
Ile kosztują błędy  
początkującego menedżera?

Według Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, główną barierą rozwojową 
rodzimych firm jest niedobór menedżerów; 
zatem, żeby dalej się rozwijać, firmy w całej 
Polsce codziennie mianują kolejnych specjalistów 
na to stanowisko. Niestety, nikt nie rodzi 
się menedżerem, a błędy wynikające  
z nieprawidłowego wdrożenia prowadzą  
do zatrważających konsekwencji:

nowo mianowanych 
menedżerów  
traci stanowisko w ciągu  
pierwszych 18 miesięcy rocznej pensji menedżera  

to średni koszt, jaki ponosi firma 
w wyniku nieudanego obsadzenia 
stanowiska menedżerskiego

Jakie błędy popełniają  
początkujący  
menedżerowie? 

Nowo mianowani menedżerowie 
popełniają wiele błędów zamyka-
jących drogę do sukcesu.
Wynikają one z niedostatecznego  
lub nieprawidłowego przygotowania 
się do nowej roli.

Błędy popełniane przez nowych 
menedżerów zazwyczaj należą 
do jednego Z PIĘCIU ISTOTNYCH 
OBSZARÓW:

Wyeliminuj przeszkody,  
zanim będzie za późno! 

Przeciwdziałanie złemu wdroże-
niu nowego menedżera pozwoli 
zachować firmie dziesiątki tysięcy 
złotych i ochroni długo wypra-
cowywaną kulturę organizacyjną. 
Wybierz sprawdzone rozwiązanie: 
program rozwojowy First-Time 
ManagerTM, oferujący kompleksową 
pomoc w kluczowych obszarach, 
odpowiadających 5 DWUDNIO-
WYM SESJOM TEMATYCZNYM:

Zacznij traktować rozwój 
menedżerów w swojej firmie 
jak kluczowy proces generujący 
przewagę konkurencyjną  
na rynku. 

First-Time ManagerTM do tej pory pomógł z sukcesem  
rozwinąć karierę aż 4000 menedżerów z całej Polski,  
reprezentujących różne branże. Teraz może pomóc także 
Tobie! Zdobądź więcej informacji o programie, wchodząc  
na stronę: ftm.ican.pl

Praktyka pokazuje, że najważniejsze 
przy wejściu w nową rolę jest 
zdobycie wiedzy oraz umiejętności  
z zakresu budowania autorytetu, 
tworzenia relacji z zespołem  
i autodiagnozy. Wiedza dostarczana 
w trakcie sesji FTM sprawia, że 
sprawne wejście w rolę menedżera 
staje się banalnie proste. 

Odpowiedzią na problemy  
z kierowaniem zespołem jest 
wiedza na temat dynamiki relacji 
i etapów budowania zespołu. 
Podczas tej sesji FTM uczestnicy 
dowiadują się m.in. jak w 7 kro-
kach stworzyć skutecznie działa-
jący zespół. 

Według badań Instytutu  
Gallupa, o efektywnym  
zaangażowaniu w wykony-
waną pracę decyduje 12 
kluczowych czynników moty-
wacji. Podczas sesji dowiesz się 
m.in. jak wykorzystać tę wiedzę 
w skutecznym zarządzaniu.
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FTM pozwala na osiągnięcie 
nowego poziomu komunikacji ze 
współpracownikami i przełożony-
mi. Trening menedżera, polegający 
na podniesieniu jego kompetencji 
w zakresie komunikacji i zarządza-
nia ludźmi, zwiększa zaangażowa-
nie jego podwładnych o 52%,  
a wskaźnik skuteczności zatrzymy-
wania pracowników w firmie  
o 40%. (BusinessWire)

Wielu początkujących 
menedżerów odczuwa 
stres, zmęczenie i frustrac-
ję spowodowane niepra-
widłowym podejściem  
do nowych obowiązków, 
nieefektywną komunikacją 
i działaniem pod wpływem 
emocji. 

Problemy z wejściem  
w nową rolę i trudności  
z wypracowaniem 
autorytetu wśród 
podwładnych to jedne 
z głównych powodów 
utraty stanowiska 
menedżerskiego. 

Na szczycie listy błędów 
menedżera związanych 
z pracą z zespołem jest 
nieprawidłowe rozdzielanie 
zadań oraz wyznaczanie 
zespołowi nierealistycznych  
i niezrozumiałych celów.

Brak zrozumienia, dlaczego 
ludzie zachowują się w okreś-
lony sposób i wynikająca z tego 
niezdolność do skutecznego 
motywowania podwładnych 
i angażowania ich w zadania, 
sprawia, że proces delegowa- 
nia zadań z góry skazany jest  
na porażkę.

Menedżerowie często 
próbują przewodzić pra-
cownikami za pomocą 
emocji. Częstym błędem 
w komunikacji jest również 
brak wiedzy o tym, jak 
rozmawiać i tworzyć pod-
waliny relacji ze współpra-
cownikami.

%

20%

Kluczowymi cechami menedżera  
są: inteligencja emocjonalna, 
umiejętność komunikacji i dobre 
planowanie. Podczas sesji FTM  
uczestnicy dowiadują się, jak sku-
tecznie rozwijać te kompetencje, 
poznając techniki i narzędzia  
efektywnego zarządzania sobą. 


