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1.OKRES PRZEDNAUKOWY
W ZARZĄDZANIU

1.OKRES PRZEDNAUKOWY1.OKRES PRZEDNAUKOWY
W ZARZW ZARZĄĄDZANIUDZANIU



PROBLEMATYKA ZARZPROBLEMATYKA ZARZ ĄĄDZANIA NA TLE DZIEJDZANIA NA TLE DZIEJ ÓÓWW

Czasy
nowo Ŝytne

ŚredniowieczeStaro Ŝytno ść

Okres przednaukowy w dziedzinie zarz ądzania NaukaNauka
O ZO Z

1 500 000 pne 476 1450 1890 2006



WYBRANE OSIWYBRANE OSIĄĄGNIGNIĘĘCIA OKRESU PRZEDNAUKOWEGOCIA OKRESU PRZEDNAUKOWEGO
W DZIEDZINIE ZARZW DZIEDZINIE ZARZĄĄDZANIADZANIA

� wielkie budowle:
– piramidy egipskie
– Wielki Mur Chi ński

� wielkie wyprawy:
– wojenne (Aleksander Wielki)
– wyprawy krzy Ŝowe
– wyprawy geograficzne

� wielkie pa ństwa i organizacje:
– staro Ŝytne miasta-pa ństwa (Uruk, Ur, Ateny, Sparta)
– cesarstwa - królestwa (Sumer, Egipt, Babilonia, Asyr ia, Rzym)
– wielkie organizacje religijne

� wybrane dzieła:
– Ksenofont „Oikonomikos” (ok. 435-355 pne)
– Platon „Pa ństwo” (ok. 427-347 pne)
– Sun Tzu „Sztuka wojny” (ok. 310-230 pne)
– N. Machiavelli „Ksi ąŜę” (1532)
– A. Gostomski „Gospodarstwo” (1588)
– A. Smith „ Badania nad natur ą i przyczynami bogacenia si ę narodów” (1776)



NAUKA O ZARZNAUKA O ZARZ ĄĄDZANIU (STRUKTURA)DZANIU (STRUKTURA)
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KIERUNKI W NAUCE O ZARZKIERUNKI W NAUCE O ZARZ ĄĄDZANIUDZANIU

1) Naukowe Zarz ądzanie (NZ)

2) Naukowe Administrowanie (NA)

3) Kierunek Stosunków Mi ędzyludzkich (KSM)

4) Kierunek Ilo ściowy (KI)

5) Kierunek Systemowy (KS)

6) Kierunek Sytuacyjny (KST)



GGŁŁÓÓWNE KIERUNKI W NAUCE O ZARZWNE KIERUNKI W NAUCE O ZARZ ĄĄDZANIUDZANIU
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PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij zale Ŝności pomi ędzy praktyk ą a teori ą zarządzania.

2) Przedstaw dowody na istnienie zarz ądzania w okresie przednaukowym.

3) Przedstaw struktur ę nauki o zarz ądzaniu.



2.NAUKOWE ZARZĄDZANIE2.NAUKOWE ZARZ2.NAUKOWE ZARZĄĄDZANIEDZANIE



GENEZA I ISTOTA NAUKOWEGO ZARZGENEZA I ISTOTA NAUKOWEGO ZARZ ĄĄDZANIADZANIA

� Fazy rozwoju kapitalizmu

� Rewolucja naukowo-techniczna

� Wzrost ekstensywny a wzrost intensywny

� Przedmiot naukowego zarz ądzania



ADAM SMITH (1723ADAM SMITH (1723 --1790)1790)

� podział pracy głównym motorem rozwoju społecznego i wzrostu bogactwa 
narodów

� korzy ści z podziału pracy:

1) łatwiej szkoli ć ludzi

2) moŜliwo ść osiągnięcia perfekcji, mistrzostwa

3) oszcz ędność czasu

4) moŜliwo ść konstruowania narz ędzi i maszyn

5) efekt finalny – wy Ŝsza wydajno ść



FREDERICK W. TAYLOR (1865FREDERICK W. TAYLOR (1865 --1915)1915)

� Osiągnięcia F.W. Taylora:

1) metoda bada ń organizacyjnych

2) system funkcjonalny zarz ądzania

3) zbiór zasad naukowego zarz ądzania



METODA BADAMETODA BADA ŃŃ ORGANIZACYJNYCHORGANIZACYJNYCH
F.W. TAYLORAF.W. TAYLORA

� Etapy metody:

1) obserwacja procesu pracy i pomiar czasu (chronome traŜ)

2) analiza i krytyczna ocena pracy

3) opracowanie najlepszego (wzorcowego) sposobu wyko nania pracy

4) wdro Ŝenie wzorca pracy



SYSTEM LINIOWY ZARZSYSTEM LINIOWY ZARZĄĄDZANIADZANIA

KWKW

M2M2

R4 R6R5

M3M3

R7 R9R8

M1M1

R1 R3R2

KW – kierownik warsztatu
M1, M2, M3 – mistrzowie
R1 ... R9 - robotnicy



SYSTEM FUNKCJONALNY ZARZSYSTEM FUNKCJONALNY ZARZ ĄĄDZANIADZANIA

KNKN

MM44MM11
mistrzowie
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MM88MM55
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MM77
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ZASADY NAUKOWEGO ZARZZASADY NAUKOWEGO ZARZ ĄĄDZANIADZANIA

1) wzorce pracy

2) właściwe warunki techniczne pracy

3) dobór i szkolenie pracowników

4) bod źce materialne

5) dyscyplina

6) nadzór

7) precyzyjne stawianie zada ń



HENRY FORD (1863HENRY FORD (1863--1947)1947)

� Zasady fordyzmu:

1) daleko posuni ęty podział pracy

2) masowa skala produkcji

3) typizacja produkcji

4) taśma produkcyjna

5) centralistyczne zarz ądzanie



FRANK B. GILBRETH (1868FRANK B. GILBRETH (1868 --1924)1924)

� Osiągnięcia:

1) klasyfikacja mikroruchów (therbligów)

2) cyklografia

3) chronocyklografia

4) studium zm ęczenia

5) podstawy normowania pracy



KAROL ADAMIECKI (1866KAROL ADAMIECKI (1866 --1933)1933)

� Osiągnięcia:

1) prawa harmonii

2) harmonogram



EFEKTY NAUKOWEGO ZARZEFEKTY NAUKOWEGO ZARZ ĄĄDZANIADZANIA

EFEKTY POZYTYWNEEFEKTY POZYTYWNE

� ogromny wzrost wydajno ści
� obni Ŝenie kosztów
� wzrost jako ści
� wzrost zysków
� wzrost płac
� rozwój cywilizacyjny

EFEKTY NEGATYWNEEFEKTY NEGATYWNE

� degradacja człowieka
� wyniszczenie fizyczne
� zmęczenie psychiczne
� wzrost wyzysku
� wzrost bezrobocia



KOMUNIKOMUNIŚŚCI A NAUKOWE ZARZCI A NAUKOWE ZARZ ĄĄDZANIEDZANIE

1)1) Leninowska krytyka tayloryzmuLeninowska krytyka tayloryzmu

2)2) RozwRozw óój idei socjalistycznego wspj idei socjalistycznego wsp óółłzawodnictwa pracyzawodnictwa pracy
� komunistyczne subotniki
� przodownicy pracy
� socjalistyczna dyscyplina pracy
� nieprzerwany tydzie ń pracy
� ruch stachanowski
� metoda in Ŝ. Kowalowa



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Geneza i przedmiot naukowego zarz ądzania.

