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SŁOWO WSTĘPNE 

Niniejszy podręcznik zawiera ramowe treści nauczania przedmiotu „Podstawy zarządzania” 
wykładanego na wydziałach zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczelni 
politechnicznych. 
Omawiany materiał w zasadzie nie wychodzi poza zakres podstawowej dyscypliny w grupie 
nauk o organizacji i zarządzaniu zwanej „Podstawy zarządzania organizacjami” albo zamiennie 
„Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu”. Jego opanowanie umożliwia dalsze studiowanie 
szczegółowych specjalności nauk o organizacji i zarządzaniu, jak: organizacja systemów 
produkcyjnych, organizacja i normowanie pracy, techniki organizatorskie i kierownicze, 
projektowanie systemów informacyjno-decyzyjnych i systemów zarządzania, analiza 
systemowa organizacji, ekonomiczne instrumenty zarządzania, teoria podejmowania decyzji 
kierowniczych, badania marketingowe i operacyjne, psychologia i socjologia organizacji, 
nauka administracji oraz prawne instrumenty zarządzania. 
Podręcznik może być również przydatny dla studentów wydziałów zarządzania uniwersytetów 
i uczelni ekonomicznych, przy założeniu, że posługują się oni swobodnie sformalizowanym 
zapisem matematycznym i łatwo przyswajają graficzne formy prezentacji treści 
programowych. 
Praktyków zarządzania, mających zamiar pogłębiać swoją wiedzę fachową, książka wprowadzi 
w specjalistyczne słownictwo nauk o zarządzaniu i umożliwi swobodne korzystanie z szeroko 
dostępnych publikacji krajowych. 
 
 

Adam Peszko 
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1. ROZWÓJ NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA 
 
1.1.Pionierzy i główne nurty szkoły klasycznej 

 

Mimo że ludzie od prehistorii mieli do czynienia z zarządzaniem i już grupy łowców czy 
zbieraczy wyłaniały i uznawały przywódcę, to potrzebę teorii zasad zarządzania zaczęto 
odczuwać dopiero po rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku. 

Nie potrafimy prześledzić historycznego procesu doskonalenia sztuki kierowania 
zbiorowym działaniem i uświadamiania sobie przez ludzi okoliczności przebiegu tego procesu. 
Możemy natomiast, jak pisze Krzyżanowski1, przyjąć hipotezę, że wrodzoną cechą człowieka 
jest dążenie do stosowania sposobów działania możliwie najbardziej skutecznych, 
prowadzących najprostszą drogą do celu przy minimum wysiłku, nakładów i ofiar. 

Należy przypuszczać, że dopóki technika rozwijała się wolno i ewolucyjnie, dopóty 
społeczne doświadczenia organizacyjne narastały powoli, w sposób naturalny, drogą: 

– naśladowania osób starszych i bardziej wprawnych, 
– przejmowania nawyków i zwyczajowych sposobów postępowania w podobnych 

sytuacjach, 
– unikania stwierdzonych błędów i niepowodzeń własnych oraz cudzych, 
– celowego nauczania jednych ludzi przez drugich, 
– stosowania sprawdzonych w praktyce wzorców działań.  

A więc, przekazywanie doświadczeń miało w przeważającym stopniu charakter 
zwyczajowo-tradycyjny, zachowany do dziś w rzemiośle. 

Dopiero wynalazki techniczne drugiej połowy XIX wieku, szczególnie maszyna parowa, 
wywołały daleko idącą mechanizację pracy fizycznej i doprowadziły do rozrostu 
przedsiębiorstw, powodując procesy koncentracji produkcji przemysłowej. Z niewielkich 
warsztatów i manufaktur, które dominowały jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, zrodziły 
się zakłady przemysłowe. Nowe technologie doprowadziły do nagromadzenia w fabrykach 
dużej ilości surowców i dużej liczby robotników, którymi trzeba było zarządzać. 

Proces ten rozpoczął się w Europie, ale szybko nabrał szczególnego dynamizmu w 
Stanach Zjednoczonych, nowym świecie, gdzie ze starej Europy emigrowały szczególnie 
przedsiębiorcze jednostki. 

Na początku XX w. ukształtowały się dwa główne ośrodki rozwoju myśli organizatorskiej 
w Stanach Zjednoczonych i Europie, rozwijające się stosunkowo niezależnie od siebie. 

Najwybitniejszym klasykiem amerykańskiego naukowego zarządzania był Friderick 
W. Taylor (1856–1915), który jako pierwszy do zagadnień organizacji zastosował ścisłe 
metody badania naukowego. Słynne jest jego badanie pracy 600-osobowej brygady ładowaczy 
w stalowni Bethlem, pracującej na 2,5-kilometrowym odcinku przy załadunku i rozładunku 
koksu, węgla, rudy, żużla i popiołów. Celem zwiększenia wydajności ich pracy zastosował on 
metodykę, w której na podstawie analizy określił, że głównym czynnikiem wydajności jest 
narzędzie, czyli łopata. Wobec tego w następnym kroku poddał szczegółowej analizie to 
narzędzie. 

                                                 
1 Por. [7], str. 11. 
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Stosowanie jednakowych łopat do ładowania wszystkich materiałów powodowało, że 
jednorazowa porcja zawierała się w granicach od 1,7 kg do 17 kg. Powstał więc problem 
określenia takiego ciężaru jednej porcji, przy którym uzyskuje się optymalną wydajność, 
a następnie doboru łopat tak przystosowanych do poszczególnych materiałów, aby można nimi 
nabierać porcje o wyznaczonym uprzednio ciężarze. Zdecydowano się na szereg 
eksperymentów, w których wybrani robotnicy pracowali łopatami o różnej pojemności, 
zaczynając od 17 kg. Następnie stopniowo zmniejszano ładowność łopaty do 13,5 kg, 12 kg 
i poniżej. Równocześnie szczegółowo obliczano ilość materiału przerzuconego w jednostce 
czasu dla każdego typu łopaty. Okazało się, że w miarę zmniejszania ciężaru porcji wydajność 
rosła, osiągając maksimum przy pojemności łopaty 9,75 kg. Przy ładowności 9 kg wydajność 
zmniejszyła się, a następnie jeszcze bardziej spadała przy dalszym obniżeniu ładowności. Po 
ustaleniu optymalnej pojemności łopaty Taylor dokonał wymiany narzędzi, wprowadzając 15 
typów łopat przystosowanych do różnych materiałów, pozwalających na nabieranie porcji 
o ciężarze przeciętnym 9,75 kg z odchyłką 1 kg. 

W rezultacie tych działań stalownia uzyskała znaczny wzrost wydajności przy niezwykle 
pracochłonnym przeładunku, co umożliwiło wzrost płac robotników i zysków właściciela. 

Taylor jako pierwszy wprowadził specjalizację pracy kierowniczej, dzieląc czynności 
związane z kierowaniem zakładem pomiędzy ośmiu wyspecjalizowanych mistrzów funk-
cjonalnych. Oddzielił również przygotowanie produkcji od jej wykonywania, tworząc w zak-
ładach specjalne biuro przygotowania robót. Obserwując, że lęk robotników przed bardziej 
wydajną pracą spowodowany jest u nich możliwością zwolnień, wprowadził zróżnicowany 
system stawek akordowych i namawiał pracodawców, by płacili wydajnym robotnikom 
wyższe stawki. 

Duże zasługi dla teorii i praktyki zarządzania ma L. Gantt (1861–1919), który będąc blis-
kim współpracownikiem Taylora, stał się współautorem wielu usprawnień. Rozgłos zdobył 
jednak, już jako samodzielny doradca, dzięki opracowaniu czasowo-premiowego systemu płac 
oraz graficznych metod planowania i kontroli pracy w czasie, słynnych „wykresów Gantta”. 

U podstaw czasowo-premiowego systemu wynagrodzeń leżało dążenie do połączenia zalet 
dwóch klasycznych systemów płac: akordu i dniówki, przy jednoczesnym eliminowaniu ich 
największych wad. Chodziło głównie o zachowanie właściwego dla akordu bodźca 
wydajnościowego i ograniczenie nadmiernego wyrobienia normy kosztem jakości oraz 
rabunkowego zużycia maszyn i narzędzi. 

W rezultacie zaproponowany przez Gantta system przewidywał za wykonanie normy 
czasowej wysoką, wynoszącą 30%, premię. W wypadku niewykonania normy robotnik 
otrzymywał jedynie płacę podstawową, podobnie jak w systemie dniówkowym. Przekroczenie 
normy nie przynosiło dodatkowego wynagrodzenia. 

Znaczne są zasługi innego amerykańskiego inżyniera F. B. G. Gilbretha i jego żony 
Lilian, wywodzącego swe zainteresowania naukową organizacją pracy z praktyki w 
budownictwie. Początkowo prowadzili oni amatorskie obserwacje i próby usprawnienia pracy 
murarzy, doszli jednak do wniosku, że skuteczne badanie organizacji pracy na stanowisku 
roboczym wymaga podstaw naukowych. Zapoczątkowali tworzenie rozwiniętego obecnie 
studium ruchu, opracowując pierwszą klasyfikację ruchów elementarnych. Tworząc metody 
badań ruchów roboczych zastosowali tzw. cyklografię, przytwierdzając do łokci i przegubów 
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dłoni badanych robotników żaróweczki i fotografując ich ruchy w lekko zaciemnionym 
pomieszczeniu. Umożliwiało to usprawnianie przestrzennego przebiegu ruchów. Dodatkowe 
wprowadzenie do obwodu zasilającego żarówki przerywacza prądu elektrycznego, 
działającego z dużą częstotliwością, umożliwiło ustalenie z dużą dokładnością czasu trwania 
poszczególnych mikroruchów. 

Wybitnym przedstawicielem klasycznej myśli organizatorskiej był H. Emerson (1853–
1931), który po zdobyciu doświadczeń organizatorskich w kolejnictwie uruchomił już w 1904 
roku własne biuro doradztwa organizacyjnego. 

W 1912 roku Emerson wydał swoją podstawową pracę pt. Dwanaście zasad wydajności. 
Do podstawowych zasad gwarantujących wysoką wydajność Emerson zaliczył: 

– jasno określony cel, 
– zdrowy osąd, 
– kompetentną radę, 
– dyscyplinę, 
– sprawiedliwe postępowanie, 
– dokładne sprawozdanie, 
– porządek w przebiegu działania, 
– wzorce i normy, 
– warunki przystosowane, 
– wzorcowe sposoby działania, 
– instrukcje pisemne, 
– nagrody za wydajność. 

Amerykańscy twórcy klasycznej teorii zarządzania spotykali się z ostrą krytyką, a sam 
Taylor musiał się tłumaczyć ze swej działalności przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. 
Głównym zarzutem, jaki stawiano Taylorowi i jego kontynuatorom, było twierdzenie, że 
traktują robotnika jako bezduszne przedłużenie maszyny. Jest faktem, że nawet z dokonanego 
przeglądu idei i zalecanych metod organizatorskich prekursorów naukowego zarządzania 
wynika czysto mechanistyczne traktowanie człowieka. Trudno jednak mieć do nich o to 
pretensje, skoro w okresie ich działalności psychosocjologia przemysłowa nie istniała i 
pogłębiona analiza aspektów psychosocjologicznych nie była możliwa. 

Z tym większym uznaniem należy wymienić kolejną współtwórczynię amerykańskiej 
klasycznej szkoły zarządzania – M. P. Follet (1868–1933). Jej dzieło antycypuje bowiem 
późniejsze kierunki w naukach o zarządzaniu, w szczególności nurt stosunków 
międzyludzkich. Za główne osiągnięcia Follet należy uznać jej zasady koordynacji i 
opracowanie po raz pierwszy teorii konfliktów w organizacji. 

W swoich zasadach koordynacji Follet przeciwstawia się bezosobowym kontaktom, 
charakterystycznym dla organizacji Taylorowskiej, i przypisuje dużą wagę czynnikom 
psychologicznym. 

Jako główne zasady uznaje: 
– zindywidualizowany i bezpośredni udział kierownika w kontaktach; 
– osobiste towarzyszenie wcielanym w życie projektom; 
– uwzględnianie wszystkich czynników sytuacji, z psychologicznymi włącznie; 
– nieprzerwane i permanentne oddziaływanie. 



�
�
��
�
�
�

 10 

Natomiast u podstaw opracowanej przez Follet teorii konfliktów leży przeświadczenie, że 
są one czymś normalnym w organizacji i mogą mieć charakter konstruktywny pod warunkiem, 
że dominacja, jako najczęstsza forma rozwiązywania konfliktów organizacyjnych, zostanie 
zastąpiona przez integrację. 

Równolegle ze szkołą amerykańską pojawili się prekursorzy klasycznej teorii organizacji 
w Europie. Ich zainteresowania wyrastały jednak z innej bazy społeczno-gospodarczej. Dla 
niezwykle dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw amerykańskich głównym 
problemem był brak wykwalifikowanej siły roboczej, stąd Taylor i jego następcy interesowali 
się głównie metodami podnoszenia wydajności pracy robotnika. 

W Europie rąk do pracy nie brakowało i niezwykle szybko rozrastały się fabryki, 
gromadząc duże ilości osobowych i rzeczowych środków produkcji. Głównym problemem 
było więc stworzenie możliwości sprawnego nimi zarządzania. Dlatego szkoła amerykańska 
zaczyna badanie przedsiębiorstwa od dołu, zajmując się organizacją stanowiska pracy 
robotnika, a Europejczycy zaczynają analizować przedsiębiorstwo od góry, biorąc za główny 
przedmiot badań pracę administracji, czyli zarządu firmy. 

Patrząc na zagadnienia zarządzania w perspektywie „z góry w dół organizacji”, nie 
kwestionowany prekursor klasycznej teorii organizacji w Europie, francuski inżynier Henri 
Fayol (1841–1925), zapoczątkował problematykę struktury organizacyjnej i organizacji pracy 
kierowniczej. 

Fayol starał się przede wszystkim ogarnąć przedsiębiorstwo jako całość. Sformułował  
14 zasad zarządzania: 

 1) podział pracy, 
 2) autorytet, 
 3) dyscyplina, 
 4) jedność rozkazodawstwa, 
 5) jednolitość kierownictwa, 
 6) podporządkowanie interesów osobistych interesom ogółu, 
 7) właściwe wynagrodzenie, 
 8) centralizacja, 
 9) hierarchia, 
10) ład, 
11) stałość personelu, 
12) ludzkie postępowanie z robotnikami, 
13) inicjatywa, 
14) zgranie personelu. 

 
Największą wagę przywiązywał do dwóch: jedności rozkazodawstwa i jednolitości kie-

rownictwa. W tym ostatnim ujawnia się opozycja Fayola do Taylorowskich „mistrzów 
funkcjonalnych”, którzy posiadali równorzędne prawa wydawania i egzekwowania poleceń. 

Fayol doceniał potrzebę specjalizacji w pracy kierowniczej, ale uważał, że ustawienie 
wszystkich „mistrzów funkcjonalnych” w roli kierowników liniowych (czyli z prawem do 
wydawania poleceń) jest szkodliwe, ponieważ podwładni nie znoszą dwoistości 
rozkazodawstwa. Jego zdaniem „mistrzowie funkcjonalni” powinni stać się pracownikami 
sztabowymi, stanowiąc pomoc dla szefa będącego kierownikiem liniowym. Tylko on posiada 
prawo decyzji i ponosi odpowiedzialność za wydane polecenia. Natomiast sztab przygotowuje 
przyszłe decyzje i zabezpiecza wykonanie zarządzeń kierownika liniowego. Na tym polega 
zasada budowy struktur sztabowo-liniowych. 
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Najdonioślejszym dziełem Fayola była praca pt. Administracja przemysłowa i ogólna, 
w której dokonał klasyfikacji i opisu funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie. Określane 
obecnie  mianem funkcji przedsiębiorstwa, a nazywane przez Fayola „funkcjami zarządzania 
w szerszym znaczeniu”, to wykonywane w każdym przedsiębiorstwie grupy czynności: 

– technicznych, 
– handlowych, 
– finansowych, 
– ubezpieczeniowych, 
– rachunkowościowych, 
– administracyjnych. 

W ujęciu Fayola same czynności kierownicze to grupa czynności administracyjnych. W tej 
grupie wyróżnia następujące „funkcje zarządzania w węższym znaczeniu”: 

– przewidywanie, 
– organizowanie, 
– koordynowanie, 
– rozkazodawstwo, 
– kontrolowanie. 

Łatwo zauważyć, że ten podział jest prawie zbieżny z omawianym w rozdziale 3. 
współczesnym podziałem funkcji kierowniczych na funkcje: 

– planowania, 
– organizowania, 
– motywowania, 
– kontrolowania. 

Różnica sprowadza się tylko do zastąpienia Fayolowskich funkcji przewidywania 
i rozkazodawstwa trochę szerszymi pojęciowo funkcjami planowania i motywowania oraz 
potraktowania funkcji koordynowania jako nadrzędnej nad pozostałymi. 

W oparciu o swoją koncepcję funkcji zarządzania Fayol opracował „tablicę uzdolnień 
kierowniczych”, z której wynika, że na górnych szczeblach hierarchii decydują umiejętności 
związane z funkcjami zarządzania w węższym znaczeniu. Natomiast inne umiejętności 
nabierają znaczenia na niższych szczeblach hierarchii organizacyjnej. 

Drugim wybitnym klasykiem francuskim, do którego często nawiązuje współczesna teoria 
zarządzania, był H. Le Chatelier (1850–1936). Ważnym elementem jego dorobku jest 
zdefiniowanie tzw. cyklu organizacyjnego, czyli pewnej sekwencji działań, którą powinno się 
zachować, aby podejmowane działanie przebiegało sprawnie.  

W myśl tej koncepcji należy: 
– ustalić cel działania, który powinien być jasny, ścisły, ograniczony i użyteczny; 
– zbadać metody i środki prowadzące do celu, aby znaleźć optymalny sposób działania; 
– przygotować środki działania uznane za niezbędne i uporządkować je w system 

organizacyjny, który zapewni najsprawniejsze wykonanie działań; 
– wykonać etap realizacyjny cyklu organizacyjnego, czyli samo działanie, zapewniając cią-

głą koordynację między faktycznym przebiegiem działania a przebiegiem planowanym; 
– przeprowadzić niezwłocznie kontrolę wykonania przez porównanie z założonymi celami, 

co wymaga odpowiedniej ewidencji wyników działań. 
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Le Chatelier jest też autorem tzw. „reguły przekory”, która mówi, że system 
organizacyjny wytrącony ze stanu naturalnej równowagi, wskutek działań organizatorskich, ma 
tendencje do powrotu do pierwotnego stanu. Wynika z tego koncepcja zanikającej kontroli 
przy wprowadzaniu zmian organizacyjnych. 

Wielkim prekursorem współczesnej nauki o organizacji i zarządzaniu był polski inżynier 
Karol Adamiecki (1863–1933). Rozwijane współcześnie koncepcje optymalizacji 
przebiegów, harmonizacji procesów produkcji oraz systemowe podejście do funkcjonowania 
przedsiębiorstwa były już wyraźnie zarysowane w jego pracach. 

Najwięcej uwagi Adamiecki poświęcił harmonijnemu doborowi poszczególnych 
elementów systemu wytwórczego i zharmonizowaniu w czasie działania tych elementów. 
Walka z marnotrawstwem czasu była głównym celem prac Adamieckiego. Opracowane przez 
niego harmonogramy ujawniały niedostateczną harmonizację procesów pracy, demaskowały 
ukryte rezerwy czasowe i służyły takiej organizacji, która minimalizowała przestoje 
i oczekiwania. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w formułowanym przez Adamieckiego 
prawie harmonii, poza harmonią wyboru i harmonią działania, znajduje się też „prawo 
harmonii duchowej” wskazujące na konieczność istnienia więzi emocjonalnych łączących 
„jednostki ludzkie, współpracujące w jednym zbiorowym organizmie, jakim jest zakład 
wytwórczy”2. 

Tym prawem Adamiecki antycypuje późniejszy kierunek stosunków międzyludzkich 
w naukach o zarządzaniu i powszechnie stosowane obecnie pojęcie: kultura przedsiębiorstwa. 

Adamiecki był również wyśmienitym pedagogiem i, jako profesor Katedry Organizacji 
Pracy i Kierownictwa na Politechnice Warszawskiej, opracował oryginalny program nauczania 
przedmiotu „Zasady organizacji pracy” oraz założył Instytut Naukowej Organizacji i 
wydawane do dziś czasopismo „Przegląd Organizacji”, obecny organ Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i Kierownictwa. 

Drugim wybitnym klasykiem polskiej myśli organizatorskiej był Edwin Hauswald 
(1868–1942). Ten profesor Politechniki Lwowskiej w wydanej w 1929 roku pracy Metodyka 
racjonalnej organizacji był autorem wprowadzenia do nowoczesnej metodologii badań 
organizatorskich, a jego omówienie 25 ogólnych metod organizatorskich jest w dużym stopniu 
zbieżne z typologią ogólnych metod organizatorskich, opracowaną we Francji w latach 60. 

Hauswald sformułował też pojęcie „sprawności finansowej”, stanowiącej stosunek 
ostatecznej wartości wyniku pieniężnego i sumy nakładów poniesionych w celu osiągnięcia 
tego wyniku, co współcześnie określamy mianem rentowności. 

Hauswald w monografii Organizacja i zarząd wydanej w 1935 r. we Lwowie używa po 
raz pierwszy expressis verbis pojęcia „nauka organizacji i zarządzania”. Prowadząc analizy 
ilościowe sprawności struktur organizacyjnych, używa schematów koncentrycznych, 
lansowanych niekiedy przez autorów współczesnych jako nowość. Jest też autorem praw 
dynamiki kosztów przedsiębiorstwa i analizuje na wykresach ruch kosztów i przychodów 
okresowych. Znajomość całości dorobku naukowego tego znakomitego erudyty, który 
przyswoił wszystko co najcenniejsze w światowej szkole klasycznej i przedstawiał referaty na 
kongresach naukowych w Pradze, Amsterdamie i Londynie, jest niestety mała. 

                                                 
2 Por. [6], str. 465. 
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Warto podkreślić, że Hauswald był również wyśmienitym dydaktykiem i, jako jeden 

z pierwszych w Europie, już w 1904 r. uruchomił na Politechnice Lwowskiej wykłady nauk 
organizacji i zarządzania. Był też niestrudzonym reformatorem programów kształcenia 
inżynierów i uważał, że politechniki, poza wykształceniem technicznym, powinny dawać 
pewne wykształcenie ogólne, a w szczególności niezbędny zasób wiedzy prawnej i 
ekonomicznej. Jako zwolennik poświęcania dużej liczby godzin przydatnym zajęciom 
praktycznym zalecał, aby zamiast wykładów obowiązkowych wprowadzać system wykładów z 
wyboru. 

Kolejnego wielkiego prekursora naukowej organizacji pracy w Polsce, Zygmunta Rytla 
(1880–1947), można nazwać najlepszym teoretykiem wśród praktyków. Podobnie jak 
Adamiecki i Hauswald był z wykształcenia inżynierem i podobnie jak oni po ukończeniu 
politechniki podjął pracę w przemyśle. W przeciwieństwie jednak do Adamieckiego i Haus-
walda, którzy po przejściu na uczelnię poświęcali się wyłącznie pracy naukowej, Rytel do 
końca swojego życia pozostał wierny praktyce przemysłowej kontynuowanej równolegle 
z karierą akademicką. 

Przejście do historii zapewnił mu oryginalny referat wygłoszony na drugim zjeździe 
Instytutu Naukowej Organizacji, traktujący o „esogramach”. U podstaw techniki esogramów 
leży pojęcie tzw. nasilenia działalności, rozumianego jako liczba godzin pracy zużytych w 
danym okresie. W warunkach pracy zespołowej zasoby pracy włączane są zwykle stopniowo, 
powodując narastanie nasilenia pracy do wartości maksymalnej. Natomiast w miarę zbliżania 
się do zakończenia prac następuje stopniowe wyłączanie zasobów pracy i jej nasilenie maleje. 
Wykres pracochłonności w funkcji czasu ma więc kształt krzywej zbliżonej do rozciągniętej 
litery „S”, od czego pochodzi nazwa wykresu. Po raz pierwszy wprowadzono je przy budowie 
parowozów, a potem znalazły powszechne zastosowanie w stoczniach. 

Esogram budowy statku pokazuje normatywne narastanie pracochłonności w toku 
budowy, a równocześnie służy do rejestrowania rzeczywistego przyrostu pracochłonności. 
Konstruowanie esogramu normatywnego ma zatem kluczowe znaczenie dla planowania 
i organizacji produkcji w stoczni. 

Największe znaczenie naukowe w dorobku Rytla ma jednak, wywodząca się od Emersona, 
„energetyczna” koncepcja oceny działań. 

Oznaczając energię zawartą w czynniku osobowym jako Eo i energię materialnych 
czynników produkcji jako Em, równanie pracy zapisuje on w następującej postaci: 

Eo + Em = R + Sn + Su + Sm + Sb 

gdzie:  
R – wynik działalności; 
Sn – straty nieuniknione; 
Su – straty, których można uniknąć po zmianie warunków działania; 
Sm – straty wynikające z prostego marnotrawstwa; 
Sb – straty bezczynności. 

Równanie pracy pozwala na sprecyzowanie pojęcia sprawności i skuteczności działania. 

Sprawność to stosunek wyniku działania R do energii włożonej Eo + Em, a z wzoru 
wynika, że jest ona zawsze mniejsza od jedności. 



�
�
��
�
�
�

 14 

Natomiast skuteczność działania Rytel rozpatruje w odniesieniu do pewnych wzorców 
optymalnych dla dwu alternatywnych przypadków. Stwierdza bowiem, że w praktyce rzadko 
się zdarza, aby równocześnie można było uzyskiwać optimum zarówno po stronie efektu, jak i 
nakładu. 

W odniesieniu do wariantu pierwszego Rytel określa skuteczność jako stosunek 
rzeczywistego wyniku do wzorcowego efektu maksymalnego i nazywa ją wydajnością. 
Natomiast jeżeli potraktujemy wynik jako wielkość stałą, to skuteczność można określać jako 
stosunek wzorcowych nakładów minimalnych do nakładów rzeczywistych. W tym przypadku 
Rytel nazywa skuteczność oszczędnością. 

Charakterystyczne dla Rytla jest to, że sprawność charakteryzuje on interpretacją 
energetyczną, natomiast skuteczność w obu wersjach posiada interpretację ekonomiczną, 
bowiem zarówno wynik, jak i nakład mierzone są w jednostkach wartościowych. 

Wybitnym przedstawicielem nurtu humanistycznego w polskiej myśli organizatorskiej był 
Stanisław Bieńkowski (1882–1958). Imponuje jego długoletnia aktywność zawodowa 
i naukowa. W 1906 r. uzyskał dyplom inżyniera na kierunku administracji przemysłowej 
Politechniki w Charlottenburgu, ale rok wcześniej podjął już pracę zawodową w zakładach 
AEG pod Berlinem. Pracując na stanowisku kierownika działu organizacji, a potem asystenta 
dyrektora, prowadził badania naukowe, uwieńczone w 1910 doktoratem, na podstawie wydanej 
w Lipsku rozprawy na temat wpływu czynników zewnętrznych na wydajność w fabryce kabli. 
W 1911 r. przeniósł się do Lwowa na stanowisko konsultanta w Banku Przemysłowym. 
Pracując w bankowości, kierował szeregiem przedsięwzięć inwestycyjnych w przemyśle 
polskim. 

Na zlecenie Banku Krajowego podjął się w 1913 roku modernizacji fabryki akumulatorów 
we Lwowie, dokonał jej sanacji, objął stanowisko dyrektora, rozszerzył profil produkcji i po 
zmianie nazwy na firmę Metal kierował nią aż do 1930 r. 

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1925 r. na Politechnice Lwowskiej, aby od 1930 
r. poświęcić się jej całkowicie. Jako bliski współpracownik Edwina Hauswalda opracował 
rozprawę habilitacyjną Organizacja i zarząd zakładu przemysłowego. Po zatwierdzeniu 
habilitacji w 1937 r. wyjechał do Krakowa i objął Katedrę Organizacji i Zarządzania 
Przedsiębiorstw Przemysłowych w Akademii Handlowej, pracując równocześnie na 
stanowisku docenta Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyśmienicie zapowiadającą 
się karierę naukową przerwał wybuch wojny i okupacja niemiecka. W marcu 1945 
Bieńkowski, po przerwie wojennej, podjął wykłady na Akademii Handlowej w Krakowie i 
reaktywował działalność założonego przed wojną przez Adamieckiego Instytutu Naukowego 
Organizacji i Kierownictwa. Do czasu przeniesienia w 1948 roku siedziby Instytutu do 
Warszawy pełnił funkcję jego prezesa i sprawował kierownictwo naukowe nad „Przeglądem 
Organizacji” – organem Instytutu. W 1945 r. Bieńkowski został wybrany prorektorem 
Akademii Handlowej. Sprawował tę funkcję do czasu przymusowego przejścia na emeryturę 
w 1951 r., ale jeszcze w roku śmierci profesora ukazała się w „Przeglądzie Organizacji” jego 
ostatnia praca. 
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Dorobek naukowy Stanisława Bieńkowskiego opisano z inspiracji kontynuatora jego 
dzieła – profesora Jerzego Trzcienieckiego3. W tym miejscu zostanie przedstawiona za 
Z. Martyniakiem, opracowana przez Bieńkowskiego, oryginalna metoda ustalania wartości 
koniunkturalnej zakładu przemysłowego. 

Punkt wyjścia w tej metodzie stanowi ustalenie optymalnego kapitału zakładowego. Jest to 
szczególnie istotne dla zakładów przeinwestowanych lub wymagających restrukturyzacji. 
Bieńkowski postulował, aby przy szacowaniu budynków przyjąć za podstawę wielkość 
zabudowy najbardziej korzystną dla danej produkcji. 

Jak sam pisał: 

usunąć należy z oceny wszelkie wartości mające znaczenie tylko dekoracyjne lub wartości zbędne. 

W zakresie oceny parku maszynowego Bieńkowski przewidywał rozdział maszyn 
i urządzeń na trzy grupy: potrzebne, rezerwowe i zbędne. Do potrzebnych mogą być zaliczone 
tylko te, które znajdują obciążenie przy istniejącej zdolności produkcyjnej zakładu. Jako 
rezerwowe można traktować te maszyny i urządzenia, które odpowiadają realizowanemu 
programowi produkcji w liczbie nie większej niż podwójna liczba maszyn pracujących. 
Pozostałe urządzenia i maszyny muszą być traktowane jako zbędne. 

Wartość maszyn potrzebnych odpowiada sumie cen zakupu, pomniejszonej o wartość 
odpowiadajacą stopniowi ich zużycia. Podobnie ustala się wartość maszyn rezerwowych, z tym 
że dodatkowo pomniejsza się ich wartość o pewien procent, zależny od stanu technicznego 
maszyny w danym momencie zainstalowanej, którą konkretna maszyna rezerwowa dubluje. 

Sumując tak obliczoną wartość budynków oraz maszyn i urządzeń uzyskuje się tzw. war-
tość użytkową zakładu, która staje się punktem wyjścia do ustalenia oprocentowania kapitału 
jako składnika kosztów stałych. Stopę procentową, którą należy przyjąć, Bieńkowski uzależnia 
od warunków rynku pieniężnego „co najmniej w wysokości płaconej przez PKO”, zalecając 
przy tym minimalne powiększenie jej o 50%, aby była gwarancja przemysłowych lokat 
kapitału. 

Pozostale składniki kosztów stałych, które należy skalkulować, to: amortyzacja budynków 
i maszyn, koszty konserwacji budynków i maszyn, stałe opłaty podatkowe i ubezpieczeniowe, 
koszty ogrzewania i oświetlenia, płace pracowników stałych, rzeczowe koszty biurowe i stałe 
koszty różne. 

Kolejny krok – to kalkulacja kosztów zmiennych. W oryginalnym ujęciu Bieńkowskiego 
jako składniki kosztów zmiennych występują: koszty surowców i półfabrykatów, koszty robo-
cizny bezpośredniej, ubezpieczenia społeczne, podatki i opłaty zmienne, koszty napędu, 
materiałów pomocniczych i narzędzi, oprocentowanie środków obrotowych oraz koszty różne. 

Dalsze postępowanie, prowadzące do ustalenia wartości koniunkturalnej polega na 
określeniu tzw. kosztów okresowych, z wykorzystaniem wykresu Hauswalda, przedstawionego 
na rysunku 1.1. 

                                                 
3  Por. Martyniak Z.: Stanisław Bieńkowski – pionier nauk organizacji i zarządzania w Polsce. Kraków, Wyd. 

Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa 1988, str. 36–40. 
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Najpierw wykreśla się przechodzącą przez środek układu współrzędnych linię przychodów 
na podstawie iloczynu ilości produktów wytworzonych i uzyskanych cen sprzedaży. Następnie 
równolegle do osi odciętych z punktu A prowadzi się linię kosztów stałych. 

Również z punktu A wyprowadza się linię kosztów zmiennych, przy czym kąt jej 
nachylenia określa wartość tych kosztów przypadającą na jednostkę wyrobu. Przecięcie linii 
przychodów i linii kosztów zmiennych wyznacza punkt krytyczny X, a rzut tego punktu na oś 
odciętych stanowi granicę rentowności zakładu, określającą minimalną wielkość produkcji, 
przy której fabryka zaczyna wypracowywać zysk. 

 

 
Rys. 1.1. Ruch przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie. 

(Źródło: Martyniak Z.: Stanisław Bieńkowski- pionier nauk organizacji i zarządzania. Kraków, 
TNOiK 1988) 

Z kolei w oparciu o badania rynku należy oszacować możliwy do osiągnięcia stopień 
wykorzystania zdolności produkcyjnych, oznaczyć ten punkt na osi odciętych i wykreślić 
równoległą do osi rzędnych aż do przecięcia z linią przychodów. W wyniku tego otrzymujemy 
punkt C. Przez ten punkt przeprowadzamy równoległą do linii kosztów zmiennych i w 
rezultacie otrzymujemy na osi rzędnych punkt A1, określający teoretyczny poziom kosztów 
stałych gwarantujący, przy rzeczywistych możliwościach sprzedaży, rentowność zakładu. Jeśli 
od tego teoretycznego poziomu kosztów stałych odejmiemy wszystkie składniki rzeczywistych 
kosztów stałych, które nie mogą ulec zmianie, otrzymamy wartość oprocentowania kapitału, 
którego możemy się spodziewać w tych warunkach. 
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Aby otrzymać kapitał, który przy określonej stopie procentowej odpowiada 
wyznaczonemu poziomowi możliwego do osiągnięcia oprocentowania, należy posłużyć się 
wzorem 

,
p
100xK ⋅=  

gdzie: 

 x – obliczone oprocentowanie kapitału, którego możemy się spodziewać; 

 p – aktualna stopa procentowa. 

