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son for undertaking legislative actions and presented the description of the consumer in the 
bankruptcy law and the issue of court procedure in the issues in question.

Резюме

В статье обсуждается производство, связанное с признанием заявителя потреби-
телем-банкротом компетентным органом, рассматривающим дела и выносящим ре-
шения. В статье приняли в учет законы: 1) Закон о несостоятельности (банкротстве) 
и реорганизации, 2) гражданский кодекс, 3) трудовой кодекс. Вопросы представлены 
с учетом этичности вопроса о правовом допущении возможности не регулировать 
должником его собственных финансовых обязательств. Рассматривается рост уровня 
потребительской задолженности как причина приступления к законодательным дей-
ствиям и представляется характеристика потребителя в Законе о несостоятельности 
(банкротстве) и вопрос о судебном производства в указанном масштабе.

PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI
Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych — Września

Menedżer sprzedaży na rynku jednostek zinstytucjonalizowanych 
(organizational market) — implementacja  
modelu kompetencyjnego

Jaki czynnik najsilniej wpływa na sprzedaż produktów na rynku dóbr przemysłowych? 
Nie jest nim konkurencyjna cena ani jakość produktu. Nie są nim innowacyjne cechy pro-
duktu ani możliwość oferowania przez daną firmę kompleksowych rozwiązań. Wszystko to 
wpływa na podejmowane przez klientów decyzje zakupu (co do tego nie ma wątpliwości), 
ale nie jest czynnikiem jedynym i najważniejszym. Na podstawie wyników badań własnych 
autor wnioskuje, iż tym, co najsilniej wpływa na wielkość sprzedaży na danym rynku, jest 
menedżer sprzedaży1. 

Zarządzanie sprzedażą firmy, a zwłaszcza kierowanie zespołem sprzedawców (handlow-
ców, przedstawicieli handlowych), jest także w stopniu daleko większym, niż chciałoby to 
przyznać wielu praktyków, poważnym wyzwaniem intelektualnym dla menedżerów, a nie 
tylko sprawdzianem ich wcześniej wyuczonych bądź nabytych umiejętności praktycznych. 
Sytuacja ta powinna skłaniać ich do stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności, rozwoju 
cech osobowych, kształtowania postaw i zachowań oraz zdobywania nowych doświadczeń. 

1  Potwierdziły to badania, w których to sami klienci umieścili sprzedawcę na czołowym miejscu. Badania te pokazały, że 
kompetentny sprzedawca aż w 32% wpływa na podejmowaną przez klienta decyzję zakupu. Badanie przeprowadzono w marcu 
2011 r. Udział w nim wzięło 71 klientów obsługiwanych przez Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych we 
Wrześni. Szczegóły dotyczące badania — zob. Raport marketingowy, ZPCZ, Września 2011. Zdaniem autora, warto podkre-
ślić, iż dla respondentów wybierających dostawców znaczenie mają także: cena (dla 29%), jakość wyrobów (dla 21%) oraz 
kompleksowe zaopatrzenie (dla 18%).



14 MENEDŻER SPRZEDAŻY NA RYNKU JEDNOSTEK...

W niniejszym artykule przedstawiono teoretyczny model kompetencji2 skutecznego me-
nedżera sprzedaży działającego na rynku dóbr przemysłowych, który na dalszym etapie ba-
dań zostanie poddany weryfikacji empirycznej w celu wygenerowania luki kompetencyjnej. 
Artykuł ten jest efektem wieloletnich naukowych i praktycznych dociekań autora, a także 
licznych dyskusji z menedżerami podczas spotkań zawodowych, szkoleń, treningów, stu-
diów podyplomowych i prac konsultingowych. 

Zgodnie z założeniami autora, wyniki badań mają stanowić podstawę świadomej stra-
tegii rozwoju menedżera sprzedaży na rynku jednostek zinstytucjonalizowanych, strategii, 
która polega na systematycznej ewaluacji własnych zasobów i możliwości w kontekście 
zmieniających się warunków i potrzeb organizacji i rynku. Mają pokazać szerszą perspekty-
wę analizy i doskonalenia kompetencji menedżera sprzedaży w kontekście wyzwań organi-
zacji XXI w. oraz dostarczyć praktycznych wskazówek w tym zakresie.

