – wykonywane w części pełnego cza-

su pracy. Pracownik ma prawo korzystać z takich samych uprawnień jak pracownik na 

cały etat, z tym że wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

Prawnie regulowana przez Kodeks pracy.

•  Leasing pracowniczy (praca tymczasowa) – to trójstronny stosunek pracy między agen-

cją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem oraz pracownikiem tymczasowym. 

Pracodawca użytkownik nie jest stroną umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, 

pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i to na niej 

spoczywają obowiązki oraz koszty pracownicze. Maksymalny czas świadczenia pracy 

na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może być dłuższy niż 18 miesięcy w cią-

gu kolejnych 36 miesięcy. Pracodawca korzystając z usług agencji nie jest obciążony 

kosztami rekrutacji, zobowiązań kadrowo-płacowych, a przede wszystkim może szyb-

ko pozyskać pracownika, którego w danym momencie potrzebuje. Z kolei pracownik 

zatrudniony przez agencję zyskuje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego 

na różnych stanowiskach i u wielu pracodawców. Pracę tymczasową reguluje Ustawa 

z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608, 

z późn. zm.).

•  Telepraca – praca regularnie wykonywana poza zakładem pracy przy wykorzystaniu 

technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Pracodawca odpowiada za do-

starczenie niezbędnego sprzętu do wykonywania pracy, chyba że w umowie ustalono 

inaczej. Ta forma doskonale sprawdza się w takich branżach, jak informatyka, marke-

ting, księgowość, tłumaczenia czy usługi konsultingowe. Jest bardzo dobrym rozwią-

zaniem dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych poza dużymi miastami oraz kobiet 

zajmujących się wychowywaniem dzieci. Prawnie regulowana przez Kodeks pracy.
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•  Praca na wezwanie – pracownik ma obowiązek pozostawania w dyspozycji pracodaw-

cy, który może w dowolnym momencie wezwać pracownika do wykonania pracy, nie 

jest uregulowana w przepisach prawa pracy.

•  Job sharing (dzielenie pracy) – rodzaj pracy w niepełnym wymiarze czasu, do wyko-

nywania tych samych obowiązków są zatrudnione dwie lub kilka osób, które ponoszą 

łączną odpowiedzialność za wykonywane zadania. W umowie między pracodawcą 

a pracownikami określone jest ryczałtowe wynagrodzenie, wymiar czasu pracy oraz 

obowiązek wzajemnych zastępstw podczas nieobecności zatrudnionych w tej formie 

pracowników. Ta forma pracy to korzystne rozwiązanie dla osób zainteresowanych 

podjęciem pracy w niepełnym wymiarze. W Polce brak regulacji prawnej tej formy 

pracy.

•  Umowa zlecenie (umowa starannego działania) – przedmiotem tej umowy jest wyko-

nanie określonej czynności na rzecz zleceniodawcy. Zleceniobiorca może podzlecić 

stronie trzeciej wykonanie usługi. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze 

stron w każdym czasie, może być odpłatna lub nieodpłatna. Prawnie regulowana przez 

Kodeks cywilny.

•  Umowa o dzieło (umowa rezultatu) – warunkiem zaistnienia umowy jest określenie ja-

kie, dzieło ma zostać wykonane przez przyjmującego zamówienie, umowa jest odpłat-

na, musi określić rodzaj dzieła (może mieć ono charakter materialny lub niematerialny), 

termin jego wykonania oraz sposób i wysokość zapłaty. Prawnie regulowana przez Ko-

deks cywilny.

•  Umowa agencyjna – świadczenie usług pośrednictwa pomiędzy stronami umowy, wy-

nagrodzenie w formie prowizji, możliwość zawarcia na czas określony lub nieokreślony, 

agent musi być osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Prawnie regulowana przez 

Kodeks cywilny.

•  Praca nakładcza (tzw. praca chałupnicza) – forma pośrednia między umową o pracę 

a umową o dzieło, polegająca na wytwarzaniu przez wykonawcę przedmiotów z po-

wierzonego przez nakładcę materiału lub świadczeniu usług na polecenie i rachunek 

zlecającego. Wykonawca ma prawo do świadczeń pracowniczych, jednak wynagrodze-

nie otrzymuje wyłącznie za rzeczywiście wykonaną pracę. Umowa o pracę nakładczą 

może być zawarta na okres próbny, czas określony, nieokreślony oraz na czas wyko-

nania określonej pracy. Podstawową zaletą tej formy zatrudnienia dla pracodawcy jest 

obniżenie kosztów zatrudnienia, natomiast dla pracownika wykonywanie pracy bez 

konieczności wychodzenia z domu, w wybranym przez siebie czasie i tempie. Warun-

ki wykonywania pracy nakładczej uregulowane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
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z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pra-

cę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19, z późn. zm.).

•  Job rotation (praca rotacyjna) – pozwala na łączenie polityki zatrudnienia z polityką 

szkoleniową, w czasie nieobecności pracowników odbywających szkolenia, ich obo-

wiązki przejmują inne wykwalifikowane osoby, np. wcześniej przeszkolone osoby bez-

robotne. Ten rodzaj zatrudnienia jest stosowany na podstawie powszechnie obowią-

zujących lub wewnątrzzakładowych przepisów prawa, podstawą jest często umowa 

o pracę lub wyłącznie harmonogram pracy.

•  Outsourcing – stałe zlecenia świadczenia usług na zewnątrz, podmiotem zatrudnia-

jącym pracowników (na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych) wy-

konujących dane czynności jest firma zewnętrzna, która przejmuje na siebie wszelkie 

obowiązki z tym związane. Outsorcing nie jest zasadniczo regulowany przez prawo 

polskie.

•  Samozatrudnienie – pojęcie samozatrudnienia nie jest prawnie zdefiniowane, mamy 

z nim do czynienia, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 

świadczy usługi na rzecz firmy. Zasady zakładania i prowadzenia działalności w formie 

samozatrudnienia reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go-

spodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672).

Każda z przedstawionych powyżej form ma swoje zalety oraz wady, zarówno z perspek-

tywy pracodawcy, jak i pracownika. Można jednak wskazać ogólne korzyści oraz braki tych 

nieklasycznych modeli zatrudnienia. Pracodawca dzięki wdrożeniu alternatywnych form 

zatrudnienia może dostosować stan i strukturę zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstwa, 

a tym samym zmniejszyć koszty pracy związane z obciążeniami podatkowymi i składkami 

na ubezpieczenia społeczne oraz polityką kadrową firmy, a także lepiej wykorzystać poten-

cjał zatrudnionych. Przedsiębiorstwo może zdecydować się współpracę ze specjalistami 

i pracownikami z innych regionów, co często przy tradycyjnym modelu nie byłoby wyko-

nalne. Pracodawca musi się jednak pogodzić z tym, że traci część kontroli nad pracowni-

kami, częściej ich wdraża oraz ma mniejszą gwarancję dotyczącą terminowości i jakości 

realizowanych zadań. Z kolei pracownik zyskuje przede wszystkim większe możliwości 

zatrudnienia, może łączyć prace u kliku pracodawców, dostosowywać miejsce i czas od 

indywidualnych potrzeb, a tym samym łatwiej godzić ją z życiem rodzinnym. Jednocześnie 

musi zdawać sobie sprawę, z braku pewności dotyczącej stałości i ciągłości pracy, braku 

możliwości korzystania z pełnych uprawnień pracowniczych oraz braku skutecznej ochro-

ny związanej z wynagrodzeniem za pracę137.
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Poziom znajomości i zastosowania elastycznych rozwiązań na polskim rynku pracy

Zastosowanie elastycznych form zatrudnienia jest możliwe niemal w każdym przedsię-

biorstwie ze względu na różnorodność dostępnych rozwiązań. Istotnym jest jednak, aby przy 

ich wdrażaniu dokładnie przeanalizować charakter danego stanowiska pracy w kontekście 

dostępnych alternatyw i wybrać rozwiązanie, które przyniesie określone korzyści obu za-

interesowanym stronom – pracodawcy i pracownikowi138. Oczywistym jest na przykład, że 

kierowcy w firmie cateringowej nie będą mogli skorzystać z zatrudnienia w formie telepracy, 

ze względu na charakter wykonywanych obowiązków służbowych, ale pracodawca możne 

ich zatrudnić z wykorzystaniem zasady dzielenia pracy (job sharing). Niezwykle ważne są 

również preferencje osobiste zatrudnianej osoby, nie każdy bowiem umie sobie sam zorga-

nizować czas pracy, zaplanować działania i zdyscyplinować się, np. podczas wykonywania 

umowy o dzieło. Z kolei tylko osoby nastawione na współpracę z innymi, nie przywiązujące 

się osobiście do realizowanych zadań, będą dobrze się odnajdywać w systemie job sharing.

Niestety badania pokazują, że wiedza na temat elastycznych form zatrudnienia jest 

wśród polskich pracodawców i pracowników ograniczona. Według raportu PKPP Lewia-

tan139 najczęściej rozpoznawanymi elastycznymi formami są umowa o pracę na czas okre-

ślony, zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin oraz umowy zlecenia i umowy o dzie-

ło. Natomiast aż 24% badanych pracodawców i 52% pracowników nie potrafi wymienić 

żadnego rozwiązania zwiększającego elastyczność zatrudnienia. Potwierdzają to badania 

przeprowadzone w ramach projektu „Sukces Menadżerek Podkarpacia”, z których wynika, 

że aż 50% ankietowanych w ogóle nie wie o istnieniu elastycznych form zatrudnienia. Zaś 

pozostali respondenci, nawet jeżeli posiadają wiedzę na ten temat, nie potrafią dostrzec 

możliwości jej praktycznego zastosowania. 

Brak znajomości rozwiązań uelastyczniających rynek pracy przekłada się zatem na ich 

niski poziom wykorzystania. Jedyną, powszechnie stosowaną formą, jest umowa na czas 

określony, z której korzysta 76% przedsiębiorców jak wskazuje PKPP Lewiatan140. Inne po-

pularne formy to praca w niepełnym wymiarze godzin oraz zatrudnienie na umowy cywil-

no-prawne (stosowana odpowiednio przez 55% i 39% badanych przedsiębiorców). Mniej 

znane formy zatrudnienia są z obiektywnych przyczyn rzadziej stosowane, np. telepracę 

wykorzystywało jedynie 3% spośród badanych przedsiębiorstw. Znajduje to potwierdzenie 

w badaniach prowadzonych przez Centrum  Zielona Linia, według których outsourcing, sa-

mozatrudnienie, umowa agencyjna czy telepraca są stosunkowo rzadko wykorzystywane 

przez polskich pracodawców141.

Nawet te częściej stosowane formy elastycznego zatrudnienia są dostępne dla pracow-

ników na rynku polskim w ograniczonym stopniu. Brakuje na przykład ofert w niepełnym 
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wymiarze czasu pracy, podczas gdy jest to korzystne rozwiązanie dla rodziców wycho-

wujących małe dzieci, opiekunów osób chory czy dla osób starszych. Z takiego modelu 

zatrudnienia chcą też coraz częściej korzystać osoby z pokolenia generacji Y (urodzone 

w latach 1980-2000), dla których niezwykle ważne jest zachowanie równowagi między ży-

ciem prywatnym a zawodowym142. W Unii Europejskiej odsetek pracowników, którzy swoją 

podstawową pracę wykonywali w niepełnym wymiarze czasu, zwiększył się w ciągu 10 

lat z 16,0 % w 2003 r. do 19,5 % w 2013 r. Najwyższy odsetek pracowników zatrudnionych 

w tej formie w 2013 r. odnotowano w Holandii, gdzie co druga osoba pracuje w ten sposób 

(50,0 %), w Wielkiej Brytanii wyniósł 25,5% natomiast w Polsce jedynie 7,1%143. W Polsce 

problemem jest mała ilość tego typu ofert pracy, ale także obawy pracowników wynikające 

z gorszego traktowania osób zatrudnionych w takiej formie przez krajowych pracodawców 

(nieinwestowanie w szkolenia, większe zagrożenie zwolnieniem niż w przypadku pracow-

ników etatowych, mniejsze szanse na awans).

Elastyczne formy zatrudnienia w Wielkiej Brytanii
Z uwagi na specyfikę brytyjskiego rynku pracy w ciągu ostatnich 30 lat, polityka elastycz-

nych form zatrudnienia jest istotna we wszystkich sektorach, szczególnie w hotelarstwie, 

szpitalnictwie, gastronomii, w sektorze non profit. Działania mające na celu zapewnienie 

ochrony pracowników leżą w gestii pracodawcy. Istotą dyskusji w Zjednoczonym Królestwie 

jest144 to, czy obecną politykę bardzo elastycznego rynku pracy w połączeniu z aktywną po-

lityką zatrudnienia można uznać za flexicurity czy też wyłącznie za elastyczność. Powyższe 

zależy od elementów, na które kładzie się nacisk. Pracodawcy oraz rząd twierdzą, że regu-

lacje dotyczące rynku pracy oraz opieki społecznej są wystarczające, a na poparcie tej tezy 

cytują raport o niskiej niepewności zatrudnienia.

Badania rzeczywiście wskazują, że145:

a)  wzrost niepewności zatrudnienia w latach 90. XX wieku w dużej mierze dotyczył pracy 

zawodowej i quasi-zawodowej,

b)  od drugiej połowy lat 90. XX poczucie niepewności zatrudnienia zmniejszało się, co 

bez wątpienia odzwierciedla sytuację na rynku pracy.

Ponadto praca na czas określony wciąż nie jest szeroko rozpowszechniona w Zjedno-

czonym Królestwie – nawet najwyższe szacunki określają jej poziom na około 7% pracującej 

populacji. Należy jednak wskazać, że występuje zmienność sezonowa. Praca w niepełnym 

wymiarze godzin jest częściej spotykana (dotyczy około 25% pracowników) i dotyczy przede 

wszystkim kobiet i ludzi młodych. Powyższe odzwierciedla wzrost stopnia uczestnictwa ko-

biet w rynku pracy oraz wzrost liczby studentów pracujących w niepełnym wymiarze godzin. 
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W przypadku obu wymienionych grup, praca na niepełny etat jest najczęściej aktywnym wy-

borem. Krytycy obecnych rozwiązań twierdzą, że wiele może jeszcze zostać zrobione w celu 

wzmocnienia przepisów dotyczących konsultacji i negocjacji z pracownikami podczas re-

strukturyzacji przedsiębiorstw. Wskazuje się również, że elementy przymusu powinny zo-

stać usunięte z systemu opieki społecznej oraz że należałoby szczegółowo przeanalizować 

wpływ elastyczności rynku pracy na równouprawnienie płci.