Tak obliczoną kwotę kapitałową Bieńkowski określa mianem „wartości koniunkturalnej 
zakładu przemysłowego”, równoznacznej z wartością sprzedażną przy postępowaniu 
egzekucyjnym. Zbędne jest podkreślanie aktualności jego teoretycznych rozważań dla 
współczesnych procesów transformacji rynkowej gospodarki polskiej. 

Przytoczone przykłady pozwalają na stwierdzenie, że dorobek polskich prekursorów 
klasycznej szkoły zarządzania jest znaczący, choć światowa literatura eksponuje głównie 
dorobek klasyków amerykańskich i francuskich. 

Szkoła klasyczna wypracowała wiele hipotez i twierdzeń naukowych przydatnych dla 
praktyki zarządzania. Późniejsze szkoły poddawały je krytyce i rewizji oraz wprowadzały 
modyfikacje w ich treści. Największym dorobkiem szkoły klasycznej jest niewątpliwie 
przyjęcie zasady naukowego badania procesu pracy, a więc systematycznego i metodycznego 
podejścia w organizowaniu wszelkiej działalności. 

Z wypracowanych przez klasyczną teorię zasad wciąż aktualne pozostają: 
– zasada hierarchii, wprowadzająca podział przedsiębiorstwa na szereg szczebli zarzą-

dzania, przy czym każdy pozostaje w zależności służbowej od szczebla wyższego; w rezultacie 
powstaje „piramida organizacyjna”, na szczycie której znajduje się naczelne kierownictwo, 
a jej podstawę stanowi szczebel wykonawczy; 

– zasada delegowania uprawnień, zalecająca przekazywanie w dół organizacji uprawnień 
decyzyjnych tak daleko, jak pozwalają na to kwalifikacje zawodowe i moralne personelu 
niższych szczebli oraz dostępność informacji niezbędnych do podejmowania decyzji; 

– zasada wyjątków, wspierająca wymienioną uprzednio zasadę delegowania uprawnień 
i stwierdzająca, że tylko niecodzienne i wyjątkowe problemy w organizacji powinny być 
rozstrzygane na szczeblu wyższego kierownictwa, natomiast typowe, zrutynizowane i 
powtarzalne decyzje należy rozstrzygać na niższych szczeblach zarządzania; 

– zasada podziału pracy, stanowiąca, że jeśli jakąś pracę podzielimy na cząstki, z których 
każdą powierzymy do wykonania odrębnemu wykonawcy (stanowisku, człowiekowi, komórce 
organizacyjnej), to wydajność pracy wzrośnie; 

– zasada harmonizacji, zalecająca dbałość o harmonijny dobór składników każdego 
działającego zespołu (ludzi, urządzeń i maszyn) oraz koordynację w czasie działań 
poszczególnych składników organizacji4. 

                                                 
4  Martyniak Z.: Rozwój myśli organizatorskiej. Cz. II. Kraków, Studium Doskonalenia Kadr Akademii 

Ekonomicznej 1975, str. 1–3. 
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1.2. Współczesne kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania 

Dorobek szkoły klasycznej był poddany głębokiej weryfikacji przez powstające po niej 
szkoły. Najostrzejszymi krytykami byli przedstawiciele kolejnego kierunku w teorii i praktyce 
zarządzania, określanego mianem stosunków międzyludzkich (human relations). 

Jeden z przedstawicieli tego kierunku, Douglas Mc Gregor, sformułował w 1960 roku 
dwa przeciwstawne modele zachowań pracowników, nazywając je teorią X i teorią Y. 

Teoria X, w uproszczeniu i przejaskrawieniu, ilustruje w zasadzie poglądy większości 
klasyków organizacji i zarządzania. 

Opiera się ona na trzech założeniach. 

  1)Przeciętny człowiek ma wrodzoną niechęć do pracy i będzie jej unikał, jak tylko może. 

  2)Większość ludzi trzeba zmuszać do pracy, kontrolować, kierować nimi i grozić karami, 
aby wyegzekwować od nich wysiłek potrzebny do osiągnięcia celów organizacji. 

  3)Większość ludzi woli, by nimi kierować, chce unikać odpowiedzialności, ma małe 
ambicje, chodzi im przede wszystkim o bezpieczeństwo. 

Przeciwstawne założenia – zgodnie z teorią Y – charakteryzujące kierunek stosunków 
międzyludzkich, wymieniono poniżej. 

– Fizyczny i umysłowy wysiłek przy pracy jest dla człowieka czymś równie naturalnym 
i potrzebnym, jak zabawa i wypoczynek. 

– Zewnętrzna kontrola i kary nie są jedynym sposobem skierowania wysiłku zatrudnionych 
na osiągnięcie celów organizacyjnych. Człowiek jest zdolny do kierowania sobą i do 
samokontroli dla osiągnięcia celów, które uznał za swoje. 

– Uznanie celów za własne jest funkcją związanych z ich osiągnięciem nagród. 
– Przeciętny człowiek uczy się w pewnych warunkach nie tylko akceptować odpowie-

dzialność, ale szukać jej, natomiast uchylanie się od odpowiedzialności – to wynik 
przeżytych wcześniej negatywnych doświadczeń. 

– Wśród ludzi jest powszechny stosunkowo wysoki poziom wyobraźni, pomysłowości, 
twórczego myślenia i inicjatywy w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. 

– W warunkach współczesnego przemysłu intelektualne zdolności przeciętnego człowieka 
wykorzystywane są jedynie częściowo5. 

Kierunek stosunków międzyludzkich w naukach o zarządzaniu powstał na bazie rozwoju 
nauk o człowieku, a zwłaszcza psychologii i socjologii, w wyniku narodzin psychologii 
przemysłowej. Zaczęło się od serii badań, prowadzonych pod kierunkiem Eltona Mayo 
(1890–1949) (profesora psychologii Harvardu) w zakładach Western Electric Company 
w Hawthorne na przedmieściu Chicago. Początkowo badania opierano na założeniach 
klasycznych i badano wpływ intensywności oświetlenia na wydajność pracy. Badania były 
bardzo dobrze zorganizowane, wydzielono pomieszczenie doświadczalne, w którym 
w określonym czasie zmieniano tylko czynnik oświetlenia, oraz pomieszczenie kontrolne, w 
którym oświetlenia nie zmieniano i zachowywano wszystkie inne warunki pracy jak 
w pomieszczeniu doświadczalnym. 

                                                 
5 Por. [6], str. 494, 506, na podstawie: Mc Gregor D.: The Human Side of Enterprise. New York, Mc Graw-Hill Book 

Comp. 1960, str. 186. 
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Pierwsze wyniki zaszokowały wszystkich. Okazało się, że w miarę poprawy oświetlenia 
wydajność pracy w pomieszczeniu doświadczalnym rosła podobnie jak w pomieszczeniu 
kontrolnym. W dodatku, w pomieszczeniu doświadczalnym wydajność rosła nawet wtedy, gdy 
natężenie oświetlenia zmniejszano. 

Zaskoczenie początkowymi wynikami spowodowało zmianę programu i rozszerzenie 
badań, aby uzyskać odpowiedź na następujące pytania: 

– Jak wyjaśnić pojawienie się opisanego, niezgodnego z intuicyjnym wyczuciem, efektu 
wydajnościowego? 

– Jak wyjaśnić wzrost wydajności w następstwie pogorszenia się warunków pracy? 
W rezultacie formułowania odpowiedzi na powyższe pytania postawiono wiele hipotez, 

które, weryfikowane w praktyce, tworzyły podstawy kierunku stosunków międzyludzkich. 
Harwardzcy eksperymentatorzy stwierdzili w organizacji oddziaływanie grup nieformalnych, 
które funkcjonując poza strukturą organizacyjną, ustalają własne normy i wzorce 
postępowania. 

Zgodnie z tą koncepcją pracownice zatrudnione w sali doświadczalnej montażu 
przekaźników podnosiły swoją wydajność, ponieważ: 

– tworzyły zwartą grupę chętnie współpracującą między sobą i z badaczami; 
– przyjęły normy grupowe, zalecające dobrą wolę i kooperację w wyniku wspólnych 

konsultacji i swobodnego stylu nadzoru; 
– były dumne ze swej pracy, ponieważ stały się przedmiotem zainteresowania w fabryce i 

na zewnątrz. 
Podstawowe założenia kierunku stosunków międzyludzkich sformułowano następująco: 

– potrzeby społeczne, a w szczególności potrzeba przynależności i uznania, są 
podstawowym źródłem pobudek organizacyjnego zachowania się pracownika; 

– rozdrobnienie pracy, wynikające z nowych technologii, zmniejszyło zaspokojenie potrzeb 
społecznych pracownika, poszukuje więc on satysfakcji w stosunkach nieformalnych; 

– uczestnictwo człowieka w organizacji jest tym bardziej niezawodne i wydajne, im wyższe 
jest jego morale (rozumiane jako pozytywny stosunek do organizacji) oraz im bardziej 
jest on zadowolony ze swej sytuacji w pracy; 

– wysokie morale i wysoki poziom zadowolenia pracowników można osiągnąć przez 
stosowanie określonych technik zarządzania, których wspólną cechą jest okazywanie 
życzliwego zainteresowania sprawami podwładnych6. 

Wyraźny zwrot w stronę problematyki zachowań ludzkich w organizacjach 
(organizational behaviour) spowodował, że strukturalne aspekty naukowego zarządzania 
zawarte w funkcji organizowania, faworyzowane przez podejście klasyczne, zeszły na plan 
dalszy. Liczne badania wykazywały jednak w perspektywie czasu niską efektywność 
organizacji, w których dominują sugerowane przez human relations stosunki pracy. Podjęto 
więc ponownie badania teoretyczne, które za główny problem przyjmowały integrację potrzeb 
pracownika 

                                                 
6 Por. [6], str. 497. 
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z celami ekonomicznymi organizacji, ale nie na zasadzie uzyskiwania wyidealizowanej 
harmonii, lecz przez rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w procesie decyzyjnym w ramach 
struktury organizacyjnej. 

Ten kierunek badawczy, który zdominował tracącą na znaczeniu w latach 50. szkołę 
stosunków międzyludzkich, jest nazywany nurtem potencjału ludzkiego7. 

Znowu akcentuje on mocno znaczenie prawidłowej struktury organizacyjnej oraz 
stwierdza powstawanie napięć między: 

– potrzebami człowieka w organizacji a tradycyjnymi strukturami; 
– biurokratyczną sprawnością i nieracjonalnym zachowaniem się człowieka w organizacji; 
– dyscypliną i autonomią uczestnika organizacji; 
– stosunkami formalnymi i nieformalnymi. 

Napięcia te prowadzą do marnotrawienia potencjału ludzkiego. Dopiero dopracowanie 
nowych struktur, lepiej zaspokajających potrzeby uczestników organizacji, zapewni właściwe 
wykorzystanie potencjału ludzkiego w organizacji. Różne rozwiązania w tym zakresie 
proponują między innymi tacy autorzy, jak: Mc Gregor, Argyris, Likert8. 

Szczególnym kierunkiem tego nurtu jest tzw. „ewolucja organizacji” zajmująca się 
głównie problemami rozwoju i zmian organizacji. 

Szkoła stosunków międzyludzkich i nurt potencjału ludzkiego, czyli cała organizational 
behaviour, w istocie rzeczy pomija funkcję planowania i kontroli w procesie zarządzania. 
Ograniczone możliwości przetwarzania informacji utrzymywały praktykę planowania do lat 
60. naszego stulecia na tradycyjnym poziomie. Dopiero rewolucyjny rozwój elektronicznej 
techniki obliczeniowej w tych latach, związany z elektroniką półprzewodnikową i powstałą na 
tej bazie techniką mikroprocesorową, umożliwił szerokie zastosowanie modeli i procedur 
matematycznych oraz spowodował powstanie w angloamerykańskim obszarze językowym 
pojęcia management science. Dyscyplina ta główne zadanie zarządzania widziała w 
planistycznym przygotowaniu decyzji, w oparciu o ścisłe metody właściwe naukom 
przyrodniczym i technicznym. Za prekursorów koncepcji matematyzowania procesów 
decyzyjnych w przedsiębiorstwie należy uznać Taylora i Gantta, ale dopiero szersze 
zastosowanie badań operacyjnych do celów planowania operacji militarnych w latach 40. 
zapoczątkowało wykorzystywanie modeli matematycznych i algorytmów w ekonomii 
i bezpośrednio w zarządzaniu. Był to początek rozwoju nowej szkoły w naukach 
o zarządzaniu: szkoły badań operacyjnych, nazywanej zamiennie szkołą matematyczną. 

Szkołę tę wyróżnia nie tylko stosowanie aparatu matematycznego, ale i określony sposób 
rozumowania, polegający na budowie modelu decyzyjnego upraszczającego rzeczywistość na 
drodze wyselekcjonowania związków istotnych dla rozpatrywanego problemu. Model zawiera 
funkcję celu, która podlega optymalizacji (minimalizacji lub maksymalizacji) przy zachowaniu 
określonych warunków. Omawiana szkoła wnosi bardzo duży wkład 

                                                 
7 Por. [11], str. 34. 
8 Mc Gregor D.: The Human Side of Enterprise. New York, 1960; Argyris C.:  Personality and Organization. New 
York, 1957;  Integrating the Individual and Organization. New York, 1964; Likert R.: The Human Organization: Its 
Management and Value. New York, 1967. 



�
�
��
�
�
�

 21 

w rozwiązywanie problemów planowania w procesach zarządzania. W dalszym ciągu rozwija 
się ona intensywnie, ale jej możliwości są ograniczone do rozwiązywania problemów 
planowania procesów ustrukturalizowanych. Dla problemów słabo ustrukturalizowanych 
stosowanie modeli i procedur matematycznych nie jest możliwe. 

Matematyczne przygotowanie decyzji nie wyczerpuje sobą całej funkcji planowania, bo w 
praktyce rzadko spotykamy warunki do podejmowania decyzji optymalnych. 

Bardziej kompleksowo na problematykę zarządzania patrzy szkoła systemów 
społecznych9. Powstała ona pod wpływem nurtu strukturalnego amerykańskiej teorii socjologii 
i psychologii postaci. Przedstawiciele tej szkoły pod pojęciem systemu społecznego rozumieją 
dynamiczny zbiór części — uczestników organizacji wzajemnie współpracujących ze względu 
na określony cel. Ojciec duchowy szkoły systemów społecznych, Ch. I. Barnard, mocno 
akcentuje motyw więzi pomiędzy elementami systemu społecznego.  

Przedstawiciele tej szkoły wyróżniają i analizują trzy zasadnicze rodzaje tych więzi: 

  1) komunikację, 

  2) równowagę, 

  3) podejmowanie decyzji. 

Komunikacja stanowi sposób pobudzania do działania poszczególnych części systemu 
oraz środek koordynacji i kontroli. 

Równowaga jest utożsamiana z mechanizmem stabilizującym organizacyjną całość oraz 
umożliwiającym jej adaptację do zmieniających się warunków. 

Podejmowanie decyzji stanowi środek regulowania i kierowania strategicznego. 

Zagadnieniom podejmowania decyzji wiele uwagi poświęcali dwaj czołowi 
przedstawiciele tej szkoły: H. A. Simon i J. G. March. Punktem wyjścia w ich analizie 
organizacji są kategorie psychologiczne. W tym świetle analizują oni założenia i twierdzenia 
szczegółowe oraz ograniczenia klasycznej teorii organizacji. Wynikające z tego konsekwencje 
dla procesu podejmowania decyzji zostaną bardziej szczegółowo przedstawione w rozdziale 5 
poświęconym procesom informacyjno-decyzyjnym. 

Charakteryzując szkołę systemów społecznych trzeba jednak podkreślić, że jej 
przedstawiciele, preferując analizę psychosocjologiczną, pominęli aspekt materialny 
przedsiębiorstwa, a w szczególności planowania i badania pracy, które odgrywają istotną rolę 
w organizacji. 

Przegląd chronologiczny kierunków i szkół w nauce organizacji i zarządzania nasuwa 
wniosek o rosnącej złożoności budowanych koncepcji i stosowanych metod (por. [15], str. 83). 

Stworzona przez Taylora i Fayola w oparciu o zdrowy rozsądek szkoła klasyczna była 
przystępna dla kierownictw przedsiębiorstw. Na tym tle szkoły badań operacyjnych i systemów 
społecznych stanowią wysoce sformalizowane dyscypliny naukowe, operujące 
skomplikowanym językiem i zapisem hermetycznym dla praktyków w przedsiębiorstwach. 
Zmniejszenie tworzącego się dystansu między teorią a praktyką zarządzania stało się głównym  

                                                 
9 Por. [7], str. 32. 
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celem szkoły neoklasycznej. Ojcem duchowym tej szkoły jest Peter Drucker, wybitny 
amerykański teoretyk i praktyk zarządzania, autor popularnych na całym świecie, wielokrotnie 
wznawianych książek o zarządzaniu. 

Szkoła neoklasyczna, nazywana często empiryczną, grupuje głównie wybitnych 
praktyków zarządzania, którzy, jako dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw lub popularni na ca-
łym świecie doradcy organizacyjni, mają bogate doświadczenia. 

W prowadzonych przez nich na szeroką skalę badaniach uczestniczą: inżynierowie 
organizacji produkcji, ekonomiści, socjologowie i psychologowie. Przy całej różnorodności 
poglądów cechujących przedstawicieli szkoły neoklasycznej wyróżnia ich podejście 
pragmatyczne i konsekwentne dążenie, aby na podstawie badań sformułować uogólnione 
zalecenia i reguły, które mogłyby być stosowane w praktyce. 

Reprezentując różne podejścia (inżyniersko-techniczne, ekonomiczne, 
psychosocjologiczne), neoklasycy postulują przyspieszenie procesu tworzenia jednolitej nauki 
zarządzania jako samodzielnej dyscypliny naukowej, gdyż współczesny kierownik nie może 
już dłużej opierać się na jednostronnych koncepcjach, wynikających z badań prowadzonych 
w ramach tradycyjnych dyscyplin naukowych. Potrzebuje on kompleksowej teorii, ponieważ 
ma do czynienia nie z poszczególnymi, izolowanymi od siebie aspektami zarządzania, lecz z 
całym złożonym systemem funkcji kierowniczych (por. [15], str. 83). 

Tworzenie takiej kompleksowej teorii zarządzania, przy empirycznym podejściu 
neoklasyków, jest jednak trudne. Bardziej uzasadnione jest pretendowanie do autorstwa 
teoretycznej syntezy nauk o organizacji i zarządzaniu przedstawicieli szkoły systemowej. 

Jakkolwiek pojęcie systemu znane już było w psychologii postaci i stało się punktem 
wyjścia szkoły systemów społecznych, to właściwy początek rewolucji systemowej, 
charakteryzującej rozwój całej nauki w drugiej połowie XX wieku (a nauk o organizacji 
i zarządzaniu w szczególności), dało przyjęcie podejścia systemowego zaproponowanego przez 
Ludwiga von Bertalanffy’ego – twórcę ogólnej teorii systemów10 i N. Wienera – twórcę 
cybernetyki. 

Wśród ekonomistów i organizatorów podstawowe założenia ogólnej teorii systemów 
spopularyzował Kenneth Boulding.  

W jednej ze swoich prac stwierdził on: 
Gdy fizycy mogą porozumieć się wyłącznie z fizykami, ekonomiści wyłącznie z ekonomistami, a – co 
gorsze – fizycy nuklearni wyłącznie z fizykami nuklearnymi, a ekonometrycy wyłącznie 
z ekonometrykami, dziwić może, że nauka w ogóle nie stała się zbiorem otoczonych murem eremitów, 
z których każdy mamrocze coś do siebie w języku zrozumiałym tylko dla niego11. 

To ironiczne stwierdzenie oddaje bardzo głęboko sens i genezę podejścia systemowego 
i szkoły systemowej w zarządzaniu. Porozumienie między uczonymi badającymi te same 
obiekty w ramach różnych dyscyplin zostało wielce utrudnione w połowie naszego wieku, 
dlatego – równolegle do procesu podziału na oddzielne dyscypliny i specjalizacje – pojawiły  

                                                 
10 von Bertalanffy L.: General Systems Theory. New York, 1968; von Bertalanffy L.: Ogólna teoria systemów.   

Podstawy, rozwój, zastosowania. Warszawa, PWN 1984. 
11 Boulding K.: General System Theory: the Skeleton of Science. „Management of Science”, 1956, str. 198. 
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się w nauce tendencje integracyjne. Wyrazem tego było powołanie w 1954 roku towarzystwa 
naukowego Society for General Systems Theory, którego założycielami byli: Ludwig von 
Bertalanffy, ekonomista Kenneth Boulding, biomatematyk Anatol Rapoport i fizjolog Ralph 
Gerard. 

Rozwijający się ruch interdyscyplinarny w nauce, jako podłoże ujęcia systemowego 
w naukach o organizacji i zarządzaniu, ilustruje dobrze rysunek 1.2 autorstwa A. K. Koźmiń-
skiego. Według niego oparta o podejście systemowe szkoła systemowa w naukach 
o zarządzaniu ukształtowała pięć nurtów badawczych, nadających ton współczesnej teorii 
i praktyce zarządzania. 
 

 
 

Rys. 1.2.  Ruch interdyscyplinarny w nauce jako podłoże ujęcia systemowego w teorii organizacji 
i zarządzania 

(Źródło: [5], str. 71, na podstawie: Shoderbek P.P., Kefalas A. G. Shoderbek C. G.: Management 
Systems: Concepttual Considerations. Dallas, 1975) 

 
Przedstawiamy je w kolejności wynikającej z rysunku. 
 
1) Systemowa teoria organizacji obejmuje analizę organizacji jako systemu społecznego 
składającego się z elementów takich, jak: role społeczne, wartości, cele, układy informacyjno-
decyzyjne oraz metody i techniki zarządzania nawiązujące do całościowego, systemowego 
modelu organizacji. 
2) Badania operacyjne polegają na zastosowaniu metod modelowania matematycznego, 
heurystycznego i symulacyjnego do podejmowania decyzji pod warunkiem, że podstawą tego 
modelowania jest systemowa wizja wszechstronnych uwarunkowań procesów decyzyjnych. 
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3) Analiza systemowa jest metodą rozwiązywania tych złożonych problemów organizacji, 
których nie można modelować matematycznie, ponieważ są słabo ustrukturalizowane. Analiza 
systemowa musi się opierać na wszechstronnym rozpatrywaniu wszystkich istotnych 
aspektów funkcjonowania organizacji, jako systemu działania, oraz na całej wiedzy 
empirycznej o niej. 

4) Modele dynamiki przemysłowej obejmują próby zastosowania serwomechanizmów 
cybernetycznych do sterowania w przedsiębiorstwie dynamiką produkcji, zatrudnienia 
i zapasów, czyli zarządzaniem, produkcją i zbytem we wzajemnym powiązaniu. Budowa tych 
modeli, zapoczątkowana w latach 60. przez zespół pracujący w Massachusetts Institute of 
Technology pod kierownictwem J. Forrestera, znajduje wciąż wielu kontynuatorów, ale do 
wykorzystywania tych modeli w praktyce jest ciągle daleko. 

5) Cybernetyka ekonomiczna wykorzystuje cybernetyczne modele sterowania i regulacji do 
uogólnionego opisu, analizy oraz projektowania procesów i struktur zarządzania 
w organizacjach12. 

Systemowa teoria organizacji nawiązuje do omawianej wcześniej szkoły systemów 
społecznych. Nurt badań operacyjnych stanowi kontynuację szkoły matematycznej, z tą 
różnicą, że szkoła badań operacyjnych miała na celu głównie rozwiązywanie cząstkowych 
problemów zarządzania, a szkoła systemowa aspiruje do tworzenia teorii przedsiębiorstw. 

Innymi słowy, szkoła badań operacyjnych produkowała algorytmy rozwiązań 
szczegółowych, a nurt badań operacyjnych szkoły systemowej koncentruje się na 
formułowaniu problemów z zakresu struktury i polityki ogólnej przedsiębiorstwa, posługując 
się zapisem matematycznym, jako wygodnym środkiem wyrazu, a nie tylko narzędziem 
obliczeń (por. [15], str. 87). 

Modele dynamiki przemysłowej i cybernetyka ekonomiczna funkcjonują dotychczas 
głównie w sferze teorii zarządzania, zrezygnujemy więc z szerszego omawiania tych nurtów. 

Najistotniejsza dla praktyki zarządzania jest dotychczas analiza systemowa i jej poświę-
cimy więcej uwagi. Podejście systemowe przejawia się w określonych poglądach na naturę 
rzeczywistości, metodologię jej badania i sposoby oddziaływania na tę rzeczywistość. 

Najpopularniejsza i prosta definicja H. J. Ansoffa13 określa system jako zestaw 
składników, między którymi zachodzą wzajemne oddziaływania (interakcje) i gdzie każdy 
składnik jest połączony z każdym innym bezpośrednio lub pośrednio. 

W analizie systemowej musimy więc zrezygnować z mechanistycznego widzenia 
rzeczywistości organizacyjnej i kłaść nacisk na analizę całościową, integrując właściwości 
badanych obiektów i ujawniając ich wewnętrzną strukturę oraz sprzężenia wewnętrzne 
i zewnętrzne. Systemowe patrzenie na świat organizacji umożliwia całościowe postrzeganie 
przedmiotu naszego poznania, ze świadomością, że system jest zawsze czymś innym, niż 
prostą sumą elementów, które go tworzą.  

Dzięki różnorodnym, bezpośrednim i pośrednim, sprzężeniom między elementami system 
stanowi nową jakość. System jako całość ma inne właściwości niż poszczególne jego 
elementy, a przedsiębiorstwo, to nie tylko zbiór komórek organizacyjnych, jednostek ludzkich i 
grup społecznych, maszyn i urządzeń, ale głównie ich wzajemne oddziaływanie, czyli struktury 
i procesy. 

                                                 
12 Por. [5], str. 73–74. 
13 Ackoff R. L.: O system pojęć systemowych. „Prakseologia”, nr 2, 1973. 
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Systemową analizę komórek organizacyjnych i procesów odcinkowych opieramy na 
założeniu, że stanowią one podsystemy przedsiębiorstwa traktowane zawsze jako części więk-
szej całości, a nie całości autonomiczne. Usprawnianie jednego podsystemu tworzącego całość 
nie zawsze prowadzi do polepszenia funkcjonowania całego systemu.  

Organizator stosujący analizę systemową nie będzie usprawniał systemu zarządzania 
w przedsiębiorstwie, ograniczając się do automatyzacji przetwarzania danych. Jeżeli dane 
wykorzystane do zarządzania dostarcza się nieterminowo, a ponadto są nierzetelne i błędne, 
przyspieszenie ich obróbki przez zastosowanie technik komputerowych może tylko 
zwielokrotnić istniejący w firmie bałagan, przynosząc skutek odwrotny do zamierzonego. 
Organizator „systemowiec” widzi wzajemne powiązania wszystkiego ze wszystkim i wie, że 
oddziaływanie na jeden z elementów systemu może wywołać przesunięte w czasie, 
spotęgowane reakcje w innych podsystemach, także bardzo odległych od obserwowanego. 
Wreszcie, organizator stosujący analizę systemową wie, że w każdej organizacji można 
wyróżnić obszary kluczowe, czyli takie, które przesądzają o jej sprawności, sukcesie lub 
porażce. 

Organizacje jako systemy mają pewne cechy wspólne, wśród których w literaturze są 
wymieniane najczęściej poniższe właściwości. 

– Organizacje są systemami otwartymi, bowiem prowadzą z otoczeniem wymianę 
informacji, energii i materii, oraz nie posiadają wyraźnych i sztywnych granic. Ze 
względu na tempo i głębokość zmian w otoczeniu wyróżniamy otoczenia: stabilne, 
zmienne, burzliwe. Dla zdecydowanej większości współczesnych przedsiębiorstw 
otoczenie staje się burzliwe, a tempa i kierunku zachodzących w nim zmian nie można 
przewidzieć. Dlatego punkt wyjścia do rozpatrywania organizacji jako systemu działania 
w otoczeniu stanowi złożoność i niczym nie skrępowaną zmienność tego otoczenia. 
Współdziałanie przedsiębiorstwa z otoczeniem jest możliwe po przeprowadzeniu przez 
przedsiębiorstwo redukcji złożoności otoczenia, drogą selekcji sygnałów przyjmowanych 
z otoczenia. 

– Organizacje są jednocześnie systemami sztucznymi i naturalnymi, bowiem z jednej 
strony konstruują je świadomie ludzie dla realizacji określonych celów i misji, z drugiej 
zaś składają się z naturalnych, pojedynczych uczestników i grup społecznych, dążących 
do zaspokojenia własnych potrzeb oraz realizacji własnych celów i interesów. 

– Organizacje są uporządkowanymi systemami społeczno-technicznymi, składającymi się 
z podsystemów, które różnią się przede wszystkim możliwością przewidywania 
zachowań i reakcji na rozmaite oddziaływanie. Elementy techniczne organizacji: strukt-
urę formalną, procedury, systemy informacyjne, wyposażenie techniczno-technologiczne 
możemy konstruować, stosując ścisłe, inżynierskie metody projektowania. Przy pełnym 
uwzględnieniu różnych parametrów uzyskujemy prawie pewność co do przyszłego 
działania tych elementów. Składniki społeczne: zachowania jednostek i funkcjonowanie 
grup społecznych oraz rzeczywiste cele i zadania rzeczywiście realizowane są trudno 
przewidywalne. To, co zdarzy się w tych podsystemach, możemy przewidzieć tylko z 
prawdopodobieństwem mniejszym od jedności, a pewność jest właściwie dziełem 
przypadku. Elementy techniczne splatają się w organizacji ze społecznymi, tworząc 
system przewidywalny tylko w bardzo ograniczonym zakresie. 
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– Organizacje mają budowę hierarchiczną i składają się z podsystemów, które z kolei 
dzielą się na podsystemy niższego rzędu, te zaś – na elementy jeszcze niższego rzędu. 
Hierarchiczność organizacji umożliwia nam wykorzystanie w jej badaniach cyberne-
tycznego modelu „czarnej skrzynki”. Stosując go, nie wnikamy w wewnętrzną strukturę 
ani w mechanizm funkcjonowania wybranego elementu, lecz analizujemy wyłącznie 
zależności, jakie zachodzą między jego „wyjściem” a „wejściem”. 

– Systemy organizacyjne mają zdolność doskonalenia się, mogą zwiększać swoją 
sprawność i stopień zorganizowania, mogą wprowadzać rozmaite innowacje techniczne, 
organizacyjne, ekonomiczne, społeczne. W organizacjach zawsze ścierają się dwie 
tendencje: innowacyjna i zachowawcza. Pierwsza ma charakter adaptacyjny, zmierza do 
zmian mających na celu przystosowanie organizacji do zmian zachodzących w otoczeniu. 
Druga, konserwatywna, dąży do utrzymania istniejącego stanu rzeczy. Obie postawy są 
organizacji potrzebne: innowacyjna umożliwia zmiany, zachowawcza zapewnia 
organizacji stabilność. 

– Systemy organizacyjne cechuje ekwifinalność, czyli zdolność do osiągania pewnych 
wyników w różny sposób, za pomocą różnych procesów i struktur. 

– Systemy organizacyjne charakteryzuje duża zmienność w czasie i zdolność do osiągania 
względnie stałych stanów równowagi dynamicznej dzięki mechanizmowi sprzężenia 
zwrotnego, polegającego na tym, że system otrzymuje z otoczenia informacje na temat 
własnego działania, a z wewnątrz informację o zmianach, które zachodzą w nim samym. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem rozumiane jako sterowanie systemem, to proces 
informacyjno-decyzyjny, realizowany na wielu poziomach organizacji, który ma zapewnić 
eliminację wykrytych w otoczeniu zagrożeń i wykorzystanie pojawiających się szans. 

Szkoła systemowa stwarza ramy do planowania działań i przewidywania ich 
bezpośrednich i dalekosiężnych skutków, a zarazem pozwala na zrozumienie 
nieprzewidzianych konsekwencji w miarę ich pojawiania się. Jej zwolennicy uważają, że 
wchłonie ona koncepcje innych szkół organizacji i zarządzania, stając się szkołą dominującą. 
Na razie wydaje się, że samo podejście i analiza systemowa są przyjmowane przez wszystkie 
szkoły, jako sposób myślenia teoretyków i praktyków zarządzania. Czas pokaże, czy 
systemowa teoria zarządzania rozwinie się w takim stopniu, że wchłonie, zsyntetyzuje i 
zintegruje wszystkie szkoły zarządzania. 

Szkoła systemowa inspiruje też powstawanie nowych nurtów w teorii organizacji 
i zarządzania. Przykładem jest tzw. ujęcie sytuacyjne (situational approach lub contingensy 
approach), które pojawiło się pod koniec lat 60. Zakładało ono, że głównym zadaniem 
kierownika jest ustalenie, jaka metoda w danej sytuacji, w danych warunkach i w danym 
momencie najlepiej przyczyni się do osiągnięcia celów kierownictwa. 

W głównych założeniach ujęcia sytuacyjnego, sformułowanych przez H. Shermana 
w 1966 roku, stwierdza się, że nigdy nie można osiągnąć tak idealnej budowy i tak idealnego 
porządku organizacji, aby była ona dopasowana do każdego czasu, wszystkich celów, 
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wartości i wszystkich sytuacji. Uznaje się więc, że w dorobku nauk o organizacji nie ma 
bezwzględnie dobrych i bezwzględnie złych wzorców, metod i technik. Należy tylko poznać 
warunki, w jakich ich zastosowanie przyniesie najbardziej pożądane rezultaty14. 

Pragmatyzm i relatywizm ujęcia sytuacyjnego nie odrzuca teorii, ale zakłada dopasowanie 
jej do rzeczywistości na postawie rzetelnych badań empirycznych oraz stosowanie jej zgodnie 
z wymaganiami konkretnych sytuacji. Twórcom szkoły sytuacyjnej przyświecała idea 
stworzenia praktycznej teorii organizacji. 