Punktem wyjścia do stworzenia modelu kompetencji menedżerów sprzedaży była ana-
liza literatury przedmiotu, uzupełniona obserwacją i informacjami uzyskanymi w wyniku 
wywiadów pogłębionych z osobami pracującymi na stanowisku menedżera sprzedaży3, ana-
lizami i własnymi doświadczeniami autora. 

Ilekroć mowa o modelu kompetencji menedżera sprzedaży, nieodzowny staje się prze-
gląd koncepcji stanowiących bazę wyjściową tego zagadnienia. Zdaniem autora artykułu, na 
uwagę zasługuje koncepcja „reguł klienta” opracowana przez H. Stevensa, T. Kinniego, 
którzy, wskazując cechy określające doskonałość w dziedzinie sprzedaży, przedstawiają, ja-
kich umiejętności oczekują klienci od profesjonalnych sprzedawców4. Każda z reguł klienta 
jest powiązana z odpowiednią rolą sprzedawcy, co pokazano w tablicy 1.

Najbardziej uderzającą cechą wymienionych reguł jest to, że w żaden sposób nie są one 
powiązane z standardowymi kwalifikacjami menedżera sprzedaży, takimi jak wyszukiwanie 
potencjalnych klientów, zwracanie się do upatrzonych kandydatów, uchylanie zastrzeżeń 
czy finalizowanie transakcji. Odpowiadają natomiast samodzielnym kompetencjom w dzie-
dzinie sprzedaży. 

Jak twierdzą H. Stevens i T. Kinni, te reguły i odpowiadające im kompetencje są bez-
pośrednio powiązane z głównymi czynnikami pozwalającymi prognozować, którzy mene-
dżerowie będą otrzymywali od klientów pierwsze i dalsze zamówienia, zaskarbią sobie ich 
wyjątkową lojalność i tym samym znajdą się w czołówce światowej5. Ponieważ reguły te są 
określane przez samych klientów, odzwierciedlają cele, jakie stawiają sobie oni w związku 
z zakupem towarów i usług. 

2  Kompetencje to system wzajemnie powiązanej wiedzy, umiejętności, cech osobowościowych, wartości i postaw oraz do-
świadczeń i zachowań nakierowanych na sprawne i skuteczne wykonywanie zadań. W artykule przez model kompetencji jest 
rozumiany wzorcowy zestaw kompetencji, które przyczyniają się do sprawnego i skutecznego działania menedżera sprzedaży. 
W odniesieniu do działań bieżących w modelu uwzględnia się kompetencje aktualnie wymagane na stanowisku menedżera 
sprzedaży, w ujęciu zaś strategicznym podaje się hipotetyczny zestaw kompetencji możliwych do przewidzenia  w prognozo-
wanej perspektywie czasowej.
3  Badania prowadzono w 21 przedsiębiorstwach produkcyjnych zatrudniających 20–150 osób, działających na rynku powyżej 
5 lat. Niezależnie od wypełnienia ankiety osoby badane (21 menedżerów sprzedaży) uzupełniały swe wypowiedzi w bezpo-
średnich rozmowach z osobą badającą — autorem niniejszego artykułu. Celem badania było uzyskanie informacji dotyczących 
pracy menedżera sprzedaży, ujmując w nim aspekt kompetencyjny. Badania prowadzono w siedzibie podmiotu biorącego  
w nim udział. Szczegóły dotyczące badania — Zob. Raport marketingowy, jw.
4  H. Stevens, T. Kinni, Osiągnąć doskonałość w sprzedaży, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 17.
5  Tamże, s. 61–62.
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Tablica 1. Koncepcja „reguł klienta” a wymagania kompetencyjne
Reguła klienta/ 

/Rola sprzedawcy Wymagane kompetencje

Przedstawiciel 
firmy

•	 umiejętność 1 — stać się głównym punktem kontaktu
•	 umiejętność 2 — zarządzanie zespołem ekspertów
•	 umiejętność 3 — być ekspertem od rentowności inwestycji