Stwierdza się ponadto, że Wielką Brytanię wciąż czeka długa droga, zanim będzie w sta-

nie osiągnąć poziom świadczeń związanych ze szkoleniami występujący w innych krajach 

UE147. W tej sprawie rząd zdecydował o uznaniu wielu z rekomendacji zawartych w raporcie 

Leitch Review, który dąży do znacznej poprawy wielu aspektów szkoleń zawodowych.

Flexicurity określić można jako zintegrowaną strategię równoczesnego zwiększania 

elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy148. Jak dalej pisze Komisja Europejska w swo-

im komunikacie „Celem modelu flexicurity jest zagwarantowanie obywatelom UE wysokie-

go poziomu pewności zatrudnienia, tzn. możliwości szybkiego znalezienia pracy na każ-

dym etapie życia zawodowego i dużych szans rozwoju zawodowego w warunkach szybko 

zmieniającej się gospodarki. Celem jest również zadbanie o to, aby zarówno pracownicy, 

jak i pracodawcy w jak największym stopniu skorzystali z możliwości, jakie daje globali-

zacja. Dzięki temu model flexicurity sprawia, że bezpieczeństwo i elastyczność wzajemnie 

się wspierają”149. Koncepcja flexicurity jest właśnie propozycją kojarzenia elementów obu 

porządków: liberalnego (elastyczność rynku pracy) i socjalnego (bezpieczeństwo socjalne) 

i jest oparta na szukaniu korzyści obu stron stosunków pracy150.

Rodzaje elastycznych form zatrudnienia w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii istnieje kilka rodzajów form zatrudnienia, które uważane są za ela-

styczne. Pomagają osobom, które chcą podjąć pracę dopasować ją do stylu życia, na przy-

kład bycia mamą dziecka, które jeszcze nie podlega obowiązkowi edukacji (poniżej 5 roku 

życia). Poniższe opisy prezentują poszczególne formy, a nie ich skodyfikowanie w ramach 

przepisów151.

•  Job sharing (dzielenie pracy) – ma miejsce w sytuacji, kiedy na jedno stanowisko pracy 

zatrudnia się więcej niż jedną osobę. Pracownicy dzielą się między sobą obowiązkami, 

zadaniami i wynagrodzeniem. Specyficzną odmianą dzielenia pracy jest zredukowa-

nie godzin pracy, co też jest możliwe, jeśli sytuacja danego pracownika tego wymaga. 

Wniosek składa się na piśmie. Powodem może być nie tylko sytuacja rodzinna, ale także 

na przykład chęć podnoszenia kwalifikacji (szkoła, studia, kursy, które mogą kolidować 

z czasem pracy).
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•  Kontraktowanie pracy – polega na krótkoterminowym kontraktowaniu pracy, jest odpo-

wiednikiem polskiej umowy zlecenia, może dotyczyć pracy chałupniczej lub pracy, któ-

ra ma za zadanie osiągnięcie konkretnego celu, na przykład przeprowadzenie ankiety 

wśród 100 osób czy zebrania konkretnych danych, zorganizowania konkretnych zajęć, 

zorganizowania na przykład eventu. Chodzi tutaj głównie o zadania, które wykonuje się 

w niepełnym wymiarze czasu.

•  Leasing pracowniczy – polega na wynajmowaniu pracowników. W Polsce leasing pra-

cowniczy nazywany jest pracą tymczasową lub pracą przez agencję.

•   Nieodpłatne wypożyczanie pracowników – firma, np. w momencie przestoju, oddaje 

(czasowo) pracownika do dyspozycji innego pracodawcy. Istnieje także możliwość za-

warcia tymczasowej umowy z nowym pracodawcą.

•  Praca na czas określony – praca na czas określony jest świadczona na podstawie ter-

minowej umowy o pracę (fixed term contract). Czasami zdarza się tak, że nie ma moż-

liwości wypowiedzenia umowy przed jej zakończeniem przed żadną ze stron. Ważne 

jest, aby dokładnie czytać umowy i w razie wątpliwości zgłosić zastrzeżenia na piśmie. 

Brytyjczycy, w szczególności kobiety, są świadomi swoich praw i nie boją się zgłaszać 

sprzeciwu lub prosić o zmiany w kontrakcie. 

•   Praca na wezwanie – pracownik jest wzywany przez pracodawcę w przypadku zapo-

trzebowania na świadczenie pracy, przy czym cały czas pracownik pozostaje w pełnej 

gotowości świadczenia pracy. Jest to w szczególności praca przez agencję, gdzie pra-

cownik jest najmowany i delegowany w dane miejsce. Praca przez agencję charaktery-

zuje się tym, że jest ona zmienna i każdego dnia pracownik może być wysyłany w inne 

miejsce w celu wykonania innej pracy za różną stawkę. Jest to najbardziej popularny 

rodzaj pracy wśród Polaków w Wielkiej Brytanii, szczególnie tych, którzy przyjechali nie-

dawno.

•  Praca na zastępstwo – zatrudnienie tymczasowe w celu zastąpienia danego pracowni-

ka na przykład na czas choroby czy urlopu macierzyńskiego,

•  Praca w domu – jest to forma zatrudnienia, w której praca jest wykonywana nie w zakła-

dzie pracy, a w domu pracownika, na przykład może to być obsługa strony internetowej 

czy prowadzenie badań, prowadzenie działań marketingowych. Zazwyczaj tego typu 

działania nie wymagają obecności pracownika w firmie, a pracodawcy nie mają z tym 

problemu. 

•  Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest to praca krótsza niż wynosi podsta-

wowy wymiar pełnego czasu pracy dla danego zawodu (zazwyczaj jest to 40 godzin). 

W Wielkiej Brytanii pracownicy pracują nawet od godziny do dwunastu godzin na dobę. 
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Godziny zatrudnienia są elastyczne i nie ma raczej problemu ze znalezieniem pracy, by 

pogodzić życie rodzinne i zawodowe.

•   Samozatrudnienie – forma zatrudnienia związana z prowadzeniem działalności go-

spodarczej przez daną osobę i świadczeniem w ramach owej działalności, w ramach 

długoterminowej umowy, usług dla podmiotu gospodarczego. Pracodawcy często na-

wiązują współpracę z osobami samozatrudnionymi. Często dzieje się tak na wniosek 

wykonawcy usługi czy zlecenia.

•   Telepraca – praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną.

Wielka Brytania: Uelastycznienie czasu pracy i zakaz dyskryminacji ze względu na wiek152 

Wielka Brytania wprowadziła przepisy prawne dotyczące elastycznych form zatrudnie-

nia. Obok tych przepisów zostały także uzupełnione poprzednie i wprowadzono nowe re-

gulacje zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, kolor skóry, fakt bycia rodzicem 

w miejscu pracy. Szanuje się prawo rodziców do zajmowania się dziećmi w odpowiednim 

dla nich czasie. Od kwietnia 2003 roku rodzice z dziećmi poniżej 6 roku życia (18 roku ży-

cia w przypadku dzieci niepełnosprawnych) mają prawo domagać się elastycznego czasu 

pracy. Przepisy pozwalają rodzicom na zmianę godzin pracy i dostosowanie pracy tak, by 

mogli zajmować się dziećmi, odbierać je ze szkoły, zaprowadzać do szkoły, sprawować 

opiekę, kiedy są chore. 

W 2006 roku weszła w życie ustawa o pracy i rodzinie (Work and Families Act), która 

zwiększa prawo opiekunów czy rodziców do wolnego czasu od pracy wtedy, kiedy pra-

cownicy potrzebują go najbardziej. Ustawa ta także obejmuje zasiłki dla rodziców czy 

opiekunów, rozszerza dostęp do zasiłków macierzyńskich i adopcyjnych, daje pracującym 

ojcom prawo do dodatkowych urlopów wychowawczych (z których część może być płat-

na), wprowadza przepisy ułatwiające pracodawcom zarządzanie urlopami i płacami oraz 

planowanie ich z większą dokładnością. Ponadto dąży się do poprawy komunikacji między 

pracodawcą i pracownikiem podczas urlopu wychowawczego. W październiku 2006 roku 

rząd wprowadził przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na wiek153.

Od kwietnia 2007 roku prawo do żądania elastycznego czasu pracy rozszerzono na oso-

by opiekujące się dorosłymi. Wiele osób w Wielkiej Brytanii zajmuje się starszym rodzeń-

stwem, rodzicami, dorosłymi dziećmi – mowa tu o osobach, które są na przykład niepełno-

sprawne i drugi dorosły jest im niezbędny do normalnego funkcjonowania. Takie osoby są 

opiekunami prawnymi osób, które wymagają opieki.



Kobieta-menadżer w branży HORECA 97

Wielka Brytania: Flexicurity i porozumienie partnerów społecznych153 

Wielka Brytania posiada jeden z najbardziej elastycznych rynków pracy w Unii Europej-

skiej. W przypadku zwolnień pracodawca musi spełnić pewne obowiązki wobec indywidual-

nych pracowników. Pracownicy są chronieni przed niesprawiedliwym zwolnieniem, ponieważ 

przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek udowodnienia, że selekcja i procedura zwol-

nienia są uczciwe. Jeżeli proces redukcji zatrudnienia zostanie uznany za niesprawiedliwy 

przez Trybunał Zatrudnienia, pracownik może domagać się przywrócenia na stanowisko lub 

rekompensaty. Rodzice z małymi dziećmi (lub starszymi dziećmi z niepełnosprawnością) 

mają prawo żądać elastycznego czasu pracy. Brytyjski Urząd Statystyczny poinformował155, 

że stopa bezrobocia w kwietniu 2014 roku wynosi 6,9 proc. Bezrobocie na Wyspach spada 

- we wrześniu 2013 roku bez pracy pozostawało 7,1 proc. populacji, rok wcześniej 7,9 proc. 

W perspektywy roku wzrosły także płace na Wyspach o 1,7 proc. Dla porównania w Polsce 

stopa bezrobocia w marcu 2014 wynosiła 13,5 proc.

Elastyczne formy zatrudnienia z perspektywy brytyjskiego pracodawcy

Brytyjscy pracodawcy dostrzegają problemy, z którymi borykają się czynni zawodowo 

rodzice na rynku pracy, dlatego właśnie stosują elastyczne formy zatrudnienia. Jest wiele 

powodów, które przekonują pracodawców do tego, aby dać pracownikom swobodę w wy-

borze czasu czy miejsca pracy. Nie ma to jednak związku z przepisami prawa, które stoją 

w tej kwestii po stronie pracowników. Pracodawcy już wcześniej, zanim te kwestie uregu-

lowano prawnie, dawali swoim podwładnym znaczącą swobodę.

Powszechnie uważa się, że elastyczne formy zatrudnienia optymalizują wykorzystanie na-

rzędzi pracy, wydajność pracy, lojalność pracowników, zmniejszają ilość zwolnień lekarskich, 

zwiększają zaangażowanie w powierzone obowiązki, zwiększają kreatywność pracowników, 

poprawiają atmosferę w pracy, zwiększają innowacyjność, pozwalają na podnoszenie kompe-

tencji. Wzrasta rozwój pracowników, chętniej podejmują oni samokształcenie, chętniej zakła-

dają rodziny, szybciej wracają do pracy na przykład po urlopie macierzyńskim, zmniejsza się 

stres związany z pogodzeniem sytuacji rodzinnej i zawodowej, pracownicy częściej identyfi-

kują się z firmą i jej założeniami, zasadami.

W Wielkiej Brytanii powszechnie uważa się, że pracownicy potrzebują wolności w wybo-

rze, elastyczności i tzw. „kariery bez granic”, czyli częstej zmiany pracy i nieograniczonych 

możliwości, co dają im właśnie nietypowe formy zatrudnienia. I nie chodzi o to, aby dere-

gulować rynek pracy, ale aby uelastycznić regulacje i dostosować je do aktualnych potrzeb 

na rynku tak, jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii. Pracodawcy, którzy niejednokrotnie 

utożsamiają się ze swoimi pracownikami (też na przykład są rodzicami, mają dzieci niepeł-
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nosprawne, opiekują się osobą dorosłą) są zainteresowani rozwiązaniami, które mogłyby 

wspierać pracowników w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Brytyjscy pracodawcy 

są świadomi świadomi korzyści, jakie ich przedsiębiorstwo mogłoby odnieść lub już odnosi 

dzięki elastycznym formom zatrudnienia. Jako jedną z największych zalet takiego rozwią-

zania wskazują efektywne wykorzystanie czasu pracy oraz obniżenie kosztów związanych 

z zatrudnieniem.

Niewykorzystane możliwości?
Polacy doceniają i chwalą elastyczność rynku pracy w Wielkiej Brytanii, dopatrując się 

w nim sukcesu brytyjskiej gospodarki. Pracując na Wyspach Polacy dostrzegają korzyści 

wynikające z takiej formy zatrudnienia, jednocześnie podkreślając, że będąc pracownikiem 

tymczasowym nie stają się „pracownikami drugiej kategorii”, nie są traktowani tak jak 

w kraju. Nie są jednak przekonani, że w Polsce uelastycznienie rynku pracy w takim stopniu 

jak w Wielkiej Brytanii sprawdziłoby się. Obawiają się, że prowadziłoby ono do większego 

wykorzystywania pracowników156. W kraju elastyczne formy zatrudnienia są niedoceniane, 

a często wręcz negatywnie odbierane. Wynika to głównie z historycznego przyzwyczajenia 

do sztywnych form zatrudnienia i systemu pracy etatowej, ale także problemów z uzyska-

niem kredytów czy niższym wygrodzeniem dla osób korzystających z takich rozwiązań157.

Tymczasem elastyczne formy zatrudnienia niosą wiele korzyści, zarówno po stronie 

pracodawcy, jak i pracownika. Stanowią przede wszystkim atrakcyjne rozwiązanie dla osób 

wkraczających na rynek pracy oraz marginalizowanych grup społecznych, przyczyniając 

się tym samym do wzrostu zatrudnienia. Mogą być także z sukcesem stosowane, co poka-

zuje funkcjonowanie brytyjskiego rynku pracy.

Polskie przepisy przewidują różne formy elastycznego zatrudnienia, sukcesywnie są 

również wprowadzane zmiany wspierające stosowanie nowych rozwiązań i uelastycznianie 

polskiego rynku pracy. Od sierpnia ubiegłego roku polscy przedsiębiorcy mogą korzystać 

z rozwiązań ułatwiających uelastycznienie czasu pracy. Do wyboru mają dwie możliwości. 