Akceptując systemową definicję organizacji, szkoła sytuacyjna opracowuje modele, 
w których jako kryterium podziału systemu na podsystemy przyjmuje siłę wpływu otoczenia. 

W tym ujęciu organizacja składa się z trzech podsystemów: 

1) strategicznego, na który otoczenie ma największy wpływ; 

2) koordynacyjnego, o stosunkowo mniejszym wpływie otoczenia; 

3) operacyjnego, który powinien działać przy najmniejszym wpływie otoczenia, osłaniany 
przez otaczające go podsystemy: koordynacyjny i strategiczny. 

Podsystem strategiczny, to naczelne kierownictwo i jego komórki sztabowe. Podsystem 
koordynacyjny, to pośredni szczebel zarządzania. Wreszcie, podsystem operacyjny, to 
wykonawcze służby produkcji i utrzymania ruchu. 

Poszczególne podsystemy różnią się stopniem otwartości względem otoczenia 
zewnętrznego. Bez względu na zadania i rodzaj technologii, podsystem operacyjny jest 
relatywnie bardziej zamknięty niż podsystem strategiczny. Stosownie do tego, w organizacji 
następuje stopniowalny rozkład niepewności, przez co każdy z podsystemów ma inne cechy 
i inne zadania. Naczelne kierownictwo spełnia rolę buforu łagodzącego wpływy otoczenia, 
dzięki czemu poziom operacyjny może koncentrować się na realizacji własnych zadań. 

Traktowanie organizacji w takim ujęciu pozwala dostrzegać istotną odmienność posz-
czególnych organizacji, która wynika z dwóch podstawowych źródeł. 

1) Każdego typu organizacja pozostaje w bezpośredniej interakcji ze swoim fragmentem 
otoczenia zewnętrznego, który narzuca jej szczególne warunki i określa poziom 
niepewności. 

2) Zależnie od typu organizacji (charakteru wykonywanych zadań, przyjętej technologii, 
struktury i procesów wewnętrznych) różna jest podatność organizacji na wpływ sił zew-
nętrznych. Różne są też cechy podsystemów: strategicznego, koordynacyjnego 
i operacyjnego. 

Z takiego modelu złożonej organizacji wynikają dwa podstawowe założenia koncepcji 
sytuacyjnej, które można zdefiniować następująco: 

1) odmienne organizacje wymagają od ich kierownictwa stosowania odmiennych zasad, 
metod i technik, i to zarówno w odniesieniu do ich budowy, jak i metod zarządzania; 

2) ze względu na odrębne cechy poszczególnych podsystemów, organizacja nie powinna 
kierować się jedynym systemem filozofii15. 

                                                 
14 Sherman H.:  It All Depends. A PragmaticApproach to Organization. Montgomery, 1966. 
15 Por. [4], str. 288. 
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Metodologia ujęcia sytuacyjnego przewiduje wyciąganie wniosków z wnikliwej 
obserwacji rzeczywistości i z założenia ma charakter indukcyjny. Analizy sytuacyjne nie 
poszukują więc bezpośrednich relacji przyczynowo-skutkowych, lecz badają objawy dobrych 
i złych zachowań organizacji. Cel programowy ujęcia sytuacyjnego, jakim była próba 
wypracowania ogólnej teorii organizacji i zarządzania, nie został osiągnięty, bowiem próby 
kompleksowych uogólnień prowadzone w ramach tego ujęcia nie dały rezultatu. Wydaje się, że 
tezy ujęcia sytuacyjnego można z powodzeniem wykorzystać w ramach szkoły systemowej. 
Natomiast dla praktyków ujęcie sytuacyjne sugeruje wniosek, że musimy zdawać sobie sprawę 
ze złożoności każdej sytuacji i dążyć do ustalenia tego, co w danym przypadku będzie 
funkcjonować najlepiej. 

Podsumowując podkreślmy jeszcze raz, że dominuje obecnie podejście systemowe, które 
łączy dorobek różnych nauk i różnych podejść do problemu organizacji. Sięga i do klasyków, i 
do zwolenników human relations. 

Za specyficzne cechy szkoły systemowej można uznać: 
– jej bazę teoretyczną, którą stanowią: ogólna teoria systemów, cybernetyka, nauki 

inżynierskie, informatyka, teoria informacji, ekonomia, psychologia i socjologia; 
– podstawowe problemy w działaniach praktycznych: zagrożenie trwania organizacji jako 

całości, zbyt mała adaptacyjność systemu, trudności z rozwojem; 
– najczęstsze przyczyny powyższych problemów: zakłócenia w kanałach komunikacyjnych, 

słaba wrażliwość na zmiany w otoczeniu zewnętrznym, suboptymalizacja części 
i wybranych procesów kosztem funkcjonowania całości; 

– sposoby rozwiązywania problemów: racjonalność procesów informacyjno-decyzyjnych 
oraz projektowanie struktur i procedur zapewniających optymalizację funkcjonowania 
całej organizacji; 

– najczęściej analizowane zmienne: procesy podejmowania decyzji, zakłócenia w kanałach 
informacyjnych, nośniki informacji16. 

Uznanie organizacji za system i przyjęcie kanonu systemowego myślenia w teorii 
organizacji pociągnęło za sobą liczne pozytywne konsekwencje: 

– otworzyło organizację na wpływy otoczenia; 
– umocniło tendencje całościowego badania i przyczyniło się do rezygnacji z absolu-

tyzowania znaczenia pojedynczych czynników w opisie i wyjaśnianiu funkcjonowania 
organizacji; 

– doprowadziło do uznania potrzeby badań interdyscyplinarnych w oparciu o systemową 
analizę organizacji; 

– sięganie do różnych modeli z innych nauk otworzyło drogę do modelowania i symulo-
wania procesów organizacyjnych w celu wyjaśniania i przewidywania rzeczywistego 
zachowywania się złożonych całości; wpłynęło to na intensywne wykorzystanie 
elektronicznej techniki obliczeniowej. 

Powszechne dążenie do jak najdalej idącej formalizacji opisu i analiz ilościowych, 
z zastosowaniem modelowania i symulacji, prowadzi jednak do abstrahowania od natury

                                                 
16 Por. [6], str. 542. 
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elementów tworzących organizację i pomijania zjawisk jakościowych, co pozbawia 
organizację jej społecznego charakteru. 

Nadmierne uproszczenia owocują negatywnymi skutkami praktycznymi, trzeba pamiętać, 
że podsystemu społecznego nie można sprowadzić wyłącznie do kontekstu racjonalnych 
działań menedżerskich. 

 
1.3. Przyszłościowe koncepcje i tendencje  

w rozwoju teorii i praktyki zarządzania 

Omawiane w pierwszej części rozdziału koncepcje klasyczne można najogólniej 
przedstawić jako analogię modelu maszyny. Klasycy uważali bowiem, że organizacja jest 
względnie odizolowanym od otoczenia układem technicznym, zdolnym do osiągania w 
zadowalający sposób celów i zadań ustalonych przez naczelne kierownictwo. Organizację 
traktowano jako instrument realizacji celów, swoistą maszynę działającą według zadanego 
z góry programu17. 

Szkoły prezentowane w drugiej części rozdziału, podsumowane podejściem systemowym, 
wprowadzają model organizacji jako organizmu. Metafora ta zdobyła popularność wówczas, 
gdy głównym problemem przedsiębiorstwa nie było już utrzymanie prawidłowej organizacji i 
koordynacji procesów produkcji wewnątrz firmy, a zdolność przystosowania się do 
zmieniającego się otoczenia zewnętrznego18. 

Dalsze zmiany w warunkach działania organizacji (i samych organizacjach), oraz 
dostrzeganie istotnych ograniczeń modelu organizacji jako organizmu, powodują, że na 
gruncie rozwoju teorii organizacji i zarządzania, ekonomii, socjologii i politologii zdobywa 
popularność trzecia metafora: organizacji jako gry społecznej. Otoczenie współczesnych 
organizacji cechuje złożoność i wysoka dynamika mało przewidywalnych zmian oraz 
intensywne występowanie zdarzeń zaskakujących (zmiany kursów walutowych, cen na 
giełdach światowych, modyfikacje reguł gospodarowania itp.). Rośnie różnorodność 
organizacji i zmienność ich oczekiwań, potrzeb i umiejętności. Wiele organizacji stanęło w 
obliczu stałych zmian w zakresie materialno-technicznych i społecznych warunków działania. 

W tych warunkach najbardziej odpowiednim modelem zachowań kierowniczych jest gra 
wielochodowa, odbywająca się w kolejnych rundach, w których wyniki każdej rundy kształtują 
sytuację graczy w następnej. Jest to gra o sumie niezerowej, co oznacza, że przegrana jednego 
uczestnika nie musi koniecznie być wygraną innego, a ponadto pula wypłat jest zmienna 
w czasie. 

W sposób całościowy organizację według koncepcji gry społecznej przedstawili: Michel 
Crozier i Erhard Friedberg19.  

                                                 
17 Por. [3], str. 99. 
18 Por. [3], str. 102. 
19 Crozier M.: Friedberg E.: Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego. Warszawa, PWN 1982 
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Najbardziej schematycznie koncepcję tę można zilustrować układem 

organizacja – niepewność – gra – władza – aktor (gracz)20 

Organizacja, w przyjętej przez tych autorów terminologii, to konkretny system działania, 
który charakteryzuje się stosunkowo silnym ustrukturalizowaniem, wyraźnymi celami, 
sformalizowaniem gier wokół tych celów oraz przyjmowaniem przez niektórych uczestników 
(głównie kierowników) częściowej odpowiedzialności za procesy regulacyjne. Organizacja jest 
systemem konfliktowym, a jej funkcjonowanie stanowi rezultat zderzania się (racjonalnych z 
jednostkowego punktu widzenia) działań licznych i stosunkowo samodzielnych aktorów, 
wykorzystujących dostępne im źródła władzy. 

Zapewnienie racjonalnej integracji działań, umożliwiającej przetrwanie organizacji, jest 
podstawowym problemem, który muszą stale rozwiązywać kierownicy. Przetrwanie 
organizacji staje się więc głównym celem ciągłym każdej organizacji. Aby cel ten 
systematycznie osiągać, kierownicy ustalają przepisy regulujące kształt struktury 
organizacyjnej i przebiegi procesów w organizacji. Przepisy te z jednej strony ograniczają 
swobodę działania uczestników i ukierunkowują pożądane zachowania w organizacji, ale 
równocześnie różnicują aktorów gry społecznej, tworząc sztuczne sfery niepewności. Jednostki 
i grupy w organizacji działają przede wszystkim na podstawie kalkulacji własnych interesów, 
stosując egoistyczne strategie, więc działań tych nigdy nie da się sprowadzić do 
bezosobowych, obiektywnie racjonalnych formuł i procedur. 

Opisując „błędne koło nadzoru i kontroli” Crozier stwierdza, że pojawia się ono wszędzie 
tam, gdzie występuje nadmiar bezosobowych przepisów centralnych, które są zawsze 
wykorzystywane przez jednostki i grupy społeczne do polepszenia własnej pozycji w walce 
o formalną, lub nieformalną, władzę w organizacji21 Zatem każdy uczestnik organizacji, bez 
względu na pozycję zajmowaną w instytucji, zachowuje zawsze pewien margines swobody. 

Dysponowanie przez każdego uczestnika organizacji mniej lub bardziej ograniczonym 
zakresem swobody i władzy nieformalnej jest możliwe dlatego, że wiążą się one 
z niepewnością, z którą nieustannie zmaga się system i ci, którzy kierując nim odpowiadają za 
jego trwanie i rozwój. 

Niepewność wiąże się z zależnością organizacji od otoczenia. Jednak często jest ona 
kreowana przez jednostki lub grupy, które stwarzają specyficzne problemy tylko po to, by 
zwiększyć swoją kontrolę nad innymi. Dzieje się tak dlatego, że niepewność z punktu widzenia 
problemu staje się władzą z punktu widzenia konkretnych aktorów, ponieważ umożliwia 
manipulowanie przewidywalnością zachowań własnych, partnerów i przeciwników. 

Autorzy koncepcji gry społecznej wyróżniają cztery typy źródeł niepewności 
w organizacji i cztery odpowiadające im rodzaje władzy. 

1) Niepewność wynikająca z niewiedzy i braku umiejętności rozwiązywania problemów 
ważnych z punktu widzenia organizacji. Łączy się z tym „władza eksperta”. 

2) Niepewność tkwiąca w stosunkach organizacji z otoczeniem i odpowiadająca temu 
„władza łącznika”. 

                                                 
20 Por. [6], str. 550. 
21 Crozier M.: Biurokracja. Anatomia zjawiska. Warszawa, PWN 1967, str. 288–299. 
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3)  Niepewność związana z luką między informacjami potrzebnymi do realizacji zadań na 
określonym stanowisku a informacjami posiadanymi przez danego aktora. 
Odpowiednikiem jest „władza informatora”. 

4) Niepewność związana z wieloznacznością i wielofunkcyjnością przepisów 
organizacyjnych, będąca podstawą „władzy ustawodawcy”22. 

Przytoczony podział dowodzi, że źródła niepewności nie tylko określają typ władzy, ale 
mogą być przedmiotem zawłaszczenia i gry o władzę. Podział na tych, którzy kierują, i tych, 
którzy są podporządkowani, jest w rzeczywistości podziałem względnym. Realnej władzy nie 
da się trwale przypisać żadnemu decydentowi, a zawsze jest ona wynikiem wzajemnej gry, i 
czasami trudno określić, kto w tej grze dominuje. 

Kierownictwo zmieniające struktury, procedury i normy, mniej lub bardziej świadomie 
wpływa na kształt gry, kreując sztuczne sfery niepewności. 

Dysponuje ono również szerokimi możliwościami oddziaływania na sam przebieg gry 
przez: 

– manipulowanie informacjami, 
– dysponowanie kanałami informacyjnymi, 
– reglamentację wypłat-stawek, 
– politykę kadrową, 
– zasady premiowania, 
– rozdział zasobów. 

Wykorzystanie tych możliwości jest funkcją umiejętności i cech osobowych kierownika. 

Szeroko rozumiane czynniki kulturowe w organizacji, problemy w niej występujące, 
obowiązujące struktury i normy powodują, że każda gra organizacyjna ma swoją naturę 
i specyficzne właściwości. Zaangażowany w nią aktor (gracz), który pragnie utrzymać się 
w niej i uzyskać jak najwięcej korzyści osobistych, musi zaakceptować naturę i właściwości 
gry oraz obowiązujące w niej ograniczenia. Autorzy koncepcji nazywają to przymusem gry. 
Nie wszyscy uczestnicy organizacji, i nie zawsze, są graczami, zawsze w organizacji występują 
osoby, które nie prowadzą żadnych gier, ale są przedmiotem gier prowadzonych przez innych. 

Kończąc omawianie koncepcji gry w teorii organizacji zarządzania należy pokreślić, że jest ona 
ściśle związana z systemowym widzeniem rzeczywistości. Jej autorzy, dążąc do lepszego 
wyjaśnienia i zrozumienia świata organizacji, starają się przezwyciężyć wady podejścia 
systemowego i do analizowanych po inżyniersku całości społeczno-technicznych wprowadzają 
względnie samodzielnych uczestników w postaci jednostek i grup ludzkich. Koncepcje te są przede 
wszystkim modelami zachowań organizacyjnych, pozwalających opisać, wyjaśnić i lepiej 
zrozumieć podsystem społeczny organizacji i jej społeczne otoczenie. 

Mimo podłoża systemowego koncepcje gry społecznej nie mogą być wystarczającą 
podstawą kompleksowego ujęcia problemów zarządzania organizacjami, bowiem pomijają 
aspekt materialno-techniczny organizacji. Z tego względu w ramach tych modeli nie wypracowano 
liczących się zaleceń praktycznych dla procesów zarządzania organizacjami. 

                                                 
22 Por. [6], str. 552 
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Szerszą podstawę integracji dotychczasowego dorobku teorii organizacji i zarządzania 
mają stanowić koncepcje równowagi organizacyjnej. 

Zwolennicy tych koncepcji wychodzą z założenia, że najlepszym punktem wyjścia do 
teoretycznej integracji nauki o organizacji i zarządzaniu (przy wieloaspektowości i wielostronności 
ujęć, występujących w ramach różnych szkół i nurtów badawczych) jest potraktowanie procesu 
zarządzania jako procesu zmierzającego do utrzymania równowagi organizacyjnej. Podejście to 
miało już miejsce w pracach Barnarda i Simona, twórców omawianej wcześniej szkoły systemów 
społecznych. Ich teoria równowagi organizacyjnej dotyczy jednak tylko równowagi w wymiarze 
świadczeń wzajemnych między organizacją a pracownikiem i wyrosła na gruncie teorii socjologii i 
psychologii. Zatem zbyt marginalnie traktuje wewnętrzne aspekty techniczno-ekonomiczne, 
występujące wewnątrz organizacji, i ignoruje coraz ważniejszy współcześnie problem równowagi 
między organizacją a jej otoczeniem. 

Ciekawą, choć ograniczoną jedynie do równowagi statycznej, koncepcję teorii równowagi 
organizacyjnej przedstawiają autorzy polscy: Koźmiński i Obłój [3]. 

Według nich równowaga jest to pewien trwały, zmienny tylko w określonych granicach, 
układ relacji między organizacją a otoczeniem oraz w ramach organizacji. Jest ona osiągana w 
procesie wymiany i wzajemnego dostosowywania się. Organizacja realizuje oczekiwania 
otoczenia oraz swoich uczestników, uzyskując w zamian niezbędne zasoby z zewnątrz, a także 
niezbędne wkłady od wchodzących w jej skład jednostek i grup społecznych. Równowaga, 
jako stan pożądany, określana jest przez wartości progowe przyjętych wskaźników równowagi. 
Kryteria, wskaźniki równowagi i wartości progowe, umożliwiające odróżnienie tego, co jest 
pożądane, od tego, co pożądane nie jest, są ustalane w procesach negocjacji i przetargu, w 
których uczestniczą ośrodki w otoczeniu organizacji, koalicja kierownictwa organizacji oraz 
pozostali jej uczestnicy. 

Poza pojęciem równowagi globalnej wymienieni wyżej autorzy wprowadzają pojęcie 
równowag cząstkowych, osiąganych w czterech obszarach: 

1) materialnym zewnętrznym, 

2) społecznym zewnętrznym, 

3) materialnym wewnętrznym, 

4) społecznym wewnętrznym. 

Wspomniane obszary równowag cząstkowych wynikają z fundamentalnych dla teorii 
organizacji i zarządzania podziałów na podsystem społeczny oraz materialno-techniczny 
organizacji, a także zewnętrzny lub wewnętrzny charakter analizowanych zjawisk. 

Ogólne warunki równowagi globalnej w trzech wyróżnionych wcześniej modelach-
metaforach organizacji ilustruje tabela 1.1. 

Materialna równowaga organizacji jest osiągana wówczas, gdy użytkuje zasoby w sposób 
optymalny w sensie ekonomicznym, czyli maksymalizuje nadwyżkę ekonomiczną (zysk). Dla 
organizacji nie nastawionych na zysk (szkolnictwo, armia, policja, służba zdrowia) równowaga 
materialna jest zabezpieczona wtedy, gdy organizacja zapewnia maksymalizację efektu 
użytecznego na jednostkę środków materialnych użytych w tym celu. 

Pojęcie równowagi społecznej opiera się na założeniu, że funkcjonowanie jakiejkolwiek 
organizacji wymaga pewnego minimum społecznej akceptacji, zarówno przez społeczne 
otoczenie organizacji, jak i przez jej uczestników. Akceptacja ta zależy od tego, w jakim 
stopniu organizacja spełnia oczekiwania i aspiracje otoczenia i uczestników. 
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Tabela 1.1 

Warunki równowagi w trzech podstawowych modelach organizacji  
(Źródło: [3], str. 111, 112) 

 

Warunki 
równowagi 

Warunki równowagi materialnej Warunki równowagi społecznej 

   Modele  
 organizacji  

wewnętrznej zewnętrznej wewnętrznej zewnętrznej 

Organizacja-
maszyna 

Prawidłowa 
organizacja 
i koordynacja 
procesów produkcji 
w myśl zasad 
specjalizacji, 
standaryzacji oraz 
synchronizacji 

Zgodność zasileń 
materiałowych 
i kooperacyjnych 
z potrzebami 
procesu produkcji 
(działalności 
podstawowej) oraz 
zamówień ze 
strumieniem 
finansowym 

Scentralizowane struktury 
funkcjonalne, systemy 
motywacji i kontroli 
rygorystycznie powiązane 
z pomiarem wykonawstwa 
w zakresie metod działania, 
technik oraz uzyskiwanych 
wyników 

Wysoka 
przewidywalność 
otoczenia bez względu 
na stopień jego 
złożoności. Względna  
jednorodność 
otoczenia 

Organizacja-
organizm 

Zdolność 
dostosowania 
technologii i metod 
produkcji do 
wymogów 
zmiennego otoczenia 
materialno- 
technicznego 

Orientacja rynkowa 
– zdolność do 
elastycznego 
reagowania na 
potrzeby  
rynku oraz 
uwarunkowania 
tworzone przez inne 
organizacje w 
obszarze materialno-
technicznym 

Zróżnicowane struktury 
rynkowo- 
produktowo- 
funkcjonalne, 
wykorzystanie sztabów 
i zespołów zadaniowych.  
Zróżnicowane i zmienne 
systemy motywacji 
i kontroli skoncentrowane 
wokół pomiaru efektów 
działania. Rosnące 
znaczenie umiejętnej 
polityki kadrowej 
w ramach organizacji 

Zdolność adaptacji do 
dynamicznego, ale w 
dużym stopniu 
przewidywalnego 
otoczenia, 
jednocześnie w wielu 
wymiarach: 
politycznym, 
prawnym, kulturowym 

Organizacja-gra 

Trwała 
innowacyjność 
techniczna, 
przenikająca cały 
system działalności 
podstawowej  
o intensywności  
dostosowanej do 
możliwości 
organizacji 
i zakłóceń 
przenoszących się z 
otoczenia 

Aktywne wykorzys- 
tywanie oraz 
tworzenie 
sprzyjających 
warunków 
w otoczeniu 

Efektywna kontrola wielu 
systemów gry 
organizacyjnej. Zdolność 
dotworzenia i eksploatacji 
oraz zmian reguł gry, 
dotyczącej zarówno 
polityki przyjęć do pracy, 
gospodarki kadrami, jak i 
eliminacji uczestników 
z organizacji 

Aktywne 
oddziaływanie na 
otoczenie polityczne, 
prawne, społeczne. 
Wykorzystanie 
zmienności, 
niejednoznaczności 
i niejednorodności 
otoczenia 

 Konstrukcja produktywnej gry w obszarze 
produkcji lub innego rodzaju działalności 

podstawowej 

Tolerancja różnorodności i niepewności na styku 
organizacji z otoczeniem i samej organizacji 
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Tabela 1.1 zawiera pewien zestaw praktycznych zaleceń w zakresie zarządzania. Trzeba 
jednak zdawać sobie sprawę z tego, że współcześnie funkcjonują obok siebie organizacje 
odpowiadające wszystkim trzem modelom: maszynie, organizmowi i grze. Przedsiębiorstwa 
działające w typowych niszach, na wyspecjalizowanych i stabilnych rynkach inaczej definiują 
warunki swojej równowagi, niż firmy funkcjonujące w warunkach ciągłych zmian technologii, 
produktów i rynków. Inna jest sytuacja przedsiębiorstwa przemysłu odzieżowego w 
porównaniu z przedsiębiorstwami przemysłu metalowego, chemicznego, lotniczego czy 
komputerowego. Obok przedsiębiorstw działają firmy usługowe, mające inną logikę 
funkcjonowania, a wśród nich można wyróżnić firmy samofinansujące się i jednostki 
budżetowe, które zupełnie inaczej definiują warunki swej równowagi. 

Różnorodność tych warunków komplikuje dodatkowo sytuację w otoczeniu, zwiększając 
wagę precyzyjnego rozpoznania warunków równowagi zewnętrznej i wewnętrznej, społecznej 
i materialnej, oraz sprzężeń między nimi, dla każdej konkretnej organizacji. Dlatego 
przedstawione w tabeli 1.1 warunki równowagi dla trzech omawianych modeli organizacji 
mają małą przydatność praktyczną, a cała teoretyczna koncepcja równowagi organizacyjnej nie 
wypracowała jeszcze dorobku przydatnego dla praktyki zarządzania. 

Natomiast wyłącznie na praktyce koncentruje się nowa fala w zarządzaniu (new wave), 
która wybuchła gwałtownie na początku lat 80. i jest modna do dnia dzisiejszego. Stanowi ona 
zwrot do podejścia sytuacyjnego i studiowania przypadków. Najpopularniejsi przedstawiciele 
tego kierunku – T. Peters i R. Waterman opublikowali w 1984 roku pracę, w której 
zobrazowali wyniki przeglądu 62 przedsiębiorstw amerykańskich, legitymujących się 
największymi sukcesami rynkowymi23. Zastosowali przy tym słynną formułę „siedem s” 
R. Pascale’a i A. Athosa i skoncentrowali się na siedmiu najważniejszych elementach systemu 
zarządzania: 

1)  strategii (strategy), 
2)  strukturze (structure), 
3)  sformalizowanych procedurach (systems), 
4)  pracownikach (staff), 
5)  stylu zarządzania (style), 
6)  umiejętnościach i talentach menedżerów (skills), 
7)  podstawowych ideałach i wartościach dominujących w organizacji (superordinate goals). 

W rezultacie sformułowali osiem cech najbardziej „doskonałych” przedsiębiorstw: 

1) obsesja działania, polegająca na stałym wymuszaniu szybkiej analizy pojawiających się 
problemów, bezzwłocznym formułowaniu rozwiązań i szybkim ich wdrażaniu; 

2) bliski i bezpośredni kontakt z klientem, prowadzący do maksymalnego zadowolenia 
odbiorcy; 

3) autonomia i przedsiębiorczość, polegające na stworzeniu warunków samodzielnego 
działania jednostkom i zespołom zdolnym do inicjatywy; 

4)  wydajność i efektywność uzyskiwana dzięki pracownikom, co oznacza uznanie kadry za 
najważniejszy podsystem w organizacji; 

                                                 
23 Peters T. J, Waterman R. H. Jr.: In search of Excellence. Lessons from America’s Best Run Companies. New York, Harper-Row 
1984 
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5) koncentracja na wartościach, czyli przywiązywanie ogromnej wagi do realizacji przez 
wszystkich członków organizacji jej specyficznej filozofii działania, rozumianej jako 
zespół podstawowych ideałów, misji i celów; 

6) przestrzeganie zasady: „trzymaj się tego, co umiesz najlepiej”; 
7) niewielki sztab o prostej strukturze, co oznacza odchudzenie „czapy kierowniczej”; 
8) symbioza luźnych i sztywnych form organizacyjnych w jednej strukturze. 

W późniejszej pracy Peters formułuje również zestaw dziewięciu „grzechów głównych”  
popełnianych najczęściej przez menedżerów24. 

1) Firmy zbyt często szukają idealnego produktu, przywiązując małą wagę do kontroli jego 
wytwarzania. 

2) Przedsiębiorstwa nie doceniają dodatkowych wartości związanych z produktem, jak 
bezawaryjność i serwis. 

3) Japońscy konstruktorzy połowę roku pracują w serwisie, aby na bieżąco śledzić potrzeby 
klientów, natomiast ich zachodnioeuropejscy i amerykańscy koledzy są mało 
zainteresowani tym, co się dzieje na zewnątrz firmy. 

4) Zbyt mało inwestuje się w sprzedaż i obsługę serwisową. 
5) Za dużo uwagi przywiązuje się do pieniędzy, a za mało do personelu. 
6) Drobne zmiany i ulepszenia są najbardziej zyskowne, nie można polegać głównie na 

„epokowych pomysłach”. 
7) Zwlekanie z decentralizacją jest grzechem, zbyt długo utrzymuje się sztywne struktury. 
8) Firmy zbyt słabo wykorzystują rynki międzynarodowe. 
9) Z rozwojem firmy zbyt szybko rośnie biurokracja. 

Wnioski dla praktyki zarządzania formułowane przez „nową falę” są w istocie zbieżne 
z koncepcją ogólnych warunków równowagi ujętą w tabeli 1.1 dla modelu organizacja-orga-
nizm i organizacja-gra. Potwierdza to zasadę, że te same wyniki można osiągnąć różnymi 
drogami. 

Podsumowując dokonany w rozdziale 1 przegląd teorii organizacji i zarządzania, trudno 
nie zgodzić się z opinią Koźmińskiego i Obłója, że: 

(...) jest to nauka in statu nascendi, różniąca się dość znacznie od w pełni ukształtowanych i 
metodologicznie dojrzałych dziedzin wiedzy. Podstawowa różnica polega na nieokreśloności, 
zarówno przedmiotu, jak i metod badań, oraz wyraźnym niedostatku teorii. Wyraża się to w 
nieostrych granicach między nauką organizacji i zarządzania a innymi dziedzinami, oraz równie 
nieostrym rozgraniczeniu wiedzy potocznej i doświadczenia od twierdzeń naukowo uzasadnionych. 
Teoretyczne niedostatki dyscypliny wyrażają się w braku koncepcji ogólnych, umożliwiających 
metodologicznie poprawny proces wyjaśniania wyników prowadzonych badań oraz integrację 
i kumulację wiedzy, między innymi przez prowadzenie badań porównawczych25. 

Pluralizm metodologiczny, obowiązujący w naukach o organizacji i zarządzaniu, ma 
jednak wyraźne zalety. Ta wielość i różnorodność podejść, metod i technik badania, prób 

                                                 
24 ) Peters T. J.: Thriving on Chaos. Handbook for Management Revolution. London, Macmillan London Ltd. 1988. 
25 Por. [3], str. 89. 
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przekształcania świata organizacji wynika z wielości sposobów widzenia tego świata. Trudno 
określić zależności między tymi zjawiskami, można jednak przyjąć, że współpracują one i są 
naturalną konsekwencją złożoności i zmienności rzeczywistości organizacyjnej. Napawa 
optymizmem to, że teoria nauk o organizacji i zarządzaniu nie zasklepi się w dającej się prze-
widzieć przyszłości w zamkniętym kręgu przyjętych kanonów, ale ciągle będzie się rozwijać. 

W procesie swojego rozwoju teoria nauk o organizacji i zarządzaniu czerpie wiedzę 
z osiągnięć takich dziedzin nauki, jak: 

– nauki przyrodnicze i techniczne, 
– nauki matematyczne, 
– informatyka i cybernetyka, 
– nauki ekonomiczne i społeczne, 
– nauki humanistyczne i prawne. 

Dziedziny te wykształciły następujące nauki podstawowe, szczególnie wspomagające 
teorie organizacji i zarządzania: 

– ekologię i fizjologię; 
– teorię eksperymentu, projektowania i eksploatacji; 
– teorię informacji, sterowania, regulacji, gier i systemów; 
– teorię analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa; 
– ekonomię teoretyczną; 
– finanse i rachunkowość; 
– socjologię; 
– psychologię; 
– teorię polityki, państwa i prawa. 

Z kolei wymienione wyżej nauki podstawowe zapewniają stały rozwój wielu 
szczegółowych nauk stosowanych, bezpośrednio wspomagających subdyscypliny nauk o 
organizacji i zarządzaniu. 

Można do nich zaliczyć w pierwszej kolejności: 
– fizjologię pracy i ergonomię; 
– technologię produkcji; 
– inżynierię systemów; 
– statystykę i modelowanie matematyczne; 
– ekonometrię; 
– politykę gospodarczą; 
– ekonomiki szczegółowe (przedsiębiorstw, pracy, produkcji i obrotu); 
– psychologię społeczną; 
– socjologię i psychologię pracy; 
– prawo państwowe, administracyjne i cywilne. 

W plastycznie ilustrowanym modelu L. Krzyżanowskiego26 jądro nauk o organizacji 
i zarządzaniu stanowią podstawy zarządzania organizacjami, obejmujące zagadnienia 
prezentowane w zarysie w niniejszym podręczniku. 

                                                 
26 Por. [7], str. 51. 
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Natomiast jako podstawowe dyscypliny w grupie nauk o organizacji i zarządzaniu autor 
ten wyróżnia: 

– sterowanie produkcją; 
– organizację systemów produkcyjnych; 
– organizację i normowanie pracy; 
– badanie pracy; 
– ekologię organizacji; 
– techniki organizatorskie i kierownicze; 
– teorię podejmowania decyzji kierowniczych; 
– analizę systemową organizacji; 
– ekonomiczne instrumenty zarządzania; 
– projektowanie systemów informacyjno-decyzyjnych i systemów zarządzania; 
– prognozowanie, programowanie i planowanie; 
– badania marketingowe i operacyjne; 
– psychologię i socjologię organizacji; 
– naukę administracji; 
– prawne instrumenty zarządzania i rządzenia. 

Obecne przepisy, obowiązujące w naszym kraju od 1 lipca 1986 roku, lokują nauki 
o zarządzaniu jako dyscyplinę nauk ekonomicznych, równolegle do ekonomii 
i towaroznawstwa. 

Natomiast w nauce światowej rozwijane są najczęściej równoległe, samodzielne nauki 
business administration and management oraz socjology of organization and psychology of 
management jako subdyscypliny socjologii i psychologii w dziedzinie nauk humanistycznych, 
public administration – w dziedzinie nauk prawnych, oraz dwie dyscypliny w dziedzinie nauk 
technicznych: production engineering (co odpowiada ściśle naszej organizacji produkcji) i 
industrial engineering27. 

 
Zadania i pytania kontrolne do rozdziału 1 
 
 
1) Kiedy i dlaczego ludzie zaczęli odczuwać potrzebę naukowej organizacji pracy? 
2) Wymień przedstawicieli i scharakteryzuj kierunki prac amerykańskich klasyków 

naukowego zarządzania. 
3) Omów główne kierunki badań prekursorów klasycznej teorii organizacji w Europie. 
4) Wymień najważniejszych prekursorów naukowej organizacji pracy w Polsce 

i scharakteryzuj ich osiągnięcia badawcze. 
5) Jakie zasady wypracowane przez przedstawicieli klasycznej szkoły pozostają nadal 

aktualne, scharakteryzuj ich znaczenie we współczesnej praktyce zarządzania? 

6) Kiedy i w jakich warunkach zrodziła się szkoła stosunków międzyludzkich? 