2) Omów korzy ści wynikaj ące ze specjalizacji pracy.

3) Wyjaśnij istot ę tayloryzmu.

4) Omów główne cechy fordyzmu.

5) Na czym polegaj ą prawa harmonii K.Adamieckiego?

6) Przedstaw negatywne nast ępstwa naukowego zarz ądzania.

7) Omów stosunek komunistów do naukowego zarz ądzania.



3.NAUKOWE ADMINISTROWANIE3.NAUKOWE ADMINISTROWANIE3.NAUKOWE ADMINISTROWANIE



GENEZA I ISTOTA NAUKOWEGO ADMINISTROWANIAGENEZA I ISTOTA NAUKOWEGO ADMINISTROWANIA

� Wzrost rozmiarów przedsi ębiorstw i instytucji

� Potrzeba aparatu administracyjnego

� Przedmiot naukowego administrowania



ORGANIZACJA DUORGANIZACJA DU śśEGO PRZEDSIEGO PRZEDSIĘĘBIORSTWABIORSTWA
(W FORMIE KORPORACJI)(W FORMIE KORPORACJI)
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OBSZARY ZAINTERESOWAOBSZARY ZAINTERESOWA ŃŃ NAUKOWEGO ZARZNAUKOWEGO ZARZ ĄĄDZANIADZANIA
I NAUKOWEGO ADMINISTROWANIAI NAUKOWEGO ADMINISTROWANIA

SSZSSZ

SWSW

NSZNSZ

NKNK

RNRN

WZAWZA

ZZ

Naukowe zarz ądzanie

Naukowe
administrowanie



HENRI FAYOL (1841HENRI FAYOL (1841 --1925)1925)

� Główne osi ągni ęcia:

1) klasyfikacja funkcji przedsi ębiorstwa

2) definicja administrowania (zarz ądzania)

3) system sztabowo-liniowy zarz ądzania

4) zestaw narz ędzi zarz ądzania

5) 14 zasad administrowania



KLASYFIKACJA FUNKCJI PRZEDSIKLASYFIKACJA FUNKCJI PRZEDSI ĘĘBIORSTWABIORSTWA

1) Funkcje techniczne

2) Funkcje handlowe

3) Funkcje finansowe

4) Funkcje ubezpieczeniowe

5) Funkcje rachunkowe

6) Funkcje administracyjne



DEFINICJA ADMINISTROWANIA (ZARZDEFINICJA ADMINISTROWANIA (ZARZ ĄĄDZANIA)DZANIA)

Administrowanie to przewidywanie, organizowanie, ko ordynacja, Administrowanie to przewidywanie, organizowanie, ko ordynacja, 
rozkazodawstwo, kontrola.rozkazodawstwo, kontrola.



SYSTEM SZTABOWOSYSTEM SZTABOWO --LINIOWY ZARZLINIOWY ZARZĄĄDZANIADZANIA

KNKN

K2K2

W WW

K3K3

W WW

K1K1

W WW

SS SS

SS SS

S – Sztab



ZESTAW NARZZESTAW NARZĘĘDZI ZARZDZI ZARZĄĄDZANIADZANIA

1) Plany i programy

2) Sprawozdania

3) Regulaminy organizacyjne

4) Posiedzenia, narady, konferencje

5) Okresowe przegl ądy środków i ludzi



14 ZASAD ADMINISTROWANIA14 ZASAD ADMINISTROWANIA

1) podział pracy
2) autorytet i odpowiedzialno ść
3) dyscyplina
4) jedno ść rozkazodawstwa
5) jednolito ść kierownictwa
6) podporz ądkowanie interesów osobistych interesowi firmy
7) sprawiedliwe wynagradzanie
8) centralizacja
9) hierarchia organizacyjna (droga słu Ŝbowa)
10) ład materialny i społeczny
11) ludzki stosunek kadry do personelu
12) stało ść kadry i personelu
13) inicjatywa
14) zgranie pracowników



DROGA SDROGA SŁŁUUśśBOWABOWA

KNKN

K2K2

W4 W6W5

K3K3

W7 W9W8

K1K1

W1 W3W2

KN – kierownik naczelny
K1, K2, K3 – kierownicy szczebli po średnich
W1 ... W9 - wykonawcy

Kładka Fayola

Droga słuŜ
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MAX WEBER (1864MAX WEBER (1864 --1920)1920)

� Osiągnięcia:

1) Podstawy teorii władzy

2) Teoria biurokracji



DEFINICJA WDEFINICJA W ŁŁADZYADZY

WWłładza to prawdopodobieadza to prawdopodobie ńństwo, stwo, ŜŜe pewne lub wszystkie polecenia, e pewne lub wszystkie polecenia, 
pochodzpochodz ąące z danego ce z danego źźrróóddłła, znajda, znajd ąą pospos łłuch w danej grupie osuch w danej grupie os óób.b.
WWłładza stanowi moadza stanowi mo ŜŜliwoliwo śćść podporzpodporz ąądkowania zachowania innych osdkowania zachowania innych os óób b 
swojej woli.swojej woli.



ŹŹRRÓÓDDŁŁA WA WŁŁADZYADZY

1) Przemoc fizyczna

2) Przymus psychologiczny

3) Pochodzenie człowieka (urodzenie, stan)

4) Posiadanie pieni ędzy

5) Posiadanie informacji

6) Przepisy

7) Kwalifikacje

8) Uczucia



IDEALNE TYPY WIDEALNE TYPY W ŁŁADZYADZY

1) Typ charyzmatyczny

2) Typ tradycyjny

3) Typ racjonalny (legalny)



FORMY WFORMY WŁŁADZYADZY

1) Arystokracja

2) Plutokracja

3) Ochlokracja

4) Teokracja

5) Technokracja

6) Demokracja

7) Biurokracja



ELEMENTY TEORII BIUROKRACJIELEMENTY TEORII BIUROKRACJI
(zasady budowy i dzia(zasady budowy i dzia łłania biura)ania biura)

1) ciągłość organizacyjna biura

2) podział kompetencji

3) hierarchia organizacyjna

4) standardowy sposób zarz ądzania

5) oddzielenie pracy w biurze od prawa własno ści do biura

6) pisemny sposób porozumiewania si ę



ELEMENTY TEORII BIUROKRACJIELEMENTY TEORII BIUROKRACJI
(zasady cz(zasady cz łłonkowstwa)onkowstwa)