Pierwsza polega na wydłużeniu okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy i tym 

samym pozwala dostosowywać pracę pracowników do bieżących zamówień. Oznacza to, 

że na przykład w sezonie dla danej branży, gdy jest najwięcej zamówień, pracownicy będą 

mogli pracować dłużej, co zostanie zrekompensowane dłuższym wypoczynkiem w czasie 

przestoju. Natomiast druga opcja umożliwia wprowadzenie ruchomego czasu, dzięki któ-

remu pracownicy mogą rozpoczynać pracę w różnych godzinach w poszczególne dni ty-

godnia lub pracować w określonym przedziale czasu i sami decydować o której rozpoczną 

pracę158. Wprowadzone przepisy umożliwiają wzrost elastyczności, jednak kładą zbyt mały 
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nacisk na bezpieczeństwo, zatem są tylko częściowo zgodne z ideą flexicurity. Dlatego 

istotnym jest, aby w przyszłości polski ustawodawca wprowadził zmiany również w tym 

zakresie.

Do skutecznego wykorzystania elastycznych form zatrudnienia jest jednak przede 

wszystkim niezbędne zrozumienie przez obie strony, pracodawców oraz pracowników, 

że elastyczność nie jest zjawiskiem negatywnym, które musi prowadzić do braku kontroli 

z jednej strony oraz braku bezpieczeństwa z drugiej. Konieczne jest dostrzeżenie, że może 

stać się ona szansą na zbudowanie modelu współpracy odpowiadającego na potrzeby za-

równo przedsiębiorcy, jak i zatrudnionego oraz sposobnością do rozwoju, wzrostu moty-

wacji i satysfakcji oraz efektywności159. Ważne jest jednak, żeby opierała się na wzajemnym 

zaufaniu oraz szacunku.

W chwili obecnej polscy pracodawcy oraz pracownicy ostrożnie traktują elastyczne roz-

wiązania w obszarze zatrudnienia, zwłaszcza te mniej rozpowszechnione. Jednak z cza-

sem, z uwagi na zmiany zachodzące na rynku oraz coraz większy nacisk na potrzebę go-

dzenia pracy z życiem prywatnym, wydaje się, że elastyczne formy zatrudnienia znajdą 

szersze zastosowanie.
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Kobieta sukcesu. Model kompetencji 
menadżerek na rynku pracy.  
Wyniki badań 

„Nic nie jest trwałe oprócz zmiany”.

Heraklit

XXI wiek przyniósł istotne zmiany społeczne i ekonomiczne. Dostęp do informacji, glo-

balizacja, wejście do Unii Europejskiej dały początek wielu zmianom, których do dzisiaj 

jesteśmy świadkami. Takie podejście wymusza na organizacjach wprowadzenie zmian 

w systemie zarządzania. Jedną z cech charakterystycznych, odnoszących się do dzisiej-

szego biznesu, jest zgodność opinii o wzrastających wymaganiach wobec menadżerów. 

Organizacje dbające o stały rozwój swoich pracowników przynoszą większe zyski. Jest to 

efekt budowania organizacji opartej na kompetencjach, które określamy jako zdolności do 

wykorzystywania wiedzy i umiejętności służących efektywnemu pełnieniu roli menadżera. 

Wszystkie umiejętności menadżerskie mogą być kompetencjami, gdy są efektywnie wy-

korzystywane160. Innymi słowy, kompetentny menadżer to pracownik, który poprzez budo-

wanie odpowiednich postaw i dzięki szczególnym cechom charakteru potrafi umiejętnie 

i z pożytkiem wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, jednocześnie budując i rozwijając 

kompetencje w swoim zespole. Poziom kompetencji zależy od posiadanej wiedzy, na którą 

składają się już wcześniej wspomniane w tej publikacji: motywacja, zdolności osobiste, 

doświadczenie, kwalifikacje.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych 

wśród kobiet - menadżerek. W Polsce poziom aktywności zawodowej wśród kobiet nie 
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przekracza 50%. To przeciętna średnia w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej. Pracują-

ce w Polsce kobiety są lepiej wykształcone niż pracujący mężczyźni, a mimo tego rzadziej 

zajmują stanowiska kierownicze. W województwie podkarpackim, gdzie realizowany jest 

projekt „Sukces Kobiet Podkarpacia”, kobiety stanowią tylko 32% najwyższej kadry kierow-

niczej.

Wielka Brytania w odróżnieniu od Polski skuteczniej radzi sobie z problemami, które 

najczęściej dotykają Polek: brak odpowiednich kwalifikacji, nieadekwatna oferta szkoleń, 

brak świadomości potrzeby podnoszenia kompetencji interpersonalnych, zawodowych, 

samorealizacji, umiejętności godzenia życia zawodowego z prywatnym. Taka sytuacja 

wymaga systemowych zmian, dlatego do współpracy w badaniach zaprosiliśmy partnera 

z Bradford w Wielkiej Brytanii. W oparciu o międzynarodowe doświadczenie opracowali-

śmy badania, których wyniki prezentujemy poniżej. 

Obszarem naszych badań objęliśmy sektor branży HORECA. Sektor, w którym z jednej 

strony zatrudnienie kobiet jest zdecydowanie wyższe niż w innych branżach, z drugiej zaś 

sektor, w którym budowanie ścieżki kariery jest niezwykle trudne. W przygotowanej i skie-

rowanej do menadżerek dwujęzycznej (j. polski i j. angielski) ankiecie zapytaliśmy kobie-

ty o kluczowe ich zdaniem kompetencje oraz o to, jakich umiejętności im brakowało, gdy 

obejmowały pierwszy raz stanowisko menadżera. 

Badania zostały przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy z nich to wywiady po-

głębione z menadżerkami wyższego szczebla przeprowadzone zarówno w Polsce, jak 

i w Wielkiej Brytanii. Pobyt studyjny w Bradford zaowocował ponad 20 spotkaniami z ko-

bietami, które zarządzają na co dzień zespołem pracowników bądź kierują swoim bizne-

sem. W Polsce wywiady pogłębione to około 8 spotkań z kobietami prowadzącymi swój 

biznes od wielu lat.

Druga część badań to ankiety przeprowadzone internetowo oraz w wersji papierowej. 

W sumie wysłano około 400 zaproszeń na badania, pozytywnie odpowiedziało 135 kobiet. 

Ponad połowa badanych (56%) deklaruje swoje doświadczenie w roli menadżera od ponad 

4 -5 lat. Sposób badania, który został wybrany, nie polegał jedynie na zadawaniu zamknię-

tych pytań, ale dawał również możliwość udzielenia odpowiedzi w odniesieniu do zdoby-

tego doświadczenia. W naszych badaniach weryfikowaliśmy kompetencje, które w sposób 

znaczący mają wpływ na zarządzanie organizacją oraz takie, które są poszukiwane wśród 

naszych respondentek. 
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Raport z badań
W ankiecie zadano 9 pytań. Wśród nich pojawiły się pytania o charakterze zamkniętym, 

jak i otwartym. 

Które z wymienionych umiejętności i cech powinna posiadać Pani zdaniem menadżerka? (Proszę zaznaczyć pięć 
najbardziej istotnych umiejętności)

Umiejętności informatyczne
Samokształcenie

Intuicja
Umiejętność łączenia pracy zawodowej z życiem prywatnym 

Zarządzanie sobą
Pewność siebie

Umiejętność zawierania partnerstwa i tworzenia sieci kontaktów
Zdolności analityczne

Elastyczność
Zdolność przekonywania do swojej wizji

Asertywność
Umiejętność pracy zespolowej

Kreatywność
Umiejętność komunikowania

Odpowiedzialność
Łatwość podejmowania decyzji

Umiejętności negocjacyjne
Umiejętność motywowania pracowników

Umiejętność planowania i zarządzania zasobami ludzkimi 78,33%
56,67%

44,17%
40,83%

33,33%
33,33% 
32,50%

30,00%
21,67%

17,50%

17,50%
15,00%

14,17%
13,33%

10,83%
9,17%

8,33%
7,50%

1,67%

Wykres 1.

Spośród katalogu umiejętności ankietowane zaznaczyły obszary, które mają dla nich 

największe znaczenie w zarządzaniu. Analizując powyższe wskazania można stwierdzić, 

że wybrane umiejętności stanowią odzwierciedlenie katalogu podstawowych kompetencji 

prezentowanych w literaturze takich jak: umiejętność planowania i zarządzania zasobami 

ludzkimi (78,33%), umiejętność motywowania pracowników (56,67%), umiejętność nego-

cjacji (44,17%), łatwość podejmowania decyzji (40,83), odpowiedzialność (33,33%), umie-

jętność komunikowania (33,33%). Aż 78% pań zaznaczyło umiejętność zarządzania zaso-

bami ludzkimi jako jeden z kluczowych elementów niezbędnych do zarządzania własną 

organizacją. Warto zauważyć, że motywowanie jest drugim istotnym elementem zarządza-

nia, 56% ankietowanych zaznaczyło tę umiejętność jako niezbędną w kierowaniu zespołem 

i organizacją. 
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Jakie umiejętności ułatwiają Pani pracę na stanowisku menadżerki?  (Proszę wymienić 5 cech, gdzie 1 to umiejęt-
ność najbardziej ceniona)
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Wykres 2.

Pytanie miało charakter otwarty. Panie, opierając się na własnych doświadczeniach za-

wodowych, wymieniały najważniejsze ich zdaniem umiejętności, które ułatwiają im pracę 

na stanowisku menadżerki. Zarządzanie zasobami ludzkimi znalazło się tu dopiero na 3. 

miejscu, podczas gdy w pytaniu poprzednim wskazano je jako zdecydowanie najważniej-

szą umiejętność w zarządzaniu organizacją. Motywacja, również wymieniona jako jedna 

z kluczowych, tutaj znalazła się na miejscu 6. Panie w pierwszym rzędzie stawiają na ko-

munikację i pracę zespołową, a dopiero później na planowanie, motywowanie i organizację. 

Można stwierdzić, że takie wskazania wynikają z indywidualnych doświadczeń, które są 

nieco różne od teorii, o którą pytano w pytaniu pierwszym. Dodatkowo na podkreślenie 

zasługuje fakt, że ankietowane wskazały komunikację jako najważniejszą umiejętność na 

stanowisku menadżera. To ona, świadomie stosowana, pozwala budować pracę zespoło-

wą, która w dalszej kolejności przyczynia się do dobrego zarządzania i planowania.

Którą z poniższych funkcji procesu zarządzania wykonuje 
Pani najlepiej w swojej pracy? (Proszę zaznaczyć maksymal-
nie 2 odpowiedzi) 

organizowanie kierowanie 
ludźmi

planowanie
i podejmowanie

decyzji

kontrolowaniekierowanie 
ludźmi

planowanie
i podejmowanie

decyzji

kontrolowanie organizowanie

Która z poniższych funkcji procesu zarządzania wymaga 
u Pani dalszego doskonalenia? (Proszę zaznaczyć maksy-
malnie 2 odpowiedzi) 

69,17% 53,33%
63,33% 47,50%

32,50%
33,33%

20,83% 12,50%

Wykres 3. Wykres 4.
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W pytaniu 3. i 4. ankietowane poproszone zostały o wymienienie dwóch najważniejszych 

ich zdaniem funkcji procesu zarządzania, z którymi radzą sobie najlepiej oraz tych, które po-

winny doskonalić. Wyniki pokazują, że mocnymi stronami ankietowanych jest organizowa-

nie (69%) oraz planowanie i podejmowanie decyzji (63%). Natomiast kontrolowanie zostało 

uznane za najsłabszą stronę menadżerek. Tylko 20% z ankietowanych oznaczyło tę kom-

petencję jako wykonywaną najsprawniej. Zaskakująco nisko respondentki oceniają swoją 

umiejętność kierowania ludźmi (32%).

Obejmując aktualne stanowisko kierownicze, jakiej wiedzy i umiejętności brakowało Pani jako osobie zarządzającej?
Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi w każdym obszarze (maksymalnie 3 odpowiedzi jako tzw. kompetencje prio-
rytetowe – pierwszego wyboru). 

Luki kompetencyjne w obszarze planowania:

zarządzanie 
czasem

identyfikacja 
problemów

planowanie 
prac zespołu

wyznaczenia 
celów

znajdowanie 
i proponowanie 

rozwiązań

inne

49,17%

33,33%

27,50% 26,67% 25,83%

10,00%

Wykres 5.

Luki kompetencyjne w obszarze organizacji:

 

umiejętność 
egzekwowania 
realizacji zadań

umiejętność 
delegowania 

zadań

zarządzanie 
budżetem

umiejętności 
negocjacyjne

zarządzanie 
komunikacją 

w zespole

zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi 

i rzeczowymi

inne, jakie?

45,00%

38,33%
32,50%

29,17%

16,67%
14,17%

3,33%

Wykres 6.



Kobieta-menadżer w branży HORECA 105

Luki kompetencyjne w obszarze kontroli.

Umiejętność prowadzenia trudnych 
rozmów z pracownikami: 48%

Umiejętność oceny wykonanej 
pracy przez pracowników: 18%

Inne: 6%

Umiejętności analityczne: 28%

Wykres 7.

Luki kompetencyjne w obszarze motywacji.

automotywacja inne, jakie?umiejętność motywowania 
pracowników

8,47%

46,61%
50,00%

Wykres 8.

Luki kompetencyjne w obszarze umiejętności interpersonalnych.

1,67%

5,83%

8,33%

9,17%

26,67%

34,17%

37,50%

44,17%

inne, jakie?

komunikatywność

odpowiedzialność

praca zespołowa

umiejętność uzyskania poparcia innych dla swojej wizji

zdolność podejmowania ryzyka

pewność siebie

asertywność

Wykres 9.



106 Kobieta-menadżer w branży HORECA

Luki kompetencyjne w obszarze umiejętności informatycznych.

tworzenie 
i użytkowanie 
baz danych 

tworzenie
prezentacji

korzystanie 
z arkusza 

kalkulacyjnego

inne, jakie? korzystanie 
z komputera

50,00%

32,50% 29,17%

11,67% 10,83%

 
Wykres 10.

W jednym z kolejnych pytań ankietowane panie zostały poproszone o wskazanie najbar-

dziej istotnych ich zdaniem luk kompetencyjnych w kluczowych obszarach zarządzania. 

Z badania wyłania się następujący obraz umiejętności do doskonalenia w poszczególnych 

obszarach zarządzania:

•  W obszarze planowania ankietowane wskazały zarządzanie czasem (49,17%).

•  W obszarze organizacji, umiejętnością, którą trzeba doskonalić, jest egzekwowanie i re-

alizacja zadań (45%).

•  W obszarze kontroli wskazano umiejętność prowadzenia tudnych rozmów z pracowni-

kami (60%).