7) Przedstaw założenia teorii X i teorii Y Mc Gregora. 

                                                 
27 Por. [7], str. 88. 
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8) Przedstaw podstawowe założenia kierunku stosunków międzyludzkich i wyjaśnij, 
dlaczego przekształcił się on w nurt potencjału ludzkiego. 

9) Wyjaśnij genezę powstania szkoły badań operacyjnych, podaj inne nazwy tej szkoły oraz 
przedstaw jej perspektywy. 

10) Podaj podłoże powstania szkoły systemów społecznych i scharakteryzuj poglądy 
niektórych jej twórców. 

11) Scharakteryzuj podejście do problematyki zarządzania Petera Druckera, głównej postaci 
szkoły neoklasycznej. 

12) Przedstaw genezę szkoły systemowej i omów główne nurty badawcze tej szkoły. 
13) Przedstaw cechy organizacji traktowanej jako system. 
14) Omów „ujęcie sytuacyjne”, które powstało w teorii organizacji i zarządzania w latach 60. 

XX wieku. 
15 Omów specyficzne cechy szkoły systemowej i przedstaw jej znaczenie. 
16) Jakim szkołom w naukach o zarządzaniu odpowiadają modele organizacji jako maszyny 

i organizmu? 
17) Dlaczego dla organizacji współczesnych zaczęto przyjmować metaforę organizacji jako 

gry społecznej? 
18) Omów całościowy model organizacji jako gry społecznej w koncepcji Creziera 

i Friedberga. 
19) Jakie są podstawowe zalety i braki koncepcji gry społecznej z punktu widzenia jej 

wpływu na rozwój teorii nauk o organizacji i zarządzaniu? 
20) Jakie założenia stoją u podstaw koncepcji równowagi organizacyjnej we współczesnej 

teorii zarządzania? 
21)Objaśnij pojęcia równowagi globalnej organizacji i cząstkowej równowagi materialnej 

i społecznej. 
22)Przedstaw cechy doskonałych przedsiębiorstw według twórców amerykańskiej nowej fali 

w zarządzaniu Petersa i Watermana. 
23) Jakie – według Petersa – „grzechy główne”  popełniają najczęściej menedżerowie? 
24) Wymień ważniejsze subdyscypliny występujące współcześnie w nauce o organizacji 

i zarządzaniu. 
25) Jakie szczegółowe nauki stosowane wspomagają subdyscypliny nauk o organizacji 

i zarządzaniu? 
26) Jakie dziedziny nauki i dyscypliny nauk podstawowych szczególnie wspierają rozwój 

teorii nauk o organizacji i zarządzaniu? 
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2. POJĘCIA PODSTAWOWE 
 
2.1. Organizacja w różnych znaczeniach 
 
Słowo „organizacja” wywodzi się z greckiego organizo, co oznacza tworzenie uporząd-
kowanych, harmonijnych całości. 
Organizacjami są wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowane i powiązane  
między sobą zbiory elementów. 
Sposób uporządkowania i powiązania elementów organizacji przesądza o strukturze 
organizacji. Dzięki uporządkowaniu i powiązaniu ten układ elementów może funkcjonować 
jako wspólna całość, czyli system. 

Organizacje tworzą i rozwijają ludzie, dla realizacji założonych przez nich celów, zadań 
i funkcji. Ludzie też są tworzywem organizacji, bowiem powiązane ze sobą jednostki i grupy 
realizujące wspólnie określone cele i zadania stanowią  podsystem społeczny organizacji. 
Zajmujący różne pozycje w strukturze organizacji uczestnicy posługują się różnorodnymi 
urządzeniami technicznymi oraz metodami i technikami, czyli technologiami i procedurami 
działania, tworzącymi podsystem techniczny organizacji. 
Każda organizacja jest ściśle powiązana z otoczeniem, dzięki temu może trwać i rozwijać się. 
Z otoczenia bowiem czerpie zasoby (ludzi, surowce, urządzenia, informacje, energię, 
pieniądze), dostarczając mu w zamian swoje produkty niezbędne innym organizacjom lub 
poszczególnym ludziom. Organizacja jest więc systemem otwartym. 

Zmiany w otoczeniu są dla organizacji szansami lub zagrożeniami, mogą ułatwiać jej 
rozwój lub zagrozić trwaniu. Organizacje muszą więc nieustannie obserwować otoczenie 
i dostosowywać się do zachodzących w nim zmian. Muszą być systemami adaptującymi się. 
Spośród różnych prób schematycznego przedstawienia organizacji najbardziej znany jest 
czteroczłonowy model organizacji przedstawiony na rysunku 2.1. 
 
 

 
 

Rys. 2.1.  Czteroczłonowy model organizacji według Leavitta 
(Źródło: [7], str. 173) 
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Zgodnie z rysunkiem 2.1 każdą organizację można ukazać jako układ czterech 

podstawowych czynników, stanowiących filary jej konstrukcji nośnej: 

1) ludzi, 

2) zadań, 

3) techniki, 

4) struktury. 

Wszystkie człony organizacji pozostają w jakichś relacjach między sobą i z otoczeniem, 
co ilustrują zamieszczone na rysunku wektory. Ten sposób ujęcia oddziaływań, sprzężeń, czy 
zależności między czynnikami organizacji – jeżeli potraktujemy je jako podsystemy – jest 
zdaniem niektórych autorów nie do przyjęcia28. Zdaniem Krzyżanowskiego tylko podmioty 
realne są zdolne do emitowania i percepcji oddziaływań i tylko między nimi mogą zachodzić 
zależności przyczynowo-skutkowe, natomiast człony organizacji nie mogą być za takie 
uważane. Owe człony, nazywane uprzednio podsystemami, stanowią w istocie zbiory 
mnogościowe, porządkujące pewne jednostkowe przedmioty wedle właściwych im cech. Są to 
pojęcia-kategorie, czyli konstrukcje myślowe i tylko tak muszą być traktowane. W związku z 
tym nie może być mowy o zachodzeniu między nimi oddziaływań przyczynowo-skutkowych. 
Rzeczywiste oddziaływania realizują się gdzieś we wnętrzu organizacji w układach: człowiek-
człowiek, człowiek-maszyna, maszyna-maszyna. 

Uwzględniając powyższy wywód i wcześniejsze traktowanie członów organizacji jako 
podsystemów, można przedstawić zmodyfikowany, czteroczłonowy model organizacji 
widoczny na rysunku 2.2. 

 
Rys. 2.2  Zmodyfikowany czteroczłonowy model organizacji: C – cele, SP – system (podsystem) 

społeczny, MT – system (podsystem) materialno-techniczny, STR – struktura, OT – otoczenie, 
(Źródło: [7], str. 175.) 

W modelu na rysunku 2.2 człon STR wyobrażający strukturę, umieszczono pośrodku 
schematu, bowiem wszelkie relacje między członami zawarte są w członie  STR. Jest to zgodne z 
powszechną intuicją, struktura bowiem jest niejako spoiwem łączącym człony organizacji. 
Otoczenie organizacji jest złożone i skomplikowane, dlatego bardzo trudno obserwować 
zachodzące w nim zmiany. Im zmiany te stają się bardziej dynamiczne, tym trudniej je 
przewidywać oraz trafnie i odpowiednio szybko na nie reagować. Adaptacja organizacji do 
otoczenia dokonuje się zawsze w warunkach większej lub mniejszej niepewności. 

                                                 
28 Por. [7], str. 174 
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Źródłem niepewności jest zresztą sama organizacja, a zwłaszcza działający w niej ludzie. 
Dla zmniejszenia stopnia niepewności, cechą współczesnych organizacji jest ich 
sformalizowanie. Podstawowe cele, struktury, procedury, technologie, zasady funkcjonowania, 
zapisywane są zwykle w dokumentach organizacyjnych. Cele i funkcje przedstawiane są w 
statutach, struktury na schematach organizacyjnych, zasady działania – w regulaminach, 
księgach służb, procedury – w instrukcjach. Formalizacja ustala, utrwala i czyni czytelnym ład 
wewnętrzny organizacji, ale równocześnie usztywnia jej funkcjonowanie i utrudnia procesy 
adaptacyjne. 

W różnych sferach produkcji i wymiany dóbr i usług materialnych oraz usług i wartości 
niematerialnych działają organizacje gospodarcze różnych typów i rozmiarów: jedno- 
i wielozakładowe przedsiębiorstwa przemysłowe, potężne korporacje przemysłowo-handlowe, 
towarzystwa budowlane, transportowe, ubezpieczeniowe, bankowo-kredytowe, koncerny 
prasowe, wydawnicze, rozrywkowe, różne konsorcja, izby gospodarcze i rzemieślnicze, 
instytucje naukowo-badawcze, edukacyjne, kulturalne, ochrony zdrowia ludzkiego i 
środowiska naturalnego, a także drobne firmy, gospodarstwa, placówki handlowe, usługowe 
i inne. Łączą je liczne więzi kooperacyjne i ekonomiczne, a także polityczne – formalne 
i nieformalne – często trudne do zidentyfikowania. 

W sferze życia społecznego działają różne organizacje: partie i stronnictwa polityczne, 
organizacje społeczne, wyznaniowe, zawodowe (związki zawodowe), stowarzyszenia wyższej 
użyteczności (naukowe, społeczno-kulturalne, opieki społecznej) oraz urzędy administracji 
państwowej (ogólnej, gospodarczej, specjalnej) i samorządowej (municypalnej). 

Wszystkie wymienione organizacje, pełniąc odmienne role w społecznym podziale pracy 
różnią się pod względem systemu wartości i celów, do których są powołane, technologii 
działania, struktury organizacyjnej i relacji z otoczeniem przyrodniczym i społecznym, 
rynkiem lokalnym, krajowym i światowym oraz otoczeniem instytucjonalnym, w tym z 
nadsystemem politycznym, czyli ośrodkami władzy i administracji państwowej. 

W zależności od sposobu wyodrębnienia formalnoprawnego, organizacyjnego i 
ekonomicznego, stopnia sformalizowania reguł funkcjonowania, charakteru więzi 
wewnętrznych oraz relacji z otoczeniem, miano organizacji przysługuje im w różnym, 
mniejszym lub większym stopniu. Miano to przysługuje także w jakiejś mierze państwu, jako 
formie politycznej organizacji członków społeczeństwa zamieszkujących określone terytorium. 

 
2.2. Cele i efektywność organizacji 

Szczególne miejsce, na szczycie figury przedstawiającej zmodyfikowany czteroczłonowy 
model organizacji na rysunku 2.2, zajmują cele. Oznacza to uznanie nadrzędnej pozycji celów 
jako głównego czynnika przesądzającego o funkcjach organizacji, doborze jej składników 
i formie struktury organizacyjnej. 

Współcześnie pojęcie celów wiąże się z dwoma określeniami bliskoznacznymi: zadaniami 
i misją organizacji. Dla uściślenia tych pojęć przyjmijmy definicje zaproponowane przez 
L. Krzyżanowskiego29. 

Cel jest to określony przedmiotowo i podmiotowo, przyszły, pożądany stan lub rezultat działa-
nia organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia w terminie lub okresie mieszczącym 
się w przedziale czasu objętym wieloletnim lub krótkookresowym planem działania. 

                                                 
29 Por. [7], str.180, 181. 
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Zadanie jest to wyodrębniona przedmiotowo, podmiotowo, przestrzennie, czasowo i na 
ogół też proceduralnie część celu przewidziana do wykonania w ustalonym okresie lub 
terminie, mieszczącym się w przedziale czasu przewidzianym na osiągnięcie tego celu. 

Misja jest to przedmiot aspiracji, czyli trwałych dążeń organizacji (systemu), określony 
zwykle w akcie erekcyjnym lub statucie jako zakres jej społecznie pożądanej działalności. 
W dalszych rozważaniach w tej części skoncentrujemy się na celach organizacji, natomiast do 
pojęć „misja” i „zadania” będziemy wielokrotnie wracać w dalszych rozdziałach. 

Każda organizacja dąży do osiągnięcia jednocześnie wielu celów tworzących tzw. wiązkę 
celów. Wielkość i wielorakość celów, które należałoby równolegle realizować, rodzi zawsze 
wobec ograniczoności zasobów i rozbieżności interesów uczestników i otoczenia organizacji 
poważne problemy, bo zmusza do dokonywania trudnych wyborów między rywalizującymi ze 
sobą, często wyłączającymi się wzajemnie dążeniami. W końcu musi dojść do wyboru 
rozwiązania, zapewniającego możliwie największą zbieżność dążeń, spójność celów i 
efektywność działań zmierzających do ich osiągnięcia. 

Wielkość przekroju wiązki celów, jej skład rodzajowy i struktura są zależne od wielu 
czynników głównie jednak od przedmiotu działalności organizacji, a więc misji, jaką określona 
kategoria organizacji ma do spełnienia wobec uczestników i otoczenia. 

Dla organizacji gospodarczych takich jak funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwo, 
najważniejszym celem umożliwiającym przetrwanie jest maksymalizacja zysku, czyli 
pożądanej nadwyżki wartości sprzedanych dóbr i usług nad kosztami ich wytworzenia. 
Wysokość tej nadwyżki zależy od wielu czynników, głównie jednak od ilości sprzedanych 
dóbr i usług, od uzyskanych za nie cen oraz od poziomu wydajności pracy i kosztów produkcji. 
Wiąże się z tym bezpośrednio kolejny cel ekonomiczny, występujący często w organizacji 
gospodarczej – poprawa efektywności. Wskaźnik efektywności obliczamy jako stosunek 
korzyści osiągniętych w wyniku określonych działań, do poniesionych na to nakładów. 
Poprawa współczynnika efektywności umożliwia uzyskanie większej nadwyżki w organizacji 
gospodarczej. Część uzyskanej nadwyżki odprowadzana jest w formie podatków do budżetu 
państwa, reszta pozostaje w dyspozycji organizacji z przeznaczeniem na rozwój, fundusze 
socjalne, dywidendy, premie, nagrody i wzrost płac. W tym obszarze dokonywane są 
najistotniejsze wybory między potrzebami bieżącymi i przyszłymi, indywidualnymi i 
zbiorowymi, które determinują sytuację organizacji w przyszłych okresach. 

Obok celów ekonomicznych w organizacjach gospodarczych wyróżnić jeszcze należy 
cele produkcyjno-marketingowe i społeczne. 

Cele produkcyjno-marketingowe, są to sformułowane w kategoriach rzeczowych 
i wartościowych, przewidziane do osiągnięcia wielkości sprzedaży określonych dóbr i usług 
znajdujących społeczną aprobatę w procesie ich kupna przez odbiorców na określonych 
rynkach. 

Cele społeczne dotyczą warunków i stosunków pracy wewnątrz organizacji, określają 
pożądany stopień zaspokojenia psychospołecznych potrzeb pracowników oraz potrzeb 
socjalno-bytowych i społeczno-politycznych związanych z partycypacją w sprawowaniu 
władzy w organizacji. W tej grupie celów wydzielić można cele związane z oddziaływaniem 
organizacji na region, w obszarze aktywizacji społeczno-gospodarczej, gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska. 
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Między wyróżnionymi w wiązce celami występują rozliczne, bardzo złożone wzajemne 
stosunki. Zawsze trzeba mieć na uwadze to, że cele ekonomiczne, produkcyjno-marketingowe i 
społeczne muszą być w określonym stopniu realizowane równolegle, jeśli organizacja ma 
zachować równowagę gospodarczą i społeczną. Jednak w danej sytuacji, wynikającej z 
wewnętrznych i zewnętrznych warunków funkcjonowania organizacji, zwłaszcza w 
przypadkach poważnego zachwiania równowagi trzeba ustalić okresową hierarchię celów, aby 
przywrócić równowagę w organizacji. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że cały układ celów 
organizacji jest wielostronnie wzajemnie uwarunkowany w tym sensie, iż pewne cele i ich 
podzbiory są środkami do realizacji innych. Na przykład sprzedaż wyrobów i usług jest 
warunkiem osiągnięcia nadwyżki finansowej (zysku), ta zaś umożliwia rozbudowę i 
modernizację bazy wytwórczej, poprawę warunków pracy i wzrost płac, co z kolei przyczynia 
się do intensyfikacji pracy, wzrostu wydajności, rozwoju i doskonalenia produkcji. Stałe 
utrzymywanie prymatu jednych celów nad innymi nie jest korzystne z punktu widzenia 
zrównoważonego funkcjonowania organizacji. 

Inną strukturę wiązki celów mają organizacje nie nastawione na zysk, czerpiące środki 
finansowe głównie z różnych budżetów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. 
Dlatego określamy je mianem organizacji budżetowych. Trwają one i rozwijają się dzięki 
nieustannej grze o zasoby prowadzonej z dysponentami tych środków, przekonując ich o 
swojej społecznej misji, wadze podejmowanych działań, fatalnych skutkach, jakie wystąpią, 
gdy nie będą mogły właściwie realizować swych społecznych powinności. Dzięki temu udaje 
się im przetrwać, a niekiedy nawet rozwijać ponad potrzeby ściśle związane z ich funkcjami 
zewnętrznymi. Biurokracja i przerosty zatrudnienia w wielu urzędach i instytucjach 
budżetowych są tego najlepszym dowodem. 

To, że organizacje dążą przede wszystkim do przetrwania i rozwoju, potwierdzają 
niezliczone przypadki firm i urzędów, które zmieniają obszar swojej działalności, profil 
produkcyjny, formy działania, a niekiedy nawet podstawową funkcję, dla której zostały 
utworzone. 

Zjawisko odrywania się organizacji od swej pierwotnej funkcji określane jest mianem 
autonomizacji celów. W powszechnym odczuciu jest to traktowane jako zjawisko 
patologiczne. Jeśli nawet taka jest ocena otoczenia, to z punktu widzenia samej organizacji jest 
to z reguły zdrowe dążenie do ochrony własnych interesów. Interesy te postrzegane są przez 
organizacje jako różne szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia. Te pierwsze starają się 
wykorzystać, drugie – zneutralizować. Autonomizacja celów pozwala na dostosowanie orga-
nizacji do otoczenia w przypadkach ekstremalnych zagrożeń jej istnienia, zwiększa więc elas-
tyczność dostosowania się organizacji do otoczenia i dlatego jest korzystna również ze spo-
łecznego punktu widzenia. Zarzucanie przedsiębiorstwom pogoni za zyskiem czy szpitalom, że 
walczą o swój budżet, jest nieporozumieniem. Tylko bowiem ta organizacja, która umie odkryć 
i realizować własne interesy, może spełniać dobrze swoje zewnętrzne funkcje i realizować 
interes społeczny w warunkach demokratycznego państwa o gospodarce rynkowej. 

 
2.3. System społeczny, organizacja, synergia i efekt organizacyjny 
 

W poprzednich częściach rozdziału w sposób dość swobodny traktowano zamiennie 
pojęcia „system społeczny” i „organizacja społeczna”. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z 
zasadniczej różnicy zawartości treściowej tych pojęć.  
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Krzyżanowski30 przez system społeczny w szerokim znaczeniu SYSsp, rozumie 
dystrybutywny zbiór elementów materialno-technicznych emt, społecznych esp i kulturowych 
ekult, uporządkowany za pomocą relacji Sup w trzy warstwy (podzbiory, podsystemy): 

1) warstwę podłoża materialnego, 

2) warstwę społeczną w węższym znaczeniu, 

3) warstwę kultury. 

SYSsp = [{emt}, {esp}, {ekult}, Sup]. 

Do warstwy podłoża materialnego zaliczane są przedmioty materialne nie będące ludźmi, 
które ludzie odejmują przyrodzie, zawłaszczają i przekształcają zgodnie ze swoimi potrzebami 
oraz wytwory materialnej działalności ludzi. 

Warstwę ludzką, a więc warstwę społeczną, tworzą jednostki ludzkie, czyli realne przedmioty 
psychofizyczne, żyjące na warstwie podłoża i związane z nią rozlicznymi relacjami. 

Z kolei na obu tych warstwach nadbudowana jest warstwa kultury, którą tworzą 
konceptualne wytwory intelektu: wartości (ideały, ideologie, doktryny polityczne, teorie nau-
kowe), normy techniczne i społeczne (wzorce postępowania), mające swą postawę bytową w 
ludziach i wspierające się w swym istnieniu na pewnych elementach podłoża materialnego jak 
dzieła sztuki, nauki, kodeksy, statuty itp. 

Żadna z tych warstw nie jest obiektem realnym ani częścią przedmiotu realnego wyższego 
rzędu, lecz wszystkie są dystrybutywnymi podzbiorami systemu społecznego i użyteczną 
kategorią teoriopoznawczą, za pomocą której można opisać każde społeczeństwo. 

Tak szeroko rozumiany system społeczny, jako trójwarstwowy zbiór dystrybutywny, jest 
tworzywem, z którego ludzie budują dopiero swe organizacje, czyli powołane do realizacji 
określonych celów zbiory elementów materialno-technicznych i społecznych {emt, esp}, 
odpowiednio dobranych z warstwy podłoża materialnego i warstwy społecznej systemu spo-
łecznego. Elementy te są na ogół funkcjonalnie zróżnicowane i połączone ze sobą za pomocą 
wielorakich więzi (wzajemnych oddziaływań materialnych, energetycznych, informacyjnych 
oraz reguł organizacyjnych) w jedną zorganizowaną całość – organizację w znaczeniu przed-
miotowym. Elementy materialno-techniczne i społeczne są realnymi przedmiotami fizycznymi 
i psychofizycznymi, a stworzona z nich organizacja jest złożonym, realnym przedmiotem 
wyższego rzędu. Wspólne cele uczestników organizacji wywodzą się z wartości, a reguły 
organizacyjne z norm technicznych i społecznych będących elementami warstwy kulturowej 
{ekult} systemu społecznego. 

Sens tworzenia scharakteryzowanych wyżej organizacji zasadza się na przekonaniu, że w 
rezultacie właściwego doboru i połączenia więzami organizacyjnymi przedmiotów materialno-
technicznych o określonych własnościach i ludzi o określonych kwalifikacjach w sprawnie 
funkcjonujące zorganizowane całości zmierzające do realizacji wspólnych celów, osiągnięty 
zostanie dodatkowy efekt synergiczny. 

Przez efekt synergiczny EFsyn, rozumie się różnicę między łącznym efektem EF działania 
zbioru przedmiotów Pi, między którymi zachodzi współdziałanie V, a sumą efektów 

                                                 
30 Por. [7], str. 166,167. 
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jednostkowych ef, jakie mogłyby osiągnąć te przedmioty działając w pojedynkę, a więc nie 
wchodząc we współdziałanie 
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Jeśli ta różnica jest dodatnia, to mówimy o wystąpieniu zjawiska synergii, jeśli jest 

ujemna, to występuje zjawisko dyssynergii31. 
Zjawisko efektu synergicznego może być tłumaczone tym, że współdziałanie wyzwala w 

podmiotach to, co poprzednio pozostawało w utajeniu, a więc że współdziałanie wzmacnia 
niejako podmioty. Współdziałać mogą ze sobą również podmioty samodzielne, na przykład 
poprzez zawieranie swobodnie kształtowanych umów kooperacyjnych. W przypadku 
organizacji chodzi o coś więcej. Organizację tworzą ludzie z zamiarem uzyskania 
dodatkowego efektu, będącego odmianą efektu synergicznego, zwanego efektem 
organizacyjnym. Efekt organizacyjny jest osiągany dzięki połączeniu przedmiotów osobowych 
i aparaturowych nośników działań trwałymi więziami organizacyjnymi w jedną 
zorganizowaną całość, o wspólnym członie kierowniczym.  

Tworząc tego typu jednostki organizacyjne: zakłady, urzędy, komórki organizacji 
politycznych, społecznych, zawodowych oraz łącząc je następnie w większe zorganizowane 
całości: przedsiębiorstwa wielozakładowe, ugrupowania przedsiębiorstw, różnego rodzaju 
instytucje, stowarzyszenia, federacje organizacji, o wspólnym członie kierowniczym – za-
rządzie, zakłada się, że w rezultacie koordynacyjnych działań wspólnego zarządu osiągany 
będzie większy efekt współdziałania od tego, który byłby wynikiem swobodnej kooperacji 
indywidualnych podmiotów działania czy samodzielnych jednostek organizacyjnych nie 
połączonych formalnymi więziami organizacyjnymi. 

Zespalanie jednostek organizacyjnych w coraz większe całości ma jednak swoje granice, 
które wyznacza relacja między efektami integracji organizacyjnej a kosztami koordynacji 
jednostek wchodzących w skład zorganizowanej całości. Koordynacja działań części 
składowych organizacji wymaga, w miarę wzrostu jej skali, coraz większego nakładu sił 
i środków. Jeżeli koszty koordynacji przekraczają korzyści wynikające ze scalania jednostek, 
efekt organizacyjny jest ujemny. Nieefektywne struktury ulegają wówczas dezintegracji, czyli 
dekompozycji na mniejsze jednostki organizacyjne. 

 
2.4. Człon kierowniczy w organizacji, sterowanie, kierowanie  

i zarządzanie 
 

Jak ustalono w poprzedniej części, warunkiem wystąpienia efektu organizacyjnego jest 
istnienie w organizacji członu kierowniczego, nazywanego często podsystemem zarządzania. 
Jest on nieodłącznym atrybutem każdej organizacji i w związku z tym zmodyfikowany 
czteroczłonowy model organizacji zastąpić należy modelem pięcioczłonowym 
przedstawionym na rysunku 2.3. 

                                                 
31 Por. [7], str. 168. 
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Rys. 2.3. Pięcioczłonowy model organizacji: C – cele, SP – system (podsystem) społeczny, MT – system 

(podsystem) materialno-techniczny, STR – struktura, OT – otoczenie, K – człon kierowniczy 
(Żródło: [7], str. 176) 

 
Centralne miejsce w tym modelu przypisano właśnie członowi kierowniczemu, jego 

funkcją jest bowiem dostosowywanie wielkości i składu podsystemów społecznego 
i technicznego oraz rozwiązań strukturalnych do zmieniających się celów organizacji, 
stymulowanie współdziałania między składnikami organizacji, panowanie nad zjawiskami i 
procesami, jakie w niej zachodzą, dla utrzymania organizacji w dynamicznej równowadze. 

W dotychczasowych rozważaniach związanych z członem kierowniczym pojęć: 
sterowanie, kierowanie i zarządzanie, używaliśmy zamiennie. Są to pojęcia bliskoznaczne, nie 
można jednak traktować ich jako tożsame. 

Najszerszym pojęciem związanym z  interdyscyplinarną nauką o systemach jest: sterowanie, 
które Janusz Gościński definiuje jako 

(...) wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian 
przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego systemu w danej 
chwili, które uważa się za pożądane. Jest to więc proces decyzyjny oparty na informacji początkowej 
oraz na informacji roboczej uzyskanej w trakcie procesu sterowania32. 

Z kolei kierowanie, traktowane powszechnie jako pojęcie szersze od zarządzania, 
precyzyjnie określa Leszek Krzyżanowski, proponując następującą definicję: 

Przez kierowanie rozumiemy oddziaływanie informacyjno-decyzyjne aparatu zarządzającego, 
przekazywane kanałami informacyjnymi, ukształtowanymi przez reguły organizacyjne, na komórki 
organizacyjne sfery realnej. Powodują one, że emitowane przez te komórki oddziaływania 
materialno-energetyczne zmierzają do osiągnięcia celów organizacji33. 

W definiowaniu pojęcia zarządzania istnieją w literaturze znaczne różnice. W definicji 
autoryzowanej przez Bogdana Glińskiego, zamieszczonej w Encyklopedii Organizacji i Zarzą-
dzania, czytamy: 

Zarządzanie to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji 
w organizacjach podległych zarządzającemu na podstawie własności środków produkcji lub 
dyspozycji nimi34. 

                                                 
32 Encyklopedia Organizacji i Zarządzania. Warszawa, PWE 1981, str. 490. 
33 Por. [4], str. 201. 
34 Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, op. Cit., str. 490. 
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Natomiast w Międzynarodowym Słowniku Zarządzania stwierdza się: 

Zarządzanie to skuteczne wykorzystywanie i koordynowanie zasobów takich jak: kapitał, urzą-
dzenia, materiały i praca, dla osiągnięcia określonych celów35. 

W świetle retrospektywnego spojrzenia na rozwój organizacji można stwierdzić, że wraz 
ze zmianami zachodzącymi w organizacji i jej otoczeniu pod wpływem postępu społecznego, 
ekonomicznego, cywilizacyjnego i kulturalnego, tracą stopniowo znaczenie formalne 
kompetencje kierownicze, zyskują zaś kompetencje intelektualne. Wpływ władzy formalnej 
członu kierowniczego, czyli zarządu, zmniejsza się w miarę tego, jak organizacja staje się w 
coraz większym stopniu areną gry interesów różnych sił społecznych i politycznych 
działających wewnątrz niej i w jej otoczeniu, a udział w uprawomocnionej władzy staje się 
przedmiotem przetargu i kontraktu, czyli umowy społecznej, zawieranej przez strony biorące 
udział w grze. Zarząd organizacji ma więc faktycznie tyle władzy formalnej ile wynegocjuje z 
uczestnikami gry, którzy wchodzą w różne koalicje tworząc grupy interesów, nacisku i 
wpływu. Ponieważ układ tych sił zmienia się wraz ze zmianami w sytuacji wewnętrznej i 
zewnętrznej, przeto kształtowanie się relacji władzy jest procesem dynamicznym. 

Wraz z powstawaniem wielkich ponadnarodowych korporacji w formie spółek akcyjnych 
oraz rosnącym rozproszeniem akcji, dyspozycja kapitałem coraz powszechniej przechodzi w 
ręce profesjonalnych menedżerów, tj. zatrudnionych na zasadach najmu wysoko 
kwalifikowanych specjalistów zajmujących się zawodowo zarządzaniem. Wzrost rynku 
kapitałowego, a stąd możliwość pozyskiwania środków finansowych z otoczenia organizacji, 
coraz bardziej uniezależnia menedżerów od właścicieli kapitału, bowiem podejmują oni nie 
tylko decyzje operacyjne, związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji, lecz również 
główne decyzje strategiczne, stanowiące o jej rozwoju. 

W miarę przekształcania się otoczenia organizacji z względnie stabilnego w niestabilne 
i burzliwe, gdy wymagane jest pozostawanie w stałej gotowości do natychmiastowego 
wprowadzania innowacji technologicznych i marketingowych, decyzje strategiczne trzeba 
podejmować z wielkim wyczuciem i niezwykle szybko. W tych warunkach coraz bardziej 
zaczynają się liczyć już nie tylko profesjonalne kwalifikacje, lecz przywódcze cechy 
menedżerów, wyrażające się w ich zdolnościach tworzenia klimatu sprzyjającego twórczej 
aktywności i przyciąganiu zarządzanych do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych 
warunkujących przetrwanie, rozwój i sukces organizacji. 

 
2.5.  Rozwinięta definicja organizacji 

Przedstawiony na rysunku 2.3 model pozwala na pełne zrozumienie istoty funkcjonowania 
organizacji, ale jest zbyt uproszczony by mógł być przedmiotem rozważań teoretycznych.  

Bazą takich rozważań może być natomiast rozwinięta, sformalizowana definicja 
organizacji w postaci wyrażenia36 
 

.],,,,,[ |
| OTQSAPQKOGORG idorgzmer →←=  

                                                 
35 Por. Johanson H., Page G. T.: International Dictionary of Management. A Practical Guide. London, 1975, str. 217. 
36 Por. [7], str. 197, 198. 
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Wyrażenie to można sprowadzić do stwierdzenia, że na organizację składają się 
następujące człony: 

– cele G, rozumiane jako pożądane stany lub rezultaty przewidziane do osiągnięcia 
w określonym przedziale czasu; 

– komórki organizacyjne sfery realnej KOr, reprezentujące potencjał podsystemu 
wykonawczego, tj. zdolności transformacji zasileń w wyroby; 

– transformacyjne oddziaływanie materialno-energetyczne Qme, emitowane przez komórki 
organizacyjne sfery realnej na przedmioty przepływające przez organizację lub znajdujące się 
w jej otoczeniu; 

– aparat zarządzający APz, obejmujący człony kierownicze K nadbudowane wielopozio-
mowo nad sferą realną; 

– stosunki organizacyjne Sorg, określające reguły formowania i łączenia komórek, ich 
uporządkowania i współdziałania; 

– kierownicze oddziaływanie informacyjno-decyzyjne Qid aparatu zarządzającego na sferę 
realną, a także jego interakcje z otoczeniem organizacji. 

Rozliczne wzajemne relacje organizacji ORG z otoczeniem OT ukazano poza nawiasem 
klamrowym, za linią określającą umownie granicę organizacji. 

Komórki organizacyjne sfery realnej KOr i aparat zarządzający APz są złożonymi 
przedmiotami – rzeczami w szerokim rozumieniu. 

Oddziaływania materialno-energetyczne Qme, stosunki organizacyjne Sorg i oddziaływania 
informacyjno-decyzyjne Qid – to specjalne typy relacji R. 

Wreszcie cele organizacji G, są quasi-przedmiotami intencjonalnymi. 
Wszystkie wyróżnione w definicji komponenty traktowane są jako zbiory. W odniesieniu 

do składników o charakterze rzeczowym, można przesądzić, że są to zbiory w znaczeniu 
kolektywnym, co oznacza, że ich elementy są związane stosunkami inkluzji 

zrrr APKKOko ⊂⊂ , . 

Natomiast relacyjne komponenty organizacji (Qme, Sorg, Qid) mogą być traktowane jako 
zbiory dystrybutywne, co oznacza, że ich elementy należą do odpowiednich klas, co 
zapisujemy 

RQQq mememe ∈∈ , . 

Komórki organizacyjne KOr oraz emitowane przez nie oddziaływania materialno-
energetyczne Qme, tworzą sferę wykonawczą w organizacji, pozostałe zaś rzeczowe APz i 
relacyjne Sorg, Qid komponenty w organizacji tworzą sferę zarządzania. 

Stwierdzenia te zapisać możemy w dwu definicjach. 

1) Przez realną sferę wykonawczą w organizacji SFrealna rozumiemy wykonawcze komórki 
organizacyjne KOr wraz z emitowanymi przez nie oddziaływaniami materialno-
energetycznymi Qme, co zastępuje zapis 

SFrealna = [KOr, Qme] . 