1) dobór na zasadzie selekcji

2) tryb przyjmowania (umowa o prac ę)

3) członek biura osobowo wolny, ale podlega bezosobo wym rozkazom

4) wynagrodzenia (zale Ŝne od miejsca w hierarchii)

5) moŜliwo ść kariery

6) dyscyplina i kontrola



L.F. URWICK (1894L.F. URWICK (1894 --1983)1983)
L.H. GULLICKL.H. GULLICK

� Osiągnięcia:

1) Rozwini ęta klasyfikacja funkcji zarz ądzania

2) Zbiór zasad zarz ądzania



FUNKCJE ZARZFUNKCJE ZARZ ĄĄDZANIADZANIA
(wg (wg GullickaGullicka i i UrwickaUrwicka ))

1) planowanie (planning)

2) organizacja (organizing)

3) kompletowanie załogi (staffing)

4) kierowanie (directing)

5) koordynacja (coordinating)

6) sprawozdawczo ść (reporting)

7) bud Ŝetowanie (budgeting)

POSDCORB



ZASADY ZARZZASADY ZARZ ĄĄDZANIADZANIA
(wg (wg GullickaGullicka i i UrwickaUrwicka ))

1) podział pracy

2) koordynacja poprzez hierarchi ę

3) koordynacja poprzez programy, koncepcje

4) koordynacja poprzez zespoły (komisje)

5) decentralizacja

6) jedno ść rozkazodawstwa

7) sztab i linia

8) delegacja władzy (uprawnie ń)

9) rozpi ętość kierowania



EFEKTY ROZWOJU BIUROKRACJIEFEKTY ROZWOJU BIUROKRACJI

EFEKTY POZYTYWNEEFEKTY POZYTYWNE

� warunki zarz ądzania wielkimi organizacjami
� odci ąŜenie mened Ŝerów
� racjonalizacja procesów decyzyjnych

EFEKTY NEGATYWNEEFEKTY NEGATYWNE

� wzrost kosztów zarz ądzania
� biurokratyzm:

– ocięŜałość (biuro = machina urz ędnicza)
– przerosty zatrudnienia
– mitr ęga biurowa
– papierkowa robota
– bezduszny stosunek urz ędnika do petenta



ZASADY ADMINISTROWANIA W KOMUNISTYCZNYM ZASADY ADMINISTROWANIA W KOMUNISTYCZNYM 
PAPAŃŃSTWIE I PRZEDSISTWIE I PRZEDSIĘĘBIORSTWIEBIORSTWIE

1)1) Kierownicza rola partii marksistowskoKierownicza rola partii marksistowsko --leninowskiejleninowskiej

2)2) JednoJedno śćść kierownictwa politycznego i gospodarczegokierownictwa politycznego i gospodarczego

3)3) Centralizm demokratycznyCentralizm demokratyczny

4)4) UdziaUdzia łł mas w zarzmas w zarz ąądzaniudzaniu

5)5) Polityka kadrowa partiiPolityka kadrowa partii

6)6) Planowanie centralnePlanowanie centralne



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Geneza i przedmiot naukowego administrowania.

2) Omów funkcje przedsi ębiorstwa według H.Fayola.

3) Wyjaśnij fayolowskie zasady autorytetu, jedno ści rozkazodawstwa i drogi 
słu Ŝbowej.

4) Scharakteryzuj weberowskie typy władzy.

5) WskaŜ i obja śnij istot ę głównych form władzy.

6) Przedstaw weberowski model biurokracji.

7) Omów pozytywne i negatywne skutki rozwoju biurokr acji.

8) Na czym polega ró Ŝnica pomi ędzy biurokracj ą a biurokratyzmem?

9) Omów komunistyczne zasady administrowania pa ństwem i zarz ądzania 
przedsi ębiorstwem.



4.KIERUNEK STOSUNKÓW 
MIĘDZYLUDZKICH

4.KIERUNEK STOSUNK4.KIERUNEK STOSUNK ÓÓW W 
MIMIĘĘDZYLUDZKICHDZYLUDZKICH



GENEZA I ISTOTA KSMGENEZA I ISTOTA KSM

Dwie główne przyczyny powstania nowego kierunku w z arządzaniu:

1) Negatywne skutki naukowego zarz ądzania i naukowego administrowania

2) Zainteresowanie nauk społecznych problematyk ą zarządzania 
przedsi ębiorstwem

3) Błędy teoretyczne i metodologiczne w badaniach twórców  naukowego 
zarządzania



HUGO HUGO MMÜÜNSTERBERGNSTERBERG (1863(1863--1916)1916)

� Osiągnięcia:

1) Zastosowanie poj ęć psychologii ogólnej do analizy zachowa ń ludzi w 
produkcji

2) Wykorzystanie metod bada ń psychologicznych w przedsi ębiorstwie (testy, 
eksperymenty)

3) Określenie sposobów podnoszenia wydajno ści pracy



ELTON MAYO (1880ELTON MAYO (1880 --1949)1949)

� Osiągnięcia:

1) Wykrycie czynnika psycho-społecznego wydajno ści pracy

2) Teoria stosunków mi ędzyludzkich



BADANIA E. MAYOBADANIA E. MAYO

� miejsce - Western Electric Company w Hawthorne

� cel – badanie czynników wydajno ści pracy

� metoda – eksperyment

� organizacja – 2 grupy badawcze (eksperymentalna, kon trolna)

� przebieg – 2 fazy bada ń

� rezultat – wykrycie czynnika psychospołecznego wydaj ności pracy (efekt 
Hawthorne)



TEZY GTEZY GŁŁÓÓWNE TEORII STOSUNKWNE TEORII STOSUNKÓÓW MIW MIĘĘDZYLUDZKICHDZYLUDZKICH

� człowiek ma bogaty świat prze Ŝyć psychicznych (potrzeby niematerialne)

� praca ludzi jest działalno ścią grupow ą, w jej ramach tworz ą się grupy nieformalne 
(przywódcy, niepisane kodeksy)

� postawy i wydajno ść pracowników s ą uwarunkowane wymaganiami grup 
nieformalnych (z zakładu pracy i spoza zakładu prac y)

� grupy nieformalne s ą nakierowane na realizacj ę własnych celów

� oddziaływuj ąc na grupy nieformalne mo Ŝna wpływa ć na wydajno ść pracy



TOMASZ BATA (1876TOMASZ BATA (1876 --1932)1932)

� Prospołeczny fabrykant (neopaternalizm)

� Zasady systemu T. Baty:

1) dobór i szkolenie

2) wewnętrzny rachunek gospodarczy

3) partycypacja pracowników w zyskach

4) demokratyzm w relacjach słu Ŝbowych

5) akcja socjalna na rzecz załogi



NOWE ZASADY ZARZNOWE ZASADY ZARZ ĄĄDZANIADZANIA

1) Idea humanizacji pracy:
– rotacja pracy
– rozszerzanie zada ń
– wzbogacanie pracy
– grupy autonomiczne
– rozwijanie inicjatyw (koła jako ści, grupy ekspresji)
– uelastycznianie czasu pracy

2) Rozwija ć akcj ę socjaln ą wobec pracowników i ich rodzin
3) Budowa ć w firmie system wewn ętrznego komunikowania 
4) Współpracowa ć ze związkami zawodowymi (idea partnerstwa społecznego)
5) Partycypacja w zarz ądzaniu
6) Partycypacja w zyskach
7) Partycypacja w kapitale (akcjonariat pracowniczy)



EFEKTY KSMEFEKTY KSM

EFEKTY POZYTYWNEEFEKTY POZYTYWNE

� poprawa warunków pracy
� wzrost poziomu Ŝycia pracowników
� dowarto ściowanie człowieka w procesie pracy
� poprawa nastrojów społecznych 

EFEKTY NEGATYWNEEFEKTY NEGATYWNE

� wzrost kosztów pracy
� eskalacja Ŝądań pracowniczych i postawy roszczeniowe



KOMUNIKOMUNIŚŚCI A KSMCI A KSM

� 1958 r. konferencja partii komunistycznych w Instyt ucie Gramsciego w Rzymie

� ocena KSM
– to nowa, bardziej wyrafinowana (bo zakamuflowana) f orma wyzysku 

bur Ŝuazyjnego
– pod płaszczykiem dobrych stosunków społecznych odby wa si ę wyzysk 

klasowy
– KSM słu Ŝy przeciwdziałaniu strajkom



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij genez ę i przedmiot kierunku stosunków mi ędzyludzkich.

2) Co to jest czynnik psychospołeczny wydajno ści pracy i jak doszło do jego 
odkrycia?

3) Omów zało Ŝenia teorii stosunków mi ędzyludzkich w przedsi ębiorstwie.

4) Scharakteryzuj neopaternalizm T.Baty.

5) Omów nowe zasady zarz ądzania oparte na stosunkach mi ędzyludzkich.

6) Przedstaw i oce ń stosunek komunistów do kierunku stosunków mi ędzyludzkich.



5.KIERUNEK ILOŚCIOWY5.KIERUNEK ILO5.KIERUNEK ILO ŚŚCIOWYCIOWY



GENEZA I ISTOTA KIERUNKU ILOGENEZA I ISTOTA KIERUNKU ILO ŚŚCIOWEGOCIOWEGO

� Początki - okres II wojny światowej

� Geneza - metoda pracy zespołów operacyjnych



PROCEDURA BADAPROCEDURA BADA ŃŃ OPERACYJNYCHOPERACYJNYCH

Postawienie
problemu 

Rozwiązanie
optymalne problemu

Budowa modelu
rozwi ązania problemu

Symulacja
modelu

Przetwarzanie
danych

Wprowadzanie
danych



TYPOWE RODZAJE MODELI OPTYMALIZACYJNYCHTYPOWE RODZAJE MODELI OPTYMALIZACYJNYCH

� programowanie liniowe (nieliniowe, dynamiczne)

� zagadnienie transportowe

� planowanie sieciowe

� teoria decyzji

� teoria kolejek

� teoria obsługi

� teoria zawodno ści

� teoria gier

� teoria grafów



PRZYKPRZYKŁŁADY ZASTOSOWANIA MODELI OPTYMALIZACYJNYCHADY ZASTOSOWANIA MODELI OPTYMALIZACYJNYCH

� optymalizacja struktury produkcji

� optymalizacja dróg transportowych

� optymalizacja zapasów magazynowych

� optymalizacja rozmieszczenia stanowisk pracy

� optymalizacja przepływów materiałowych, towarowych

� optymalizacja czasu realizacji przedsi ęwzięć

� optymalizacja wyboru

� optymalizacja zamówie ń

� optymalizacja wielko ści próby (kontrola jako ści)



TWTWÓÓRCY METOD ILORCY METOD ILOŚŚCIOWYCHCIOWYCH

� Andriej A. Markow (1856-1922) – matematyk; procesy sto chastyczne

� Leonid W. Kantorowicz (1912-1986) – matematyk, ekono mista; programowanie 
liniowe

� John von Neumann (1903-1957) – matematyk; teoria gie r



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij genez ę i przedmiot kierunku ilo ściowego w zarz ądzaniu.

2) Scharakteryzuj metod ę badań operacyjnych w zarz ądzaniu.

3) Przedstaw co najmniej pi ęć przykładów zastosowa ń metod ilo ściowych w 
zarządzaniu przedsi ębiorstwem.

4) Jakie nowe mo Ŝliwo ści w dziedzinie zarz ądzania stworzył rozwój informatyki i 
telekomunikacji?



6.KIERUNEK SYSTEMOWY6.KIERUNEK SYSTEMOWY6.KIERUNEK SYSTEMOWY



GENEZA I ISTOTA KIERUNKU SYSTEMOWEGOGENEZA I ISTOTA KIERUNKU SYSTEMOWEGO

� Początki - lata sze śćdziesi ąte XX wieku

� Geneza - rozwój dwóch nauk: teorii ogólnej systemów i cybernetyki



TEORIA OGTEORIA OGÓÓLNA SYSTEMLNA SYSTEM ÓÓWW

� Twórca: Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)

� Istota: nauka o systemach, czyli rzeczach zło Ŝonych

� Podstawowe poj ęcia:

1) system

2) podsystem

3) relacja systemowa

4) otoczenie



SYSTEMSYSTEM

System to caSystem to ca łłoośćść zzłłooŜŜona z wzajemnie powiona z wzajemnie powi ąązanych elementzanych element óóww



ORGANIZACJA JAKO SYSTEMORGANIZACJA JAKO SYSTEM

podsystem
techniczny

podsystem
społeczny

podsystem
ekonomiczny

podsystem
zarządzania



CYBERNETYKACYBERNETYKA

� Twórca: Norbert Wiener (1894-1964)

� Istota: nauka o sterowaniu w układach

� Podstawowe poj ęcia:

1) układ

2) wejście

3) wyj ście

4) transformacja

5) sterowanie

6) sprz ęŜenie zwrotne

7) regulacja



UKUKŁŁAD CYBERNETYCZNYAD CYBERNETYCZNY
((„„ czarna skrzynkaczarna skrzynka ”” ))

X1X1

Y1Y1

X2X2

Y2Y2

ukuk łładad

wewe wywy

Układ to obiekt składaj ący si ę z co najmniej dwóch elementów powi ązanych ze sob ą
i tworz ących okre śloną całość.