•  W obszarze motywacji panie jako lukę kompetencyjną wskazały automotywację jako 

umiejętność niezbędną do doskonalenia (50%).

•  W obszarze interpersonalnych kompetencji wskazano na asertywność (44,17%).

•  W obszarze umiejętności informatycznych ankietowane wskazały na tworzenie i użyt-

kowanie baz danych (50%).

Jakie, Pani zdaniem, korzyści mogą wypłynąć z możliwości pozwalających zachować równowagę pomiędzy życiem 
zawodowym a osobistym?

Możliwość rozwoju zawodowego 
i osobistego: 54,63%

Satysfakcja pracownika 
z możliwości godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym: 63,87%

Większa lojalność wobec 
pracodawcy: 26,89

Większa autonomia w organizowaniu 
czasu pracy: 28,57

 Wykres 11. 
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Czy uważa Pani, że elastyczne formy zatrudnienia ułatwiają godzienie obowiązków rodzinnych z zawodowymi?

Nie: 5,88%

Tak: 87,39%

Nie wiem: 6,82%

Wykres 12.

W ankiecie zadano również pytanie dotyczące elastycznych form zatrudnienia. 87% 

ankietowanych pań potwierdziła, że elastyczne formy zatrudnienia ułatwiają ich zdaniem 

godzenie życia zawodowego z rodzinnym, jednak tylko niecałe 55% spotyka się z takimi 

rozwiązaniami w swoim miejscu pracy. Podczas, gdy u naszego angielskiego partnera ela-

styczne formy zatrudnienia są normą, w Polsce istnieją one tylko na papierze. Wprowadza-

ne urzędowo wciąż nie stanowią elementu powszechnego wśród polskich przedsiębior-

ców. Jako korzyści wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia menadżerki dostrzegają 

przede wszystkim: satysfakcję pracownika z możliwości godzenia życia zawodowego z ro-

dzinnym (64%) oraz możliwość rozwoju zawodowego i osobistego (55%). W mniejszym 

stopniu Panie dostrzegają jako korzyści: wzrost lojalności wobec pracodawcy (28%) i więk-

szą autonomię w organizowaniu czasu pracy (27%).

Wnioski i wyniki z badań:

Podsumowując przeprowadzoną przez nas ankietę należy podkreślić, że na budowanie 

kompetencji menadżerskich wpływa wiele czynników: doświadczenie zawodowe, zdolno-

ści interpersonalne, edukacja oraz indywidualne predyspozycje. Wskazane w ankiecie luki 

kompetencyjne menadżerek pokazują jasno, że nie posiadają one wystarczających kompe-

tencji do pełnienia tej roli, dlatego niezwykle istotnym jest niwelowanie tych luk i uzupełnia-

nie wiedzy w obszarach zarządzania słabo rozwiniętych. To zacieranie różnic w obszarach 

zarządzania powinno przede wszystkim polegać na wzmacnianiu potencjału kadry kierow-

niczej. W praktyce przedsiębiorstwa zbyt mało czasu poświęcają na kształcenie kadr kie-

rowniczych.
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Wśród posiadanych kompetencji menadżerki najczęściej wymieniały: 

1.  umiejętność planowania i zarządzania zasobami ludzkimi (78,33%), 

2. umiejętność motywowania pracowników (56,67%), 

3. umiejętność negocjacji (44,17%), 

4. łatwość podejmowania decyzji (40,83), 

5. odpowiedzialność (33,33%), 

6. umiejętność komunikowania (33,33%).

Odpowiadając na pytania postawione w ankiecie, panie wskazały również umiejętności 

ułatwiające im pracę na stanowisku menadżera. Wśród najczęściej wymienianych kompe-

tencji znalazły się: 

1. komunikacja,

2. praca zespołowa,

3. zarządzanie i planowanie, 

4. podejmowanie decyzji,

5. organizacja, 

6. motywacja,

7. kreatywność,

8. odpowiedzialność,

9. nawiązywanie kontaktów,

10.  elastyczność.

Na podstawie przeprowadzonych badań można uznać, że wraz ze wzrostem kompe-

tencji zwiększa się ich ocena. Równocześnie zwiększają się kompetencje w zarządzaniu 

i zmniejszają kompetencje techniczne.

Wśród badanych kompetencji słabo wypadły umiejętności dotyczące motywacji i auto-

motywacji. W organizacjach, w których przeprowadzono badania, wykazano słaby system 

motywacyjny. Pracownicy z jednej strony nie wiedzą, czego się od nich oczekuje, za co 

mogą być karani, a za co nagradzani, menadżerowie zaś nie przykładają wiele wysiłku do 

tego, by motywować swoich pracowników. 

Słabo wypadły również kompetencje związane z zarządzaniem i kierowaniem grupą. 

Umiejętność kierowania ludźmi została wskazana jako ta najbardziej poszukiwana wśród 

menadżerów. Wskazało ją ponad 50% ankietowanych. Praca zespołowa została również 

wskazana jako ta kompetencja, bez której nie można dobrze zarządzać organizacją i ludź-

mi. Trudno jest sprawnie kierować i zarządzać bez dobrych umiejętności delegowania od-

powiedzialności, kierowania, komunikacji. Bez tych kompetencji nie można sprawnie po-

dejmować decyzji czy też dobrze zorganizować zebrania zespołu. 
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Ankietowane, wymieniając luki kompetencyjne w oparciu o własne doświadczenie, wy-

kazały jednocześnie umiejętność autorefleksji. Wśród najczęściej wymienianych słabości 

wskazano: zarządzanie czasem, umiejętność egzekwowania realizacji zadań, umiejętność 

prowadzenia trudnych rozmów z pracownikiem, automotywację i asertywność. Określe-

nie luk kompetencyjnych pozwoliło twórcom projektu dostosować program szkolenia tak, 

by niwelował on braki we wskazanych obszarach oraz wzmacniał te z nich, które stano-

wią trzon procesu zarządzania. Śmiało można stwierdzić, że kobiety na wysokich stano-

wiskach menadżerskich są świadome swoich braków związanych z pełnieniem funkcji 

kierowniczych. Są też świadome konieczności doskonalenia kompetencji w obszarach 

zarządzania. 

Podsumowanie
Dobre przygotowanie menadżerów do procesu zarządzania buduje bez wątpienia 

konkurencyjność rynku. Rozbudzanie świadomości i konieczności doskonalenia kompe-

tencji przyczynia się do budowania zaangażowanych kadr kierowniczych. W przypadku 

kobiet świadomość rozwoju i równoległe łączenie życia rodzinnego odgrywa niezwykle 

ważną rolę. 

Wnioski z wywiadów pogłębionych oraz seminarium inicjującego projekt

Projekt „Sukces Menadżerek Podkarpacia” jest projektem z komponentem ponadnaro-

dowym, oznacza to, że jego realizacja przebiega we współpracy z partnerem zagranicznym. 

To właśnie dzięki tej współpracy i wspólnemu zaangażowaniu powstał trzymany przez 

Państwa w ręku Handout – jako wypracowany wspólnie model kompetencyjny „Kobieta 

– menadżer w branży HORECA”. Do jego powstania, w sposób pośredni, zaangażowanych 

zostało wiele osób. Poprzez badania ankietowe i wywiady pogłębione, zdołaliśmy dotrzeć 

do ponad stu osób, w większości kobiet, które wypowiedziały się na temat kompetencji ko-

biet, ich sytuacji w zmaskulinizowanym świecie menadżerów, problemów i wyzwań, przed 

którymi stoi dzisiejsza kobieta sukcesu. Na bazie ich doświadczeń i własnych badań, udało 

się stworzyć omawiany model.

Podczas wyjazdu studyjnego grupy polskich ekspertów do brytyjskiego Partnera odbyło 

się wiele owocnych spotkań. Przybrały one formę wywiadów pogłębionych i odbywały się 

zarówno z Polakami pracującymi w Anglii, jak i Anglikami. Wśród nich znajdowały się osoby 

pracujące na wysokich stanowiskach menadżerskich, jak również szeregowi pracownicy, 

pracownicy dużych firm, jak i małych rodzinnych biznesów. Ich wspólnym mianownikiem 

była chęć wypowiedzi na tematy dotyczące m.in.: 
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- sytuacji zawodowej kobiet, 

- ich kompetencji menadżerskich, 

-  różnicy między kobietą a mężczyzną, zarówno na stanowisku szefa jak i zwykłego 

pracownika,

- pracy zespołowej (w rozróżnieniu na mniej lub bardziej sfeminizowany zespół) 

- form motywacji i rozwoju pracowników,

- godzenia życia zawodowego z prywatnym (elastyczne formy czasu pracy).

Wszyscy rozmówcy zgodnie przyznawali, że bycie dobrym szefem i dobrym pracow-

nikiem nie zależy od płci, ale od posiadanych kompetencji, które on posiada. Jednak 

zgadzali się, że pewne kompetencje łatwiej osiągać kobietom, z uwagi na ich silniejszą 

empatię względem innych. Wypracowany model został zaprezentowany na seminarium 

inicjującym projekt. Ta prezentacja oraz wystąpienie Partnera brytyjskiego przedstawia-

jącego rozwiązania stosowane w Wielkiej Brytanii, przyczyniły się do niezwykle ciekawej 

debaty zaproszonych gości. Poniżej prezentujemy najciekawsze wypowiedzi z panelu 

dyskusyjnego:

Agnieszka Libura
Prezes Stowarzyszenia European Trade & Investment Association ETIA. Były 

Dyrektor Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC oddział w Krakowie).

Z kim mi się lepiej pracuje? Z kobietami czy z mężczyznami? Zdecydowa-

nie z kobietami, bo są dokładne. Wierzę w siłę kobiecych zespołów, chociaż 

istnieje przekonanie, że raz skłócone, nie odezwą się do siebie do końca życia. Na pewno 

tak się zdarza, ale to nie jest reguła. Nie tylko mężczyźni umieją oddzielać interesy od ży-

cia prywatnego: kłócą się o kobietę lub o golfa, ale jednocześnie współpracują w biznesie. 

Współczesne kobiety też zaczynają działać w tym samym schemacie.

Wierzę w to, że - wbrew pozorom - kobietom jest znacznie łatwiej niż mężczyznom odna-

leźć się w nowej sytuacji. Szybko się dostosowują: są aktywne i świetnie funkcjonują, nawet 

będąc w ciąży. Pół roku po urodzeniu dziecka wracają do życia zawodowego i znakomicie je 

łączą z codziennymi obowiązkami. To kwestia umiejętności szybkiej adaptacji i czysta bio-

logia! Nam znacznie łatwiej jest przejść od szczegółów do poziomu myślenia strategicznego 

niż mężczyznom od poziomu budowania globalnych planów działania do zajmowania się 

dopracowywaniem detali. Szybciej udawało mi się sprowokować kobietę do strategicznego 

myślenia 10 kroków do przodu, niż mężczyznę do wykonania szczegółów projektu przez nie-

go zaplanowanego. Na kobiety w swoich zespołach zawsze mogłam liczyć, podczas, kiedy 

mężczyźni w moich zespołach w większości wypadków liczyli na mnie.



Kobieta-menadżer w branży HORECA 111

Helen Speight
Kierownik ds. rozwoju w Centrum Thornbury w Bradford.

W przypadku menadżera kluczowa jest cierpliwość. Z uwagi na cha-

rakter placówki, w której pracuję, bardziej społecznej niż biznesowej, ce-

nię również pasję niezbędną w tej pracy oraz umiejętność pracy z ludźmi. 

Ważne są potencjał i kwalifikacje człowieka, mniej techniczne umiejętności. Dobry mena-

dżer powinien posiadać umiejętność planowania, a także dokonywania zmian. Powinien 

umieć wyciągać wnioski, a następnie je umiejętnie wykorzystywać. I na pewno powinien 

umieć rozpoznawać problemy. Z tym wiąże się umiejętność słuchania ludzi i budowania 

alternatywnych dróg rozwiązywania problemów. Nieodłącznym elementem sprawnego 

kierowania firmą i zespołem jest dobra komunikacja. Mamy różne umiejętności związane 

z  komunikowaniem się. Można przekazywać informacje i nie być rozumianym. Nieważna 

jest płeć, ale przyznaję, że to kobiety wyróżniają się większą empatią. 

Kobiety cechuje również duża samodzielność: chcą robić więcej i same. Czasem zapo-

minają, że wiedzą trzeba się dzielić, by łatwiej i efektywniej wykonywać zadania. 

Najlepszą drogą na zbudowanie zgranego zespołu jest budowanie wspólnego celu. 

Wiem, że nie zawsze wszyscy członkowie zespołu mogą się ze sobą zgadzać, ale mimo to 

zespół powinien wspólnie wyznaczyć swoją drogę i swój cel. Ja, jako menadżerka, powin-

nam umiejętnie planować wyznaczanie celu organizacji, ale także umiejętnie komunikować 

cele swojemu zespołowi. Nikt nie jest nieomylny. Jeżeli czegoś nie wiemy, przyznajemy się 

do tego, szukamy wspólnie rozwiązań. 

prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska
Rektor Uczelni Łazarskiego 

Należy wierzyć w siebie - w swoje kompetencje i doświadczenie. Męż-

czyźni, którzy w moim życiu zawodowym wyciągali do mnie rękę i awanso-

wali, obserwowali mnie nie jako matkę, ale jako pracownika. Ja na przykład 

jestem bardzo dobra w negocjacjach, bo jestem niezwykle twarda. Oni wie-

dzieli, że dzięki tej umiejętności mogę pomóc ich organizacji. 

Świat zawodowy jest brutalny: nastawiony na rozwój i na sukces albo na przetrwanie. 

Z tego powodu potrzebuje dobrych, kompetentnych pracowników. Nie patrzy na płeć, ale na 

profesjonalizm. Moim zdaniem, w zarządzaniu nie powinno być płci i uważam, że nie ma. 

W każdym środowisku - w firmie czy na uczelni - niezwykle dużo zależy od osobowości 

zarządzającego. Potrzeba silnej woli, determinacji, pewności siebie. Na stanowisku mam 

być po prostu sobą i nie mogę podkreślać, że jestem kobietą. Nie uznaję takiego pojęcia jak 
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„szklany sufit”. Każda próba sprowadzenia mnie jedynie do roli kobiety skończy się fatalnie 

i dla mnie, i dla organizacji. Mam też świadomość, że z powodu seksualności, która jest po-

między kobietami a mężczyznami, kobieta musi być trzy razy pewniejsza merytorycznie.