2)Przez sferę zarządzania SFzarz, rozumiemy aparat zarządzający organizacją APz oraz jego 
oddziaływania informacyjno-decyzyjne Qid na sferę wykonawczą, przekazywane 
kanałami informacyjnymi, ukształtowanymi przez stosunki organizacyjne Sorg, co 
zapisujemy 

SFzarz = [APz, Qid, Sorg]. 
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W przedstawionych sformułowaniach zawarte są również znaczne uproszczenia, ale 
pozwalają one na ogólny, sformalizowany zapis zawartości treściowej pojęcia organizacja w 
znaczeniu przedmiotowym zarządzania. 

W dalszych rozdziałach będziemy unikać sformalizowanych zapisów matematycznych, 
koncentrując uwagę na praktycznym podejściu do zarządzania organizacjami. 

Takie podejście przedstawia rysunek 2.4 ilustrujący systemowe spojrzenie na organizację. 
Kluczem do zrozumienia podejścia systemowego w zarządzaniu organizacją jest widoczna na 
rysunku pętla sprzężenia zwrotnego, obrazująca wzajemny związek pomiędzy organizacją a jej 
otoczeniem. Wymiana z otoczeniem polega na tym, że wytwarzane przez organizację dobra 
materialne, usługi i inne wartości przekazywane są na zewnątrz organizacji i zaspokajają jakąś 
istotną potrzebę otoczenia. W zamian za to otoczenie zaopatruje organizację w czynniki 
materialne i niematerialne, co umożliwia jej kontynuowanie lub rozszerzanie działalności. Ten 
proces wzajemnego zasilania znajduje odbicie w wymianie informacji między organizacją a 
otoczeniem. 

 
 

Rys. 2.4. Systemowe spojrzenie na organizację. 
(Źródło: [6], str. 532, por. Hellriegel D., Slocum J. W.: Management. New York, Addison-Wesley 

Publ. Comp. 1989, str. 61; Needle D.: Business in Context. London, Van Nostrad Reinhold (International) 
Co. 1989, str. 22) 

Wymiana między organizacją a otoczeniem nie może być w dłuższym okresie 
nieekwiwalentna, czyli pasożytnicza. Dotyczy to szczególnie organizacji gospodarczych 
(przedsiębiorstw). Te które nie zaspakajają potrzeb otoczenia, powinny przestać istnieć. Jeżeli 
nie przynoszą one zysku, winny być poddane działaniom naprawczym i stać się firmami 
rentownymi lub zbankrutować. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z obiektywnej 
rzeczywistości gospodarczej, że w organizacjach powstają głównie koszty, a zysk rodzi się na 
styku przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Jest on rezultatem potwierdzonej pieniądzem 
akceptacji tego, co firma robi. 

Systemowe spojrzenie na organizację, umożliwia traktowanie przedsiębiorstwa jako 
swoistej „czarnej skrzynki”, dokonującej przekształcenia (czyli transformacji) wielkości 
wejściowych (inputs) w wyjściowe (outputs). Rozwijając tę koncepcję w ujęciu 
cybernetycznym możemy powiedzieć, że przedsiębiorstwo jest systemem transformującym Tt, 

przetwarzającym wielkości wejściowe opisane wektorem inputs X w produkty, usługi, wartości, 
zyski, straty, informacje, opisane wektorem outputs Yt. 
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Wektory wejścia X i wyjścia Y, dają się przedstawić w formie jednokolumnowych 
macierzy w postaci: 
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Poszczególne elementy wektora wejścia: x1, x2, x3 ... do xn, oraz wektora wyjścia: y1, y2, y3 
... do yn, są zmienne w czasie i charakteryzują parametry zasileń oraz efektów produkcyjnych. 

Jako podstawowe równanie opisujące przedstawiony model dynamiczny funkcji czasu t, 
można przyjąć zapis 

Yt = Tt (X, t). 

W takim ujęciu nie wnikamy w wewnętrzne procesy transformacji obejmujące: 
formułowanie strategii i planów przedsiębiorstwa, procesy innowacyjne i produkcyjne, 
marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi i rachunkowość zarządczą. Analizujemy jedynie 
wielkości wejściowe i wyjściowe. Analiza taka może być podstawą oceny przedsiębiorstwa, 
ale nie diagnozy organizacyjnej, nie wnika bowiem w proces zarządzania przedsiębiorstwami, 
co jest przedmiotem rozważań w kolejnym rozdziale. 

 
Zadania i pytania kontrolne do rozdziału 2 
 
1) Co to jest organizacja i jakie główne zbiory elementów można w niej wyróżnić? 
2) Dlaczego organizację możemy uznać za system otwarty i adaptujący się? 
3) Dlaczego struktura organizacyjna zajmuje centralne miejsce w czteroczłonowym 

modelu organizacji? 
4) Scharakteryzuj pojęcia „cel”, „zadania” i „misja organizacji”. 
5) Scharakteryzuj typową wiązkę celów organizacji gospodarczej. 
6) Zdefiniuj pojęcie „efektywność” i określ jej rolę w organizacji. 
7) Co to jest i od czego zależy hierarchia celów organizacji? 
8) Omów zjawisko autonomizacji celów organizacji. 
9) Omów różnicę znaczeniową kategorii „system społeczny” i „organizacja społeczna”. 
10) Scharakteryzuj pojęcie efektu synergicznego i organizacyjnego. 
11) Zdefiniuj pojęcia „sterowanie” i „kierowanie”. 
12) Przedstaw definicje i istotę zarządzania we współczesnym świecie. 
13) Przedstaw rozwiniętą definicję organizacji w zapisie matematycznym. 
14) Uzasadnij rosnącą rolę profesjonalnych menedżerów we współczesnej gospodarce świa-

towej. 
15) Omów systemowe spojrzenie na organizację. 
16) Na czym polega i do czego służy cybernetyczny model rozpatrywania przedsiębiorstwa 

jako „czarnej skrzynki”? 
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3. PROCES ZARZĄDZANIA 
 
3.1. Analiza funkcji zarządzania 
 

Z  rozdziału 2 wynika, że zarządzanie organizacją to wielce złożony proces, polegający 
na podejmowaniu przez aparat zarządzający wielu wzajemnie powiązanych działań i decyzji 
kierowniczych, które zmierzają do spowodowania takiego funkcjonowania organizacji, aby w 
sposób sprawny osiągane były jej cele. Przytoczone w tym rozdziale ujęcia i modele organi-
zacji nie ilustrowały jednak istoty tego procesu. 
Mimo różnorodności rozwiązań i dynamizmu rzeczywistości organizacyjnej, działający w 
organizacjach kierownicy spotykają w swej praktyce podobne problemy wymagające ciągłego 
lub cyklicznego rozwiązywania. 
Układają się one w logiczny ciąg zagadnień, które dotyczą: 
– planowania, 
– organizowania, 
– motywowania pracowników do wykonywania zadań, 
– kontrolowania działań zmierzających do urzeczywistnienia misji danej organizacji37  

Wymienione grupy zagadnień, logicznie układające się w ciąg czynności kierowniczych, 
ilustruje rysunek 3.1, przedstawiający podsystem zarządzania jako urządzenie regulujące. 

 

 
 

Rys. 3.1. Podsystem zarządzania jako urządzenie regulujące 
(Źródło: [14], str.65 

Zbiory typowych powtarzalnych czynności i decyzji kierowniczych, które wykształciły się 
wokół rozwiązywania wciąż pojawiających się problemów, przyjęto nazywać funkcjami 
zarządzania. 

                                                 
37 W literaturze zachodniej spotykamy się z wyróżnieniem pięciu grup zagadnień stanowiących czynności 
kierownicze:  planning (planowanie), organizing (organizowanie), staffing (praca z kadrą), directing (kierowanie w 
wąskim znaczeniu – prowadzenie podwładnych), controling (kontrolowanie). Por. [11], str. 19. 
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Synteza wzajemnie dopełniających się i oddziałujących na siebie funkcji zarządzania: 
planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania, stanowi jednolity i zintegrowany 
proces, zwany procesem zarządzania. Udział poszczególnych funkcji zarządzania zależy od 
rodzaju organizacji i szczebla hierarchii kierowniczej. Decyzje i działania kierownicze na 
dolnych szczeblach hierarchii są szczegółowe i zrutynizowane, a na szczeblu najwyższym 
szerokie i twórcze. W związku z tym, na najniższych szczeblach hierarchii dominują funkcje 
motywowania i kontroli, natomiast na szczeblach wyższych – planowania i organizowania. 
Ilustruje to rysunek 3.2, na którym przedstawiono opracowany w oparciu o badania G. R. 
Terry’ego szczeblowy podział funkcji dla najniższego, średniego i najwyższego szczebla 
hierarchii kierowniczej. 

 

 
 

Rys. 3.2.  Szczeblowy podział funkcji 
(Źródło: [8], str. 95, por. Terry G. R.: Principless of Management. Illinois, 1956) 

Analiza funkcji zarządzania nie zajmuje obecnie tak ważnego miejsca w naukach 
o zarządzaniu jak na początku kształtowania się tej dyscypliny naukowej, ale jest bardzo 
pomocna w całościowym ogarnięciu i zrozumieniu złożonej treści procesu zarządzania. 
Dlatego scharakteryzujemy bliżej poszczególne funkcje zarządzania. 

Najistotniejszą treść funkcji planowania stanowi formułowanie celów organizacji oraz 
określenie sposobów ich osiągnięcia i niezbędnych do tego zasobów. W procesie formułowania 
celów kojarzone są różne interesy jednostek i grup społecznych działających w organizacji: 
właścicieli, kadry kierowniczej i pozostałych pracowników oraz odbiorców i konsumentów 
dóbr i usług, których wytwarzanie (świadczenie) jest misją organizacji. 

Wybór sposobów osiągania celów opiera się na rozeznaniu potencjału wytwórczego 
jakim dysponuje organizacja i ocenie możliwości dostosowania tego potencjału do 
przyjmowanych celów. Po ustaleniu sposobów osiągania celów, czyli szeroko rozumianej 
technologii działania, dokonuje się dekompozycji celów na zadania możliwe do przełożenia na 
pożądane projektowane oddziaływania materialno-energetyczne. Z kolei, biorąc pod uwagę 
kolejność i pracochłonność poszczególnych operacji, mierzoną czasem zaangażowania 
czynników wytwórczych, określa się zapotrzebowanie na zasoby osobowe i rzeczowe.  
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Końcowy produkt działalności planistycznych, czyli plan na dany okres, można 
sprowadzić do trzech składników: 
1) wiązki celów, 
2) projektowanych oddziaływań materialno-energetycznych, 
3) niezbędnych zasobów osobowych i rzeczowych. 
 

Plan, będący wytworem scharakteryzowanej wyżej funkcji planowania, stanowi punkt 
wyjścia działań w ramach funkcji organizowania. Polegają one przede wszystkim na ukształ-
towaniu odpowiedniej struktury organizacyjnej zapewniającej realizację przyjętego planu. 
Konstruowanie struktury organizacyjnej sprowadza się do ustanowienia reguł poziomego i 
pionowego podziału pracy i zadań oraz niezbędnych do ich realizacji zasobów, a także 
ustalenia przepływów informacji i dostępu do niej oraz zasad rozmieszczenia uprawnień do 
podejmowania decyzji. W rezultacie ustanowienia powyższych reguł określone zostają pozycje 
i role poszczególnych składników organizacji w jej wielopoziomowej strukturze formalnej. 

Poza formułowaniem omówionych wyżej reguł, funkcja organizowania obejmuje również 
ustalenie procedur pełnienia przez uczestników organizacji ich ról organizacyjnych. Procedury 
te mają formę regulaminów organizacyjnych, pragmatyk służbowych, instrukcji i innych 
bardziej lub mniej sformalizowanych wzorów zachowań organizacyjnych w dających się 
przewidzieć typowych, powtarzalnych sytuacjach. Stopień stosowania sformalizowanych 
procedur postępowania czyli uregulowań ogólnych w organizacji określa tzw. zasada 
substytucji organizacji Gutenberga38. 

Wzywa ona do wprowadzania w organizacji sformalizowanych uregulowań ogólnych 
dopóty, dopóki nie zostanie osiągnięta równowaga między zmiennością sytuacji a stopniem 
uregulowań ogólnych. Zasadę powyższą dobrze ilustruje rysunek 3.3, na którym widoczne jest 
optimum rezultatów uregulowań organizacyjnych.  

 

 
 

Rys. 3.3. Zasada substytucji w organizacji wg Gutenberga 
(Źródło: [11], str. 192) 

                                                 
38 Gutenberg E.: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Die Produktion. Aufl. 24, Berlin, 1983,  

por. [8], str.192. 
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Z niedoorganizowaniem mamy do czynienia wtedy, gdy sytuacje powtarzalne w organizacji 

nie mają uregulowań w przepisach ogólnych. Przeorganizowanie występuje wtedy, gdy organizacja 
usiłuje regulować przepisami ogólnymi sytuacje niepowtarzalne. 

Wymagany stopień sformalizowania struktury organizacyjnej zależy więc od rodzaju 
organizacji (im więcej występuje w niej sytuacji zmiennych, tym mniej należy wprowadzać do 
jej struktury organizacyjnej sformalizowanych przepisów ogólnych) oraz od charakteru 
otoczenia organizacji (im bardziej otoczenie jest zmienne i burzliwe, tym mniej przepisów 
formalnych reguluje działanie organizacji). 

Na specjalną uwagę zasługuje funkcja organizowania w organizacji przemysłowej, gdzie 
w procesie produkcji, czyli transformacji zasileń w wytwory, występuje wiele procedur ma-
jących charakter technologiczny. Technologia w znacznym stopniu determinuje rozwiązania 
organizacyjne, niemniej jednak pozostawia pewien margines swobody dla zabiegów 
organizatorskich, zwłaszcza w tych odcinkach procesu wytwórczego, w których operacje 
technologiczne mogą być wykonywane równolegle. Umiejętne wykorzystanie tego pola 
manewru dla podnoszenia efektywności działań wytwórczych jest domeną organizacji 
produkcji. W procesie organizacji produkcji niezwykle istotne jest ustalenie procedur 
prewencyjnych, ukierunkowanych z jednej strony na izolowanie procesów wytwórczych od 
zakłóceń powstających na wejściu organizacji w sferze zasileń i na wyjściu organizacji w 
sferze zbytu, z drugiej strony zaś na niwelowaniu zaistniałych już zakłóceń lub 
kompensowaniu ich negatywnych skutków. Izolowanie przebiegu procesu wytwórczego od 
zakłóceń następuje zwykle przez procedury buforujące wejście organizacji w postaci tworzenia 
i stałego odnawiania zapasów materiałów, podzespołów i części zamiennych maszyn, 
zapewniających utrzymanie ciągłości i rytmiczności produkcji nawet w warunkach silnych 
zakłóceń dostaw. Z kolei tworzenie i utrzymywanie zapasów wyrobów gotowych na wyjściu 
organizacji zapewnia elastyczne reagowanie na fluktuację popytu i utrzymanie ciągłości 
sprzedaży. 

Do zabiegów zorientowanych na bieżące niwelowanie i kompensowanie powstających 
zakłóceń można zaliczyć wprowadzanie wieloczynnościowych narzędzi, przyrządów, maszyn i 
urządzeń tworzących elastyczne systemy produkcyjne oraz permanentne szkolenie kadr w celu 
dostosowania ich kwalifikacji do zmieniających się zadań i metod ich realizacji. 

W obszar funkcji organizowania w przedsiębiorstwie wchodzi też tworzenie 
wyspecjalizowanych służb utrzymania ruchu, zaopatrzenia, gospodarki magazynowej, 
marketingu, zatrudnienia i szkolenia kadr, zdolnych do prowadzenia scharakteryzowanej wyżej 
działalności prewencyjnej. 

Kończąc przegląd działań wchodzących w skład funkcji organizowania podkreślić należy, 
że funkcje planowania i organizowania tworzą potencjał organizacji, ale faktycznie nic jeszcze 
w organizacji się nie dzieje w zakresie realizacji zadań wynikających z przyjętego planu. 

Nieodzowne jest zaznajomienie uczestników organizacji z celami, zadaniami i sposobami 
ich realizacji, obowiązującymi regułami i procedurami oraz uruchomienie stymulatorów 
skłaniających ich do respektowania wzorców zachowań organizacyjnych. Sieć kanałów 
komunikacyjnych organizacji wypełnić trzeba strumieniem oddziaływań informacyjno-
decyzyjnych stanowiących funkcję motywowania. Dopiero wówczas wystąpią rzeczywiste 
więzi współdziałania w organizacji powodujące, że dążyć ona będzie do osiągnięcia wspólnych 
celów. Repertuar motywacyjnych oddziaływań aparatu zarządzającego na uczestników 
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organizacji jest obecnie bardzo szeroki i obejmuje oddziaływania administracyjne, 
ekonomiczne, psychologiczne i polityczne. Odpowiedni dobór instrumentów oddziaływań 
motywacyjnych stanowi o skuteczności zarządzania uczestnikami organizacji. 

Prawidłowe wykonywanie przez aparat zarządzający funkcji planowania, organizowania i 
motywowania nie zapewni realizacji misji organizacji bez funkcji kontroli. Stanowi ją zbiór 
czynności kontrolnych, polegających na porównaniu stanów rzeczywistych z zadanymi, 
orzekaniu o ich odchyleniach i formułowaniu zaleceń minimalizujących te odchylenia. 

Funkcję kontroli rozpatrujemy w trzech aspektach odnoszących się do trzech stanów 
procesów realizowanych w praktyce. 

1) Kontrola poprzedzająca realizację procesu, nazywana kontrolą prospektywną, polega na 
sprawdzeniu poprawności ustalenia struktury operacyjnej procesu wykonawczego 
i struktury organizacyjnej, w której proces ten ma być realizowany. 

2) Kontrola bieżąca, sprawowana w czasie realizacji procesu, polega na śledzeniu przebiegu 
procesu realizowanego w podsystemie wykonawczym, z punktu widzenia jego zgodności 
z założoną strukturą operacyjną oraz sprawdzaniu zgodności osiąganych rezultatów pod 
względem ilościowym, jakościowym i czasowym z celami zdekomponowanymi na 
zadania. 

3) Przeprowadzona po zakończeniu działania objętego planem kontrola retrospektywna, 
polega na konfrontacji osiągniętych rezultatów z założonymi celami. Stanowi ona 
podstawę oceny sprawności funkcjonowania organizacji oraz trafności przyjętych 
wzorców działań. Odgrywa ona również dużą rolę w przygotowaniu organizacji do 
przyszłych działań, przewidywanych do realizacji w przyszłych okresach planistycznych, 
przez proces samouczenia się organizacji i doskonalenia w ten sposób procesów 
planowania i organizowania w przyszłości. 

Przedstawiając na rysunku 3.1 podsystem zarządzania jako urządzenie regulujące 
zaznaczono, że funkcja kontroli zapewnia realizację sprzężenia zwrotnego między 
podsystemem wykonawczym a podsystemem zarządzania. Równocześnie istnieją sprzężenia 
zwrotne między funkcją kontroli a funkcjami motywowania, organizowania i planowania. 
W toku działań funkcja kontrolowania w pierwszej kolejności oddziaływać winna poprzez 
sprzężenie zwrotne na funkcje motywowania. Często działanie sprzężenia zwrotnego poprzez 
funkcje motywowania bywa niewystarczające i odchylenia od przyjętego wzorca występują w 
dalszym ciągu. Zjawisko to ma miejsce przy znacznych odchyleniach, których zniwelowanie 
przekracza możliwości oddziaływań motywacyjnych aparatu zarządzającego. Wówczas staje 
się konieczna modyfikacja struktury organizacyjnej albo zmiana sposobu działań czyli 
struktury operacyjnej procesu realizacji celów. W krańcowych przypadkach można 
wykorzystać sprzężenia zwrotne z funkcją planowania i zmienić przyjętą w planie wiązkę 
celów organizacji. 

Przedstawiona w zarysie klasyczna analiza funkcji w procesie zarządzania nie stawia 
wszystkich funkcji na jednym poziomie w hierarchii ważności. Dominującą rolę odgrywa 
funkcja planowania, jako zestaw przewidzianych do osiągnięcia celów i koniecznych do tego 
środków. Funkcjom zarządzania następującym po funkcji planowania nie przypisuje się cech 
kreatywnych, nie mają one samodzielnej mocy kierowniczej z punktu widzenia celów 
organizacji i środków ich realizacji. W istocie funkcje te ukierunkowane są na osiągnięcie 
planowanych celów. Możemy więc mówić o zarządzaniu zdeterminowanym planem. 
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3.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu 

 
Logika zdeterminowanego planem zarządzania przedsiębiorstwem stawia funkcji 

planowania niezwykle wysokie wymagania. Plan musi antycypować wszystkie istotne 
problemy kierowania przedsiębiorstwem i rozwiązywać je harmonijnie z punktu widzenia 
całości organizacji. Innymi słowy, plan musi wychwycić wszystkie problemy z 
przedsiębiorstwa i jego otoczenia i włączyć je do planu. Takie planowanie byłoby możliwe 
przy jednoczesnym spełnieniu dwu warunków. 

  1) Otoczenie jest poznawalne we wszystkich jego powiązaniach z przedsiębiorstwem i nie 
występują w nim zmiany, których nie dałoby się ściśle przewidzieć. 

  2) Przedsiębiorstwo jako system działania jest opisane i możliwe do opanowania w całości, 
istnieje możliwość ukierunkowania każdego elementu i każdej czynności na działania 
optymalne i funkcjonuje „centralna instalacja” kierująca w sposób nieograniczony 
wszystkimi elementami systemu. 

Spełnienie tych warunków jest niemożliwe w rzeczywistości i pozostaje w rażącej 
sprzeczności z doświadczeniem życiowym. Otoczenia nie da się dokładnie opisać i nie można 
poznać i zrozumieć w całości związków sprawczych między przedsiębiorstwem i jego 
otoczeniem. Rozwój związków przedsiębiorstwa z jego otoczeniem nie przebiega według 
takich prawidłowości, które umożliwiłyby przewidywanie przyszłości. Każda praktyczna 
koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem musi zakładać, że otoczenie jest złożone i w pełni 
niepoznawalne, a kierunków i tempa zmian występujących w nim trendów nie da się 
przewidzieć. Samo przedsiębiorstwo jest systemem złożonym, a między jego elementami 
istnieje znacznie więcej możliwości powiązań teoretycznych niż realizowanych w praktyce. 

Przedstawiony w części pierwszej tego rozdziału proces zarządzania w ujęciu klasycznym 
jest pouczający z dydaktycznego punktu widzenia, ale staje się obecnie konstrukcją zbyt wąską 
i prostą, aby objąć wszystkie problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Rewizji wymaga 
przede wszystkim treść funkcji planowania. Planowania nie można obecnie pojmować jako 
wszechogarniającej czynności „centrali”, która może bez reszty poznać i bez konfliktów 
uwzględnić złożoność i nieokreśloność otoczenia. Funkcję planowania musimy traktować jako 
reakcję na rodzące problemy relacje między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. 
Przedsiębiorstwo musimy przy tym rozpatrywać jako system otwarty, nie posiadający stałych 
naturalnych granic. Umowne granice między przedsiębiorstwem jako systemem działania a 
jego otoczeniem kształtuje samo przedsiębiorstwo przez wymianę informacji i komunikację z 
otoczeniem. Istotę umownej granicy między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem stanowi 
wyraźna różnica nieokreśloności elementów otoczenia i powiązań między nimi, w porównaniu 
do stopnia określoności elementów i relacji między nimi wewnątrz przedsiębiorstwa. Mówiąc 
prościej otoczenie przedsiębiorstwa jest zawsze bardziej złożone, a stosunki z nim mniej znane 
i rozumiane niż stosunki wewnątrz przedsiębiorstwa. Między przedsiębiorstwem jako 
systemem działania a otoczeniem istnieje więc zawsze pewna redukcja złożoności, stanowiąca 
umowną granicę przedsiębiorstwa. 

Zastępując język powstały na gruncie teorii systemów językiem potocznym, stwierdzić 
możemy, że duża złożoność i nieokreśloność trendów w otoczeniu powoduje, iż 
przedsiębiorstwo zdolne jest postrzegać tylko określone aspekty otoczenia, zajmować się tylko 
wybranymi zagadnieniami, dopuszczać do analizy tylko niektóre perspektywy. Praktyczne 
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współdziałanie z otoczeniem możliwe jest po dokonaniu pewnej redukcji złożoności otoczenia 
przez selekcję sygnałów z otoczenia. Selekcja sygnałów z otoczenia pociąga za sobą 
nieuchronnie losowość, czyli ryzyko pominięcia niektórych szans i zagrożeń otoczenia 
o cechach „słabych sygnałów”. Rodzi to dla organizacji niebezpieczeństwo niedostrzegania 
zagrożeń i niedoceniania okazji. W tych warunkach ryzyko staje się podstawową cechą 
procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Ryzyko w procesie zarządzania powoduje z kolei 
konieczność wprowadzenia do tego procesu możliwości kompensacji skutków ryzyka. 
Podstawową formą kompensacji skutków ryzyka w procesie zarządzania jest wyznaczenie 
nowych granic organizacji, zdolnych zapewnić stabilizację pracy systemu. Zmiana 
i wytyczanie nowych granic, czyli rozwój systemu, jest więc naturalnym sposobem 
kompensacji ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Przeprowadzone rozważania dobrze ilustrują dwa górne poziomy graficznego modelu 
procesu zarządzania na rysunku 3.4 W koncepcji przedstawionej na tym rysunku proces 
zarządzania przedsiębiorstwem jako systemem działania ma rozwiązywać problemy 
wynikające z relacji system – otoczenie. Współdziałając z otoczeniem przedsiębiorstwo 
dokonywać musi selekcji sygnałów, wnosząc tym do procesu zarządzania nieuchronne ryzyko 
kompensowane poszukiwaniem nowych bezpieczniejszych granic, czyli rozwojem systemu. 
Proces zarządzania w nowym ujęciu w najbardziej ogólny sposób zdefiniować więc możemy 
jako cykliczny ciąg trzech abstrakcyjnych funkcji systemu: 
 
1) selekcji 
2) kompensacji 
3) rozwoju39 

 
 

 
 

Rys. 3.4. Proces zarządzania jako kierowanie systemem w zmiennym i nieokreślonym otoczeniu 
(Źródło: [11], str.75) 

                                                 
39 Por. [11], str. 70. 
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W nawiązaniu do klasycznego układu funkcji zarządzania, selekcję sygnałów z otoczenia 
niesie w sobie funkcja planowania, kompensację ryzyka – funkcja kontroli, a rozwój systemu 
zapewniają funkcje organizowania i motywowania. Zmienić się musi w nowych warunkach 
treść czynności wykonywanych w ramach funkcji zarządzania, w stosunku do opisu 
przedstawionego w pierwszej części tego rozdziału. Cały proces zarządzania ulega natomiast 
rozwarstwieniu na dwa poziomy zarządzania: 
1) strategiczny 
2) operatywny. 

Zobrazowano to w dolnej części modelu przedstawionego na rysunku 3.4. 
Strategiczny poziom zarządzania określa ogólną orientację przedsiębiorstwa w otoczeniu, 

precyzuje jego misję, główne cele, wyroby i rynki oraz rozdziela zasoby między podstawowe 
obszary działania przedsiębiorstwa. 

Poziom operatywny odpowiada za bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa i zapewnia 
mu ciągłe warunki bytowania. 

Funkcje zarządzania z nazwy pozostają wprawdzie takie same, jak w klasycznym procesie 
zarządzania przedsiębiorstwem w sposób zdeterminowany planem, ale ich konstrukcja ulega 
daleko idącym zmianom. Na poziomie strategicznym największej modyfikacji podlega funkcja 
planowania, rozszerzona zostaje też funkcja kontroli.  

Funkcja planowania przyjmuje formę planowania strategicznego, obejmującego 
następujące podstawowe grupy czynności planistycznych: 

– analizę szans i zagrożeń w otoczeniu przedsiębiorstwa, 
– analizę silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, 
– budowę opcji strategicznych przedsiębiorstwa, 
– przyjęcie założeń strategicznych określających explicite hipotetyczne kierunki przewi-

dywanych zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa, 
– ocena opcji strategicznych i wybór wariantu zapewniającego najwyższy stopień osiąg-

nięcia głównych celów przedsiębiorstwa, 
– opracowanie planu implementacji strategii. 

Planowanie na strategicznym poziomie zarządzania ustala więc program przedsiębiorstwa 
w podstawowych zarysach i wyodrębnia z otoczenia obszar działania przedsiębiorstwa. Ten 
selektywny akt wyboru musi być kompensowany w procesie zarządzania. Kompensację ryzyka 
zapewnia strategiczna kontrola, która stanowi samodzielne narzędzie kierownicze 
ubezpieczające proces planowania od samego początku realizacji tego procesu. Zasadniczy i 
szczególnie ważny obszar kontroli strategicznej to bieżąca weryfikacja aktualności założeń 
strategicznych przyjętych explicite w czasie dokonywania wyboru opcji strategicznej. 
Założenia te nigdy nie mogą być kompletne w tym sensie, że rozpoznano wszystkie istotne 
trendy i zweryfikowano wszystkie nowe kierunki rozwoju. Aby ograniczyć ryzyko wyboru 
strategicznego, kontrola strategiczna musi obejmować również sfery pominięte przez założenia 
a mogące zagrażać strategicznemu kursowi firmy. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że w 
okresie implementacji strategii mogą pojawić się nowe, nie przewidywane
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dotychczas kierunki rozwoju. Wyniki decyzji strategicznych stają się wejściem na operatywny 
poziom zarządzania i są uwzględniane przy podejmowanych tam decyzjach. 

Ten poziom zarządzania zabezpiecza realizację dwu zadań: 

1) zapewnia sprawną realizację strategii, 

2) rozwiązuje wiele szczegółowych problemów nie ujętych w planie strategicznym. 

Funkcja planowania na poziomie operatywnym obejmuje detalizację ustaleń planowania 
strategicznego do konkretnych planów działania w przestrzeni i w czasie. Musi również 
zabezpieczyć podstawowe warunki bytu przedsiębiorstwa: rentowność i płynność płatniczą. 
Plan na operatywnym poziomie zarządzania musi zawierać plany procesów rzeczowych 
(produkcji, zbytu, zatrudnienia, zaopatrzenia, zakupów i prac badawczo-rozwojowych B+R) 
oraz plany procesów finansowych (wpływów, kosztów, wyników kalkulacyjnych 
i bilansowych, zdolności płatniczej). Przykład całościowego ujęcia planu operatywnego 
przedsiębiorstwa zawiera schemat blokowy na rysunku 3.5. 

 

Rys. 3.5. System planów operatywnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
(Źródło: [11], str. 156) 
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Przedstawiony według koncepcji Hahna40 system planów operatywnych przedsiębiorstwa 
zawiera z lewej strony plany w układzie rzeczowym, z prawej zaś plany procesów 
finansowych. Między planami wchodzącymi w skład systemu funkcjonuje wymiana informacji 
wartościowych, ilościowych i czasowych oraz o strumieniach pieniężnych. 

Wyjaśnienia wymaga wyraźne odróżnienie w tym systemie planowania standardowego 
od planowania projektowego. Widoczny w centralnej części rysunku blok planów 
projektowych pojawia się w systemie planów operatywnych w okresie implementacji nowej 
strategii przedsiębiorstwa lub modyfikacji dotychczas obowiązującej. Zawiera on projekty 
wynikające z planu implementacji strategii przedsiębiorstwa, a po wdrożeniu zmian 
strategicznych znika z systemu planów operatywnych; cały system planowania operacyjnego 
staje się wyłączną domeną planowania standardowego. 

Takie rozwiązanie powoduje, że planowanie strategiczne i operatywne stanowi w istocie 
jeden system planowania, gwarantujący ciągłość i elastyczność planowania w 
przedsiębiorstwie. Wymóg ciągłości systemu planowania oznacza, że planowanie operatywne 
musi zabezpieczać realizację obowiązującej strategii. Elastyczność zaś to gwarancja szybkiej 
weryfikacji planu, jeżeli zmiany w otoczeniu i samym przedsiębiorstwie powodują 
niewydolność obowiązującej strategii. Sygnał do wdrożenia nowej strategii lub modyfikacja 
obowiązującej, przez wprowadzenie do podsystemu planowania operatywnego pakietu planów 
projektowych, generuje strategiczna kontrola, sygnalizując dezaktualizację przyjętych uprzed-
nio założeń strategicznych. 

Proces implementacji nowej strategii związany z ciągłością systemu planowania 
w przedsiębiorstwie jest również pod nadzorem kontroli strategicznej, obejmującej ocenę 
osiągania pewnych punktów kontrolnych stanowiących „kamienie milowe” w rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

Kontrola operatywna działa w zasadzie w sposób opisany w pierwszej części rozdziału, 
wykorzystując dane planowania operatywnego jako bazę porównawczą. Sprawdza ona 
również, czy istnieją podstawowe warunki bytu przedsiębiorstwa, czyli czy zachowywana jest 
płynność płatnicza i rentowność. Zakres kontroli operatywnej nie może więc koncentrować się 
wyłącznie na realizacji planu. Wynika to z przesunięcia orientacji podsystemów strategicznego 
i operatywnego w procesie zarządzania. Problematyka bytu przedsiębiorstwa nie może być w 
żadnym przypadku całkowicie odwzorowana w planach strategicznych i przedsiębiorstwa 
muszą na bieżąco rozwiązywać wiele problemów nie ujętych w strategii. 

Przedstawiona koncepcja procesu zarządzania, w porównaniu z jego tradycyjnym ujęciem 
z części pierwszej rozdziału, posiada większą pojemność, umożliwiającą rozwiązywanie 
wielorakich problemów wnoszących przez praktykę zarządzania. W jej ramach można 
z powodzeniem rozpatrywać wszystkie omawiane w literaturze współczesne dylematy procesu 
zarządzania, jak innowacyjność, elastyczność, sprawność i umiejętność kumulowania 
doświadczeń. 

W niniejszym rozdziale został przedstawiony w dwóch różnych ujęciach proces 
zarządzania niekiedy nazywany dynamiczną częścią zarządzania. W następnym rozdziale 
omówimy z kolei część statyczną, czyli strukturę organizacyjną. 

                                                 
40 Hahn D.: Plannungs und Kontrollrechnung. Aufl. 3., Wiesbaden, 1985, str. 122. 
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Zadania i pytania kontrolne do rozdziału 3 
 
   

  1) Co należy rozumieć pod pojęciem „proces zarządzania”? 
  2) Wymień podstawowe funkcje zarządzania i przedstaw zależności między nimi. 