UKUKŁŁAD CYBERNETYCZNYAD CYBERNETYCZNY
((„„ biabia łła skrzynkaa skrzynka ”” ))

X1X1

Y1Y1

X2X2

Y2Y2

wewe wywy

f(x)

f(y)



STEROWANIESTEROWANIE

Sterowanie to oddziaływanie maj ące na celu zapewnienie zachowania si ę obiektu
w Ŝądany sposób.

obiekt
sterowany

obiekt
steruj ący

ukuk łładad

wewe wywy



SPRZSPRZĘśĘśENIE ZWROTNEENIE ZWROTNE

SprzęŜenie zwrotne to oddziaływanie skutku okre ślonego zjawiska na jego przyczyn ę. 
S.z. dodatnie - skutek podtrzymuje przyczyn ę (w procesach rozwoju).                                         
S.z. ujemne - skutek  przeciwdziała przyczynie (w pr ocesach regulacji).

obiekt
steruj ący

obiekt
sterowany

ukuk łładad

sprzęŜenie zwrotne



REGULACJAREGULACJA
(sterowanie ze sprz(sterowanie ze sprz ęŜęŜeniem zwrotnym i normeniem zwrotnym i norm ąą))

obiekt reguluj ący
(regulator)

obiekt
regulowany

ukuk łładad

sprzęŜenie zwrotne

wewe wywy

wielko ść zadana (norma)



ORGANIZACJA JAKO UKORGANIZACJA JAKO UK ŁŁAD CYBERNETYCZNYAD CYBERNETYCZNY

WejWejśściecie

� energia
� materiały, surowce, 

towary
� środki produkcji
� ludzie
� środki finansowe
� informacja
� technologia
� normy (przepisy)
� naciski
� wzory
� zachęty
� parametry
� i inne

WyjWyjśściecie

� wyroby
� towary
� usługi
� środki finansowe
� informacja
� emisje i 

zanieczyszczenia
� zachęty
� wzory
� naciski
� i inne

ORGANIZACJAORGANIZACJA

transformacja
(przekształcanie)
wejść w wyj ścia

SprzęŜenie zwrotne

OTOCZENIEOTOCZENIE



CECHY PODEJCECHY PODEJŚŚCIA SYSTEMOWEGOCIA SYSTEMOWEGO

� Traktowanie badanych obiektów:
– w sposób cało ściowy
– w ich relacjach z otoczeniem
– w działaniu i rozwoju

� Transfer wiedzy z nauki do nauki



TWTWÓÓRCY KIERUNKU SYSTEMOWEGORCY KIERUNKU SYSTEMOWEGO

� Russell L. Ackoff

� Fremont E. Kast i James E. Rosenzweig

� Daniel Katz i Robert L. Kahn



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij genez ę i przedmiot kierunku systemowego w zarz ądzaniu.

2) Jakie znaczenie dla rozwoju innych nauk, w tym te orii zarz ądzania, miała teoria 
ogólna systemów?

3) Wyjaśnij istot ę „czarnej skrzynki” i „białej skrzynki” w cybernetyce zarządzania.

4) Jakie znaczenie maj ą pojęcia „sterowanie”, „sprz ęŜenie zwrotne” i „regulacja” i 
jaki jest ich zwi ązek z zarządzaniem?

5) Scharakteryzuj przedsi ębiorstwo jako układ cybernetyczny.

6) Omów cechy podej ścia systemowego do organizacji i zarz ądzania.



7.KIERUNEK SYTUACYJNY7.KIERUNEK SYTUACYJNY7.KIERUNEK SYTUACYJNY



GENEZA I ISTOTA KIERUNKU SYTUACYJNEGOGENEZA I ISTOTA KIERUNKU SYTUACYJNEGO
(nowa fala w zarz(nowa fala w zarz ąądzaniu)dzaniu)

� Początki - lata siedemdziesi ąte XX wieku

� Geneza - teza, Ŝe nie da si ę zbudowa ć jednej teorii zarz ądzania



PRZYKPRZYKŁŁADY ZMIENNYCH SYTUACYJNYCH ORGANIZACJIADY ZMIENNYCH SYTUACYJNYCH ORGANIZACJI

a) zmienne charakteryzuj ące sytuacj ę wewnętrzną organizacji: 
� Przedmiot działania
� Wielko ść
� Lokalizacja
� Forma prawna
� Etap rozwoju
� Struktura własno ści
� Posiadane zasoby
� Poziom techniki i technologii

b) zmienne charakteryzuj ące sytuacj ę zewnętrzną organizacji (otoczenie):
� Przepisy prawa
� Koniunktura w bran Ŝy
� Postęp naukowy i techniczny w bran Ŝy
� Dostawcy
� Odbiorcy
� Partnerzy
� Konkurenci



PRZYKPRZYKŁŁADY ZMIENNYCH SYTUACYJNYCH PROCESU ZARZADY ZMIENNYCH SYTUACYJNYCH PROCESU ZARZ ĄĄDZANIADZANIA

a) zmienne charakteryzuj ące osob ę kierownika: 
� Wiedza kierownika
� Doświadczenie kierownika
� Umiej ętności kierownika
� Predyspozycje osobowo ściowe

b) zmienne charakteryzuj ące podwładnych: 
� Wiedza podwładnych
� Doświadczenie podwładnych
� Umiej ętności podwładnych
� Predyspozycje osobowo ściowe

c) zmienne charakteryzuj ące otoczenie procesu zarz ądzania:
� Typ organizacji 
� Stan organizacji
� Presja czasu
� Swoboda decydowania
� Styl kierowania zwierzchnika



CECHY PODEJCECHY PODEJŚŚCIA SYTUACYJNEGOCIA SYTUACYJNEGO

1) Relatywizm w formułowaniu twierdze ń

2) Metoda badawcza: case study

3) Postulat budowy wielu teorii zarz ądzania



TWTWÓÓRCY KIERUNKU SYTUACYJNEGORCY KIERUNKU SYTUACYJNEGO

� Thomas Peters i Robert Waterman

� Joan Woodward

� Paul Lawrence i Jay Lorsch



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij genez ę i przedmiot kierunku sytuacyjnego w zarz ądzaniu.

2) Jaka jest rola zmiennych sytuacyjnych w zarz ądzaniu?

3) Omów cechy i słabo ści podej ścia sytuacyjnego w zarz ądzaniu.