Biznes i polityka to jest wojna. Nie wierzę, że kiedyś to się zmieni i mężczyzna w pracy 

będzie patrzył na kobietę jak na matkę, zajmującą się dziećmi, ciepłą i miłą. 

dr Jarosław Gowin
Poseł na Sejm RP, Minister Sprawiedliwości RP, twórca Wyższej Szkoły Eu-

ropejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

Kobieta i mężczyzna są różni. W tej różnicy między kobietami a mężczy-

znami nie należy widzieć ani powodu do uznawania wyższości mężczyzn, 

ani powodu do uznawania wyższości kobiet, aczkolwiek wydaje mi się, że 

Panu Bogu to kobiety bardziej się udały. Różnice biologiczno-kulturowe i historyczne po-

wodują, że po pierwsze, kobietom zawsze było trudniej. Owszem, mężczyźni szli na wojnę, 

ginęli, ale jak przeżyli i wracali, to świętowali. Rodziny zaś były prowadzone przez kobiety. 

Przez tysiące lat główne źródło utrzymania kohort ludzkich, czyli praca na roli, też należała 

do nich. To ewolucyjnie doprowadziło do tego, że, mając trudniejszą sytuację, kobiety mają 

silniejsze charaktery i większą umiejętność łączenia różnych ról lub zadań. Lepiej orga-

nizują sobie czas. Dlatego mężczyźni, jeżeli są rozsądni, naprawdę lubią współpracować 

z kobietami. My, mężczyźni, musimy sobie uświadomić, że sytuacja kobiet na rynku pracy 

jest dużo trudniejsza od naszej, ponieważ ogromna większość kobiet próbuje i chce łączyć 

dwie role: matki oraz osoby pracującej i rozwijającej się zawodowo. Choć jest to trudne do 

pogodzenia, na ogół panie robią to z powodzeniem. Mężczyźni muszą zrozumieć, że kobie-

tom jest zdecydowanie ciężej: zarówno w wymiarze codziennych relacji, jak też codziennej 

współpracy w swojej firmie, na uczelni, w polityce. Musimy dawać wyraz tej świadomości, 

współtworząc wraz z kobietami prawo pracy.

Krystyna Czerwińska
Dyrektor Language Centre Yorkshire, Language Learning Centre, Yorkshire 

Polish Business Club.

Charakterystyczne cechy menadżera to szczerość, otwartość, uprzej-

mość - ta ostatnia jest istotna przede wszystkim na etapie tworzenia rela-

cji. Szczerość jest potrzebna przede wszystkim, by budować zaufanie. To 

kluczowa kwestia, dzięki której pojawia się później lojalność wobec organizacji. Mieszkając 

od kilku lat w Anglii, zauważyłam, że naszym rodakom ciężko jest przyznać się do tego, że 
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utracili swoje wyższe stanowiska, że są na bezrobociu, że są w trakcie zmiany stanowiska 

z „lepszej na gorszą’’, że pracują teraz w innym charakterze. Anglik natomiast nie udaje, że 

coś zmienił, że być może coś mu się nie udało. Myślę, że w naszej społeczności wynika to 

ze zmiany kraju, walki o dobrą przyszłość, chęci poprawy bytu dla siebie i rodziny, często 

rywalizacji. 

Wszystkie kluczowe decyzje podejmuję ja, jako właściciel. Zdaję sobie sprawę, że nie-

zwykle ważne jest budowanie zespołu. Bez tego elementu nie ma możliwości rozwijania 

własnej działalności. To dzięki zespołowi można budować trwałą strukturę organizacji, 

dlatego podczas rozmów rekrutacyjnych staram się podchodzić do każdego indywidual-

nie. Zadaję luźne pytania, próbuję poznać daną osobę, jej mocne i słabe strony. Wiem, że od 

tego zależy, jaki zespół sobie stworzę, z kim będę pracowała i budowała sukces firmy.

Agata Delsaint
Menadżerka w angielskim przedsiębiorstwie, jedna z koordynatorek spo-

tkań grupy Kreatywne Mamy.

Od kilku lat mieszkam w Anglii. Tutaj założyłam rodzinę, tu wychowuję 

swoją córkę. Pomimo tego, że pracuję w brytyjskiej korporacji, mam wo-

kół siebie wielu przyjaciół i znajomych Polaków. Udało nam się tu stworzyć silną, lojal-

ną wspólnotę. Wspieramy się, wspólnie organizujemy przedsięwzięcia i realizujemy pro-

jekty. Wraz z kilkunastoma innymi polskimi mamami współtworzymy Klub Kreatywnych 

Mam. Jest to swego rodzaju wsparcie dla młodych kobiet, często nie potrafiących jeszcze 

sprawnie zorganizować sobie życia zawodowego po urodzeniu dziecka. Część z nas wciąż 

nie zdecydowała się na rozpoczęcie lub wznowienie pracy zawodowej i nadal wychowuje 

dzieci, przebywając z nimi w domu. Pozostałe mamy zdecydowały się na powrót do pra-

cy. W Anglii mamy możliwość korzystania z elastycznych form zatrudnienia i wszyscy je-

steśmy tego świadomi. Wracając do pracy po urlopie macierzyńskim wiemy, że możemy 

oddać dziecko do przedszkola lub żłobka, by podjąć się pracy zawodowej w ograniczonej 

formie. Jest to ogromne udogodnienie dla wszystkich rodziców, które wpływa na lepsze 

samopoczucie zarówno matki, jak i dziecka – oboje wiedzą, że rozłąka w pierwszym okresie 

po powrocie kobiety do pracy będzie trwała zaledwie kilka godzin. 

Jeżeli matka podejmie decyzję o przedłużeniu pobytu z dzieckiem w domu, to system 

opieki społecznej pozwala jej na swobodną opiekę, bo gwarantuje finansowe wsparcie.
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Katalog kompetencji menadżerskich 
i interpersonalnych 
Model kobiety-menadżera w branży HORECA
Skuteczni menadżerowie mają kluczowe znaczenie dla rozwoju każdej organizacji. Do ich 

obowiązków należy planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie, a od ich 

kompetencji zależy powodzenie realizowanych projektów, budowanie trwałej pozycji firmy 

na rynku oraz odpowiadanie szybko na zmiany zachodzące na rynku, a wręcz ich wyprze-

dzanie. To oni, dzięki sprawnemu zarządzaniu ludźmi, potrafią stworzyć wyjątkowy zespół, 

który z zaangażowaniem będzie realizował swoje zadania oraz przyczyniać się będzie do 

zwiększenia efektywności w przedsiębiorstwie. Ze względu na swoją strategiczną rolę oraz 

rosnące wymagania, którym muszą sprostać, menadżerowie powinni nie tylko posiadać 

określone kompetencje, ale również pamiętać, by nieustannie je rozwijać.

W rozdziale „Obraz kompetencji zawodowych w branży HORECA w Polsce” zostało przy-

bliżone pojęcie kompetencji, a także ich wzrastające znaczenie w sektorze w związku ze 

wzrostem korzystania przez Polaków z usług szeroko pojętej branży gastronomicznej oraz 

rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi jakości produktów i świadczonych usług. 

W tej części publikacji przedstawimy, opracowany w ramach projektu „Sukces Mena-

dżerek Podkarpacia”, katalog kompetencji menadżerskich (zawodowych) oraz interperso-

nalnych (osobistych i społecznych) menadżera w branży HORECA.

Prezentowany model oparty jest przede wszystkim na badaniach własnych firmy EVA-

CO – Lider projektu oraz UK Spot – Partner przeprowadzonych w trakcie trwania projektu 

(1.06.2014-31.08.2014), których wyniki zaprezentowano w formie raportu w poprzednim 

rozdziale. Przygotowując raport wykorzystano również doświadczenia trenerów i dorad-
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ców EVACO współpracujących z branżą HORECA od ponad 23 lat, a także analizę publikacji 

powiązanych z omawianą tematyką:

•  „Uniwersalny Model Kompetencji”, http://katalizatorinnowacji.pl/uploads/files/0/145/

Kompetencje_book.pdf – publikacja przygotowana przez Fundację Obserwatorium Za-

rządzania oraz Competency Institute w ramach projektu „Katalizator Innowacji”, której 

celem jest uporządkowanie wiedzy na temat dostępnych narzędzi kompetencyjnych 

oraz metod ich wykorzystania;

•  „Pogłębiona analiza potrzeb w zakresie strategicznego zarządzania kompetencjami 

w sektorze turystycznym (branża HORECA) – przegląd sytuacji w krajach partnerskich”, 

http://www.tourism-strategy.eu/PDF/LDV_COMPETE_PROJECT.RESULT1_COMPARA-

TIVE_REPORT_PL_Final.pdf – dokument przygotowany w ramach projektu „Europejski 

model strategicznego zarządzania kompetencjami w małych i średnich firmach sektora 

turystycznego” (COMPATE...!) prezentujący standardy kompetencji dla pięciu zawo-

dów (recepcjonista, barman/kelner, kucharz, obsługa pokoi, menadżer), przygotowane 

w oparciu o przeprowadzone badania;

•  Gellert, M., Nowak, C., „Zespół”, Gdańsk 2008 – podręcznik z dziedziny zarządzania 

zespołem;

•  Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

– wybrane artykuły związane z omawianymi kompetencjami;

•  „Role i kompetencje menadżera”, http://www.ark-doradztwo.pl/pl/czytelnia/o_zarza-

dzaniu/117.html;

•  „Model kompetencji zawodowych”, https://www.biurokarier.umk.pl/model-kompeten-

cji-zawodowych – zbiór kompetencji wypracowany przez Biuro Karier Uniwersytetu Mi-

kołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu „Kompetencje dla przyszłości”.

W opracowanym katalogu kompetencje menadżera podzielono na dwie kategorie – me-

nadżerskie oraz interpersonalne. Przyjmuje się w modelu, że kompetencje menadżerskie, 

w przypadku menadżera branży HORECA, są tożsame z kompetencjami zawodowymi, na-

tomiast kompetencje interpersonalne łączą w sobie dwa powiązane wymiary – społecz-

ny (sposób budowania i jakości relacji) i osobisty (indywidualne podejście do realizacji 

zadań). W każdej z kategorii wskazano 20 kompetencji, definiując je poprzez wykazanie 

wymaganej wiedzy, umiejętności i postaw. Zostały one przedstawione poniżej w formie 

dwóch oddzielnych tabel. Spośród tych 40 kompetencji wybrano 16 kluczowych dla me-

nadżera w branży HORECA (zaznaczone w tabeli na bordowo) – 8 menadżerskich oraz 8 

interpersonalnych, które opisano szerzej, obrazując którkimi przykładami wykorzystanie 

tychże w życiu szefa kuchni.
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Przedstawiony poniżej katalog kompetencji kobiety-menadżer w branży HORECA jest 

zbiorem otwartym. Zmiany na rynku, specyfika danej organizacji czy zespołu może wy-

magać od menadżera wykorzystania także innych kompetencji, nie opisanych w niniejszej 

publikacji. Przygotowany model jest uniwersalny w odniesieniu do płci, dotyczy zarówno 

kobiet, jak i mężczyzn. Wyniki badań i wywiadów pogłębionych w branży HORECA potwier-

dzają, że płeć nie ma znaczenia dla procesu zarządzania. Na kobietach spoczywają jedynie 

większe wyzwania związane z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego (tutaj zasady 

elastycznych form pracy dają pewne możliwości, ułatwiające podejmowanie decyzji i zo-

bowiązań zawodowych bez większych strat dla obu sfer życia). Jednak przyjęcie stanowi-

ska zarządczego/ kierowniczego nieuchronnie pociąga za sobą różnie definiowane przez 

nas „straty”, które dotyczą wielu sfer życia: czy to czasu dla rodziny, czy stratę znajomych 

wewnątrz organizacji, czy czasu, który możemy poświęcić dla przyjaciół, czy w końcu cza-

su dla samego siebie. Wiele zależy od nas samych i od ułożenia relacji życia zawodowego 

i prywatnego, określenia priorytetów i ram. Podejmując wyzwania, jakie stają przed mena-

dżerami, należy jednak pamiętać, że oczekiwania i wymagania nie są uzależnione od płci. 

Podchodząc zatem do stanowisk menadżerskich jako zawodu, rozpatrujemy je w katego-

riach neutralnych w relacji do płci. 

Kompetencje menadżerskie

Kompetencja definicja – wiedza, umiejętność, postawa

Budowanie
zespołów

•  Znajomość faz rozwoju, zasad efektywnego funkcjonowania i ról w zespole.
•  Umiejętność tworzenia, zarządzania pracami oraz integrowania zespołu.
•  Otwartość na innych, zaufanie. 

Delegowanie •  Wiedza na temat kompetencji członków zespołu, celów i priorytetów organizacji, wymogów 
i procedur branżowych.

•  Łatwość w skutecznym przekazywaniu pracownikom zadań do wykonania.
•  Zaufanie do pracowników, precyzyjność.

Kontrolowanie 
i monitorowanie

•  Znajomość technik i narzędzi usprawniających proces monitorowania.
•  Weryfikacja poziomu realizacji zleconych zadań pod kątem ich jakości, czasu wykonania 

i zgodności z przyjętymi standardami. Wprowadzanie niezbędnych korekt.
•  Szybkie reagowanie, dokładność.  

Motywowanie 
pracowników 

•  Wiedza z zakresu psychologii biznesu i systemów motywowania, znajomość indywidualnych 
potrzeb członków zespołu.

•  Umiejętność budowania zaangażowania pracowników poprzez wpływanie na nich w sposób 
świadomy i celowy.

•  Wiara w sukces pracy własnej oraz całego zespołu, empatyczność, entuzjazm, inspirowanie.
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Myślenie 
analityczne

•  Znajomość metodyk analizy danych, standardów w danej dziedzinie.
•  Umiejętność badania i interpretacji złożonej sytuacji/problemu, dostrzegania nieprawidłowości 

oraz wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań.
•  Chęć ciągłego doskonalenia i uczenia się.

Negocjowanie •  Znajomość technik i stylów negocjacyjnych.
•  Zdolność skutecznego osiągania celów, porozumienia poprzez ustalenia z zaangażowanymi 

stronami.
•  Precyzyjność, otwartość na innych i nowe rozwiązania, aktywne słuchanie, stanowczość.

Ocena i rozwój 
podwładnych

•  Znajomość systemów oceny, możliwości rozwoju poprzez szkolenia, coaching, mentoring, 
dzielenie się najlepszymi praktykami.

•  Trafne określenie potencjału pracowników, planowanie i wspierania działań służących ich 
rozwojowi.

•  Zachęcanie podwładnych do pracy nad sobą, chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, 
aktywizowanie do uczenia się od siebie.