Dyrektor 
generalny

•	 wiedza z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
•	 umiejętność opracowywania i realizacji strategii firmy
•	 odpowiedzialność
•	 wykształcenie z zakresu zarządzania
•	 doświadczenie zawodowe
•	 umiejętność kształtowania relacji z klientem
•	 umiejętności rozpoznawania problemów działalności klienta
•	 wiedza o firmie, produkcie i kliencie
•	 wyczulenie na kulturę firmy
•	 znajomość struktury firmy klienta
•	 identyfikacja istotnych czynników kondycji klienta

Adwokat i 
przyspieszacz

•	 umiejętność 1 — stworzyć sieć wsparcia
•	 umiejętność 2 — informować o potrzebach i oczekiwaniach klienta
•	 umiejętność 3 — znać swoją firmę

Konsultant

Pierwszy poziom kompetencji obejmuje specyfikację, czyli odpowiednią konfigu-
rację zastosowania; należą tu:
•	 wiedza stosowana o produkcie
•	 wiedza szczegółowa o kliencie
Drugi poziom kompetencji jest związany z dostarczaniem i instalacją zastosowania; 
są to:
•	 umiejętności ustalania harmonogramów
•	 właściwa koordynacja
•	 umiejętności związane z potwierdzaniem właściwego rozwiązania
Trzeci poziom kompetencji dotyczy integracji zastosowania z systemami działają-
cymi w firmie klienta; obejmuje trzy obszary systemu firmy klienta:
•	 ludzie
•	 procesy
•	 technologia
Czwarty poziom kompetencji wiąże się z wykorzystaniem zastosowania, czyli bie-
żącym uzyskiwaniem pożądanych wyników, a także z wykrywaniem nowych po-
trzeb klienta, i obejmuje:
•	 wymianę
•	 konserwację
•	 aktualizację

Podróżnik

•	 umiejętność wykorzystywania technologii ułatwiającej dostępność
•	 dostępność uwarunkowana jakością dostawcy
•	 szybkość poświadczenia odbioru wiadomości
•	 bliskość, tj. umiejętność szybkiej reakcji
•	 przygotowanie, tzn. skuteczne i terminowe reagowanie na wezwania klienta
•	 wykonanie, tj. umiejętność wartościowej reakcji zwrotnej oraz przesyłania infor-

macji zwrotnych

Ratownik

Umiejętności dotyczące rozwiązywania problemów, w tym:
•	 umiejętność identyfikacji problemu
•	 zdolności badawcze problemów
•	 umiejętność analizy wyników badań
•	 zdolność opracowywania sposobów reagowania na problem
•	 umiejętność zarządzania planem działania
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Reguła klienta/ 
/Rola sprzedawcy Wymagane kompetencje

Innowator

•	 wiedza techniczna
•	 znajomość branży
•	 wiedza międzyfunkcyjna
•	 umiejętność oceny skłonności klienta do innowacji oraz potencjału zysków firmy 

z obsługi klienta
•	 zaangażowanie na rzecz stałego informowania klientów
•	 stałe poszukiwanie nowych zastosowań
•	 umiejętność dostrzegania niewypowiadanych potrzeb klienta
•	 gotowość do wypróbowania niesprawdzonego

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie: H. Stevens, T. Kinni, Osiągnąć doskonałość w sprzedaży,  
MT Biznes, Warszawa 2008, s. 61–208.

Menedżer sprzedaży musi się zmierzyć z wieloma trudnościami. Największym jego kło-
potem jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających warunków otoczenia i próba 
pogodzenia pracowników — handlowców, przedstawicieli handlowych lub sprzedawców6 
— z ich pracodawcami. Jest menedżerem nietypowym, część jego funkcji to klasyczne funk-
cje kierownicze, właściwe wszystkim przełożonym7. Oprócz nich jest miejsce dla działań 
przypisanych tylko temu stanowisku, działań odmiennych od typowego zarządzania. Stąd 
niezbędne jest przyswojenie przez niego podstawowych kompetencji tak, aby należeć do 
nowej generacji menedżerów sprzedaży i wraz ze swoim zespołem osiągać znakomite re-
zultaty.