  3) Omów szczeblowy podział funkcji w strukturze hierarchicznej przedsiębiorstwa. 

  4) Co stanowi treść funkcji planowania? 

  5) Co stanowi treść funkcji organizowania? 

  6) Co stanowi treść funkcji motywowania i kontroli? 

  7) Omów zasadę substytucji organizacji Gutenberga. 

  8) Na czym polegają organizacyjne możliwości poprawy efektywności procesu produkcji? 

  9) Dlaczego w klasycznym ujęciu funkcji zarządzania możemy mówić o zarządzaniu 
zdeterminowanym planem? 

10) Jakie warunki musiałyby być spełnione, aby ideę zarządzania zdeterminowanego 
planem stosować w przedsiębiorstwach? 

11) Jak rozwiązują problem nieokreśloności i zmienności otoczenia współczesne koncepcje 
zarządzania przedsiębiorstwem? 

12) Jak definiowana jest granica między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem na gruncie 
podejścia systemowego? 

13) Uzasadnij koncepcję przyjęcia trzech abstrakcyjnych funkcji systemu: selekcji, 
kompensacji i rozwoju jako bazy procesu zarządzania przedsiębiorstwem. 

14) Wyjaśnij relacje między funkcjami systemu: selekcją, kompensacją i rozwojem a funk-
cjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą. 

15) Wyjaśnij istotę rozwarstwienia procesu zarządzania na poziom strategiczny i 
operatywny. 

16) Objaśnij zawartość treściową funkcji planowania i kontroli na strategicznym poziomie 
zarządzania. 

17) Przedstaw zadania funkcji planowania i kontroli na operatywnym poziomie zarządzania 
przedsiębiorstwem. 
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4.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
 
4.1.   Podstawy kształtowania struktur organizacyjnych 
 

Omawiając w rozdziale 3 organizowanie jako funkcję zarządzania, stwierdziliśmy, że 
konstruowanie struktury organizacyjnej sprowadza się do ustanowienia reguł: poziomego 
i pionowego podziału pracy, przepływu informacji oraz rozmieszczenia uprawnień 
decyzyjnych wewnątrz organizacji. Reguły te mają ułatwiać sprawną realizację zadań, 
kierować konflikty powstające w organizacji na właściwe tory, tworzyć możliwości 
powstawania nowych idei i ujednolicać wystąpienia na zewnątrz organizacji. Dotyczą one 
zachowań i czynności członków organizacji, ograniczając swobodę ich działania w celu 
uczynienia tych działań bardziej przewidywalnymi dla innych członków organizacji. 

Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że im więcej tworzymy reguł 
organizacyjnych, tym bardziej proces pracy i kierowanie nim pozbawione są piętna 
indywidualności, ale równocześnie reguły organizacyjne mogą przydzielać członkom 
organizacji więcej autonomii w podejmowaniu decyzji lub zwiększać ich swobodę działania 
w występowaniu na zewnątrz. 

Występujące w ramach formalnej struktury organizacyjnej reguły działania mają oficjalny 
charakter i opierają swą moc na kierowniczych kompetencjach pracodawcy. Jednak nie 
wszystkie występujące w firmie reguły powstają na drodze oficjalnej. Wiele z nich rodzi się 
spontanicznie w codziennej pracy organizacji i często właśnie one odgrywają szczególną rolę 
w procesie zarządzania. W organizacji muszą też być przestrzegane, nie uwzględnione 
w oficjalnej strukturze organizacyjnej, reguły nadrzędne branży lub grupy zawodowej (normy 
branżowe, przepisy bezpieczeństwa pracy, zbiorowe układy pracy itp.), wynikające 
z przepisów państwowych, ustaleń stowarzyszeń zawodowych i branżowych oraz szkoleń 
zawodowych. 

Powyższe zagadnienia rozważa szczegółowo między innymi Krzyżanowski41. W jego 
ujęciu formalną strukturę organizacyjną stanowią różnorodne stosunki organizacyjne opisane 
w schematach i regulaminach organizacyjnych bądź księgach służb, „rozpięte” na rzeczowych 
składnikach organizacji. Na podstawie definicji przez formalną strukturę organizacyjną  

form
orgSTR rozumiemy zbiór stosunków organizacyjnych Sorg określony na zbiorze komórek 

organizacyjnych sfery realnej KOr i aparacie zarządzającym APz. 

Można to zapisać następująco 

⋅= ),( zrorg
form

org APKOSSTR  

Struktura organizacyjna, w tym znaczeniu, to zbiór reguł określających potencjalne, czyli 
możliwe, lecz jeszcze nie rzeczywiste, związki między składnikami organizacji. Tak 
rozumiana struktura organizacyjna stanowi dopiero formalną podstawę do wystąpienia 
rzeczywistych więzi organizacyjnych Vorg. Więzi te wystąpią dopiero wtedy, gdy sieć 
powiązań wewnątrzorganizacyjnych wypełni się strumieniami zasileń, informacji i decyzji. 

                                                 
41 Por. [7], str. 196. 
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Więzi organizacyjne Vorg definiujemy jako postulowane formalne stosunki (reguły) 
organizacyjne Sorg, wyznaczające sieć komunikacyjną organizacji oraz rzeczywiste 
oddziaływanie, wypełniające kanały tej sieci. 

Wprowadzenie kategorii więzi organizacyjnej daje z kolei podstawę do zdefiniowania 
pojęcia rzeczywistej struktury organizacyjnej, zwanej także strukturą w ujęciu dynamicznym. 
Przez rzeczywistą strukturę organizacyjną rzecz

orgSTR  rozumiemy zbiór więzi organizacyjnych 

Vorg faktycznie występujący w zbiorze komórek organizacyjnych sfery realnej KOr i aparacie 
zarządzającym organizacją APz 

⋅= ),( zrorg
rzecz
org APKOVSTR  

Komórki organizacyjne sfery realnej w organizacjach produkcji materialnej, zwane inaczej 
komórkami wykonawczymi, powstają w wyniku kolejnych dekompozycji techniczno-
produkcyjnych celów tych organizacji na dające się wydzielić zadania cząstkowe. 

Cele te są formułowane w kategoriach rzeczowych, jako pożądana produkcja określonych 
dóbr materialnych na rzecz otoczenia. Stosownie do przyjętego sposobu ich realizacji można je 
więc rozłożyć na dające się wydzielić zadania produkcyjne. Elementarne komórki 
wykonawcze są to najmniejsze jednostki działania zdolne do względnie samodzielnej realizacji 
wyznaczonego zadania produkcyjnego, wyposażone w potrzebne do tego zasoby osobowe 
i aparaturowe nośniki działań (czynniki produkcji). 

W zakładzie przemysłowym podstawowymi komórkami wykonawczymi są gniazda lub 
linie produkcyjne, wytwarzające określone części produkowanych wyrobów lub montujące z 
tych części podzespoły i gotowe wyroby. 

W każdej wieloosobowej, najmniejszej nawet, komórce wykonawczej istnieje 
wyodrębniony człon kierowniczy. Jest to zwykle organ jednoosobowy, posiadający w stosunku 
do pozostałych osób działających w jednostce określone uprawnienia władcze, umożliwiające 
mu kierowanie ich działaniem tak, aby zmierzało ono do realizacji przydzielonego jednostce 
zadania cząstkowego. Kierownicy najmniejszych komórek wykonawczych (brygadziści, 
mistrzowie) oprócz funkcji kierowniczych z reguły pełnią również funkcje wykonawcze. 
Wyodrębnienie członu kierowniczego nadaje elementarnej jednostce działania status komórki 
organizacyjnej. 

We współczesnych organizacjach istnieje wiele, zwykle kilkadziesiąt lub kilkaset, 
komórek organizacyjnych. Celem usprawnienia kierowania tak złożonymi systemami 
produkcyjnymi łączy się elementarne komórki organizacyjne w zespoły komórek o wspólnym 
członie kierowniczym, zwane oddziałami lub wydziałami. Z kolei te zespoły komórek 
(wydziały) łączy się w jeszcze większe całości o wspólnym członie kierowniczym, np. zakłady 
(kopalnia, koksownia, huta, fabryka samochodów, przetwórstwo tworzyw), te zaś w 
przedsiębiorstwa wielozakładowe (kombinat górniczo-hutniczy) z zarządem organizacji, czyli 
naczelnym członem kierowniczym na szczycie. 

Omówiony sposób łączenia komórek według technologii wytwarzania nie jest sposobem 
jedynym. Łączenie komórek organizacyjnych w większe całości jest także dokonywane 
według wyrobów, rynków zbytu, lub grupowania komórek organizacyjnych wykonujących  
podobne funkcje (zaopatrzenie, sprzedaż, badania i rozwój, finanse, utrzymanie ruchu). 
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Bez względu na kryteria grupowania, łączenie komórek sprowadza się do tworzenia 
wspólnych członów kierowniczych dla grup komórek stanowiących wyodrębnione części 
organizacji. Ilustruje to rysunek 4.1.  

 

 

Rys. 4.1.  Wielopoziomowa struktura aparatu zarządzania 
(Źródło: [7], str. 195) 

 

W członach kierowniczych, działających na poszczególnych poziomach zarządzania 
tworzy się specjalne komórki organizacyjne sfery zarządzania wspomagające kierownika 
liniowego posiadającego uprawnienia decydenta w wypełnianiu funkcji kierowniczych. 
Naczelny człon kierowniczy, czyli zarząd przedsiębiorstwa, dysponuje zazwyczaj najszerzej 
rozbudowanymi służbami wspomagającymi (działy: badawczo-rozwojowe, planowania, 
organizacji, radców prawnych, finansowy, kontroli wewnętrznej, zatrudnienia i płac, spraw 
osobowych). 

Jeżeli zadania tych komórek sprowadzają się do pozyskiwania, gromadzenia 
i przetwarzania informacji lub pełnienia innych prostych funkcji usługowych, traktowane są 
one jako komórki usługowe sfery zarządzania. Natomiast jeżeli powierza się im ponadto 
zadania z zakresu oceny informacji i przygotowania decyzji w postaci opracowania wariantów 
strategii lub najlepszych sposobów rozwiązania problemów, to przypada im rola komórek 
sztabowych. 
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Zbiór członów kierowniczych, nadbudowanych wielopoziomowo nad sferą realną 
organizacji, nazywamy aparatem zarządzającym. 

Tworzenie komórek i grupujących je większych jednostek organizacyjnych wiąże się 
z tworzeniem szczebli, czyli budowaniem hierarchii organizacyjnej. Rzadko zdarza się, aby 
liczba szczebli zarządzania była jednakowa dla całej organizacji. Najczęściej jest ona różna 
dla różnych obszarów działania, czyli pionów organizacji. 

Istotną cechą organizacji, związaną z określeniem hierarchii organizacyjnej, jest rozpiętość 
kierowania. Oznacza to liczbę pracowników podległych bezpośrednio jednemu kierownikowi. 
Rozpiętość kierowania wyznacza wielkość komórki organizacyjnej. Istnieje też ścisła 
zależność między rozpiętością kierowania a liczbą szczebli zarządzania. Przy tej samej liczbie 
pracowników każdorazowe zwiększanie rozpiętości kierowania oznacza zmniejszenie liczby 
szczebli i na odwrót. 

Niewielka rozpiętość kierowania umożliwia instruowanie i bieżące kontrolowanie, co jest 
ważne w przypadku niskich kwalifikacji lub małego doświadczenia personelu. Wymaga to 
jednak wzrostu kosztów płac personelu kierowniczego i zwiększenia wysiłków mających na 
celu koordynację działań wielu odrębnych komórek organizacyjnych. Potencjalna rozpiętość 
kierowania, czyli liczba osób, którą dany kierownik mógłby skutecznie kierować 
w określonych warunkach, zależy od jego cech i cech kierowanego zespołu (kwalifikacje 
zawodowe, umiejętności, motywacje), a także charakteru zadań (prostoty, powtarzalności, 
przewidywalności), przestrzennego rozmieszczenia stanowisk pracy oraz infrastruktury 
zarządzania (środki łączności oraz gromadzenia i przetwarzania informacji, przygotowanie 
algorytmów decyzyjnych). Ogólną zasadą organizacji jest na ogół wzrost rozpiętości 
kierowania na dolnych szczeblach zarządzania. 

Ogólnym dokumentem regulującym kompleksowo porządek w organizacji jest regulamin 
organizacyjny. Zawiera on najczęściej schemat organizacyjny, księgę służb, podstawowe 
instrukcje i ramowe procedury oraz inne ważne zarządzenia dyrektora. 

Schemat organizacyjny jest graficznym obrazem, ukazującym poszczególne części 
organizacji, hierarchiczny układ zależności między nimi oraz przypisującym w sposób 
najbardziej ogólny konkretne funkcje poszczególnym elementom organizacji. Przykładowy 
schemat organizacyjny przedsiębiorstwa z rozwiniętym pionem Zastępcy Dyrektora ds. 
produkcji przedstawiono na rysunku 4.2. 

W księdze służb określa się zwykle zakresy działań poszczególnych komórek 
organizacyjnych oraz zadania, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych 
i samodzielnych. Ustala się również powiązania i zasady współpracy z innymi stanowiskami 
i częściami organizacji. 

Instrukcje są przepisami narzucającymi sposób realizacji celów i zadań przez określanie 
na przykład etapów (faz, czynności), czasu ich trwania, używanych narzędzi, materiałów i 
parametrów technicznych. 

Istotą formalizowania jest ograniczenie dowolności działań w organizacji przez narzucenie 
pisemnych standardów określających co, kiedy, przez kogo oraz w jaki sposób ma być 
wykonane. 
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Rys. 4.2.  Funkcjonalny schemat organizacyjny przedsiębiorstwa 

Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w układzie hierarchicznym stanowi odrębną 
cechę struktury organizacyjnej zwaną stopniem centralizacji i decentralizacji. Organizacja jest 
scentralizowana, gdy większość uprawnień decyzyjnych jest skupiona na szczycie hierarchii, i 
gdy rzeczywiste decyzje zapadają na samej górze, a niższe szczeble zarządzania pełnią rolę 
przekaźnika i nadzoru odpowiedzialnego za wykonanie zadań według procedur 
zatwierdzonych przez dyrektora. Organizacja jest zdecentralizowana, gdy szereg istotnych 
uprawnień decyzyjnych posiadają kierownicy niższych szczebli zarządzania, niekiedy nawet 
pracownicy na stanowiskach wykonawczych. Decentralizacją nazywamy też proces 
przekazywania uprawnień decyzyjnych w dół hierarchii organizacyjnej, podczas gdy 
centralizacja polega na odbieraniu uprawnień decyzyjnych niższym szczeblom i 
przekazywaniu ich szczeblom wyższym i najwyższym. Decentralizacja pozwala na lepsze 
przystosowanie się do lokalnych potrzeb w warunkach zmiennego i zróżnicowanego otoczenia 
rynkowego. Gdy organizacja jest scentralizowana, istnieje duże ryzyko spowolnienia działań 
organizacji i podejmowania błędnych decyzji. Stopień centralizacji-decentralizacji uprawnień 
decyzyjnych jest z reguły wyrazem opinii kierownictwa najwyższego szczebla o posiadanej 
kadrze. Decentralizacja jest wyrazem zaufania do umiejętności i chęci korzystnego dla 
organizacji działania kierowników niższego szczebla i pracowników wykonawczych. 
Centralizacja świadczy o braku przekonania, że uczestnicy organizacji posiadają wymienione 
cechy pozytywne. 
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4.2. Rodzaje struktur organizacyjnych 
 

Typologia struktur organizacyjnych wyróżnia szereg kryteriów rodzajowych ze względu 
na ukształtowanie pojedynczych charakterystyk lub ich układów. 

Biorąc pod uwagę liczbę szczebli w strukturze, związaną z nią rozpiętość kierowania 
i wielkość komórek organizacyjnych wyróżniamy dwa przeciwstawne sobie typy struktur:  

1) smukłe, 

2) płaskie. 

W strukturze smukłej istnieje relatywnie wiele szczebli zarządzania, komórki 
organizacyjne są małe, nieduża jest też rozpiętość kierowania na poszczególnych poziomach. 
W strukturze płaskiej wszystkie te charakterystyki kształtują się odwrotnie. Struktury smukłe 
tworzą możliwość wnikliwej kontroli pracy podwładnych przez kierownika, zapewniają 
bezpośrednie oddziaływanie kierownika na podwładnych, kształtują przejrzyste drogi awansu 
pionowego. Ich wadą jest długi przepływ informacji od najwyższych do najniższych szczebli 
organizacyjnych, i odwrotnie, oraz duże prawdopodobieństwo pojawienia się błędów 
w procesach informacyjno-decyzyjnych z podstawowym niebezpieczeństwem selekcji 
informacji o charakterze pozytywnym na wszystkich szczeblach zarządzania. To ukrywanie 
błędów i potknięć własnych jest zjawiskiem normalnym, ale przy dużej liczbie szczebli 
stwarza szczególne niebezpieczeństwo docierania do naczelnego kierownictwa wyłącznie 
informacji pozytywnych. Od wymienionych wad wolne są struktury płaskie, ale mają one 
bardzo ograniczone możliwości osobistej bieżącej kontroli i nadzoru kierownika. 

Przyjęcie stopnia scentralizowania decyzji kierowniczych za kryterium typologii struktur 
organizacyjnych pozwala na wyróżnienie struktur scentralizowanych i zdecentralizowanych. 
Zalety decentralizacji zostały omówione w części pierwszej tego rozdziału.  

Należy tylko podkreślić, że decentralizacja jest efektywna przy spełnieniu następujących 
warunków: 

– kwalifikacje kierowników i pracowników wykonawczych kształtują się na poziomie 
umożliwiającym zwiększanie ich samodzielności; 

– istnieje spójny system planowania i kontroli dla całej organizacji i jej części, w którym są 
wykorzystywane syntetyczne wskaźniki ekonomiczne; 

– sytuacja finansowa jednostki organizacyjnej, określająca jej możliwości rozwojowe 
i płacowe, jest uzależniona od osiąganych syntetycznych wyników ekonomicznych; 

– kierownicy niższych szczebli są przygotowani motywacyjnie i oczekują zwiększenia ich 
uprawnień decyzyjnych. 

Uwzględnienie stopnia formalizacji umożliwia wyodrębnienie struktur sformalizowanych 
i niesformalizowanych. W pierwszych pisemne regulacje zadań, wyników, i sposobów 
działania odgrywają zasadniczą rolę w koordynacji prac wszystkich elementów. 

W strukturach niesformalizowanych, np. w grupie zadaniowej powołanej okresowo do 
wykonania jakiegoś zadania, koordynację osiąga się za pomocą wzajemnych uzgodnień, 
nadzoru kierowniczego i rozwoju umiejętności profesjonalnych. 

Ze względu na stopień zróżnicowania części organizacji można wyróżnić struktury proste, 
czyli zróżnicowane w niewielkim stopniu, i złożone, zawierające wiele różnorodnych 
elementów.  
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Należy przy tym uwzględniać trzy aspekty zróżnicowania: 

1) poziome (horyzontalne), odzwierciedlające podział pracy w organizacji, mierzone liczbą 
specjalizacji zawodowych i czasokresem zdobywania kwalifikacji; 

2) pionowe (wertykalne), dotyczące podziału władzy i wyrażane liczbą szczebli zarządzania; 

3) przestrzenne (rozproszone), wyrażane odległościami fizycznymi między poszczególnymi 
częściami organizacji. 

W strukturze prostej mamy z reguły do czynienia z centralizacją i wykorzystaniem 
bezpośredniego nadzoru kierowniczego. Rzadko pojawiają się problemy z przepływem 
informacji i decyzji. Łatwo ujawniają się konflikty, rozwiązywane zwykle z wykorzystaniem 
formalnego autorytetu kierownika. 

W strukturach złożonych zarządzanie jest trudniejsze, zachodzi konieczność stosowania 
wielu mechanizmów koordynacji, gdyż liczne komórki i jednostki organizacyjne realizują 
różne zadania i mają odmienne cele, wartości, funkcjonują w różnych horyzontach czasowych. 

Wzrost skomplikowania zadań realizowanych w organizacji, przy rosnącej złożoności 
i dynamice otoczenia, spowodował ograniczone możliwości stosowania struktur liniowych 
(zawierających wyłącznie komórki, na czele których stoją kierownicy „liniowi”, posiadający 
uprawnienia decyzyjne) na rzecz struktur liniowo-sztabowych, w których funkcjonują komórki 
sztabowe, odpowiedzialne za fazę preparacji decyzji z kierownikami nie posiadającymi 
uprawnień decyzyjnych. 

Pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie poszczególnych jednostek ponoszą szefowie 
liniowi, natomiast pomoc specjalistycznych komórek sztabowych polega na zbieraniu 
informacji, naświetlaniu problemów, opiniowaniu, doradzaniu, opracowywaniu wariantów 
decyzji, sugerowaniu wyboru, a nawet faktycznym podejmowaniu niektórych decyzji z 
wymogiem ich formalnej akceptacji przez kierownika liniowego, lub bez tego wymogu – na 
zasadzie delegowania uprawnień. Zawsze jednak, nawet w warunkach delegowania uprawnień 
na kierowników niższych szczebli, pełną odpowiedzialność za treść podjętych decyzji i ich 
konsekwencje ponosi kierownik, który delegował swoje uprawnienia decyzyjne. 

Istotę struktury liniowej przedstawia rysunek 4.3, a liniowo-sztabowej – rysunek 4.4. 

W treści poprzedniego rozdziału podkreślano wielokrotnie, że zarządzanie współczesnych 
przedsiębiorstw jest coraz bardziej zorientowane na otoczenie firmy, a jego istotą staje się 
rozwiązywanie problemów powstających na styku organizacji z otoczeniem. Tam bowiem, w 
procesie sprzedaży wyrobów i usług, powstają zyski firmy, podczas gdy wewnątrz 
przedsiębiorstwa tworzone są tylko koszty, które – rzecz oczywista – powinniśmy w sposób 
racjonalny ograniczać. Powoduje to ewolucję struktur organizacyjnych przedsiębiorstw 
z funkcjonalnych na zorientowane obiektowo według wyrobów lub rynków zbytu. Te ostatnie 
są często nazywane w literaturze strukturami rynkowymi. 

Ukształtowanie struktury funkcjonalnej polega na oparciu podziału na drugim szczeblu 
zarządzania przedsiębiorstwem, na zasadzie specjalizacji w zakresie funkcji rzeczowych 
przedsiębiorstwa, czyli np. utworzenie pionów zastępców dyrektora ds. produkcji, finansów, 
i zasobów ludzkich. Graficzny obraz takiej struktury zilustrowano na rysunku 4.2. 
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Rys. 4.3. Struktura liniowa 

 

 
Rys. 4.4. Przykład organizacji o strukturze liniowo-sztabowej 

Struktura funkcjonalna znajduje zastosowanie głównie w przedsiębiorstwach 
produkujących jeden wyrób lub jednorodny asortyment wyrobów. Specjalizacja pionów 
funkcjonalnych zapewnia wówczas wysoce profesjonalny styl zarządzania w poszczególnych 
pionach i ścisłą, specjalistyczną kontrolę kierowniczą. Występują jednak trudności 
w uzgadnianiu stanowisk między pionami funkcyjnymi przedsiębiorstwa, z czego wynika mała 
elastyczność w funkcjonowaniu całości. Bywają też problemy z lokalizacją przyczyn 
ewentualnych niepowodzeń przedsiębiorstwa. Szefowie pionów funkcyjnych chętniej widzą 
przyczyny niepowodzeń w działaniu innych pionów, a nie spieszą się z ujawnianiem własnych 
błędów. Dlatego w organizacjach opartych na podziale według funkcji przedsiębiorstwa 
„sukces miewa wielu ojców, a porażka jest sierotą”. Natomiast podział według funkcji
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rozumianych jako sposób wykonywania prac jest ciągle przydatny na niższych szczeblach, 
zwłaszcza w zarządzaniu produkcją, gdzie powszechnie występuje podział na wydziały: 
obróbki mechanicznej, montażu, powłok galwanicznych, przetwórstwa tworzyw. 

Drugą zasadniczą możliwością grupowania stanowisk i komórek w wydziały jest 
orientacja na obiekty, gdy wyroby lub inne dobra stanowią kryterium podziału pracy 
i specjalizacji. 
Rysunek 4.5 ilustruje struktury zorientowane obiektowo według grup wyrobów na drugim 
szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie wyróżniono piony zastępców dyrektora ds. wyro-
bów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i specjalnych dla wojska. Struktury takie szybciej 
reagują na zmiany sytuacji rynkowych, a kierownictwo przedsiębiorstwa może łatwo oceniać 
efektywność funkcjonowania poszczególnych pionów. 
 

 
 

Rys. 4.5.  Schemat organizacyjny firmy produkcyjnej zorientowanej obiektowo według grup wyrobów 

Orientacja obiektowa na drugim szczeblu zarządzania jest charakterystyczna dla tzw. or-
ganizacji oddziałowej, zwanej często dywizjonalną. Oddziały (czyli dywizje) takiej 
organizacji, zajmujące się produkcją różnych wyrobów (lub różnych grup wyrobów 
jednorodnych), otrzymują od naczelnego kierownictwa daleko idącą autonomię w zakresie 
programów produkcji, kosztów i podstawowej działalności inwestycyjnej. Rozliczane są jako 
oddzielne centra zysku z uzyskanego wyniku finansowego, z obowiązkiem odprowadzania 
części zysku dywizji na koordynowaną centralnie działalność badawczo-rozwojową oraz 
centralne inwestycje strategiczne. 

Obecnie coraz więcej organizacji oddziałowych przekształca się w holdingi, w których 
centrala staje się spółką prawa handlowego, posiadającą jako „spółka-matka” kontrolne pakiety 
akcji (lub udziałów) w każdej z wyodrębnionych prawnie „spółek-córek”. Wszystkie spółki 
mają osobowość prawną i występują jako samodzielne jednostki gospodarcze. 

Przykład holdingu przedstawiono na rysunku 4.6 Jest to autentyczny schemat struktury 
holdingowej firmy MAN S.A., powstałej w wyniku przekształcenia koncernu. 

Upowszechnianiu holdingów sprzyja proces dywersyfikacji, czyli różnicowania progra-
mów produkcji wewnątrz przedsiębiorstwa. Najczęstszą przyczyną dywersyfikacji, oprócz 
aspektów czysto finansowych, jest rozproszenie ryzyka. Strategię dywersyfikacji przyjęło np. 
90% spośród 500 największych przedsiębiorstw północnoamerykańskich42. Przy dużym 
stopniu zróżnicowania asortymentu produkcji w poszczególnych zakładach przedsiębiorstwa 
wielozakładowego trudno zapewnić szczegółową kontrolę działalności merytorycznej tych 
zakładów, dlatego warto je usamodzielnić w decyzjach, utrzymując w centrali kontrolę 
syntetycznych wyników finansowych i decyzje kadrowe w zakresie składu zarządów. 

                                                 
42 Por. [11], str. 114. 
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Rys. 4.6. Schemat organizacyjny firmy MAN z 1986 r. 
(Źródło: [11], str. 201.) 

 
 

 
 

Rys. 4.7. Przykład struktury macierzowej – schemat organizacyjny zorientowany obietowo według 
rejonów geograficznych rynków z zachowaniem pionów funkcjonalnych 

 

Zapewnienie przez naczelne kierownictwo skutecznej kontroli i pomocy w rozwiązywaniu 
problemów w zakresie funkcji rzeczowych przedsiębiorstwa w warunkach struktury 
zorientowanej obiektowo zawsze jest trudne. Jedno ze stosowanych rozwiązań strukturalnych, 
przyczyniających się do rozwiązania tego problemu – nałożenie na strukturę funkcjonalną 
struktury zorientowanej obiektowo na rynki, wyroby lub określone przedsięwzięcia zwane 
programami – przedstawiono na rysunku 4.7 Otrzymujemy w ten sposób organizację 
macierzową, której istotę wyjaśnia rysunek 4.8. 
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Rys. 4.8. Organizacja o strukturze macierzowej 

 
Kierownicy pionów funkcjonalnych odpowiadają za wykonanie zadań w zakresie ich 

funkcji rzeczowych, szefowie wyrobów lub przedsięwzięć – za terminową i sprawną realizację 
zadań. Powinni oni równocześnie integrować wynikłe z podziału pracy skutki działania sił 
odśrodkowych pod kątem wykorzystania zasobów. Cechą szczególną organizacji macierzowej 
jest to, że w razie konfliktów nie ustala ona rozstrzygnięcia na rzecz jednej lub drugiej osi, a 
kładzie nacisk na zaufanie do argumentacji i gotowość do kooperacji. Sprawy kompetencyjne 
nie są więc w tej strukturze do końca uregulowane. Konflikt między  potrzebą specjalizacji 
(wnoszoną przez strukturę funkcjonalną) a potrzebą integracji (wnoszoną z kolei przez 
strukturę zorientowaną na wyroby lub przedsięwzięcia) zostaje na stałe wprowadzony do 
organizacji, a jego rozwiązanie pozostawia się pertraktacjom i uzgodnieniom. Konflikt ten nie 
jest więc traktowany jako zagrożenie istniejącego porządku, ale jako mechanizm 
doprowadzający problemy do uzgodnienia i sensownego rozwiązania. Organizacja macierzowa 
odchodzi od zasady jedności rozkazodawstwa, zgodnie z którą każdy pracownik ma tylko 
jednego kierownika upoważnionego do wydawania mu poleceń. Rezygnacja z organizacji 
jednoliniowej na rzecz wieloliniowej powoduje, że szefowie funkcjonalni i szefowie wyrobów 
lub przedsięwzięć są wobec siebie równouprawnieni, a podlegli im pracownicy mają po dwu 
przełożonych. 

W dużych, międzynarodowych korporacjach bywa też tak, że oddziały regionalne mają 
trzech przełożonych w centrali koncernu: funkcjonalnego, grupy wyrobów i rynku w układzie 
geograficznym. Powstaje w ten sposób struktura macierzowa trójwymiarowa. 

Najczęściej struktura macierzowa bywa stosowana na jednym poziomie zarządzania 
organizacją przez tworzenie tzw. zespołów projektowych, czyli wyodrębnionych grup spec-
jalistów powołanych do opracowania i wdrożenia szczególnie skomplikowanych,  
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a ważnych dla organizacji zadań technicznych lub organizacyjnych, zwanych powszechnie 
programami. Za realizację programu oraz jego koszty odpowiada bezpośrednio przed 
dyrektorem specjalnie powołany kierownik zespołu projektowego (kierownik programu), ale 
merytoryczny nadzór nad pracą oddelegowanych do zespołu grup specjalistów sprawują ich 
dotychczasowi szefowie funkcjonalni. 

System wieloliniowy wymaga wprowadzenia wielu procedur uzgadniania i konferencji do 
rozwiązywania konfliktów wzmacnianych przez strukturę, ale zapewnia większą elastyczność, 
lepszą integrację i orientację na cel ogólny. 

Zasadniczą wadą organizacji macierzowej jest jednak wyraźne zwiększenie wewnętrznej 
złożoności organizacji. Jej wprowadzanie ma sens tylko przy szczególnie złożonych wyrobach 
i przedsięwzięciach, gdy istnieje potrzeba integracji wielu specjalizacji zawodowych. Muszą to 
jednak warunkować specjalne cechy osobowe personelu, zorientowane na porozumienie i 
kooperację. Organizacja macierzowa odchodzi bowiem od regulowania zachowań członków 
organizacji przez sformalizowane instrukcje i decyzje przełożonych na rzecz rozwiązywania 
konfliktów przez kompetentnych kierowników, co nie zawsze odbywa się bez kłopotów. 

 

 
4.3. Projektowanie i usprawnianie struktury 
 
 

Struktura organizacyjna winna spajać cele i zadania organizacji wynikające z jej strategii, 
oraz technologię procesów wykonawczych, z ludźmi i sposobami ich motywowania 
w procesach pracy. 

W literaturze przyjęty jest pogląd, że efektywna struktura organizacyjna powinna: 
– stanowić ramy działań organizacyjnych, 
– regulować działania poszczególnych pracowników i zespołów, 
– umożliwić osiągnięcie odpowiedniego poziomu realizacji potrzeb pracowniczych, 
– wynikać ze strategii i być do niej dostosowana, 
– uwzględniać specyfikę procesów wykonawczych, 
– zapewnić efektywną realizację celów organizacji43. 

Cechy te stanowią zarazem zestaw ogólnych kryteriów oceny funkcjonowania istniejących 
struktur i wariantów ich modyfikacji. 

Literatura precyzuje też pewne uniwersalne reguły kształtowania struktury organizacji. 
Wśród najczęściej wymienianych zasad można spotkać44: 

– zasadę celowości, w myśl której zadania i czynności stanowisk powinny wynikać 
z całego układu celów organizacji i być powiązane z innymi celami i zadaniami innych 
części struktury; 

– zasadę optymalnej specjalizacji, oznaczającej przystosowanie zadań i czynności na 
danym stanowisku do urządzeń i narzędzi, kwalifikacji oraz warunków otoczenia; 

                                                 
43 Por. [6], str. 253. 
44 Por. [6], str. 251. 



�
�
��
�
�
�

 74 

 
– zasadę należytej szczegółowości, która wymaga wyraźnego rozgraniczenia zadań posz-

czególnych stanowisk i takiego ich sformułowania, aby wyraźnie wyznaczały kierunki 
działania, pozostawiając jednak wykonawcom pewien margines swobody; 

– zasadę przystosowalności, w której zwraca się uwagę na przystosowanie zadań do 
kwalifikacji pracownika; 

– zasadę minimum decentralizacji, która głosi, że we wstępnym etapie projektowania 
należy przydzielić stanowiskom wykonawczym uprawnienia do podejmowania takich 
decyzji, których skutki nie wykraczają poza stanowisko; 

– zasadę przydzielania uprawnień decyzyjnych stanowiskom najbliższym źródłom infor-
macji, na podstawie których są podejmowane te decyzje; 

– zasadę równoważenia zadań, uprawnień i odpowiedzialności na każdym stanowisku 
roboczym. 
Punktem wyjścia do doskonalenia struktury organizacji jest ocena zarejestrowanych 

elementów stanu faktycznego pod względem efektów, jakie można osiągnąć przez ich 
usprawnienie. Pozwala to na wyspecyfikowanie tych najważniejszych, których poprawa 
determinuje efektywność całej reorganizacji. Jeżeli okaże się na przykład, że marketing jest 
właśnie tą dziedziną, której usprawnienie da największe efekty, w pierwszej kolejności należy 
zająć się tymi służbami, pomijając nawet inne podsystemy, działające tylko względnie 
poprawnie. 