8.ISTOTA NAUKI O ZARZ ĄDZANIU8.ISTOTA NAUKI O ZARZ8.ISTOTA NAUKI O ZARZ ĄĄDZANIUDZANIU



DEFINICJA NAUKIDEFINICJA NAUKI

Znaczenie czynnoZnaczenie czynno śścioweciowe

Nauka to zespNauka to zesp óółł czynnoczynno śści poznawczych zmierzajci poznawczych zmierzaj ąących w sposcych w spos óób b 
metodyczny, czyli uporzmetodyczny, czyli uporz ąądkowany, do osidkowany, do osi ąągnigni ęęcia wiedzy o czymcia wiedzy o czym śś

Znaczenie Znaczenie rezultatowerezultatowe

Nauka to uporzNauka to uporz ąądkowany zbidkowany zbi óór zdar zdańń (czasem pyta(czasem pyta ńń) zawieraj) zawieraj ąących wiedzcych wiedz ęę: : 
interesujinteresuj ąąccąą, komunikatywn, komunikatywn ąą -- sensownsensown ąą, sprawdzaln, sprawdzaln ąą

Znaczenie rzeczoweZnaczenie rzeczowe

Nauka to dziaNauka to dzia łł kultury, dziakultury, dzia łłalnoalno śćść spospo łłeczna  wraz z uprawiajeczna  wraz z uprawiaj ąącymi jcymi j ąą
ludlud źźmi, instytucjami i aparaturmi, instytucjami i aparatur ąą



PROCES POZNANIAPROCES POZNANIA

Poznanie to proces, uzyskiwanie informacji o czym ś, polegaj ący na tym, Ŝe podmiot 
poznania stara si ę uchwyci ć istnienie i własno ści przedmiotu poznania.

przedmiot
poznania

podmiot
poznania

wzgląd

(aspekt poznania)



POZNANIE POTOCZNE A NAUKOWEPOZNANIE POTOCZNE A NAUKOWE

słu Ŝy celom praktycznym
słu Ŝy celom teoretycznym 
(uzyskanie wiedzy) a potem 
praktycznym

zlepek ró Ŝnych uj ęć, podej ść, 
punktów widzenia

systematyczne rozpatrywanie 
podmiotu poznania pod danym 
kątem

często umotywowane 
czynnikami emocjonalnymi 
(subiektywizm poznania)

uzyskanie wiedzy obiektywnej

PoznaniePoznanie

PotocznePotoczne
CechyCechy

NaukoweNaukowe

celcel

istotaistota
(metoda)(metoda)

motywmotyw

podmiotpodmiot kaŜdy człowiek
badacz, znaj ący metody 
poznania naukowego



CECHY ISTOTNE NAUKICECHY ISTOTNE NAUKI

� przedmiot - to co jest badane, czym nauka si ę zajmuje

� aspekt - punkt widzenia, z którego rozpatrywany jest  przedmiot

� cel - to, czemu nauka słu Ŝy

� metody - w jaki sposób nauka stawia pytania i jak sz uka na nie odpowiedzi



KLASYFIKACJA NAUKKLASYFIKACJA NAUK
(ze wzgl(ze wzgl ęędu na przedmiot i aspekt poznania)du na przedmiot i aspekt poznania)

Nauki filozoficzneNauki filozoficzne

NAUKANAUKA

Nauki niefilozoficzneNauki niefilozoficzne

Nauki realneNauki realne Nauki formalneNauki formalne

Nauki przyrodnicze Nauki humanistyczne



KLASYFIKACJA NAUKKLASYFIKACJA NAUK
(ze wzgl(ze wzgl ęędu na cel)du na cel)

Nauki teoretyczneNauki teoretyczne

NAUKANAUKA

Nauki praktyczneNauki praktyczne
(stosowane)(stosowane)



KLASYFIKACJA NAUKKLASYFIKACJA NAUK
(ze wzgl(ze wzgl ęędu na metoddu na metod ęę))

Nauki dedukcyjneNauki dedukcyjne

NAUKANAUKA

Nauki empiryczneNauki empiryczne



TEORIA ZARZTEORIA ZARZĄĄDZANIA JAKO NAUKA DZANIA JAKO NAUKA 

� przedmiot
(organizacje)

� aspekt
(struktura i zarz ądzanie)

� cel
(wskazówki dla praktyki)

� metoda
– obserwacja
– ankieta
– wywiad
– analiza dokumentów
– eksperyment
– case study

nauka niefilozoficzna,
realna,
społeczna

- nauka praktyczna

- nauka empiryczna



ZWIZWIĄĄZKI TEORII ZARZZKI TEORII ZARZĄĄDZANIA Z INNYMI NAUKAMIDZANIA Z INNYMI NAUKAMI

TZTZ

T
O

S
E

kon.

Et
no

l.

C
yb

.

Polit.

Praks.Praw.

Socjol.

i.in.

Psych.



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij ró Ŝnice pomi ędzy poznaniem potocznym a naukowym.

2) WskaŜ miejsce nauki o zarz ądzaniu w systemie wiedzy naukowej.

3) Omów cechy teorii zarz ądzania jako nauki.

4) Na czym polega interdyscyplinarny charakter probl ematyki zarz ądzania?



CZĘŚĆ II
ORGANIZACJA JAKO PRZEDMIOT  

ZARZĄDZANIA

CZCZĘŚĆĘŚĆ IIII
ORGANIZACJA JAKO PRZEDMIOT  ORGANIZACJA JAKO PRZEDMIOT  

ZARZZARZĄĄDZANIADZANIA



9.POJĘCIE I MODEL ORGANIZACJI9.POJ9.POJĘĘCIE I MODEL ORGANIZACJICIE I MODEL ORGANIZACJI



ORGANIZACJAORGANIZACJA
(definicja)(definicja)

Znaczenie rzeczoweZnaczenie rzeczowe

Organizacja to caOrganizacja to ca łłoośćść zzłłooŜŜona z ludzi wspona z ludzi wsp óółłdziadzia łłajająących przy realizacji cych przy realizacji 
jakiegojakiego śś celucelu

Znaczenie atrybutoweZnaczenie atrybutowe

Organizacja to struktura rzeczy zOrganizacja to struktura rzeczy z łłooŜŜonych i procesonych i proces óów (w (npnp . przedsi. przedsi ęębiorstwa, biorstwa, 
produkcji)produkcji)

Znaczenie czynnoZnaczenie czynno śścioweciowe

Organizacja (organizowanie) to tworzenie i zmienian ie struktur rOrganizacja (organizowanie) to tworzenie i zmienian ie struktur r zeczy i zeczy i 
procesproces óów (w (npnp . przedsi. przedsi ęębiorstwa, produkcji)biorstwa, produkcji)



TRTRÓÓJELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJIJELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI

celecele

ludzieludzie technikatechnika

1)

2) 3)

4) struktura

5) otoczenie



CZTEROELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJICZTEROELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI
(H.J. (H.J. LeavittLeavitt ))

Ludzie Zadania

TechnologiaStruktura

otoczenieotoczenie



PIPIĘĘCIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJICIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI
((L.KrzyL.Krzy ŜŜanowskianowski ))

OTOTSP MT

STR

G

K

GG – cele, SPSP – system (podsystem) społeczny, MTMT – system (podsystem) materialno-techniczny, 
STRSTR – struktura, K- człon kierowniczy, OTOT – otoczenie



SIEDMIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJISIEDMIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI
(Model (Model McKinseyaMcKinseya –– „„ 7S7S”” ))

strategia

struktury

style systemy

pracownicykwalifikacje

wartowarto śścici otoczenieotoczenie



SYNERGIA SYNERGIA –– efekt organizacyjnyefekt organizacyjny

Synergia to efekt współdziałania, polegaj ący na tym, Ŝe podmioty współdziałaj ące 
osiągają więcej ni Ŝ wynosi suma efektów podmiotów działaj ących osobno.