Złożoność oczekiwań nabywczych, ciągle zmieniające się potrzeby konsumenckie, 
skomplikowanie i złożoność procesów produkcyjnych, postępująca miniaturyzacja pro-
duktów, niebywały postęp technologiczny to tylko wybrane czynniki decydujące o tym, że 
postrzeganie przez przedsiębiorstwa stosunków gospodarczych w tradycyjnie rozumianych 
relacjach konkurencyjnych i rywalizacyjnych traci swoją pierwotną moc, a przede wszyst-
kim sens, i staje się niezgodne z rachunkiem ekonomicznym. Obecnie przedsiębiorstwa, 
które optymalizują swoje procesy produkcyjne, działania marketingowe, prace badawcze 
czy procesy inwestycyjne poprzez wprowadzenie zasad współpracy rynkowej z innymi 
uczestnikami rynku, zyskują znaczną przewagę. Określają ją trudne do imitacji konstelacje 
wzajemnych powiązań, w których ramach każdy z partnerów w istotny sposób, przy wyko-
rzystaniu własnych kluczowych kompetencji, przyczynia się do wzrostu wartości dodanej 
całego „systemu” współpracy. Współpraca i partnerstwo są reakcją na wyzwania otoczenia, 
ale jednocześnie same procesy współdziałania prowadzą do ucywilizowania relacji rynko-
wych, pomagając zwiększać stopień stabilizacji na poszczególnych rynkach8. 

Według M. Sławińskiej, to właśnie sprzedaż stanowi najważniejszą część biznesu, po-
nieważ poprzez nią dokonuje się proces weryfikacji i akceptacji oferty rynkowej9. Jak twier-
dzi B. Tracy, proces sprzedaży składa się z trzech podstawowych elementów, następujących 
po sobie w odpowiedniej kolejności10 (rysunek).

6  Zdaniem autora, ulokowanie menedżera pomiędzy zespołem handlowców a zarządem firmy wymusza pewne określone 
zachowania, które odróżniają szefów sprzedaży od pozostałych menedżerów.
7  A. Niemczyk, Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać, HELION, Gliwice 2006, s. 13.
8  P. Niewiadomski, Menedżer sprzedaży — model kluczowych kompetencji a efektywność działań, „Marketing i Rynek” 2009, 
nr 9.
9  M. Sławińska, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002, s. 114. Zadania w zakresie kształtowa-
nia sprzedaży polegają na przygotowaniu odpowiedniej, z punktu widzenia klientów, oferty towarów we właściwym czasie  
i miejscu.
10  B. Tracy, Skuteczne metody sprzedaży, MUZA SA, Warszawa 2008, s. 79.
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Rysunek. Podstawowy model sprzedaży

Nawiązanie kontaktu 
(badanie)

Rozpoznanie 
problemu 

(diagnoza)

Prezentacja 
rozwiązania 

(recepta)

Ź r ó d ł o: B. Tracy, Skuteczne metody sprzedaży, MUZA SA, Warszawa 2008, s. 79.

Podstawą koncepcji modelu sprzedaży jest założenie możliwości i konieczności nawią-
zania bezpośrednich kontaktów między sprzedającym a nabywcą. Odpowiada ono w pełni 
istocie powiązań między firmami w procesie kupna-sprzedaży towarów i usług. Drugą fazą 
modelu sprzedaży jest zdefiniowanie problemu i na tej podstawie postawienie diagnozy. 
W fazie trzeciej modelu przedstawia się propozycję rozwiązania problemu (w fazie tej jest 
udzielana odpowiedź na pytanie, w jaki sposób pomóc klientowi). Zdaniem J. Horovitza11, 
pomaganie klientowi oznacza takie działania jak:
• analiza sytuacji klienta,
• wspieranie klienta w rozpoznawaniu potrzeb (niekiedy niewyrażalnych),
• formułowanie potrzeb w języku klienta,
• znajomość wcześniej istniejących rozwiązań zaspokajających potrzeby (pod jakimi 

względami okazały się skuteczne, a pod jakimi mniej skuteczne),
• współpraca w znalezieniu rozwiązań w kontekście sytuacji klienta (daty upływu ważno-