Istnieją dwa przeciwstawne podejścia do projektowania zmian lub tworzenia struktury 
organizacyjnej nowej organizacji, przedstawione na rysunku 4.9. 
 

 
Rys. 4.9.  Podejście prognostyczne i diagnostyczne do projektowania struktury organizacyjnej 

(Źródło: [10], str.61) 
 

W pierwszym z nich do pożądanego poziomu organizacji wychodzimy od istniejącego 
stanu i, zmieniając ten stan, tworzymy projekt, który odpowiadałby wymaganiom określonej 
przyszłości. Ten sposób postępowania można przedstawić graficznie jako drogę od stanu 
istniejącego S do stanu projektowanego o wyższym poziomie organizacji – P. 



�
�
��
�
�
�

 75 

 
Przy tym podejściu kluczowe znaczenie metodologiczne ma analiza zarejestrowanego 

stanu organizacji, czyli rozłożenie badanego przedmiotu na części składowe lub wykrycie w 
badanym obiekcie składników, których dokładne zbadanie umożliwi poznanie całości. 
Możliwości usprawnienia determinuje uzyskane w toku analizy rozpoznanie-diagnoza 
niedostatków czy błędów organizacji. Stąd wywodzi się nazwa metody związanej z 
omawianym podejściem – metoda diagnostyczna.  

Blokowy schemat postępowania przy metodzie diagnostycznej przedstawia rysunek 4.10, 
a przebieg procesu analizy diagnostycznej – rysunek 4.11. 

 
Rys. 4.10. Blokowy schemat metody diagnostycznej 

(Źródło: [7], str. 159) 
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Rys. 4.11. Przebieg procesu analizy w metodzie diagnostycznej 

(Źródło: [10], str. 154) 
 

Osiągnięcie projektowanego poziomu organizacji P jest możliwe inną drogą. Wychodząc 
od pewnego idealnego, w pewnej mierze utopijnego, poziomu W, utworzonego w prze-
widywaniu warunków technicznych i społecznych, mogących zaistnieć w dalekiej przyszłości, 
przechodzimy do wykonalnego obecnie systemu zalecanego do realizacji – P. 

Ponieważ to podejście bazuje na prognozach wybiegających w daleką przyszłość, do 
określenia takiej metody projektowania przyjęto nazwę metoda prognostyczna. Oryginalną 
koncepcję tej metody opracował i przedstawił Jerzy Trzcieniecki z Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie w wydanej w 1979 r. monografii Projektowanie systemów zarządzania45. 

W procesie analizy diagnostycznej dokonuje się porównania istniejącego stanu organizacji 
ze stanem pożądanym, mającym swoje odbicie w świadomości organizatora. Obraz tej 
docelowej organizacji powstaje na podstawie przeszłego doświadczenia i wiedzy organizatora 
dotyczącej prawidłowych rozwiązań organizacyjnych. W wyniku przeprowadzonego 
porównania zostają ustalone odchylenia obecnego funkcjonowania organizacji od tego stanu, 
który być powinien. Następnie należy ustalić, gdzie tkwią przyczyny tych różnic.  

                                                 
45 Por. [14], str. 36-57. 
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Źródłem niedomagań organizacji może być sam człowiek w niej działający, środki, którymi się 
posługuje, system informacyjny czy wreszcie stosowane techniki i reguły organizacji. Ujęcie 
istniejącego stanu organizacji, znajomość odchyleń od stanu pożądanego oraz przyczyn tych 
odchyleń, pozwala na rozpoznanie możliwości usprawnień. 

Niektóre rozwiązania projektowe powinny być opracowywane w paru wariantach. 
Wyboru jednego z nich należy dokonać, porównując je między sobą z punktu widzenia stopnia 
osiągnięcia celów projektu. Wartościowanie stopnia osiągnięcia celów nastręcza często duże 
trudności, dlatego czasami trzeba posłużyć się oceną szacunkową. Etap projektowania 
sprowadza się więc do procesu oceny oraz ostatecznego podjęcia decyzji. Mają do niego 
zastosowanie te wszystkie zasady, których należy przestrzegać przy prawidłowym 
podejmowaniu decyzji. W grę wchodzić tu będzie uzyskanie dostatecznej ilości informacji 
dotyczących każdego z istniejących wariantów projektu, a także przyjęcia odpowiednich 
kryteriów oceny poszczególnych wariantów. Istotne jest stwierdzenie, że im większa liczba 
możliwych rozwiązań organizacyjnych zostanie wyznaczona na wstępie, tym większe 
prawdopodobieństwo doboru wariantu najbardziej odpowiedniego do danych warunków. 

Ostatnią fazą omawianej metody jest realizacja projektu w praktyce. Od prawidłowego 
przebiegu tej fazy zależą, często w sposób decydujący, efekty wszystkich zmian organizacyj-
nych.  

Na całość realizacji procesu wdrożenia składają się cztery kroki: 

  1. opracowanie planu wdrożenia nowej organizacji, 

  2. przygotowanie warunków wprowadzenia, 

  3. rozruch nowej organizacji, 

  4. kontrola przyjęcia się nowej organizacji i uzyskanych efektów. 

Metoda diagnostyczna daje najlepsze efekty przy projektowaniu struktur niezbyt wielkich 
instytucji już funkcjonujących. Jej niedogodność uwidocznia się przy projektowaniu struktur 
dla instytucji dopiero powstających. W tego rodzaju przypadkach brakuje możliwości 
wykonania istotnej części tej metody, tj. rejestracji i analizy stanu faktycznego. Najczęściej 
więc całość postępowania przy projektowaniu organizacji nowo budowanych zakładów 
sprowadza się w zasadzie do mniej lub bardziej udanych adaptacji rozwiązań istniejących 
w podobnych zakładach. Metoda diagnostyczna nie sprzyja rozwojowi futurologicznego 
myślenia również przy stosowaniu jej do usprawnienia istniejących organizacji. Przyjęcie za 
punkt wyjścia ich istniejącego stanu nie pozwala na oderwanie się od przeszłości 
i wyznaczenie nowego kształtu organizacji, uwzględniającego nowe, przyszłościowe warunki. 
Tego rodzaju kształt organizacji trzeba wyznaczać metodą prognostyczną. 

Metoda prognostyczna wyraża całkowicie odmienny sposób postępowania i stawia przed 
posługującymi się nią o wiele większe wymagania. Na podstawie informacji o tendencjach 
rozwojowych muszą oni tworzyć wzorzec konkretnej, projektowanej organizacji, kierując się 
wyznaczonym jej celem. Ustalenie systemu wzorcowego jest tylko jednym z etapów całej 
strategii postępowania. Jej całość składa się z kilku nie mniej ważnych faz. Z grubsza biorąc, 
odpowiadają one fazom ogólnego sposobu rozwiązywania problemów naukowych. 
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Zaczyna się zwykle od określenia przedmiotu badania, po czym następuje: 
– analiza problemu, 
– zebranie dotyczących go informacji, 
– tworzenie hipotezy, 
– planowanie jej sprawdzenia, 
– weryfikacja hipotezy, 
– tworzenie rozwiązania, 
– wprowadzenie go do praktyki, 
– dokonanie oceny wyników. 

Pomiędzy etapami występują sprzężenia proste i zwrotne. Przy projektowaniu struktur 
organizacyjnych trzeba ponadto przestrzegać zasad konwencji systemowej, zalecanej między 
innymi przez H. Chestnuta46, proponującej przy projektowaniu systemów następujące etapy: 

– opracowanie idei systemu, 
– wykonanie projektu całego systemu, 
– projektowanie i tworzenie części, 
– budowa całego systemu i jego ocena. 

Szczególny tok postępowania przy prognostycznej metodzie projektowania struktury 
organizacyjnej ilustruje schemat blokowy, przedstawiony na rysunku 4.12. 

Przystępując do projektowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa należy najpierw 
zdać sobie sprawę z ogólnie pożądanych właściwości struktury organizacyjnej jako systemu.  

Tego rodzaju właściwości to: 
– zdolność wykonania zadań, 
– najniższy stosunkowo koszt utrzymania, 
– niezawodność działania, 
– stosunkowo długi czas trwania bez konieczności istotnych zamian, 
– ściśle z tym związana elastyczność. 

Natomiast w samym procesie kształtowania struktury pierwszym krokiem będzie 
określenie celu zmiany czy tworzenia struktury. Systemy organizacyjne charakteryzują się 
wielorakością celów, dla systemu należy ustalić odpowiednią ich wiązkę. Wiązka ta, 
a właściwie system celów, jest to pewna uporządkowana liczba celów określających sposób 
działania. Cele można porządkować w różny sposób, wyróżniając np. cele ekonomiczne, 
społeczno-socjalne i organizacyjne. Przy porządkowaniu wiązki celów bardzo ważne jest 
określenie powiązań między nimi. Powiązania te, o charakterze zależności oraz zgodności 
(względnie przeciwstawienia), pozwalają wyróżnić cele alternatywne, kumulatywne 
i niezależne. Determinuje to porządkowanie celów w układzie pionowym i poziomym. 

W układzie pionowym powstaje łańcuch celów na zasadzie cel–środki prowadzące do jego 
osiągnięcia, określający stosunki między celami wyższych i niższych stopni. 

                                                 
46 Chestnut H.: Prinzipien der System-Plannung. München, Carl Hanser Verlag 1970. Por. [10], str. 164. 
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Rys. 4.12. Schemat blokowy prognostycznej metody projektowania struktury organizacyjnej 

(Źródło: [10], str. 175) 



�
�
��
�
�
�

 80 

W układzie poziomym celów istotne znaczenie mają cele konkurencyjne bądź w różnym 
stopniu alternatywne, oceniane z punktu widzenia celu wyższego jako główne i poboczne. 
Uporządkowanie poziome wiązki celów daje nam możliwość wartościowania celów 
konkurencyjnych dla zapewnienia w przyszłości wyboru właściwego projektu. 

Ustalenie celów stwarza podstawę do sprecyzowania zadania, które w procesie 
projektowania ma być rozwiązane. Dotyczy to w pierwszym rzędzie wielkości i granic 
projektowanego systemu. Zgodnie z podejściem systemowym najpierw traktujemy 
przedsiębiorstwo jako całość, a dopiero potem następuje podział na podsystemy pierwszego, 
drugiego i dalszych stopni. 

Zakładając, że niektóre podsystemy funkcjonującej już organizacji są sprawne, możemy je 
pozostawić bez zmian, natomiast w organizacjach nowo projektowanych możemy przyjąć dla 
tych podsystemów gotowe typowe moduły sprawdzone w innych przedsiębiorstwach, zgodnie 
z zasadami modnej w krajach zachodnich w okresie lat 90. metody benchmarkingu. 

Dalsze czynności, pozwalające na dokładniejsze zarysowanie zadania, to wyznaczenie 
kierunków doskonalenia systemu. W praktyce sprowadza się to do przypisania 
uporządkowanych w wiązce celów do odpowiednich priorytetów, określających główne lub 
poboczne znaczenie danego celu jako środka osiągnięcia celu najwyższego rzędu. 

Następny krok w omawianej metodzie to zaprojektowanie systemu wzorcowego. Zostaje 
on opracowany w oparciu o informacje o najnowocześniejszych rozwiązaniach podobnego 
rodzaju systemów w świecie i naukowo uzasadnione prognozy oraz informacje 
o przyszłościowych rozwiązaniach dopiero przewidywanych. Informacje te odnoszą się 
zarówno do parametrów całego systemu, jak i rozwiązań struktury poszczególnych systemów. 
System wzorcowy, powstały na drodze syntezy informacji o cząstkowych najlepszych 
rozwiązaniach, jest systemem, którego nie można zrealizować w praktyce, ale który 
przedstawia pewną wizję przyszłości. 

Dochodzenie do rozwiązań praktycznych prowadzi się poprzez modyfikację ustalonego 
systemu wzorcowego przy uwzględnieniu szeregu warunków ograniczających. Takimi 
warunkami może być limit środków kapitałowych, przepisy prawne, brak pewnych urzą- dzeń 
technicznych czy brak ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Ustalanie tych wszystkich 
warunków ograniczających i tworzenie na tej podstawie kilku możliwych do zastosowania 
w praktyce alternatywnych rozwiązań, to następny krok omawianej metody. 

Przedtem jednak musimy postawić pytanie, czy opracowane alternatywy zapewniają w ja-
kimś stopniu osiągnięcie celów. Jeżeli nie jest to spełnione, a zadania nie mogą być zmienione, 
należy kontynuować prace do uzyskania rozwiązań zadowalających. 

Pozytywna odpowiedź na omawiane wyżej pytanie pozwala na przejście do wyboru 
wariantu optymalnego. Dla każdego z wariantów ustala się stopień osiągnięcia poszczególnych 
celów. Powstaje w ten sposób macierz stopni osiągnięcia celów przez poszczególne warianty 
projektu struktury. Z kolei przemnażamy uporządkowane w macierze stopnie osiągnięcia 
celów przez ustalone uprzednio odpowiednie wagi (stosowne do poziomego uporządkowania 
wiązki celów) i otrzymujemy macierz cząstkowych wartości wariantów projektu. Synteza 
wartości cząstkowych każdego z wariantów daje wartość użytkową tego wariantu. Wariant 
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o najwyższej wartości użytkowej jest traktowany jako wariant optymalny. Ostatnią czynnością 
jest, podobnie jak w metodzie diagnostycznej, realizacja projektu w praktyce, prowadzona w 
czterech podstawowych krokach omawianych już na zakończenie prezentacji tej metody. 

Współczesne kierunki usprawiania organizacji bazują powszechnie na podejściu 
charakterystycznym dla metody prognostycznej. Wyróżnia je jednak zdecydowana orientacja 
na klientów firmy, gdyż rozwój technik informacyjnych i marketingu narzucił producentom 
twardsze warunki konkurencji. 

Przykład takiego podejścia stanowi wspomniana uprzednio metoda benchmarkingu, która 
dla specjalistów od zarządzania oznacza przyjęcie zasady „uczenia się od najlepszych”. Pionier 
tej metody Robert Camp definiuje benchmarking jako poszukiwanie najefektywniejszych 
metod dla danej działalności, pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną47. Jest to 
metoda, której istota sprowadza się do porównania własnych rozwiązań z najlepszymi 
(stanowiącymi benchmark, czyli punkt odniesienia) oraz ich udoskonalenia przez uczenie się 
od innych z wykorzystaniem ich doświadczeń. Punkt ciężkości metody jest położony nie na 
samo znajdowanie i przenoszenie wzorcowych rozwiązań, lecz na sposoby dochodzenia do 
rozwiązań najlepszych. 

Jeszcze większą popularność zdobywa obecnie w zachodniej literaturze reengineering, 
który jest metodą gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie z 
eksponowaniem zasady wychodzenia od potrzeb klienta. Pierwszą monografię na ten temat 
wydali M. Hammer i J. Champy48. 

Reengineering proponuje wykorzystanie wielu znanych i popularnych wcześniej metod 
zarządzania, np. modnej w latach 60. analizy wartości, popularnych w latach 70. metod 
inwentycznych, omawianego wcześniej benchmarkingu czy znanej z literatury zachodniej 
zasady Just in Time i Total Quality Management. Nie jest on jednak przypadkowym zlepkiem 
tych metod, lecz proponuje nowe podejście, które stało się możliwe dzięki rozwojowi 
informatyki: organizowanie pracy wokół procesów. 

Ponowne, fundamentalne przeanalizowanie potrzeb klienta i sformułowanie wynikających 
z nich funkcji zewnętrznych firmy jest pierwszym krokiem w reengineeringu. Funkcje 
określone w pierwszym kroku wyznaczają kluczowe procesy, które powinny być poddane 
analizie, bowiem organizować się należy wokół procesów, a nie wokół szczegółowych zadań. 
Struktury organizacyjne powinny być maksymalnie spłaszczone, gdyż zmniejszanie liczby 
stanowisk kierowniczych sprzyja organizowaniu się wokół procesów. Należy wyznaczyć 
osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy i podporządkować im grupy specjalistów 
różnych dziedzin. Tak utworzone zespoły powinny być podstawowym elementem organizacji. 
Umożliwi to zastąpienie tradycyjnego nadzoru kierowniczego silną motywacją płynącą z 
udziału w pracy zespołowej oraz presją wywieraną przez kolegów na osiągniecie wspólnych 
celów i związanych z nimi nagród. Nowa rola menedżera wymaga mniej decydowania i 
kontrolowania, a więcej motywowania, koordynowania, komunikowania i wspierania 
podwładnych. 

                                                 
47 Camp R.: Learning from the Best Leads to Superior Performance. „Journal of Business Strategy”, 4, 1992. 
48 Hammer M., Champy J.:  Le reengineering. Paris, Dunod, 1993. 
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Poznanie i stosowanie zaprezentowanych w skrócie metod projektowania usprawnień 
współczesnych organizacji wymaga głębokiej znajomości istoty procesów informacyjno-
decyzyjnych w przedsiębiorstwie i pozytywnego stosunku do ciągłej reorganizacji. 
Zagadnienia te będą rozwinięte w dwóch ostatnich rozdziałach niniejszego podręcznika. 

 
Zadania i pytania kontrolne do rozdziału 4 
 
1) Zdefiniuj formalną strukturę organizacyjną. 
2) Zdefiniuj pojęcie rzeczywistej struktury organizacyjnej. 
3) Scharakteryzuj pojęcie „komórka organizacyjna”. 
4) Jakie funkcje pełnią komórki usługowe i sztabowe w aparacie zarządzającym organizacji? 
5) Co rozumiemy pod pojęciem „aparat zarządzający”? 
6) Co to jest hierarchia organizacyjna i pion w organizacji? 
7) Od czego zależy rozpiętość kierowania? 
8) Co wchodzi w skład regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa? 
9) Co to jest schemat organizacyjny? 
10) Co określa stopień centralizacji-decentralizacji struktury organizacyjnej? 
11) Scharakteryzuj struktury proste i smukłe. 
12) Co określa stopień formalizacji struktury? 
13) Scharakteryzuj struktury proste i złożone. 
14) Omów zasadę delegowania uprawnień decyzyjnych. 
15) Co różni struktury liniowe od liniowo-sztabowych? 
16) Scharakteryzuj budowę i cechy struktury funkcjonalnej. 
17) Scharakteryzuj budowę i cechy struktury zorientowanej obiektowo. 
18) Scharakteryzuj organizację dywizjonalną. 
19) Scharakteryzuj organizację holdingu. 
20) Omów zasady i warunki stosowania struktur macierzowych. 
21) Podaj kryteria efektywności struktury organizacyjnej. 
22) Scharakteryzuj uniwersalne zasady kształtowania struktury. 
23) Omów różnicę w podejściu prognostycznym i diagnostycznym usprawniania organizacji. 
24) Omów diagnostyczną metodę projektowania struktury i warunki jej stosowania. 
25) Omów prognostyczną metodę projektowania struktury i warunki jej stosowania. 
26) Na czym polega benchmarking i kto jest pionierem tej metody? 
27) Scharakteryzuj istotę reengineeringu jako metodę całościowych przekształceń procesów 

w przedsiębiorstwie. 
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5. PROCESY INFORMACYJNO-DECYZYJNE 
 
5.1. Istota i rodzaje decyzji 
 

Podejmowanie decyzji jest aktem świadomego wyboru jednego spośród co najmniej 
dwóch możliwych rozwiązań jakiegoś problemu. 

Stanowisko kierownicze tym różni się od wykonawczego, że daje kierownikowi 
uprawnienia do decydowania nie tylko o własnym działaniu, ale przede wszystkim o działaniu 
podwładnych. Niesie to obowiązek rozwiązywania problemów decyzyjnych, związanych 
z zakresem działania danej jednostki organizacyjnej, a także odpowiedzialność za decyzje 
podjęte na stanowisku kierowniczym. 

Niektórzy teoretycy szkoły systemów społecznych, z H. Simonem na czele, oraz twórcy 
szkoły badań operacyjnych uznawali podejmowanie decyzji za najbardziej istotny element 
procesu zarządzania. Takim koncepcjom chętnie przyznają rację praktycy zarządzania, gdyż 
ich skuteczność działania bywa zwykle oceniana na podstawie wyników podjętych decyzji. 
Natomiast podwładni kierowników wszystkich szczebli interesują się decyzjami 
podejmowanymi na stanowiskach kierowniczych nie tylko dlatego, że większość tych decyzji 
dotyczy ich samych, ale również dlatego, że pragną uczestniczyć w ich podejmowaniu. 

Proces podejmowania decyzji jest więc procesem społecznym ze względu na zalecane 
uczestniczenie w nim wykonawców decyzji, ale także ze względu na zależności hierarchiczne 
i funkcjonalne występujące między różnymi stanowiskami kierowniczymi. Zależności te 
prowadzą do tworzenia układów informacyjno-decyzyjnych, wiążących szereg różnych 
stanowisk kierowniczych. Decyzje podejmowane na różnych stanowiskach w strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają. Zakres decyzji podejmowanych 
w przedsiębiorstwie na odpowiednich stanowiskach kierowniczych wynika z funkcji za-
rządzania spełnianych przez kierowników. 

Decyzja jest zawsze wyborem jednego z możliwych w danej sytuacji wariantów działania. 
Wobec konieczności dokonywania wyborów stawiają ludzi sytuacje decyzyjne, czyli takie, 
które charakteryzuje istnienie wielu możliwych sposobów działania oraz przymus wybrania 
jednego z nich (gdyż nie jest możliwa równoczesna realizacja wszystkich lub kilku sposobów 
działania). 

Sytuacja decyzyjna jest czymś obiektywnie istniejącym w rzeczywistości organizacyjnej, 
ale – aby wybór wariantu był racjonalny – konieczna jest jej percepcja i rozeznanie, np. przez 
porównanie stanu oczekiwanego ze stanem rzeczywistym, oraz pomiar odchyleń, co prowadzi 
do postawienia problemu decyzyjnego. 

Sytuacje i problemy decyzyjne pojawiają się w każdym z podsystemów organizacji, tzn. w 
obszarze celów, struktur organizacyjnych oraz podsystemu społecznego (ludzi) i podsystemu 
technicznego. Wynikają one z zewnętrznych zagrożeń lub szans, oraz procesów i zdarzeń w 
samej organizacji. Podstawą podziału rodzajowego decyzji kierowniczych mogą więc być 
wymienione wyżej podsystemy organizacji. 

Główne cele organizacji stosunkowo rzadko ulegają zmianom, dlatego problemy 
decyzyjne związane z formułowaniem celów pojawiają się zwykle na poziomie celów niższego 
rzędu. Wynika to z wielości celów, ich wzajemnej konkurencyjności oraz ograniczoności
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środków na ich realizację. Zwykle nie można zrezygnować z realizacji któregoś z nich, ale też 
nie mamy możliwości ich jednoczesnej maksymalizacji. Dla przykładu, nie można 
równocześnie zwiększać płac i środków przeznaczonych na badania rozwojowe oraz 
inwestycje. Tworzenie podstaw realizacji zysków długofalowych zmniejsza zyski 
krótkofalowe. Daleko posunięte zróżnicowanie profilu produkcji zapobiega kryzysom 
związanym z załamaniem popytu na jakiś określony produkt lub grupę produktów, ale 
równocześnie zmniejsza zyski uzyskiwane ze specjalizacji. 

W każdym z tych przypadków problemy decyzyjne polegają głównie na dokonywaniu 
wyborów relacji między realizowanymi celami, co oznacza określenie niektórych z nich jako 
wartości maksymalizowane w danym czasie, pozostałych zaś – jako ograniczenia do poziomu 
uznanego za jeszcze dopuszczalny. Ustalenia tego rodzaju mają charakter czasowy i w miarę 
zmieniania się sytuacji ulegają przeformułowaniu w kolejnych procesach decyzyjnych. 
Decyzje tego typu mogą przykładowo przybierać postać następującego rozstrzygnięcia: 
zwiększamy maksymalnie nakłady inwestycyjne pod warunkiem utrzymania stałej zdolności 
kredytowej przedsiębiorstwa i wysokości dywidend wypłacanych dla akcjonariuszy. 

Inną ważną sferą decydowania jest struktura organizacyjna. Decyzje w tym obszarze 
mogą mieć charakter kompleksowy lub odcinkowy. Typ pierwszy, związany z generalną 
reorganizacją, wymaga zaprojektowania na nowo struktury organizacyjnej. Drugi dotyczy 
wprowadzenia zmian fragmentarycznych (powołanie nowej komórki organizacyjnej, 
zlikwidowanie istniejącej, zmiana podporządkowania stanowiska lub komórki) i dokonywany 
jest „z marszu” lub po przeprowadzeniu analizy diagnostycznej wybranych części organizacji. 

Konieczność reorganizacji pojawia się najczęściej jako wynik: 
– procesów rozrostu organizacji, 
– rozszerzania rynków zbytu, 
– istotnej zmiany celów i strategii organizacji, 
– zasadniczych zmian w otoczeniu. 

Konieczność taka może wynikać również ze zmian strukturalnych już wprowadzonych 
pod wpływem presji i wymuszeń określonych grup uczestników organizacji. Kumulacja zmian 
odcinkowych może np. doprowadzić do rozrostu ponad miarę wielkości komórek 
administracyjnych i zwiększenia ponad racjonalną liczby kierowników średnich szczebli 
zarządzania. Wówczas jest nieodzowne generalne usprawnienie struktury 
i odbiurokratyzowanie średnich szczebli zarządzania. 

Sytuacje decyzyjne powstające w podsystemie społecznym dotyczą zasad selekcji 
kandydatów do pracy, wynagradzania, awansowania, prowadzenia negocjacji w przypadku 
sporów zbiorowych itp. Często sytuacje decyzyjne w tym obszarze dotyczą problemów 
jednostkowych, pojawiających się doraźnie. 

Decyzje podejmowane w sferze podsystemu technicznego są związane z doborem 
środków, sposobów i metod realizowania różnych funkcji organizacji, czyli tzw. czynników 
produkcji. Chodzi o zaprojektowanie najsprawniejszej i najbardziej efektywnej kombinacji 
tych czynników.  

Decyzje w tym zakresie dotyczą: 
– innowacji produktowych (wycofywanie starych i wprowadzanie do programu produkcji 

nowych wyrobów); 
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– innowacji technologicznych (modernizacja technologii wytwarzania); 
– wielkości produkcji w poszczególnych grupach; 
– zasileń finansowych; 
– wielkości zapasów; 
– remontów, konserwacji maszyn i urządzeń; 
– organizacji procesów wytwarzania; 
– obiegu informacji; 
– logistyki przemysłowej; 
– form sprzedaży; 
– reklamacji; 
–  usług serwisowych. 

W literaturze można spotkać inne kryteria podziału, np. według funkcji zarządzania, 
z wyróżnieniem decyzji dotyczących: 

– planowania, 
– organizowania, 
– motywowania, 
– kontroli, 

lub funkcji rzeczowych przedsiębiorstwa: 
– zaopatrzenia, 
– produkcji, 
– sprzedaży i marketingu, 
– zarządzania finansami, 
– prac badawczo-rozwojowych, 
– inwestycji. 

Istotne jest odróżnienie decyzji normalizujących i sterujących od regulacyjnych. 
Pierwsze określają misję, cele i zadania organizacji oraz ramowe zasady postępowania 
uczestników, natomiast drugie wynikają z funkcji kontroli kierowniczej i mają doprowadzić do 
osiągania zamierzonych celów i zadań. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych 
normalizujących i sterujących wymaga analiz, niekiedy prac o charakterze badań naukowych. 
Z kolei podejmowanie decyzji regulacyjnych najczęściej ma charakter rutynowy i 
sformalizowany. 

Stosowany jest też podział wyróżniający na: 
– decyzje strategiczne, oznaczające wybory istotnych dla danej organizacji celów i kie-

runków działania realizowanych w dłuższych okresach; 
– decyzje taktyczne, określające wybory metody, sposobu i techniki działania umożliwia-

jące realizację wybranego celu i kierunku działania strategicznego; 
– decyzje operatywne, czyli podejmowane na bieżąco decyzje regulujące przebiegi działań 

organizacyjnych zgodnie z przyjętymi celami, kierunkami i metodami działania. 
Zdaniem autora, w warunkach stosowania w przedsiębiorstwach zarządzania 

strategicznego bardziej logiczne jest przyjęcie podziału na decyzje strategiczne i operatywne. 

Decyzje strategiczne związane są w tej koncepcji podziału z obszarem ogólnego 
planowania strategicznego, obejmują również obszar decyzji taktycznych; natomiast decyzje 
operatywne dotyczą zagadnień określanych szczegółowo w planowaniu operatywnym. 
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Dotychczas prezentowane podziały przyjmowały jako kryterium rodzajowe charakter 
i przedmiot decyzji. W literaturze występują również inne kryteria, wśród których na uwagę 
zasługuje podział ze względu na rodzaj stosowanej metody decydowania, wyróżniający 
decyzje podejmowane w oparciu o metody jakościowe i ilościowe. 

Z kolei w decyzjach podejmowanych z zastosowaniem metod ilościowych niezwykle 
ważne jest zróżnicowanie decyzji ze względu na ilość i pochodzenie informacji. Decyzje 
podejmowane są bowiem w warunkach pewności, w warunkach ryzyka i w warunkach 
niepewności. Współcześnie funkcjonowanie większości przedsiębiorstw w zmiennym 
i nieokreślonym otoczeniu powoduje wzrost znaczenia decyzji podejmowanych w warunkach 
ryzyka i niepewności, wymagających stosowania statystyki matematycznej i rachunku 
prawdopodobieństwa. 

Wyróżnienie ilościowych i jakościowych metod podejmowania decyzji jest akcentowane 
w teorii podejmowania decyzji od początku jej kształtowania się. Kierunek ilościowy, zwany 
statystyczno-matematycznym, z którego szeroko korzystali stratedzy wojskowi, inżynierowie 
i ekonomiści, rozwinął się w latach II wojny światowej. Ukształtował on badania operacyjne 
jako metodę optymalizacji decyzji, jednak rychło okazało się, że nie spełnia on wszystkich 
oczekiwań praktyki, że potrzebne są koncepcje uwzględniające złożone mechanizmy 
zachowania się jednostek i zespołów decydenckich w czasie procesu decyzyjnego. 
Mechanizmy te stały się przedmiotem badań psychologicznej i socjologicznej teorii decyzji, 
która dużo wniosła do praktyki jakościowych metod podejmowania decyzji. Wypracowała ona 
między innymi wnioski, że decyzje podejmowane zespołowo są lepsze od indywidualnych i że 
pracownicy lepiej wykonują decyzje, jeżeli uczestniczą w ich podejmowaniu. 

Doświadczenia i uogólnienia nurtu psychologiczno-socjologicznego doprowadziły do 
pojawienia się poglądów o potrzebie syntezy dotychczasowego dorobku i stworzenia ogólnej 
teorii decyzji, uwzględniającej zarówno kierunki ilościowe, jak i jakościowe.  

Syntezy takiej dokonali R. Ackoff, I. Bross i H. Simon. Ogólna teoria decyzji kładzie 
nacisk na racjonalność decyzji podkreślając, że decyzja jest rezultatem świadomego, 
nielosowego (nieprzypadkowego) wybierania jednego spośród zbioru możliwych wariantów 
rozwiązania problemu decyzyjnego. 

Każda decyzja musi spełniać następujące zasadnicze postulaty: 
– modelowania, 
– preparacji, 
– antycypacji, 
– ekonomizacji. 

Postulat modelowania procesów decyzyjnych oznacza, że każda decyzja musi zawierać 
cztery podstawowe etapy: 

1. rozpoznanie problemu decyzyjnego, 

2. ustalenie wariantowych rozwiązań problemu, 

3. przewidywanie i ocena wyników każdego wariantu, 

4. wydanie decyzji i kontrola realizacji. 

Postulat preparacji (przygotowania) decyzji określa wymogi jakości informacji 
niezbędnych do podjęcia decyzji. 
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 Dobra informacja powinna być: 
– istotna dla danego problemu decyzyjnego, 
– prawdziwa i nie obciążona błędem, 
– nieprzypadkowa i możliwa do sprawdzenia. 

Postulat antycypacji skutków decyzji nakłada na decydenta obowiązek wszechstronnego 
przewidywania i analizy skutków podejmowanych przez niego decyzji.  

Przy tych przewidywaniach przyjmowane są najczęściej założenia: 
– niezmienności przebiegu zjawisk w czasie, 
– obserwowania tendencji wzrostowej lub spadkowej, 
– alternatywy cyklicznego powtarzania się zjawisk, 
– uzależnienia (asocjacji) dwu, lub więcej zjawisk od siebie, 
– tworzenia analogii przebiegu poznanych już wcześniej zjawisk, 
– możliwości określenia prawdopodobieństwa zaistnienia wyniku. 

Wreszcie postulat ekonomizacji decyzji wymaga: 
– przestrzegania zasady ekonomiczności działania, czyli dążenia do największego wyniku 

przy określonych nakładach albo osiągnięcia oczekiwanego wyniku przy minimalnych  
nakładach; 

– maksymalizacji wyników pozytywnych (takich jak: wydajność pracy, stopień wykorzys-
tania maszyn, wielkość sprzedaży, zysk) albo minimalizacji: kosztów wytwarzania, strat 
czasowych, zużycia surowców itp.; 

– utrzymania rozsądnej relacji między kosztami podejmowania i realizacji decyzji a prze-
widywanymi efektami, które ma przynieść. 