Synergia nazywana jest efektem organizacyjnym.

� przykład liczbowy

2 + 2 = 4– łączny efekt podmiotów działaj ących osobno

2 + 2 > 4– efekt podmiotów współdziałaj ących



TYPOLOGIA ORGANIZACJITYPOLOGIA ORGANIZACJI

KlasyfikacjaKlasyfikacja - podział zbioru na podzbiory, przy zachowaniu rozł ączności i zupełno ści 
podziału.

TypologiaTypologia - przeprowadzenie podziału zbioru na podzbiory nie s pełniaj ące wymogów 
stawianych klasyfikowaniu.



TYPY ORGANIZACJI (1)TYPY ORGANIZACJI (1)

� ze względu na wielko ść:
– małe
– średnie
– duŜe

� ze względu na etap rozwoju:
– w etapie projektowania
– w etapie tworzenia
– nowe
– ustabilizowane
– w etapie schyłkowym

� ze względu na nastawienie do zysku:
– nastawione na zysk
– nie nastawione na zysk

� ze względu na jawno ść:
– jawne
– tajne

� ze względu na legalno ść:
– legalne
– nielegalne



TYPY ORGANIZACJI (2)TYPY ORGANIZACJI (2)

� ze względu na osobowo ść prawn ą:
– posiadaj ące osobowo ść prawn ą
– nie posiadaj ące osobowo ści prawnej

� ze względu na przedmiot działania:
– administracyjne
– gospodarcze
– społeczne
– polityczne
– naukowe
– edukacyjne
– militarne i paramilitarne
– kulturalne

� ze względu na charakter członkostwa:
– otwarte
– zamkni ęte
– przymusowe
– dobrowolne

� ze względu na kwalifikacje członków:
– profesjonalne
– amatorskie



TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (1)TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (1)

� ze względu na przedmiot działalno ści:
– produkcyjne
– usługowe

� ze względu na sektor gospodarki (własno ść):
– sektora publicznego
– sektora prywatnego

� ze względu na sekcj ę gospodarki (PKD):
– rolnictwo, łowiectwo i le śnictwo
– rybołówstwo i rybactwo
– przetwórstwo przemysłowe
– wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz, parę wodn ą i gor ącą wodę
– budownictwo
– handel hurtowy i detaliczny, naprawy
– hotele i restauracje
– transport, gospodarka magazynowa i ł ączność
– pośrednictwo finansowe
– obsługa nieruchomo ści, wynajem, nauka i usługi zwi ązane z prowadzeniem działalno ści 

gospodarczej
– administracja publiczna i obrona narodowa; obowi ązkowe ubezpieczenia społeczne
– edukacja
– ochrona zdrowia i opieka społeczna
– pozostała działalno ść usługowa komunalna, społeczna i indywidualna



TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (2)TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (2)

� ze względu na form ę prawn ą:
– indywidualni przedsi ębiorcy
– spółki handlowe:

a) spółki osobowe:
– spółka jawna
– spółka partnerska
– spółka komandytowa
– spółka komandytowo-akcyjna

b) spółki kapitałowe:
– spółka z o.o.
– spółka akcyjna

– przedsi ębiorstwa pa ństwowe
– spółdzielnie
– fundacje
– stowarzyszenia

� ze względu na stosunek do rynku kapitałowego:
– publiczne
– nie publiczne



TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (3)TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (3)

� ze względu na zale Ŝności kapitałowe:
– niezale Ŝne
– dominuj ące
– zaleŜne
– powi ązane

� ze względu na terytorium działania:
– lokalne
– krajowe
– międzynarodowe
– wielonarodowe
– transnarodowe



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij ró Ŝnic ę pomi ędzy organizacj ą w sensie rzeczowym, atrybutowym i 
czynno ściowym

2) Omów wybrane modele organizacji.

3) Wyjaśnij na czym polega efekt synergiczny i podaj co naj mniej trzy przykłady tego 
efektu.

4) Na czym polega klasyfikacja, a na czym typologia organizacji.



10.ANALOGIE ORGANIZACJI10.ANALOGIE ORGANIZACJI10.ANALOGIE ORGANIZACJI



ISTOTA I PRZYKISTOTA I PRZYK ŁŁADY ANALOGII ORGANIZACJIADY ANALOGII ORGANIZACJI

Analogia (metafora) organizacji Analogia (metafora) organizacji - przenoszenie twierdze ń dotycz ących jakiego ś
obiektu na organizacj ę na podstawie zachodz ących pomi ędzy nim a organizacj ą
podobie ństw, w celu wyja śnienia pewnych aspektów budowy i funkcjonowania 
organizacji.

G.Morgan – odkrywca metafor organizacji

� przykłady metafor organizacji:
– organizacja ���� maszyna
– organizacja ���� organizm
– organizacja ���� gra



ORGANIZACJA ORGANIZACJA �������� MASZYNAMASZYNA
(za(załłooŜŜenia)enia)

1) twór sztuczny

2) ma cel - czemu ś słu Ŝy

3) składa si ę z części (ludzie trybiki)

4) części s ą wzajemnie dopasowane

5) istnieje hierarchia cz ęści (ich wzajemna zale Ŝność)

6) istnieje centralna cz ęść (centrum)

7) struktura jest stała (statyka)

8) części działaj ą harmonijnie

9) obowi ązują stałe procedury, schematy post ępowania

10) warunki techniczne i fizjologiczne okre ślają poziom wydajno ści



ORGANIZACJA ORGANIZACJA �������� MASZYNAMASZYNA
(zalety i mankamenty modelu)(zalety i mankamenty modelu)

ZaletyZalety

� ład, harmonia
� jasne zasady budowy i funkcjonowania
� niezawodno ść
� optymalizacja wyników
� łatwo ść zrozumienia
� łatwo ść zarządzania

WadyWady

� brak miejsca na swobod ę, inicjatyw ę, improwizacj ę - schematyzm
� brak miejsca dla działa ń nieformalnych
� brak miejsca na rozwój
� brak miejsca na konflikt
� brak miejsca na relacje z otoczeniem



ORGANIZACJA ORGANIZACJA �������� ORGANIZMORGANIZM
(za(załłooŜŜenia)enia)

1) twór naturalny

2) Ŝyje (rodzi si ę, rozwija, choruje, umiera)

3) składa si ę z układów

4) cel nadrz ędny - przetrwa ć i rozwija ć się

5) w stanie równowagi wewn ętrznej (homeostaza)