ści itd.),
• przedstawienie opcji i pomoc klientom w dokonaniu ich oceny na podstawie przyjętych 

kryteriów,
• formułowanie ofert w sposób przyjazny dla klienta i łatwy do zrozumienia,
• łagodzenie obaw klienta, jego niepewności i wahań przez przedstawianie referencji, 

świadectw itd.,
• doradzanie klientowi w wyszukiwaniu odpowiedniego dostawcy, nawet jeżeli nie będzie 

to dana firma,
• doradztwo klientowi w procesie podejmowania decyzji,
• dostarczanie podsumowania aspektów prawnych, aby podkreślić to, z czego klient powi-

nien zdawać sobie sprawę,
• wysyłanie przypomnień, jeżeli oferta ma określone terminy ważności, aby klient zawsze 

zdawał sobie z nich sprawę,
• przygotowanie analizy korzystnych i słabszych stron, jeżeli niektóre opcje nie przynoszą 

jednakowych wyników, ale mają inne zalety,
• udzielanie osobistej rekomendacji, jeżeli klient nie potrafi się zdecydować albo jeżeli 

możliwe opcje wydają się niedostateczne w świetle jego potrzeb.
Przedstawiony model został stworzony przy założeniu marketingu partnerskiego. W tej 

koncepcji marketingu, oznaczającego koncepcję zarządzania i działania na rynku, wg której 
skuteczność rynkowa firm zależy od nawiązania partnerskich stosunków z uczestnikami 
rynku12, podkreśla się, iż w działaniach marketingowych kontakty bezpośrednie stanowią 
istotny warunek odniesienia sukcesu rynkowego i są rozpatrywane jako długookresowy pro-
ces budowania trwałych więzi z nabywcami13. 

11  J. Horovitz, Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006, s. 31–32.
12  M. Rydel, C. Ronkowski, Marketing partnerski, „Marketing i Rynek” 1995, nr 9.
13  K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004, s. 63.
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Zatem model kompetencji skutecznych menedżerów sprzedaży, nastawiony na budowa-
nie długotrwałych relacji z otoczeniem, tworzenie, utrzymywanie i wzmacnianie part-
nerstwa (więzi), opracowany w toku autorskich badań, obejmuje kompetencje niezbędne do 
tego, aby właściwie funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi, umiejętnie komunikować 
się z nimi, kontrolować dynamikę kontaktów interpersonalnych i stwarzać warunki do na-
wiązywania opartej na zaufaniu relacji z klientem. Listę kompetencji menedżerów sprze-
daży, związanych z budowaniem długotrwałych relacji oraz tworzeniem, utrzymywaniem  
i wzmacnianiem partnerstwa (więzi), przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Lista kompetencji związanych z budowaniem długotrwałych relacji  
oraz tworzeniem, utrzymywaniem i wzmacnianiem partnerstwa (więzi)

Typologia 
kompetencji Kompetencje szczegółowe

Kompetencje 
bazowe

•	 uczciwość, lojalność wobec przedsiębiorstwa
•	 lojalność wobec podwładnych i przełożonych
•	 szacunek do innych
•	 zaangażowanie
•	 pracowitość
•	 sprawiedliwość
•	 odpowiedzialność
•	 postępowanie z honorem
•	 koleżeństwo
•	 zdyscyplinowanie
•	 dbałość o jakość pracy
•	 dokładność

Kompetencje 
profesjonalne

•	 wiedza z dziedziny zarządzania (w tym wiedza z zakresu handlu, negocjacji, mar-
ketingu i PR)

•	 dbałość o jakość pracy
•	 umiejętność podejmowania decyzji
•	 doświadczenie na stanowisku menedżerskim