Na wiele istotnych spraw dotyczących podejmowania decyzji zwraca uwagę wybitny 
praktyk, a równocześnie wyśmienity teoretyk i propagator sprawnego zarządzania, Peter 
Drucker49. Podkreśla on, że menedżerowi nigdy nie uda się ustalić wszystkich faktów, które 
powinien znać. Większość decyzji musi się opierać na wiedzy niepełnej: albo z powodu 
niedostępności informacji, albo dlatego, że jej zdobycie wymagałoby za dużo czasu 
i pieniędzy. Do podjęcia trafnej decyzji nie potrzeba znać wszystkich faktów, ale trzeba 
wiedzieć, jakich informacji brakuje, aby ocenić ryzyko podejmowanej decyzji i możliwy do 
przyjęcia stopień precyzji proponowanego toku działań. Do podejmującego decyzję menedżera 
można odnieść stare powiedzenie lekarzy, że najlepszym diagnostą nie jest ten, kto stawia 
najwięcej poprawnych diagnoz, lecz ten, kto potrafi wcześnie dostrzec i natychmiast 
skorygować błędną diagnozę. Znamienny jest stosunek Druckera do matematycznych metod 
pojmowania decyzji. Uważa on, że narzędzia matematyczne nie są całkowicie bezpieczne. 
Pozwalają one na szczegółową i precyzyjną analizę problemów dawniej rozwiązywanych 
według wyczucia, dlatego można ich nadużywać, eksponując przy ich pomocy problemy 
wąskiej dziedziny, lub jednej funkcji, kosztem innych. W istocie, można tych narzędzi używać 
do rozwiązań częściowych, jeśli wcześniej stosowano je do analizy całego biznesu. 

Metody matematyczne stwarzają instrumenty pozwalające zidentyfikować nowe istotne 
odchylenia od założonego wzorca działań oraz definiować je precyzyjnymi symbolami. Ludzie 
z wyobraźnią robili to od wielu pokoleń, a nowe instrumenty udostępniają tę możliwość  

                                                 
49 Por. [1], str. 384. 
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wszystkim, uzbrajają, rozwijają i ukierunkowują naszą wyobraźnię. W gruncie rzeczy są to 
narzędzia przetwarzania informacji, a nie podejmowania decyzji. Menedżer nie musi osobiście 
posługiwać się tymi instrumentami, istotne jest, by je rozumiał, i wiedział, kiedy odwołać się 
do specjalisty z tej dziedziny oraz czego od niego żądać. Menedżer przede wszystkim musi 
rozumieć podstawowe metody procesu decyzyjnego; bez tego albo nie potrafi w ogóle 
wykorzystywać nowych instrumentów, albo też będzie przesadzał w ocenie ich możliwości, 
uznając je za klucz do rozwiązywania wszystkich problemów. 
 
5.2.  Proces decyzyjny 
Treścią rysunku 5.1 jest stwierdzenie Druckera: 
 
Podejmowanie decyzji jest procesem, w trakcie którego decydent musi sam definiować, analizować, 
oceniać, podejmować ryzyko i prowadzić skuteczne działanie. 
 
Jest to schemat blokowy procesu informowania kierownictwa i podejmowania decyzji 
kierowniczych. 
 

 
Rys. 5.1.  Schemat blokowy procesu informowania kierownictwa i podejmowania decyzji
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W rozdziale 4, w którym omawiano struktury organizacyjne, akcentowano zadania 

komórek sztabowych, które na zlecenie decydentów (kierowników liniowych) odpowiadają za 
preparację, czyli przygotowanie decyzji. Właśnie w tych komórkach jest realizowana faza 
informowania kierownictwa, w trakcie której informacje z otoczenia zbiera się, przetwarza i 
porządkuje. Z kolei w oparciu o przekazane przez decydenta założenia dyrektywne, w komórce 
sztabowej mogą być opracowane wstępne projekty decyzji. Projekty te przekazywane są 
decydentom wraz z prognozami i dodatkowymi istotnymi informacjami. Decydent ocenia, czy 
opracowane projekty rozwiązują problem decyzyjny w ramach warunków ograniczających, 
określonych sytuacją decyzyjną. W przypadku zastrzeżeń zwraca materiały celem rozszerzenia 
zakresu informacji i powtórzenia fazy informowania kierownictwa lub wykonania 
dodatkowych analiz i uzupełnienia wariantów decyzyjnych. Jeśli oczekiwania decydenta 
zostaną spełnione, zleca on komórce sztabowej przyjęcie formalnych kryteriów wyboru 
wartości wariantów decyzyjnych i ocenę wariantów przy konsultacji z nadzorem 
wykonawczym, po czym dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. 
Sformułowanie decyzji i akceptacja jej treści przez decydenta kończy fazę podejmowania 
decyzji. 

Z chwilą przekazania decyzji do komórek wykonawczych, i omówienia z wykonawcami 
trybu jej realizacji, rozpoczyna się faza realizacji, stanowiąca integralną część procesu 
decyzyjnego. 

W trakcie realizacji przekazywane są informacje o faktycznym stanie realizacji decyzji. W 
przypadku odchyleń generowane są decyzje regulujące. Odchylenia mniej znaczące mogą być 
likwidowane „z marszu”, bez sformalizowanego procesu podejmowania nowych decyzji 
regulujących. 

Przedstawiony proces decyzyjny ma charakter ramowy i w praktyce jest zawsze 
upraszczany oraz modyfikowany w zależności od wagi i przedmiotu decyzji oraz sytuacji 
decyzyjnej. Najczęściej decydenci zlecają komórkom sztabowym opracowywanie decyzji 
o charakterze strategicznym, a decyzje operatywne przygotowują i podejmują osobiście, lub 
delegują uprawnienia do ich podejmowania na niższe szczeble zarządzania. 

 
5.3. System informacyjny w organizacji 
 

Z przedstawionej w poprzedniej części analizy procesu decyzyjnego wynika, że trafność 
decyzji określa jakość i zakres informacji wykorzystanej do jej przygotowania. Akcentuje to 
również postulat preparacji decyzji, zgodnie z którym informacje wykorzystywane w procesie 
decyzyjnym powinny być: istotne dla danego problemu, prawdziwe, nie obciążone błędem, 
nieprzypadkowe, możliwe do sprawdzenia. 

W warunkach rosnącej dynamiki zmian otoczenia coraz większego znaczenia nabiera czas 
potrzebny na gromadzenie i przygotowanie informacji do podjęcia decyzji. 

Im bardziej rozległy i skomplikowany jest obszar organizowania systemu informacyjno-
decyzyjnego, tym trudniej obejść się w nim bez komputera. Systemy komputerowe, 
umożliwiając terminowe dostarczenie żądanych informacji w najdogodniejszej dla decydenta 
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formie, zmniejszają niepewność decydenta i przyczyniają się do podniesienia jakości 
podejmowanych decyzji. Zastosowanie komputerowych systemów informacyjnych umożliwia 
bieżące kontrolowanie wszystkich dziedzin przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym. Bez nich 
kierownik ma do dyspozycji ograniczoną liczbę instrumentów kontroli (głównie finansowych) 
dostępnych ze znacznym opóźnieniem w stosunku do przebiegów rzeczywistych. 

Obecnie stosowane są trzy podstawowe formy skomputeryzowanych systemów 
informacyjnych: 

1) systemy informowania kierownictwa (zwane w skrócie SIK); 

2) systemy wspomagania decyzji (nazywane zwykle SWD); 

3) systemy eksperckie (SE). 

System informowania kierownictwa dostarcza kierownikom odpowiednich szczebli 
zarządzania sformalizowanych informacji potrzebnych im do skutecznego wykonywania ich 
zadań decyzyjnych. Potrzeby informacyjne kierowników różnią się w zależności od szczebla 
hierarchii. Kierownicy naczelni wymagają informacji dotyczącej planowania i kontroli 
strategicznej, pozyskiwanej głównie ze źródeł zewnętrznych. Dla kierowników średniego 
szczebla niezbędne są informacje zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych.  

Dobre zaprojektowanie i skuteczne wdrożenie SIK wymaga: 
– włączenia użytkowników do zespołu projektującego, 
– szczegółowego rozważenia kosztów systemu, 
– wyselekcjonowania najistotniejszych informacji, 
– wypróbowania systemu przed jego wdrożeniem, 
– starannego przeszkolenia operatorów i użytkowników systemu. 

System wspomagania decyzji jest systemem informacyjnym zapewniającym 
użytkownikowi bezpośredni dostęp do informacji, umożliwiającym decydentowi 
manipulowanie danymi i tworzenie modeli oraz ułatwiającym mu podejmowanie 
nieustrukturalizowanych decyzji. W przeciwieństwie do SIK, w SWD istnieje bezpośrednia 
interakcja między użytkownikiem a danymi. SWD umożliwia stworzenie tzw. grupowego 
systemu wspomagania decyzji (GSWD), co pozwala kierownikom na manipulowanie danymi 
we wzajemnej interakcji, w czasie narady prowadzonej dla wypracowania decyzji grupowych. 

Systemy eksperckie są jedną z form sztucznej inteligencji. Są one jednoznacznie zorien-
towane na użytkownika. Odpowiadają nie tylko na jego pytania, ale mogą mu podpowiadać, 
zadawać pytania, diagnozować problemy, zalecać rozwiązania i uzasadniać swoje diagnozy. 
Typową strukturę systemu eksperckiego przedstawiono na rysunku 5.2. 

Do modułu uzyskiwania wiedzy wprowadzamy dane pozyskiwane od szerokiego grona 
ekspertów reprezentujących interesujące nas dziedziny i dyscypliny wiedzy. Stosując myślenie 
indukcyjne, czyli wykorzystując związki między twierdzeniami różnych dziedzin wiedzy, 
budujemy bazę wiedzy w postaci reguł, z której będziemy korzystali w procesie decyzyjnym. 
Współcześnie podejmujemy decyzje najczęściej w sytuacjach niepewnych, musimy więc do 
systemu eksperckiego wprowadzić obowiązujące w naszej organizacji metody wnioskowania 
w sytuacjach niepewnych, czyli stworzyć bazę reguł wnioskowania. Struktura systemu 
eksperckiego umożliwia dwukierunkowy dialog z użytkownikiem  
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Rys. 5.2.  Typowa struktura systemu eksperckiego 

 

i bieżące wyjaśnianie procesu wnioskowania. Systemy eksperckie są zwykle samouczące się i 
automatycznie zapamiętują stosowane przez użytkownika reguły decyzyjne, wzbogacając 
własną bazę reguł wnioskowania. Są one szczególnie przydatne w sytuacjach nie w pełni 
zdefiniowanych, gdy posiadane przez nas informacje są niepewne, brakuje ścisłych warunków 
ograniczających albo nie potrafimy jednoznacznie określić celu głównego. 

Oprogramowanie systemów eksperckich umożliwia rozwiązywanie problemów w sposób 
zbliżony do ludzkiego rozumowania i uzasadnianie przyjętych rozwiązań przez podawanie: 

– listy rozwiązań alternatywnych z uzasadnieniem ich odrzucenia, 
– logicznego uzasadnienia drogi postępowania, 
– listy reguł wnioskowania, czyli tzw. heurystyk. 

Hybrydowe systemy eksperckie łączą algorytmy klasycznej matematyki z heurystykami 
typowymi dla sztucznej inteligencji, a więc umożliwiają podejmowanie zarówno decyzji 
ilościowych, jak i jakościowych. 
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Zadania i pytania kontrolne do rozdziału 5 
 
 

  1) Co rozumiemy pod pojęciem „podejmowanie decyzji”? 
  2) Zdefiniuj pojęcie „układy informacyjno-decyzyjne”. 

  3) Zdefiniuj pojęcia: „decyzja”, „sytuacja decyzyjna” i „problem decyzyjny”. 

  4) Omów najczęściej występujące problemy decyzyjne w obszarze celów organizacji i jej 
struktury organizacyjnej. 

  5) Omów najczęściej występujące problemy decyzyjne w podsystemach społecznym 
i technicznym organizacji. 

  6) Scharakteryzuj decyzje regulacyjne oraz normalizujące i sterujące. 

  7) Scharakteryzuj decyzje strategiczne i operatywne. 

  8) Co odróżnia ilościowe metody podejmowania decyzji od metod jakościowych? 

  9) Scharakteryzuj podstawowe postulaty ogólnej teorii decyzji. 

10) Omów praktyczne aspekty postulatu ekonomizacji decyzji w świetle poglądów Petera 
Druckera. 

11) Scharakteryzuj podstawowe fazy procesu podejmowania decyzji oraz określ zakres 
zadań i odpowiedzialności uczestników tego procesu. 

12) Omów podstawowe problemy przygotowania informacji potrzebnych do podejmowania 
decyzji we współczesnych organizacjach. 

13) Scharakteryzuj współczesne systemy informowania kierownictwa i wymogi ich 
skutecznego wdrożenia w organizacji. 

14) Scharakteryzuj istotę funkcjonowania i możliwości wykorzystywania systemów 
wspomagania decyzji. 

15) Omów budowę i możliwości wykorzystania w procesach decyzyjnych systemów 
eksperckich. 
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6. PROBLEMATYKA REORGANIZACJI 
 
6.1.  Patologie organizacyjne 

Podejście nauk o organizacji i zarządzaniu do zjawisk patologicznych w organizacjach 
zmieniało się. W historii stosowano różne metody diagnozowania i usprawniania 
funkcjonowania organizacji. 

Klasycy zarządzania próbowali odkryć jeden, najlepszy sposób funkcjonowania 
wszystkich organizacji przemysłowych. Skłaniali się ku biurokratycznej strukturze 
hierarchicznej, opartej na formalizacji i specjalizacji zadań. Działania te powodowały, że 
organizacja stawała się mało elastyczna, a w procesie zarządzania były pomijane czynniki 
ludzkie i oddziaływanie środowiska. 

Behawioryści starali się doskonalić model klasyczny, wiążąc skuteczność działania 
człowieka z jego zadowoleniem, preferowali struktury bardziej nieformalne, dające członkom 
organizacji większą samodzielność i władzę, zalecali tzw. struktury organiczne, 
wprowadzające uczestnictwo grupowe w nadzorze i podejmowaniu decyzji. Sposoby te 
wzbogacały model klasyczny, ale pomijały zmienne technologiczne i otoczenie coraz mocniej 
oddziaływujące na organizację. 

Nowsze podejścia, systemowe i sytuacyjne, akcentują konieczność uwzględniania 
przy procesach projektowania nowych i usprawniania istniejących organizacji: strategii 
organizacji, jej otoczenia, stosowanych technologii, realizowanych zadań oraz ludzi, których 
mamy do dyspozycji. Istnieje przy tym zgodny pogląd teoretyków, że organizacje, podobnie 
jak ludzie, rodzą się, przeżywają rozkwit i umierają. Mimo że nauki o zarządzaniu 
dopracowały się już w skali światowej wielu skutecznych metod i narzędzi, organizacje żyją 
bardzo krótko. Średni wiek przedsiębiorstwa np. w Stanach Zjednoczonych wynosi 7 lat, a w 
przybliżeniu co czwarte przedsiębiorstwo żyje krócej niż rok, co drugie funkcjonuje pół roku, a 
tylko co czwarte przeżywa 6 lat. Duże międzynarodowe korporacje też nie są wieczne, 50 lat 
przeżyło tylko 2% z nich. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat zniknie 30% 
istniejących obecnie korporacji. 

Do wyjątków należą organizacje długowieczne, jak niemiecki koncern chemiczny 
Bayer, który wyrósł z założonej przez Gustawa Bayera w XIX wieku małej farbiarni, czy 
koncern General Electric, który ponad 100 lat temu był małą fabryczką założoną przez znanego 
wynalazcę Thomasa Edisona. 

Nie wszystkie organizacje przemysłowe przechodzą pełny cykl rozwojowy. Pow-
szechną formą narodzin po zniszczeniach wojennych w Polsce było utworzenie od razu dużej 
i w pełni wyposażonej kadrowo i technicznie organizacji państwowej. W wyniku tego 
najistotniejszym dziś problemem gospodarczym w Polsce jest proces prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych. Na zarządzanie organizacją w istotny sposób wpływa bowiem 
forma własności składników majątkowych przedsiębiorstwa (środków rzeczowych i 
finansowych).  

Składniki te mogą być własnością: 
– jednostek lub spółek osób fizycznych zwanych udziałowcami, 
– grup osób w przypadku spółdzielni i towarzystw akcyjnych, 
– określonych społeczności państwowych lub samorządowych. 
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Forma własności określa, kto inwestuje w działalność organizacji, kto czerpie z niej zyski 
oraz kto ponosi ryzyko finansowe. Forma własności wywiera często znaczący wpływ na 
sprawność funkcjonowania organizacji. W przypadku małego zakładu kosmetyczno-
fryzjerskiego mamy zwykle do czynienia z indywidualną własnością prywatną, 
a kierownikiem zakładu jest jego właściciel. 

Prywatną organizacją może być też biuro firmy konsultingowej, stanowiące część więk-
szej organizacji – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej właściciele, czyli udziałowcy, 
ponoszą wspólnie odpowiedzialność za zobowiązania firmy do wysokości kapitału (udziałów), 
jaki zaangażowali w jej działalność. W przypadku gdyby to była spółka cywilna, 
odpowiadaliby całym majątkiem prywatnym. 

Składniki majątkowe znacznej części przedsiębiorstw w Polsce są własnością państwową. 
Jeśli dane przedsiębiorstwo zostanie poddane prywatyzacji w formie publicznej sprzedaży 
akcji przez Skarb Państwa, przekształci się w spółkę akcyjną. Jednak nabywcy akcji nie staną 
się bezpośrednimi właścicielami składników majątkowych przedsiębiorstwa, ale tylko jego 
akcji. Ci, którzy zakupią odpowiednio duże pakiety akcji (tzw. pakiety kontrolne) uzyskają 
prawo zasiadania w radzie nadzorczej spółki. W podziale zysku uczestniczą wszyscy 
akcjonariusze proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Majątek spółki jest właściwie 
grupową własnością akcjonariuszy. 

Akcjonariat to współcześnie w świecie bardzo rozpowszechniona forma własności dużych 
organizacji. Akcjonariuszami przedsiębiorstwa mogą być również jego pracownicy 
i kierownicy. Z tego tytułu przysługuje im prawo wybierania swoich reprezentantów do rady 
nadzorczej, która jest organem spółki, działającym w imieniu akcjonariuszy. 

Na co dzień spółką zarządza nie rada nadzorcza, ale zawodowi, zatrudnieni przez spółkę 
dyrektorzy i kierownicy. To właśnie głównie oni dysponują majątkiem spółki w ramach 
uprawnień przyznanych im przez akcjonariuszy i radę nadzorczą, która powołuje na 
stanowiska kierownicze w zarządzie przedsiębiorstwa. Handlowy obrót akcjami spółki odbywa 
się na giełdzie papierów wartościowych, po dopuszczeniu danej spółki do obrotu publicznego 
lub w obrocie niepublicznym. 

Grupową formą własności jest również własność spółdzielcza. Spółdzielnia to dobrowolne 
i samorządne zrzeszenie osób, które wnoszą określone wkłady indywidualne w postaci 
pieniędzy lub składników majątku trwałego. Spółdzielcy bywają często pracownikami swojego 
przedsiębiorstwa lub korzystają z jego usług na zasadach dużo dogodniejszych, niż w 
przypadku korzystania z tych samych usług świadczonych przez inne organizacje. Podobnie 
jak w przypadku spółki akcyjnej, również w spółdzielni najwyższą władzą jest zgromadzenie 
spółdzielców i powołana przez nie rada nadzorcza. Różnica polega na tym, że w przypadku 
spółki akcyjnej wpływ udziałowca zależy od liczby posiadanych akcji, natomiast w przypadku 
spółdzielni każdy udziałowiec dysponuje tylko jednym głosem, niezależnie od wielkości 
wkładu, jaki wniósł do majątku spółdzielni. 

Podobnie jak w przypadku spółki akcyjnej, również w przypadku spółdzielni na co dzień 
zarządzają nią zatrudnieni w tym celu zawodowi kierownicy, którzy nie muszą być udzia-
łowcami spółdzielni. 

Własnością samorządowo-komunalną jest majątek społeczności lokalnej gminy. Funkcje 
ciała ustawodawczego pełni w tym przypadku rada gminy, wybierana w powszechnych 
wyborach przez wszystkich jej mieszkańców. Urząd gminy to ciało zarządzające 
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w imieniu i na rzecz ogółu jej mieszkańców. Własnością samorządową bywają takie 
organizacje, jak szkoły, szpitale, przedsiębiorstwa komunalne świadczące usługi transportowe, 
oczyszczania terenu, wodociągów i kanalizacji. 

Własność ogólnospołeczną, państwową, stanowią wszystkie przedsiębiorstwa państwowe. 
Specyficzną odmianą własności ogólnospołecznej są jednoosobowe spółki skarbu państwa. 
Jednoosobową spółką skarbu państwa nie musi zarządzać administracja państwowa, ale 
z reguły zarządzają nią zawodowi kierownicy, do dyspozycji których została oddana część 
majątku narodowego. 

Skarb państwa może też być współwłaścicielem majątku spółek akcyjnych, nabywając i 
posiadając pakiety ich akcji. Wpływ państwa na decyzje podejmowane w tych spółkach jest 
proporcjonalny do liczby posiadanych przez skarb państwa akcji. W przypadku 
jednoosobowych spółek skarbu państwa wpływ ten jest, oczywiście, największy. 

Działalność spółek regulują kodeksy prawa cywilnego lub handlowego. Organizacje 
prywatne w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli będące własnością indywidualną lub spółką 
określonych udziałowców, nie są zobowiązane do ujawniania swoich bilansów i finansowego 
stanu firmy. Natomiast obowiązek taki mają towarzystwa akcyjne i spółdzielnie. Organizacje 
dysponujące majątkiem samorządowym podlegają prawu zawartemu w ustawach o 
samorządzie terytorialnym, a działalność urzędów administracji państwowej wobec 
przedsiębiorstw państwowych regulują normy prawa administracyjnego. Wszystkie 
organizacje prowadzące działalność gospodarczą (produkcyjną, usługową, handlową, 
bankową) podlegają normom prawa finansowego, odnoszącego się do podatków, ceł, transferu 
pieniędzy itp. 

Normy prawne rozstrzygają nie tylko ogólne zasady funkcjonowania organizacji 
o różnych formach własności, ale określają również niektóre zasady zarządzania nimi, tryb ich 
rejestrowania, warunki podejmowania działalności oraz strukturę organów zarządzania. 
Ustawodawstwo wielu krajów określa również prawnie formy partycypacji pracowników 
w zarządzaniu, uprawnienia reprezentacji pracowniczych oraz stosunki pracodawcy –
 pracobiorcy. Ostatni problem regulują przepisy prawa pracy. 

Praktyka zarządzania wykazała wyższą efektywność gospodarki rynkowej, opartej na 
prywatnych formach własności. Jednak kiedy główny ciężar zarządzania organizacjami 
gospodarczymi przeszedł w ręce zawodowych menedżerów, forma własności zaczęła mieć 
mniejszy wpływ na sprawność funkcjonowania organizacji. Mimo wszystko, odczuwa się, że 
menedżerowie zarządzający własnością prywatną działają sprawniej i są bardziej nastawieni na 
kalkulację kosztów i zysków. Natomiast organizacje dysponujące środkami budżetowymi 
i majątkiem ogólnospołecznym cechuje większe marnotrawstwo środków i dążenie do 
nieuzasadnionego potrzebami wzrostu liczby zatrudnionych w organizacji. 

Jednakże większość państw utrzymuje państwowe formy własności ze względów 
humanitarnych, strategicznych i bezpieczeństwa. Przyjmuje się bowiem, że organizacje 
prywatne, kierujące się głównie motywem rentowności włożonego kapitału, pozbawiałyby 
prawa do nauki czy ochrony zdrowia ludzi nie mogących za to płacić, likwidowałyby 
nierentowne, a jednocześnie społecznie niezbędne formy działalności, np. w dziedzinie 
ochrony środowiska czy ochrony porządku publicznego. Natomiast wszędzie tam, gdzie prawa 
rynku i rentowność nie kolidują z wyższymi celami i interesem ogólnospołecznym, powinny 
funkcjonować organizacje zarządzające majątkiem prywatnym obywateli. 
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Również w rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej organizacje w kolejnych stadiach 
rozwojowych zmieniają strukturę organizacyjną, a często formy własności swojego majątku. 
Przekształceń tych dokonuje się zwykle w wyniku występowania w organizacji, mniej lub 
bardziej ostrych kryzysów. Najbardziej znaną kryzysową koncepcję przekształceń 
organizacyjnych, zilustrowaną na rysunku 6.1 przedstawił M. Greiner50. 

 

 
 

Rys. 6.1. Kryzysowa koncepcja przekształceń organizacyjnych Greinera 
(Źródło: Aldag R. J., Stearns T. M.: Management. Ohio, South-Western Co. Cincinnati 1987, str. 154) 

 
Powstanie organizacji w gospodarce rynkowej jest zwykle dziełem pioniera lub 

pionierskiego zespołu, przy zaangażowaniu jego prywatnego kapitału. Jednak gdy organizacja 
odnosi sukcesy i zaczyna się rozrastać, przedsiębiorczy i utalentowany organizacyjnie 
pierwszy szef-właściciel nie jest w stanie kierować nią osobiście, a jednocześnie nie jest 
skłonny do przekazania swych uprawnień. Dochodzi do pierwszego kryzysu nazwanego przez 
Greinera kryzysem przywództwa. Wyjściem z tego kryzysu jest przekazanie władzy w ręce 
fachowych kierowników (menedżerów), którzy przechodzą do drugiego etapu rozwoju 
organizacji, tworząc scentralizowane struktury organizacyjne. Równocześnie, wykorzystując 
dobrą pozycję rynkową i stworzony przez właściciela pozytywny wizerunek (image) firmy, 
pozyskują dodatkowe kapitały na jej rozwój, przechodząc z zasady na grupową formę 
własności. 

                                                 
50 Por. [11], str.245. 
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Scentralizowana i sformalizowana struktura organizacyjna oraz wynikające z tego sztywne 
zasady postępowania organizacji powodują jednak przy dalszym jej rozwoju kryzys braku 
autonomii. Powoduje on, że organizacja zaczyna wolno reagować na pojawiające się w jej 
otoczeniu szanse i zagrożenia. Zwykle jednak fachowi menedżerowie zauważają to i w porę 
przeprowadzają reorganizację, wprowadzając strukturę dywizjonalną (opartą na podziale 
zorientowanym obiektowo na produkty, rynki lub regiony geograficzne) i decentralizacji 
decyzji. Zwiększa to elastyczność organizacji, ale usamodzielnione części mogą wymykać się 
spod kontroli strategicznej centrali, zatem grozi kryzys kontroli. Wyjście z tego kryzysu 
wymaga wprowadzenia struktury holdingowej zapewniającej rozwój przez koordynację. 

Na tym etapie dochodzi najczęściej do różnego rodzaju fuzji, czyli łączeń kapitałowych 
części (lub całości) organizacji z częściami (lub całościami) innych organizacji operujących w 
danych regionach geograficznych lub podobnych grupach wyrobów. W tych warunkach 
organizacja zaczyna rozwijać skomplikowane mechanizmy uzgodnień, wzajemnych kon-
sultacji, zbiorowego poszukiwania rozwiązań i możliwych do zaakceptowania kompromisów. 
Opóźnia to proces decyzyjny i powoduje, że wypracowane decyzje, jako wypadkowa różnych 
cząstkowych interesów, są dalekie od rozwiązań optymalnych. Jest to przejaw kryzysu 
porozumienia, który możemy pokonać przez poprawę współpracy. Ale w dalszej perspektywie 
zagraża organizacjom kryzys nieznanej przyszłości, z którym borykają się już obecnie wielkie 
organizacje gospodarcze. Wydaje się, że pokonywanie tego ostatniego kryzysu wymaga 
dalszego doskonalenia struktur i procesów zarządzania, ułatwiających ciągłą reorganizację 
dostosowującą organizację do zmian w jej otoczeniu. 

 

6.2.  Rozwój i cykl życia organizacji 

Rozwój organizacji jest przedmiotem wielu odrębnych badań światowych, które doprowadziły 
do wyodrębnienia i opisania pewnych podstawowych prawidłowości cyklu życia organizacji. 
Jako główne wskaźniki rozwoju organizacji przyjmuje się najczęściej: 
– wzrost ilościowy, mierzony wielkością zatrudnienia; 
– udział produktów firmy w rynku lokalnym, regionalnym czy globalnym; 
– wzrost obrotu kapitałem, zysków, rentowności; 
– zaawansowanie technologiczne i nowoczesność wyrobów; 
– zróżnicowanie produkcji; 
– złożoność struktury organizacyjnej; 
– złożoność problemów rozwiązywanych w organizacji51. 

Nie każdy rozrost organizacji jest tożsamy z rozwojem i nie wszystkie wymienione 
wskaźniki rozwoju są równie istotne. Za najbardziej wiarygodne uważa się współcześnie 
wskaźniki dotyczące pozycji rynkowej i finansowej przedsiębiorstwa. 

W literaturze z zakresu teorii organizacji i zarządzania można spotkać wiele modeli 
cyklu życia organizacji. 

                                                 
51 Por. [6], str. 83, 84. 
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W opracowanej w 1967 roku koncepcji G. L. Lippita i W. N. Schmitta w fazie począt-
kowej rozwoju głównym celem organizacji jest utrzymanie się na rynku, w drugiej uwaga 
zarządzających koncentruje się na stabilizowaniu organizacji i wyrabianiu jej dobrej reputacji 
rynkowej. Fazę trzecią charakteryzuje dążenie do wyróżniania firmy, budowania solidnych 
podstaw przyszłego rozwoju, gotowość do finansowego świadczenia na rzecz środowiska 
naturalnego. 

Również trójfazowy cykl życia organizacji opisał w 1972 roku D. H. Thaine. W jego 
ujęciu każda z faz rozwoju organizacji charakteryzuje się nie tylko innymi celami 
realizowanymi przez zarządzającego, ale również odmiennymi problemami do rozwiązania 
w procesie zarządzania, typami struktur organizacyjnych oraz zasadami funkcjonowania. 
W fazie pierwszej dominuje walka o przetrwanie, faza druga – to dynamiczna młodość oraz 
stabilizacja i formalizacja struktury, a w trzeciej organizacja staje się federacją przedsiębiorstw 
połączonych realizacją wspólnej strategii określanych przez centralę. 

W podobny sposób ewolucję organizacji przedstawił H. Mintzberg w 1979 roku. Cykl 
życia organizacji dzieli on według stopnia skomplikowania struktury organizacyjnej. Na 
początku organizacja charakteryzuje się strukturą bardzo prostą, następnie przechodzi przez 
etap klasycznej mechanistycznej biurokracji, która z kolei przekształca się w biurokrację 
profesjonalną z dominującą rolą specjalistów i analityków. 

Przedstawione modele cyklu życia organizacji oraz propozycje innych autorów posłużyły 
R. Quinnowi i K. Cameron52 do opracowania syntezy zintegrowanego modelu cyklu życia 
organizacji przedstawionego w tabeli 6.1. 

 
 

Tabela 6.1 

Zintegrowany model cyklu życia organizacji 
(Źródło: [12], str. 249) 

ETAPY I ICH CHARAKTERYSTYKA 

1. Przedsiębiorczość 2. Zespołowość 3. Formalizacja i kontrola 4. Dopracowanie 
struktury 

Porządkuje się zasoby Struktura i komunikacja 
mają charakter 
nieformalny 
 

Formalizowanie reguł Dopracowuje się  
strukturę 

Jest dużo pomysłów Istnieje poczucie 
kolektywu jako całości 

Struktura jest stabilna Następuje decentralizacja 
 

Podejmuje się działania 
przedsiębiorcze 

Pracownicy pracują 
przez wiele godzin 

Kładzie się nacisk na 
sprawność i utrzymanie 
 

Rozszerza się domenę 
działalności 

Potrzeba niewiele 
planowania i koordynacji 

Pracownicy mają 
poczucie  misji 

Organizacja staje się 
bardziej konserwatywna 
 

Następują dostosowania 

Znajduje się własne 
miejsce 

Trwa innowacja Instytucjonalizuje się 
procedury 

Organizacja odnawia się 

 

                                                 
52 Quinn R. E., Cameron K.: Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary 

Evidence. „Management Science”, 1, 1983. 
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Charakterystyka czterech etapów zaproponowanych w zintegrowanym modelu cyklu 
życia organizacji jest podana w tabeli przejrzyście i nie wymaga komentarza. Trzeba natomiast 
podkreślić, że analiza cyklu życia organizacji wskazuje wysoką zdolność przystosowawczą 
struktur organizacyjnych do poszczególnych faz życia organizacji. Ramy potrzebnych 
rozwiązań strukturalnych określa faza cyklu życia oraz otoczenie i stosowana technologia. 
Poszczególne etapy rozwoju organizacji nie powstają samoczynnie, ponieważ rozwój 
przedsiębiorstwa nie jest procesem automatycznym, lecz zależy od sterowania procesem 
rozwoju organizacji przez kierownictwo posługujące się narzędziami planowania stra-
tegicznego. 
Nie wszystkie organizacje przechodzą pełen cykl życia. Wiele małych organizacji przez długie 
lata nie wychodzi poza wczesną fazę rozwoju, liczne rozpadają się nie uzyskawszy  bardziej 
dojrzałej formy, wreszcie niektóre są wchłaniane przez bardziej dynamicznych konkurentów. 
Typowo biurokratyczne systemy utrzymują czasami przez wieki swój centralistyczny, 
hierarchiczny i sformalizowany charakter, a wzrost nie pociąga u nich za sobą żadnych 
zasadniczych zmian w logice funkcjonowania. Jednak większość organizacji przeszła etapy 
przedsiębiorczości, zespołowości, formalizacji i kontroli, a teraz funkcjonuje na etapie 
dopracowywania struktury i dostosowując się do otoczenia ciągle się odnawia. 
 
 
 
Zadania i pytania kontrolne do rozdziału 6 

 
  1) Scharakteryzuj dynamikę powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce 

rynkowej. 

  2) Przedstaw formy własności składników majątkowych przedsiębiorstw. 

  3) Omów podstawowe różnice w zarządzaniu spółką cywilną, towarzystwem akcyjnym 
i spółdzielnią. 

  4) Scharakteryzuj zarządzanie przedsiębiorstwem, które jest własnością samorządową. 

  5) Omów różnice w zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym a jednoosobową spółką 
skarbu państwa. 

  6) W jakim stopniu forma własności determinuje współcześnie efektywność zarządzania 
przedsiębiorstwem? 

  7) Dlaczego w rozwiniętej gospodarce rynkowej utrzymywane są przedsiębiorstwa 
państwowe? 

  8) Przedstaw kryzysową koncepcję przekształceń organizacyjnych Greinera. 

  9) Omów podstawowe wskaźniki rozwoju organizacji i określ ich znaczenie. 

10) Scharakteryzuj znane ci podejścia do koncepcji cyklu życia organizacji. 

11) Omów zintegrowany cykl życia organizacji Quinna i Cameron. 
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