Planowanie oraz 
zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi 
i rzeczowymi

•  Wiedza na temat różnych technik i narzędzi planowania.
•  Określanie celów operacyjnych oraz działań, sposobu ich realizacji, przypisywanie zasobów 

ludzkich i rzeczowych.
•  Zorientowanie na cel/zadanie, uporządkowanie.

Podejmowanie 
decyzji

•  Znajomość struktury i szczebli w przedsiębiorstwie. Wiedza dotycząca sytuacji decyzyjnej.
•  Umiejętność oceny sytuacji w oparciu o posiadane informacji i podjęcia ustaleń dotyczących 

dalszych działań.
•  Proaktywność, odpowiedzialność, otwartość na uwagi i sugestie.

Rekrutacja 
i de-rekrutacja 
pracowników

•  Wiedza na temat kryteriów zatrudnienia, zakresu obowiązków, siatki wynagrodzeń oraz procedur. 
Przynajmniej podstawowa znajomość regulacji prawnych w zakresie zatrudnienia.

•  Umiejętność doboru nowych pracowników do zespołu, posiadających wymagane kompetencje, 
a także umiejętność redukcji zatrudnienia. Stosownie przemyślanych rozwiązań w tym obszarze.

•  Uważne słuchanie, wnikliwość.

Wiedza 
branżowa

•  Wiedza, umiejętności i doświadczenie dotyczące danej branży  znajomość procedur, regulacji 
prawnych, konkurencji, specyfiki pracy, produktu itp.

•  Chęć ciągłego rozwijania się, poszerzania swojej wiedzy.

Wykorzystywanie 
IT w pracy

•  Znajomość oprogramowania  podstawowe oprogramowanie komputerowe oraz branżowe.
•  Łatwość w posługiwaniu się sprzętem komputerowym oraz różnymi programami koniecznymi 

do realizacji obowiązków zawodowych.
•  Otwartość na nowe rozwiązania, chęć do poszerzania kwalifikacji oraz wprowadzania 

usprawnień.

Wyznaczanie 
celów

•  Znajomość strategii organizacji oraz metod skutecznego wyznaczania celów.
•  Umiejętność określania długo- i krótkoterminowych celów istotnych dla bieżącego 

funkcjonowania oraz rozwoju organizacji.
•  Myślenie perspektywiczne, korzystanie z doświadczeń.

Zarządzanie 
czasem, 
organizacja  
czasu pracy

•  Znajomość narzędzi usprawniających planowanie.
•  Optymalne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników oraz siebie dzięki prawidłowemu 

wyznaczaniu priorytetów i poprawnemu oszacowywaniu czasu koniecznego do wykonania 
zadania.

•  Uporządkowanie, korzystanie z doświadczeń.
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Zarządzanie 
różnorodnością

•  Umiejętność świadomego wykorzystywania zróżnicowanego potencjału pracowników (płeć, 
wiek, narodowość, pochodzenie etniczne, poglądy itp.) w rozwoju firmy poprzez zatroszczenie 
się o zapewnienie równych szans rozwoju.

•  Unikanie stereotypowego myślenia, otwartość, ciekawość, dostrzeganie różnic i ich rzetelna 
analiza.

Zarządzanie 
ryzykiem

•  Znajomość narzędzi i technik wspierających zarządzanie ryzykiem.
•  Umiejętność podejmowania decyzji oraz działań umożliwiających osiągnięcie przez firmę 

akceptowanego poziomu ryzyka.
•  Świadomość korzyści wynikających z zarządzania ryzykiem, budowanie atmosfery zaufania 

w zespole, perspektywiczność.

Zarządzanie  
sobą

•  Świadomość swoich kompetencji, mocnych stron, stylu pracy.
•  Umiejętność wyznaczania sobie celów i organizowania własnej pracy pozwalająca na skuteczne 

realizowanie obowiązków zawodowych oraz rozwój osobisty.
•  Akceptacja siebie, samodyscyplina i wewnętrzna motywacja.

Zarządzanie 
strategiczne

•  Wiedza na temat funkcjonowania firmy, znajomość otoczenia rynkowego oraz konkurencji.
•  Umiejętność planowania kluczowych działań przedsiębiorstwa. 
•  Wielowymiarowa analiza, decyzyjność.

Zarządzanie 
zespołem

•  Wiedza o zespole, znajomość technik i stylów kierowania.
•  Umiejętność przydzielania zadań, mobilizowania do ich efektywnego wykonania i budowania 

zaangażowania oraz poczucia wspólnoty.
•  Otwartość na innych, zaangażowanie, empatyczność.

Zarządzanie 
zmianą, 
otwartość  
na zmiany

•  Znajomość procesów, produktów w organizacji.
•  Umiejętność skutecznego wprowadzania nowych rozwiązań, usług, produktów przy 

zapewnieniu wsparcia zaangażowanym pracownikom.
•  Otwartość na nowe propozycje, rozwiązania, akceptacja zmian.

Delegowanie

Menadżer nie wykonuje wszystkich działań samodzielnie, w charakter jego pracy jest 

wpisane organizowanie i zarządzanie pracą innych osób, dlatego niezwykle ważne jest, 

aby kompetencję delegowania zadań, uprawnień i odpowiedzialności miał przyswojoną 

w stopniu bardzo dobrym czy wręcz doskonałym. Delegujący powinien zadbać, aby pre-

cyzyjnie opisać zadanie lub cel stawiany przed pracownikiem, powierzyć mu odpowie-

dzialność za realizację i niezbędne uprawnienia umożliwiające samodzielne działanie, 

udostępnić wymagane zasoby oraz zapewnić o wsparciu ze swojej strony. Należy pa-

miętać o dostosowaniu zadań do możliwości danej osoby, określeniu terminu realizacji 

i stałym kontrolowaniu prac.

Skuteczny menadżer wykorzystuje umiejętność delegowania nie tylko do organizowania 

pracy przedsiębiorstwa, ale także do motywowania pracowników. Podwładni docenią, jeśli 

zostanie im przekazana odpowiedzialność i swoboda w wykonaniu zadań, które mieszczą 

się w ich możliwościach i pozwalają rozwijać kompetencje.
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W restauracji w trakcie najbliższych dwóch tygodni odbędą się trzy ważne imprezy – wieczór autorski zaprzyjaźnione-

go poety połączony z eleganckim koktajlem, spotkanie integracyjne firmy z branży IT oraz przyjęcie weselne dla 150 

osób. Szef kuchni w związku z bardzo dużą ilością obowiązków postanowił oddelegować odpowiedzialność za przy-

gotowanie ciast swoim dwóm pomocnikom. W trakcie jednej z rozmów powiedział: „Chłopaki, zajmijcie się ciastami 

na te trzy imprezy. Przypilnujcie tego tematu”. W dzień poprzedzający pierwszą z imprez, zapytał się, czy wszystko jest 

gotowe, niestety okazało się, że nie… 

Szef kuchni wydał zbyt ogólne polecenie, nie wskazał osoby odpowiedzialnej za zadanie, nie przekazał informacji na 

temat wymagań klientów oraz nie zadbał o bieżącą kontrolę.

Motywowanie pracowników

Umiejętność motywowania pracowników przez menadżera jest niezbędna, aby poten-

cjał ludzi pracujących w jego zespole był w pełni wykorzystany, przyczyniał się do sukcesu 

firmy, ale także mógł się rozwijać i przynosić pracownikom satysfakcję z wykonywanych 

zadań. Aby skutecznie motywować, trzeba posiadać wiedzę o rodzajach oraz sposobach 

motywacji, ale przede wszystkim o potrzebach i oczekiwaniach swoich pracowników. Po-

mocny jest entuzjazm oraz nastawienie na inspirowanie innych.

Szef kuchni powinien mieć świadomość, że nie tylko wynagrodzenie motywuje pracowników do zaangażowania się 

w wykonywanie swoich obowiązków, ważne jest także docenianie ich pomysłów oraz dawanie im szansy rozwo-

ju zawodowego. Warto więc, aby zachęcał członków swego zespołu do proponowania nowych rozwiązań (zmiany 

w menu, organizacja pracy itp.), a następnie przekazywał im informację zwrotną (co można wdrożyć, czego nie moż-

na i dlaczego) i dzięki temu budował u nich aktywną postawę i identyfikację z firmą.

Myślenie analityczne

Podczas codziennej pracy menadżer otrzymuje bardzo wiele różnego rodzaju danych, 

z którymi nie tylko musi się zapoznać, ale także wyciągnąć wnioski i zaplanować ewen-

tualne działania. Umiejętności analityczne pomagają menadżerowi w efektywnej pracy 

z informacjami oraz podejmowaniu trafnych decyzji. Powinien potrafić podejść do dane-

go zagadnienia z różnych perspektyw, zbierać istotne informacje oraz sprawnie określać 

do jakich tematów należy się odnieść.
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Stan magazynu, nowa propozycja menu, rozwój lokalu wymagający zatrudnienia nowych pracowników, ceny i do-

stępność produktów, zasady współpracy z dostawcami, przepisy BHP, rosnące oczekiwania klientów…

Bez logicznego i analitycznego myślenia, zwłaszcza z naciskiem na znajdywanie rozwiązań, szef kuchni nie będzie 

umiał podejmować trafnych decyzji i planować strategicznych działań. 

Negocjowanie

Menadżer posiadający wysokie kwalifikacje negocjacyjne potrafi skutecznie osiągać 

zamierzone cele, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnych relacji z pozostałymi stro-

nami uczestniczącymi w negocjacjach. Łączy trzy elementy: wiedzę dotyczącą technik ne-

gocjacyjnych, umiejętność podejmowania trafnych działań, prowadzących do osiągnięcia 

wyznaczonego celu oraz postawę otwartości na innych i możliwe rozwiązania. Istotne jest 

również, aby jasno i precyzyjne wyznaczyć cel negocjacji oraz zachować spokój (radzić 

sobie z emocjonalnym napięciem).

Marek jest szefem kuchni z wieloletnim doświadczeniem, kilka miesięcy temu objął stanowisko w restauracji w zna-

nym hotelu w Beskidach, ustalając z właścicielem, że w kwestiach dotyczących zatrudnienia osób do swojego ze-

społu, doboru menu i dostawców oraz konieczności inwestowania w sprzęt gastronomiczny będzie miał decydujące 

zdanie. Niestety, rzeczywistość okazała się inna.

Karta dań była zbyt obszerna i zróżnicowania: w ofercie można było znaleźć paellę, empanadas, a nawet sushi, chociaż 

klienci pytali głównie o żurek, pierogi czy kaczkę po staropolsku. Marek wraz ze swoim zespołem przygotował propozy-

cję nowego menu, dopasowanego do oczekiwań gości hotelowych i charakteru obiektu, z którą udał się do właściciela. 

Niestety ten był przeciwny zmianom, uważał bowiem, że bardziej zróżnicowane menu przyciągnie więcej klientów. 

Marek był przygotowany na taki rozwój sytuacji – zaprezentował zalety nowej propozycji, wskazał, w jaki sposób 

można połączyć ją z potrzebą zróżnicowania. Uważnie słuchał uwag i starał się znaleźć rozwiązanie zadowalające 

jego oraz właściciela. Ostatecznie ustalili, że zmiany w menu będą wprowadzane stopniowo i będą uzależnione od 

zainteresowania gości poszczególnymi daniami.

Umiejętności negocjacyjne szef kuchni wykorzystuje w wielu sytuacjach, m.in. negocjując z właścicielem koniecz-

ność zakupu nowego sprzętu, ustalając z dostawcami ceny produktów czy też układając nowe plany pracy – nego-

cjacje dotyczące zamian, dyspozycyjności pracowników.

Planowanie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi

Planowanie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi to jedna z podstawowych 

kompetencji, które powinien posiadać menadżer. Precyzyjne określenie celów zgodnie z za-

sadą SMART (ściśle określone, mierzalne, uzgodnione, racjonalne i zdefiniowane w ramach 

czasowych), wskazanie priorytetów i rozplanowanie działań w czasie z uwzględnieniem 
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posiadanych zasobów ludzkich i rzeczowych oraz buforów czasowych, pozwala skutecz-

nie zarządzać swoim zespołem, działem i całym przedsiębiorstwem. Do pełnego rozwo-

ju tej kompetencji niezbędna jest również znajomość metod oraz narzędzi wspierających 

proces planowania i zarządzania, a przede wszystkim wykorzystanie ich w praktyce.

Planowanie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi jest kluczem do sukcesu każdego szefa kuchni. Do-

świadczony szef kuchni wie, że aby efektywnie zarządzać zasobami rzeczowymi nie wystarczy kartka i metoda „pla-

nowania na oko”, należy skorzystać z dostępnych narzędzi informatycznych, które pozwalają na dokładne określanie 

stanów magazynowych i planowanego zużycia, obliczenia food cost. Dzięki temu zarządzanie jest ekologiczne (nie 

marnuje się produktów), a przyrządzone potrawy są wysokiej jakości i zgodne z oczekiwaniami klientów. 

 Wiedza branżowa

Wymagania stawiane przed menadżerami bardzo się różnią – oczekuje się od nich wie-

dzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego zarządzania z naciskiem na różne elemen-

ty, w zależności od charakteru pracy, ale także doskonałej znajomości danej branży. Na 

gruncie teoretycznym funkcjonują dwa podejścia: jedno zakłada, że menadżer, by osiągnąć 

sukces, musi być wyspecjalizowany w danej dziedzinie, drugie podkreśla, że skuteczny 

menadżer może zajmować się każdym sektorem. Podstawowa wiedza o specyfice danej 

branży, konkurencji, przepisach itp. z pewnością ułatwia pracę menadżerowi. Może nabyć 

ją z czasem, obejmując nowe stanowisko, ale będzie mu łatwiej zbudować swoją pozycję 

w zespole, jeśli będzie ją posiadał już na starcie.

Czy można zostać szefem kuchni nie posiadając wykształcenia gastronomicznego? Jest to możliwe, jednak po-

siadanie wiedzy branżowej, zdobytej przez doświadczenie, samokształcenie, udział w różnorodnych kursach, jest 

niezbędne w pracy na tym stanowisku. Należy posiadać wiedzę m.in. z zakresu HACCP, GMP, GHP, o gotowaniu, 

składnikach potraw, zasadach ich łączenia i metodach obróbki termicznej, ale także organizacji pracy w kuchni oraz 

metodach kalkulacji i wyceny.

Jednocześnie dobrze jest być w czymś mistrzem, wyróżniać się wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie, dzięki temu 

zostaje się docenionym nie tylko przez pracodawcę i klientów, ale także buduje się swój autorytet w zespole.