Kompetencje 
społeczne

•	 zdolność do budowania dobrych relacji z innymi
•	 umiejętność komunikowania i aktywnego słuchania
•	 asertywność
•	 zdolność do organizowania pracy grupy
•	 umiejętność rozwiązywania konfliktów
•	 pozytywne nastawienie do ludzi
•	 umiejętne wywieranie wpływu
•	 umiejętność tworzenia atmosfery szczerości i otwartości, uprzejmości i jasnego 

wyrażania myśli

Kompetencje 
konceptualne

•	 umiejętności analityczno-diagnostyczne
•	 umiejętności koncepcyjne
•	 myślenie systemowe
•	 myślenie sytuacyjne
•	 kojarzenie
•	 kreowanie lub modyfikowanie adekwatnych do sytuacji metod pracy

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie: A. Borowska, Kształcenie dla przyszłości, Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2004; B. Tracy, F. Scheelen, Nowoczesny menedżer sprzedaży, Muza SA, 
Warszawa 2006; H. Stevens, T. Kinni, Osiągnąć doskonałość w sprzedaży, jw.
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Podsumowując, można zauważyć, iż w tej kategorii wyróżniono następujące kompeten-
cje14:
• budowanie zaufania, tj. zdolność do budowania trwałych relacji z innymi uczestnikami 

rynku, przyczyniających się do wzajemnego szacunku;
• komunikowanie się, tzn. zdolność do porozumiewania się, zapewnienia zgodności mię-

dzy intencją nadawcy i odbiorcy komunikatu (do wzajemnego zrozumienia);
• budowanie zespołu, co wyraża się w realizacji działań (cyklu budowania), które prowa-

dzą do ukształtowania w zespole pozytywnych cech; składa się z następujących kom-
petencji szczegółowych: umiejętność wywierania wpływu, umiejętność motywowania, 
umiejętność wydobywania zdolności podwładnych, umiejętność rozwiązywania konflik-
tów, umiejętność wykorzystywania mechanizmów grupowych i potencjału jej członków 
oraz kierowania nią w taki sposób, aby w wyniku efektywnej współpracy poszczegól-
nych jej uczestników osiągnąć wyznaczone cele;

• efektywność interpersonalna, tzn. umiejętność sprawnego i efektywnego funkcjonowa-
nia w relacjach z innymi uczestnikami rynku, kontrolowania dynamiki kontaktów inter-
personalnych mającego na celu ich usprawnienie i osiągnięcie określonych celów.
Warto podkreślić, iż przedstawione kompetencje są jednymi z najważniejszych kompe-

tencji, które powinien mieć menedżer sprzedaży. Ich zdobywanie, a następnie rozwijanie 
jest nieodłącznym warunkiem rozwoju pozostałych kompetencji, które zostaną omówione 
poniżej. 

W skład drugiej kategorii kompetencji wyszczególnionej w modelu wchodzą kompeten-
cje, które są potrzebne do tego, aby skutecznie wspierać klienta w dokonywaniu zmian  
i umiejętnie organizować i realizować proces sprzedaży, oraz kompetencje pozwalające wła-
ściwie rozpoznawać potrzeby i potencjał klientów i podwładnych, a także motywować ich 
do działania i wspierać w rozwoju. Listę kompetencji związanych z udzielaniem profesjo-
nalnego wsparcia przedstawiono w tablicy 3.

Kategoria kompetencji, których posiadanie jest niezbędne do tego, aby stale i efektyw-
nie podnosić jakość własnej pracy, jest związana z profesjonalizmem działań i rozwo-
jem osobistym menedżera. W tej kategorii zostały zasygnalizowane kompetencje związane  
z kreowaniem samorozwoju poprzez zarządzanie własną karierą oraz kompetencje wpływa-
jące na wysoki profesjonalizm świadczonych „usług”. Menedżer, lider sprzedaży powinien 
wiedzieć o tym, że „zarządzanie oraz jakość zaczynają się od niego; wymagając od siebie, 
można wymagać od innych; niezbędna jest spójność słów i czynów”15. Listę kompetencji 
związanych z profesjonalizmem działań i samorozwojem przedstawiono w tablicy 4.