Wykorzystywanie IT w pracy

Współczesny menadżer powinien sprawnie korzystać ze sprzętu komputerowego 

i oprogramowania niezbędnego w jego pracy. Obsługa poczty elektronicznej, tworzenie 

dokumentów tekstowych oraz prezentacji, a także korzystanie z arkusza kalkulacyjnego 

to podstawowe umiejętności, bez których menadżerowi trudno byłoby realizować swoje 
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codzienne obowiązki. Dodatkowo, ze względu na specyfikę branży, w której pracuje, wyma-

ga się od niego znajomości różnorodnego oprogramowania, np. systemów rezerwacji, jeśli 

pełni się funkcję menadżera hotelu.

Obecnie powstaje wiele aplikacji wspierających procesy planowania, zarządzania czasem 

i zasobami ludzkimi. Warto, żeby menadżer był otwarty na nowe rozwiązania w tym zakresie 

i wybierał narzędzia, które mogą mu pomóc usprawnić pracę swoją i jego zespołu.

Krystyna jest szefową kuchni w domu weselnym, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Zor-

ganizowała wiele udanych przyjęć, klienci chwalą jej profesjonalizm oraz cenią dobre rady, którymi chętnie się dzieli. 

Krystyna wszystko planuje tradycyjnymi metodami – karta i długopis. Twierdzi, że przez lata świetnie się to rozwią-

zanie sprawdzało, więc nie ma potrzeby, żeby teraz uczyła się obsługi specjalistycznych programów, czy chociaż 

zapisywała swoje notatki w formie elektronicznej. 

Jednak wraz z rozwojem lokalu (otwarto dwie dodatkowe sale, pozwalające na realizację dwóch przyjęć jednocześnie) 

oraz powiększeniem się zespołu, kartka coraz gorzej spełnia swoją funkcję – plany pracy przy wprowadzonych zmianach 

trzeba przepisywać wielokrotnie, brakuje udokumentowanej wiedzy o sposobie organizacji poprzednich imprez, z uwagi 

na ilość obowiązków Krystyna nie ma czasu na prowadzenie bieżących notatek i coraz częściej jej coś umyka.

Szef kuchni zarządza pracą zespołu (ilość godzin, zmiany, nieobecności), kontroluje stany magazynowe i zamawia 

towar, planuje i kalkuluje menu na imprezy – aby robić to efektywnie powinien korzystać z dostępnych programów 

specjalistycznych lub choćby podstawowego oprogramowania do edycji tekstów i tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, 

tak by szybko i sprawnie wprowadzać zmiany, zmniejszyć ryzyko błędu, tworzyć bazę wiedzy.

Zarządzanie ryzykiem

Otoczenie firmy podlega ciągłym zmianom, do których współczesne przedsiębiorstwa 

muszą się dynamicznie dostosowywać, aby pozostać na rynku. Decyzje związane z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej są zawsze obciążone ryzykiem rozumianym jako 

zdarzenia, które mogą wystąpić i mieć pozytywny lub negatywny wpływ na firmę. Dotyczy 

to zarówno działań strategicznych, jak i operacyjnych. Menadżer musi nie tylko być świa-

domy ryzyka związanego z podejmowanymi decyzjami, ale także potrafić nim skutecznie 

zarządzać. Musi pamiętać, że nie sposób opracować odgórnie jednego schematu i stoso-

wać go w każdej sytuacji. Za każdym razem należy dokonać identyfikacji ryzyka, przeana-

lizować sytuację, a następnie zaplanować reakcje i stale monitorować.

Jednym z kluczowych rodzajów ryzyka, którym powinien zarządzać szef kuchni, jest ryzyko personalne  związane z kom-

petencjami personelu, ich działaniami oraz obecnością/nieobecnością. Szef kuchni powinien mieć plan, co zrobi w sytu-

acji, gdy na dzień przed planowanym dużym eventem część personelu nie będzie dostępna (urlop, problemy zdrowotne, 

losowe przypadki). Warto, aby miał osoby o sprawdzonych kwalifikacjach, do których może zwrócić się w takiej sytuacji.
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Kompetencje interpersonalne

Kompetencja definicja – wiedza, umiejętność, postawa

Aktywne 
słuchanie

•  Znajomość zasad i technik aktywnego słuchania.
•  Umiejętność słuchania innych w celu zrozumienia tego co chcą nam przekazać w sposób 

ukazujący zaangażowanie w rozmowę.
•  Koncentracja, otwartość, uważność, nieocenianie.  

Asertywność •  Świadomość samego siebie, zakresu swoich obowiązków, własnych kompetencji.
•  Umiejętność słuchania innych w celu zrozumienia tego, co chcą nam przekazać; słuchanie 

zaangażowane.
•  Stanowczość, autentyczność, wrażliwość na innych.  

Automotywacja •  Znajomość siebie, swoich potrzeb i metod pracy.
•  Umiejętność motywowania samego siebie, zachęcenia siebie do aktywnego działania 

i zaangażowania w wykonywane obowiązki.
•  Postawa „Chcę i mogę”, „Potrafię”.  

Budowanie 
relacji 

•  Łatwość nawiązywania kontaktów oraz utrzymywania ich.
•  Otwartość na ludzi, empatyczność.

Empatia •  Umiejętność wczuwania się w potrzeby i uczucia innych osób.
•  Próby zrozumienia innych, przyczyn ich zachowania, wizualizacja, samoświadomość. 

Godzenie życia 
zawodowego 
i prywatnego

•  Wiedza z zakresu organizacji czasu pracy, ustalania priorytetów.
•  Umiejętność zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym (rodzina, hobby itp.).
•  Konsekwencja, uporządkowanie.

Komunikacja •  Wiedza na temat zasad skutecznego przekazywania informacji, komunikacji niewerbalnej, 
kanałów komunikacji.

•  Umiejętność przekazywania informacji, osiągania wzajemnego porozumienia poprzez wyrażanie 
myśli, doświadczeń i uczuć.

•  Jasność, zwięzłość, empatia.

Komunikatyw-
ność

•  Znajomość języka polskiego oraz języków obcych.
•  Łatwość przekazywania informacji, jasnego wyrażania się oraz porozumienia z innymi osobami.
•  Dostosowanie się do sposobu komunikacji rozmówcy, aktywność podczas rozmowy.

Konsekwencja •  Umiejętność zachowania ciągłości w działaniu, trzymanie się wyznaczonych zasad i ustaleń.

Kreatywność •  Znajomość technik wspierających kreatywność.
•  Umiejętność wykorzystania własnej wiedzy i umiejętności w sposób twórczy w celu 

wypracowywania nowych rozwiązań, poprawiania efektywności pracy swojej i zespołu.
•  Ciekawość świata, odwaga, niezależność.

Kultura osobista •  Wiedza na temat zwyczajów, norm obowiązujących w danym kręgu kulturowym, zawodowym, 
znajomość zasad dobrego wychowania.

•  Umiejętność zachowania się wobec innych osób z poszanowaniem tradycji, norm itp.
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Odpowiedzial-
ność

•  Wiedza o strukturze przedsiębiorstwa, podziale obowiązków i odpowiedzialności.
•  Akceptowanie konsekwencji swoich decyzji i działań.

Pewność siebie •  Wewnętrzne przekonanie o własnej wartości przejawiające się w zachowaniu wobec innych 
ludzi, sposobie mówienia i działania.

•  Samoświadomość, akceptacja siebie i zaufanie do siebie, pozytywne nastawienie.

Praca zespołowa •  Wiedza na temat ról w zespole.
•  Umiejętność współpracowania z innymi osobami w sposób produktywny.
•  Zaangażowanie, proaktywność, empatyczność.

Precyzyjne pre-
zentowanie pomy-
słów, poleceń itp.

•  Umiejętność jasnego i dokładnego określania swoich oczekiwań, opisywania zadań zlecanych 
współpracownikom, przedstawiania nowych koncepcji.

•  Skupienie się na konkretach.

Radzenie sobie  
ze stresem

•  Znajomość technik relaksacyjnych.
•  Umiejętność skutecznego wykonywania obowiązków służbowych w trudnych sytuacjach, pod 

naciskiem, presją.

Rozwiązywanie 
konfliktów

•  Wiedza na temat konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów, znajomość podstaw 
psychologii.

•  Umiejętność rozwiązywania sporów, osiągania kompromisu w sposób korzystny dla zespołu.

Udzielanie 
informacji 
zwrotnej

•  Znajomość zasad skutecznego przekazywania informacji zwrotnej.
•  Umiejętność informowania o efektach działań, relacjach i zachowaniu w sposób wzmacniający 

pozytywne zachowanie osoby, której udzielamy informacji zwrotnej.
•  Szczerość, konkretność, powstrzymanie się od oceniania drugiej osoby.

Zdolność do 
przekonywania 
do swojej wizji

•  Umiejętność prezentowania swoich pomysłów w sposób przejrzysty, podawania argumentów 
przemawiających na ich korzyść, zachęcania do ich realizacji.

•  Entuzjazm, otwartość.

Aktywne słuchanie

Słuchając aktywnie menadżer może lepiej poznać współpracowników, zrozumieć ich po-

trzeby, a w konsekwencji sprawniej zarządzać swoim zespołem i skuteczniej motywować in-

nych do działania. Jednocześnie aktywne słuchanie jest niezbędne w przypadku kontaktów 

z klientami, umożliwia najlepsze zrozumienie ich oczekiwań oraz budowanie trwałych relacji.

Umiejętność dobrego słuchania menadżer może rozwijać poznając zasady i techniki 

aktywnego słuchania, lecz przede wszystkim stosując je na co dzień. Powinien pamiętać 

m.in. o wykazywaniu zainteresowania rozmową przez postawę ciała, kontakt wzrokowy, 

potakiwanie, a także zadawanie pytań precyzujących.
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Marta od kliku dni jest przygnębiona, swoje obowiązki służbowe wykonuje poprawnie, jednak bez entuzjazmu i za-

angażowania, z którym to zwykle robiła. Szef kuchni od razu zauważył zmianę w jej zachowaniu, jednak stwierdził, 

że może po prostu jest przemęczona z uwagi na nawał pracy w okresie karnawału. Gdy sytuacja nie uległa zmia-

nie, po tygodniu postanowił z nią porozmawiać. Początkowo Marta nie chciała powiedzieć, o co chodzi: „To tylko 

takie moje niespełnione marzenia”. Szef kuchni nie zrażał się jednak i delikatnie dopytywał: „Mam wrażenie, że 

straciłaś zapał do pracy. Jeśli dobrze cię rozumiem, nie odczuwasz satysfakcji z tego, co robisz”. Zainteresowanie 

przełożonego, próba zrozumienia i uważne słuchanie sprawiły, że Marta w końcu postanowiła podzielić się swoimi 

obawami. Okazało się, że jej prywatną pasją jej cukiernictwo i chciałaby rozwijać się w tym zakresie, jednak nie stać 

jej na opłacenie kursu, a w pracy na obecnym stanowisku też nie ma możliwości rozwoju. Szef kuchni postanowił 

sprawdzić zdolności Marty, gdy okazało się, że ma prawdziwy talent, przekonał właściciela do opłacenia szkolenia 

dla pracownicy. Dzięki aktywnemu słuchaniu szef kuchni doskonale zna swój zespół i dba o jego rozwój, wyłapuje 

konflikty i skutecznie im zapobiega.

Asertywność

Asertywny menadżer umie wyrażać swoje poglądy, zdanie, decyzje w sposób jasny, zgo-

dy ze swoimi przekonaniami, a zarazem z zachowaniem szacunku dla innych oraz ich opi-

nii. Menadżer nie sięga po manipulację i nie daje sobą manipulować, ale w sposób otwarty 

podejmuje dyskusję z podwładnymi i przełożonymi, nawet na trudne tematy. Potrafi prowa-

dzić konstruktywny dialog i przyjmować krytykę.

Krzysiek jest człowiekiem od wszystkiego w jednej z dużych, warszawskich restauracji (tornant), jednak ma już dość 

tego stanowiska, chce się wyspecjalizować i objąć funkcję passionner (kucharz wyspecjalizowany w przygotowaniu 

potraw z ryb i owoców morza). Od kilku tygodni z wielkim uporem, próbuje nakłonić szefa kuchni, żeby przydzielił mu 

to stanowisko. Ten jednak wie, że jest jeszcze na to za wcześnie, a Krzyśkowi brakuje doświadczenia. Postanowił 

spokojnie i rzeczowo wytłumaczyć swoją decyzję:

„Krzysiek, bardzo się cieszę, że jesteś ambitny i chcesz się rozwiać. Nie zgadzam się jednak na objęcie przez cie-

bie w tym momencie stanowiska passionner. To kluczowa rola w naszym zespole, gdyż jedną z naszych głównych 

specjalności są owoce morza. Tobie natomiast brakuje doświadczenia w tym zakresie. Zależy mi jednak na twoim 

rozwoju i dlatego proponuję, abyś przez najbliższe pół roku pomagał Piotrowi, który się tym zajmuje. Wiem, że planuje 

wyjazd za granicę w przyszłym roku. Jeśli się sprawdzisz jako pomocnik, będziesz mógł go zastąpić.

Elastyczność

Rynek wymaga od firm, aby były elastyczne i szybko dostosowywały się do zmian. Mena-

dżer musi szybko reagować na potrzeby i wymagania klientów, ograniczać koszty oraz opty-

malizować wydatki. Bez elastycznego podejścia nie będzie mógł sprawnie pełnić swojej roli.
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Planując menu szef kuchni powinien być elastyczny – potrafić dopasować propozycje do oczekiwań klientów 

oraz dostępności produktów (sezonowość). Próbując na siłę wprowadzić do oferty nowe dania, które opierają 

się na trudno dostępny składnikach lub przeciwnie, uparcie trzymając się niezmienianych od lat receptur, może 

doprowadzić do wzrostu kosztów, zmniejszenia zainteresowania lokalem wśród klientów i innych negatywnych 

konsekwencji. 

Komunikacja

Współpracując z ludźmi nieustannie się z nimi komunikujemy – w sposób werbalny (od-

powiadając na pytania, wydając polecania, wyjaśniając swoje stanowisko) oraz niewer-

balny (poprzez postawę ciała, mimikę, ton głosu). Troska o dobór właściwego sposobu 

i kanału przekazywania informacji jest istotna w pracy menadżera. Musi on ograniczać 

bariery komunikacyjne (np. wynikające z hierarchii służbowej) oraz tworzyć taką strategię 

komunikacji w swoim zespole, która pozwoli przeciwdziałać niedoinformowaniu, wykony-

waniu tej samej pracy przez kilka osób, powstawaniu konfliktów. 

Nieważne, co ty mówisz, ważne, co ktoś usłyszał.