Przedstawiony model kompetencji menedżerów sprzedaży został zbudowany w ten spo-
sób, że poszczególne kompetencje się przenikają i uzupełniają. Wyselekcjonowane kompe-
tencje nie są kategoriami stałymi — model skonstruowano tak, aby można go modyfikować 
i uzupełniać wg potrzeb danej organizacji. Autor zdaje sobie sprawę, iż tworzenie zestawień 
jest bardzo utrudnione, poszczególni badacze tworzą szerokie listy kompetencji, bez nada-
wania im rang, różnie je nazywając i interpretując. Ponadto, podział kompetencji na różne 
podzbiory jest zawsze sprawą umowną i zależy od potrzeb własnych jego autorów lub in-
stytucji, dla której jest tworzony. W niniejszym artykule wprowadzono go w celu ukazania 
wewnętrznej struktury kompetencji.

14  P. Niewiadomski, K. Sterna, Model kompetencji menedżera sprzedaży przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego a efektyw-
ność działań, „Przegląd Górniczy” 2009, nr, s. 146–149.
15  H. Mruk, Przywództwo czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa, w: Marketing — zagadnienia współczesne, Wydawnictwo 
Forum Naukowe, Poznań 2008, s. 94.
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Tablica 3. Lista kompetencji związanych z udzielaniem profesjonalnego wsparcia 

Typologia 
kompetencji Kompetencje szczegółowe

Kompetencje 
bazowe

•	 nastawienie na rozwój (własny, podwładnych, a także przedsiębiorstwa)
•	 koleżeństwo
•	 aspiracje zawodowe
•	 inicjatywa w działaniu
•	 nastawienie na wyniki
•	 umiejętność stawiania wymagań i określania priorytetów

Kompetencje 
profesjonalne

•	 organizowanie działań
•	 kontrola wykonywania zadań
•	 umiejętność realizacji procesu przewodzenia
•	 wiedza techniczno-handlowa, pedagogiczno-psychologiczna
•	 umiejętność delegowania zadań i uprawnień

Kompetencje 
społeczne

•	 umiejętność motywowania, słuchania i komunikowania się
•	 poczucie własnej wartości
•	 kontrola własnych emocji
•	 pewność siebie
•	 okazywanie zaufania
•	 rozumienie zachowań innych
•	 taktowność
•	 kompetencje związane z procesem negocjacyjnym

Kompetencje 
konceptualne

•	 umiejętność obmyślania przyszłych działań
•	 umiejętność myślenia strategiczno-systemowego
•	 umiejętność doboru metod instruktażu lub szkoleń

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie A. Borowska, Kształcenie dla przyszłości, jw.; H. Mruk, 
Przywództwo czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa, w: Marketing — zagadnienia współczesne, Wydawnictwo 
Forum Naukowe, Poznań 2008.

Tablica 4. Lista kompetencji związanych z profesjonalizmem działań i samorozwojem

Typologia 
kompetencji Kompetencje szczegółowe

Kompetencje 
bazowe

•	 zdolność i gotowość do nieustannego zdobywania i aktualizowania wiedzy na te-
mat różnorakich zasobów wspierających pracę menedżera sprzedaży

•	 ciekawość świata (różnych kultur) i ludzi (ich natury)

Kompetencje 
profesjonalne

•	 zdolność do podejmowania nowych wyzwań
•	 zdolność do wykorzystywania potencjału własnego w celach rozwojowych
•	 profesjonalizm działań powiązany z czynnościami handlowca, np. troska o wygląd

Kompetencje 
społeczne

•	 zdolność i gotowość do postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•	 kontrolowanie własnych emocji
•	 umiejętność zachowania wewnętrznej harmonii
•	 znajomość savoir vivre

Kompetencje 
konceptualne

•	 zdolność i gotowość do autoanalizy
•	 opracowywanie własnych programów doskonalenia
•	 chęć eksperymentowania z różnymi metodami
•	 wiedza o własnym systemie wartości i hierarchii potrzeb

Ź r ó d ł o: Opracowania własne na podstawie A. Borowska, Kształcenie dla przyszłości, jw.; B. Tracy,  
F. Scheelen, Nowoczesny menedżer sprzedaży, jw.; H. Stevens, T. Kinni, Osiągnąć doskonałość w sprzedaży, jw.
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Badania, których celem było uchwycenie cech osobowości i stworzenie charakterystyk 
psychologicznych umożliwiających identyfikację kompetentnego menedżera sprzedaży, nie 
pozwalają na sformułowanie jasnych i jednoznacznych konkluzji. W pewnej mierze jest 
to wywołane przez znaczne zróżnicowanie funkcji i zadań realizowanych przez poszcze-
gólnych menedżerów, zwłaszcza że działają oni w odmiennych warunkach rynkowych  
i organizacyjnych.