Kreatywność

Umiejętności związane z kreatywnością są coraz ważniejsze w związku ze zmianami 

kształtującymi nowe trendy w biznesie. Od menadżera wymaga się stosowania kreatyw-

nych technik, pozwalających rozwiązywać problemy oraz kreować innowacyjne rozwiąza-

nia, usługi, produkty. Kreatywność, czyli nieszablonowe myślenie, można u siebie rozwijać 

poprzez różnorodne ćwiczenia, np. przez zabawę w wymyślanie niestandardowych metod 

wykorzystania jakiegoś przedmiotu czy wykonywanie rutynowych czynności w inny spo-

sób (wybór innej trasy powrotnej z pracy do domu, zmiana sposobu ułożenia przedmiotów 

na biurku itp.).

Mróz utrzymywał się już od kilku dni, według prognoz pogody w kolejnym tygodniu miało być jeszcze większe 

ochłodzenia, a temperatura mogła sięgać nawet -25°. Ludzie dosłownie przemykali ulicami, każdy klient odwiedzający 

restaurację narzekał na zimo na zewnątrz. Mariola, szefowa kuchni, postanowiła wykorzystać niesprzyjającą aurę 

i przygotowała propozycję menu opartego o potrawy rozgrzewające. „Gorąca zima”, odpowiednio wypromowana, 

okazała się świetnym pomysłem, klienci z zainteresowaniem próbowali nowych potraw, wychwalając rozgrzewające 

właściwości nowej karty dań.
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Radzenie sobie ze stresem

Stres występujący przez krótki okres może być czynnikiem motywującym lub ekscytu-

jącym. Jeżeli trwa zbyt długo, menadżer musi uważać, by nie stał sie on zagrożeniem dla 

funkcjonowania podległego mu zespołu. Musi dążyć do rozładowania złych emocji poprzez 

np. dobre gospodarowanie czasem swoich podwładnych, wspieranie pracowników poprzez 

rozmowę czy organizowanie przerw w pracy. Nie zaszkodzi też spora dawka dobrego hu-

moru, która pozwala przetrwać nawet najcięższe dni. 

Niecierpliwiący się klienci, spóźniający dostawcy, wielogodzinny dzień pracy, pośpiech, ciągle niezadowolony 

i wymagający właściciel, niekompetentni współpracownicy, praca w weekendy i święta, rytuna…

Czynników stresogennych w pracy szefa kuchni jest bardzo wiele, ważne jest, aby opracować metody radzenia sobie 

z nimi, a także sposoby na odreagowanie negatywnych emocji i relaksację.

Rozwiązywanie konfliktów

Nieporozumienie między dwoma lub kilkoma osobami w zespole może się zaostrzyć, 

powodując powstawanie bardzo złożonych konfliktów, którym towarzyszy duże napięcie 

i eskalacja negatywnych emocji, przekładająca się na spadek efektywności pracy. Do obo-

wiązków menadżera należy zarządzanie konfliktem w sposób pozwalający na jego szyb-

kie rozwiązanie oraz kontrolę jego oddziaływania na bieżącą działalność firmy. Menadżer 

powinien dążyć do oddzielania problemu od osoby. Ważne jest, aby doceniał konstruk-

tywny aspekt konfliktu i wykorzystywał jego potencjał.

Szef kuchni nie może udawać, że nie dostrzega konfliktów w swoim zespole. Powinien pamiętać, że ich zaostrzenie 

się może przynieść wiele negatywnych konsekwencji, zwłaszcza w sytuacji, gdy spór zdezorganizuje pracę.

Przystępując do konstruktywnego zakończenia konfliktu szef kuchni musi pamiętać o:

- zbadaniu potrzeb i interesów zaangażowanych stron,

- otwarciu uczestników na dialog z drugą stroną,

- wzmocnieniu wiary w możliwość rozwiązania sytuacji,

- zwracaniu uwagi na fakty, a nie na emocje.

Udzielanie informacji zwrotnej

Udzielanie informacji zwrotnej (feedback) służy zarówno docenianiu zaangażowania 

i osiągnięć pracowników, jak również zapobieganiu problemom i konfliktom. Właściwie 

przekazana informacja zwrotna może stanowić dobre narzędzie do motywowania pracow-

nika. Dobry menadżer pamięta, żeby udzielać swoim podwładnym nie tylko negatywnej 
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informacji zwrotnej, gdy coś wymaga poprawy, ale również pozytywnej, wyrażającej sza-

cunek dla osiągniętych efektów oraz starań. Właściwego udzielania feedbacku można się 

nauczyć, by umiejętnie stosować różne  techniki, zależnie od sytuacji.

Skuteczny szef kuchni, udzielając informacji zwrotnej pracownikom, pamięta, żeby:

- nie osądzać,

- odnosić się do konkretów,

- nie generalizować,

- oddzielać spostrzeżenia od uczuć,

- jasno formułować swoje oczekiwania,

- przekazywać informację zwrotną na bieżąco. 

Zaprezentowane kluczowe kompetencje należą do najistotniejszych w pracy menadże-

ra w branży HORECA. Powyższy zbiór wiedzy, umiejętności oraz postaw wspomaga pracę 

na stanowisku zwierzchnika. Wiąże się ona z odpowiedzialnością za zespół pracowników 

oraz realizację celów organizacji. Rozwój odpowiednich kompetencji zwiększa skutecz-

ność oraz efektywność pracy nie tylko jednej osoby tj. menadżera, ale także całego zespołu 

pracowników, wpływa na realizację działań, osiągane wskaźniki, a także pozytywną ocenę 

wśród klientów. Menadżer powinien rozwijać również inne kompetencje, jednak bez opa-

nowania na co najmniej dobrym poziomie omówionych powyżej, nie będzie  w stanie sku-

tecznie realizować wszystkich swoich obowiązków. Specyfika sektora wymaga bowiem 

rozwiniętych umiejętności w zakresie związanym z organizacją pracy (m.in. planowanie 

i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rzeczowymi, wiedza branżowa, podejmowanie de-

cyzji), jak również umiejętności miękkich w obszarze tworzenia i rozwijania zespołu (m.in. 

delegowanie, motywowanie, aktywne słuchanie, rozwiązywanie konfliktów). Jednocze-

śnie należy podkreślić, że zakres kompetencji wymaganych od menadżera powiązany jest 

z jego pozycją w organizacji. Właściciel restauracji, będący jednocześnie menadżerem, 

musi posiadać dużo szersze spektrum umiejętności niż osoba zatrudniona jako menadżer 

odpowiadający za dany wycinek działalności przedsiębiorstwa, np. front office manager 

czy szef kuchni. Związane jest to nie tylko z koniecznością zarządzania zespołem oraz 

wykonywaniem prac operacyjnych, ale także zarządzaniem strategicznym, które ma na 

celu stały rozwój firmy, oraz bieżącymi pracami administracyjno-rozliczeniowymi, które są 

wpisane w każdą działalność gospodarczą. Każdy z etapów wymaga kompetencji zarówno 

menadżerskich jak i interpersonalnych. Jednakże w sytuacji, gdy menadżer ma pod sobą 

część zespołu odpowiedzialnego za działania czy to marketingowe, czy jako szef kuchni, 

jego kompetencje zawodowe będzie można odróżnić od menadżerskich. Zawodowe będę 
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wówczas związane bezpośrednio z zakresem merytorycznym, jakim się wraz z zespołem 

zajmuje. Nie zawsze musi być on ekspertem w danej dziedzinie. Profesjonalne wspoma-

ganie zespołu wymaga wysokich umiejętności menadżerskich, znajomości kompetencji 

współpracowników, a także skutecznego planowania i wdrażania poszczególnych etapów 

prac. Jednak HORECA ma wiele obszarów, w których bezpieczniej i łatwiej wykonuje się 

zadania kierownicze, jeżeli ma się dany fach w ręce. Branża HORECA stawia konkretne wy-

magania wobec zespołu pracowników, w tym również wobec personelu zarządzającego. 

Wszystkie działania pracowników w branży bezpośrednio przekładają się na wizerunek 

oraz ocenę wśród klientów. Obsługa klienta oraz jego satysfakcja jest kluczem do sukcesu 

firm z branży HORECA. Na ten sukces wpływa praca zespołu pod kierunkiem posiadające-

go niezbędne kompetencje menadżera. 
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Biogramy
Agata Delsaint: absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębior-

czości we Wrocławiu. Członek Zarządu fundacji UK Butterfly-Child in Need 

LTD w Bradford, Wielka Brytania. Ukończyła szereg kursów, w tym child 

care oraz cyberbullying awareness. Prowadzi polskie grupy, współpracując 

przede wszystkim z kobietami, pracuje również jako asystent nauczyciela 

języka angielskiego jako drugiego języka. Animatorka i organizatorka zajęć tanecznych 

i artystycznych. Security manager w firmie zatrudniającej ponad 800 osób. Sama zarzą-

dza 20 osobowym zespołem. Jej pozytywna osobowość i umiejętność słuchania sprawia, 

iż ludzie są zmotywowani do wspólnego działania. 

Renata Kluska: doktor socjologii, absolwentka Uniwersytetu Rzeszow-

skiego, trener i  konsultant z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jej 

zainteresowania zawodowe dotyczą obszaru kierowania zespołami oraz 

socjologii czasu. Przez wiele lat rozwijała swoją działalność dydaktyczną 

(Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, Wyższa Szkoła 

Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie), prowadząc kursy m.in. z mikrosocjologii 

i makrosocjologii, koncentrujące się zarówno na problematyce małych grup społecznych, 

jak i na wiedzy z zakresu makrosocjologii i jej zastosowań do analizy zjawisk makrospo-

łecznych. Dodatkowo zajmuje się rekrutacją i selekcją pracowników oraz ich oceną. Praca 

ta umożliwia jej przyjrzenie się w sposób krytyczny strukturze, dynamice i funkcjom grupy. 

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół następujących tematów: zaufanie 

społeczne, kapitał społeczny, socjologia organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi. Au-

torka wielu artykułów naukowych, recenzji, tłumaczeń. 

Alesandra Marcinkowska: absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Ło-

dzi. Zdobyła przygotowanie pedagogiczne w ramach studiów podyplomo-

wych na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Absolwentka 

polsko-brytyjskich stosunków Unii Europejskiej i NATO ukończonych 

w Polskim Ośrodku Naukowym UJ w Londynie. Trener, coach, metodyk 

zdalnego nauczania, właściciel brytyjskiej firmy szkoleniowej UK Spot, dyrektor brytyjskiej 

fundacji UK Butterfly - Child In Need LTD, nauczyciel języka angielskiego jako drugiego 

języka. Inicjatorka wielu warsztatów szkoleniowych (Family Links i Antinental) skierowa-

nych do Polonii. Jako pracownik sektora publicznego współpracuje z władzami lokalnymi 
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w Wielkiej Brytanii. Nadzoruje wiele projektów społecznościowych skierowanych do Euro-

py Wschodniej. Stale podnosi swoje kompetencje, korzystając z licznych szkoleń i możli-

wości, jakie oferuje jej brytyjski rynek pracy.

Anna Salamończyk-Mochel: absolwentka filologii romańskiej na Uniwersyte-

cie Pedagogicznym w Krakowie. Koordynator zespołu trenerskiego, szkole-

niowiec. W projektach unijnych specjalistka ds. rekrutacji, ewaluacji i monito-

ringu. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywała najpierw jako nauczyciel, 

następnie pełniąc funkcję pełnomocnika rektora ds. personalnych w Wyższej 

Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. To tam budowała model kompetencji zawo-

dowych, przeprowadzając i współtworząc system oceny pracowniczej oraz dbając o rozwój 

kadry administracyjnej i dydaktycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Re-

lations, specjalizuje się w marketingu politycznym. Na co dzień swoje doświadczenie zawo-

dowe buduje, współpracując z byłym ministrem sprawiedliwości oraz działając społecznie 

w stowarzyszeniu. Kompetencje rozwija z pasją, której zawsze szuka w życiu zawodowym. 

Magdalena Stusińska-Krywalska: absolwentka stosunków międzyna-

rodowych ze specjalizacją zarządzanie projektami międzynarodowymi 

w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Swo-

je zainteresowania badawcze skupia wokół zarządzania projektami, ze 

szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem. Od 2006 r. 

aktywnie działa w realizacji projektów jako członek zespołów projektowych oraz koordy-

nator. Opracowuje projekty biznesowe oraz projekty dofinansowane ze środków unijnych 

dla mikro, małych i średnich firm. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami (planowaniu 

i rozliczaniu kosztów) oraz w zarządzaniu ryzykiem. Trener i szkoleniowiec, wykładowca 

akademicki. Świetnie zarządza swoim czasem oraz czasem swojego zespołu, mając na 

uwadze efektywność finansową projektów.

Aleksandra Ścibich-Kopiec: absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego. Project Manager w krakow-

skiej firmie rodzinnej EVACO Sp. z o.o., trener, doradca, coach. Pomysło-

dawca serii projektów kucharskich realizowanych przez EVACO, dedykowa-

nych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom: Małopolska i Śląsk - Trening 

Smaków, Podkarpacie - Mistrzowie Kuchni. Autorka licznych projektów szkoleniowo-do-

radczych dla firm z sektora turystycznego, m. in. „Zielona Firma”, „Sukces Menadżerek 
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Podkarpacia”, „Droga Ucznia Do Sukcesu”, „CSR EVACO” i inne. Zarządza portfelem projek-

tów Spółki oraz działem szkoleń. Łączy pracę biznesową z karierą naukowo-dydaktyczną, 

prowadząc zajęcia na krakowskich Uczelniach oraz treningi biznesowe dla różnych grup 

klientów. Autorka wielu artykułów, studiów przypadków, członek zespołów badawczych. 

W obszarze jej zainteresowań leżą kompetencje zawodowe, efektywna praca zespołowa 

oraz controlling projektów szkoleniowych.

Aleksandra Turczyn: absolwentka stosunków międzynarodowych na spe-

cjalności zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. 

Józefa Tischnera w Krakowie. Zawodowo działa przy realizacji projektów 

edukacyjnych, w tym również międzynarodowych, pełniąc funkcje zarów-

no eksperckie, jak i kierownicze. Projektami zarządza nie tylko w praktyce, 

lecz także w teorii jako dydaktyk krakowskich uczelni. Nieustannie poszerza swój warsz-

tat pracy i doświadczenie zawodowe. Jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej oraz współtworzy Zeszyty Naukowe w zespo-

le redakcyjnym. Pracuje z doświadczonymi zespołami project managerów, naukowców 

i specjalistów różnych dziedzin. 
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