W świetle różnych opinii dobry menedżer sprzedaży to ktoś, kto potrafi podjąć ryzyko, 
ma poczucie misji, umie rozwiązywać trudności, dba o klienta i potrafi planować swoją 
pracę. I chociaż brak jest precyzyjnej listy cech pozwalających na dokonanie jednoznacz-
nej identyfikacji skutecznego menedżera sprzedaży, niemniej jednak można się pokusić  
o wskazanie pewnych kierunkowych predyspozycji, których posiadanie znacząco zwiększa 
prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w obszarze szeroko rozumianej sprzedaży.

W literaturze nauk o zarządzaniu istnieje wiele koncepcji odnośnie do pożądanego pro-
filu kompetencyjnego sprzedawcy. Poszczególni badacze, bazując na założeniach teoretycz-
nych, wynikach badań i własnych doświadczeniach, proponują różne zestawy cech osobo-
wości, postaw, umiejętności oraz rodzajów wiedzy i doświadczenia, jakie powinien posiadać 
skuteczny kierownik. Należy pamiętać, że pożądany profil kompetencji dla konkretnego 
stanowiska sprzedażowego, w tym menedżera sprzedaży, zgodnie z założeniami podejścia 
sytuacyjnego zależy od wielu zmiennych kontekstowych, wśród których można m.in. wy-
mienić specyfikę celów organizacji, jej wielkość i historię, fazę cyklu życia, typ struktury 
organizacyjnej, szczebel zarządzania, stosowaną technologię czy obowiązującą strukturę 
organizacyjną. 

Summary

Enterprise’s success depends on many factors, among which it is proper to mention the 
sales manager’s work effectiveness. In every business, the sales manager is a key post, as its 
success or failure depends on them. In the author’s opinion, just a competent sales manager 
may be a value added for customers and an element of competitive advantage in the market. 
The presented surveys are aimed at resolution of a few important issues concerning com-
petences in the sale process, which comprise the following questions: What competences 
should the sales manager have in the industrial market in order to efficiently and effectively 
achieve the objective? What are the key competences specific for this post? In order to an-
swer these questions, at the first stage of surveys, there was worked out and presented the 
theoretical model of industrial goods sales manager’s competences. The worked out model 
is a ‘template’ of competences, which may be submitted to empirical verification, what, in 
turn, will allow for generating a competence gap and working out a module programme for 
vocational education.

Резюме

Успех предприятия зависит от многих факторов, в числе которых следует указать 
на эффективность труда заведующего отделом сбыта. В любой фирме заведующий 
отделом сбыта – основной пост, ибо от него зависит ее успех или неудача. По мне-
нию автора именно компетентный заведующий отделом сбыта может представлять 
собой добавленную стоимость для клиентов и быть элементом конкурентного пре-
имущества на ранке. Представленные исследования направлены на решение несколь-
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ких существенных проблем, касающихся компетенции в процессе продажи, к числу 
которых относят следующие вопросы: Какие компетенции должны быть у заведую-
щего отделом сбыта на промышленном рынке, чтобы четко и эффективно достичь 
цели деятельности? Каковы основные компетенции, характерные для этого поста? 
Для решения этих проблем на первой стадии исследований разработали и представи-
ли теоретическую модель компетенций заведующего отделом сбыта промышленных 
товаров. Разработанная модель представляет собой «исходную базу» компетенций, ко-
торую можно подвергнуть эмпирической верификации, что, в свою очередь, позволит 
генерировать «компетенционный разрыв» и разработать модульную программу про-
фессионального обучения.