6) centrum zarz ądzające - mózg organizacji

7) konflikt stanem chorobowym

8) struktura jest dynamiczna

9) zmiany s ą przewidywalne (determinizm)

10) pozostaje w relacji z otoczeniem

11) ma zdolno ść przystosowawcz ą (adaptacja)



ORGANIZACJA ORGANIZACJA �������� ORGANIZMORGANIZM
(zalety i mankamenty modelu)(zalety i mankamenty modelu)

ZaletyZalety

� wyja śnia dynamik ę rozwoju
� zwraca uwag ę na relacje z otoczeniem
� adaptacja
� homeostaza
� sterowanie i regulacja
� zwraca uwag ę na patologie

WadyWady

� nadmierne akcentowanie determinizmu
� postrzeganie świata organizacji jako świata harmonii
� akcentowanie celów egzystencjalnych
� podkre ślanie negatywnej roli konfliktów



ORGANIZACJA ORGANIZACJA �������� GRAGRA
(za(załłooŜŜenia)enia)

1) członkowie organizacji - gracze

2) cele graczy ró Ŝne

3) gracze rywalizuj ą

4) reguły gry wzgl ędnie okre ślone

5) stawka w grze (władza, pieni ądze, przywileje itp.)

6) gracze realizuj ą swe polityki i strategie

7) gracze zawi ązują koalicje

8) konflikt interesów motorem rozwoju organizacji

9) stan organizacji - ryzyko, niepewno ść

10) gracze popełniaj ą błędy, ucz ą się

11) kompromis - sposób na zachowanie równowagi



ORGANIZACJA ORGANIZACJA �������� GRAGRA
(zalety i mankamenty modelu)(zalety i mankamenty modelu)

ZaletyZalety

� zwraca uwag ę na rol ę konfliktu w procesie zmian
� uwzgl ędnia ryzyko, niepewno ść

WadyWady

� przesadne akcentowanie pozytywnej roli konfliktu
� bezwzgl ędność (makiawelizm)
� trudno ść zrozumienia
� trudno ść zarządzania



ROLA METAFOR ORGANIZACYJNYCHROLA METAFOR ORGANIZACYJNYCH

PozytywnaPozytywna

� pomagaj ą opisa ć organizacj ę
� pomagaj ą zrozumie ć organizacj ę
� pomagaj ą działać w organizacji

NegatywnaNegatywna

� prowadz ą do nadmiernych uproszcze ń
� prowadz ą do bł ędnych wniosków i bł ędnych posuni ęć
� prowadz ą do sporów merytorycznych



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Które kierunki w nauce zarz ądzania operowały analogiami organizacji, jakimi?

2) Czy analogie organizacji s ą przydatne w teorii i praktyce? Uzasadnij odpowied ź.

3) Podaj przykłady trzech metafor organizacji ró Ŝnych od prezentowanych na 
wykładzie. Opisz jeden z nich.



11.CELE ORGANIZACYJNE11.CELE ORGANIZACYJNE11.CELE ORGANIZACYJNE



DEFINICJA CELUDEFINICJA CELU

Celem jest po Ŝądany stan rzeczy.

Organizacje to cało ści realizuj ące cele przekraczaj ące mo Ŝliwo ści 
jednego człowieka.



RODZAJE CELRODZAJE CEL ÓÓW ORGANIZACJIW ORGANIZACJI

CeleCele
organizacjiorganizacji

CeleCele
egzystencjalneegzystencjalne

CeleCele
menedmened ŜŜerskieerskie

CeleCele
statutowestatutowe



CELE STATUTOWECELE STATUTOWE

1) określają załoŜyciele organizacji

2) toŜsame z przedmiotem działania organizacji

3) zawarte w dokumencie zało Ŝycielskim organizacji (statucie)

4) sformułowane ogólnie, nie maj ą horyzontu czasowego ani wymiaru 



CELE MENEDCELE MENEDśśERSKIEERSKIE

1) określają zrządzający organizacj ą

2) uzaleŜnione od sytuacji i etapu rozwoju organizacji

3) zawarte w planach i programach działania organiza cji

4) sformułowane szczegółowo, maj ą określony horyzont czasowy i wymiar



CELE EGZYSTENCJALNECELE EGZYSTENCJALNE

1) związane z bytem organizacji

2) nigdzie nie sformalizowane



TYPOLOGIA CELTYPOLOGIA CEL ÓÓW ORGANIZACYJNYCHW ORGANIZACYJNYCH

1) ze wzgl ędu na szczebel zarz ądzania:
� cele całej organizacji
� cele jednostek organizacyjnych
� cele pionów organizacyjnych
� cele komórek organizacyjnych
� cele stanowisk organizacyjnych

2) ze wzgl ędu na realno ść:
� cele realne (osi ągalne)
� cele nierealne (nie osi ągalne)

3) ze wzgl ędu na stopie ń trudno ści:
� cele łatwe
� cele trudne

4) ze wzgl ędu na wymierno ść:
� cele wymierne (mierzalne) - ilo ściowe
� cele nie wymierne - jako ściowe

5) ze wzgl ędu na powtarzalno ść:
� cele powtarzalne (realizowane stale)
� cele niepowtarzalne (realizowane dora źnie)
� cele okresowe (realizowane co jaki ś czas)

6) ze wzgl ędu na wa Ŝność:
� cele główne
� cele drugorz ędne
� cele trzeciorz ędne
� itd.



FUNKCJE CELFUNKCJE CEL ÓÓW ORGANIZACYJNYCHW ORGANIZACYJNYCH

1) funkcja planistyczna - cele słu Ŝą planowaniu

2) funkcja organizacyjna - cele ukierunkowuj ą poczynania ludzi

3) funkcja motywacyjna - cele umo Ŝliwiaj ą motywowanie i konstruowanie 
efektywnych systemów motywowania

4) funkcja kontrolna - cele umo Ŝliwiaj ą ocenę i rozliczanie ludzi



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omów rodzaje celów organizacji i podaj po trzy pr zykłady?

2) Jakie bł ędy s ą najcz ęściej popełniane przy formułowaniu celów?



12.ZACHOWANIA NIEFORMALNE12.ZACHOWANIA NIEFORMALNE12.ZACHOWANIA NIEFORMALNE



SFERY ORGANIZACJISFERY ORGANIZACJI

SferySfery
organizacjiorganizacji

Sfera nieformalnaSfera nieformalnaSferaSfera
formalnaformalna

•struktura nieformalna

•zachowania nieformalne

•struktura formalna

•zachowania formalne



RODZAJE ZACHOWARODZAJE ZACHOWA ŃŃ NIEFORMALNYCHNIEFORMALNYCH

ZachowaniaZachowania
nieformalnenieformalne

Ze wzglZe wzgl ęędu du 
na podmiotna podmiot

Ze wzglZe wzgl ęędu du 
na cele organizacjina cele organizacji

Ze wzglZe wzgl ęędu nadu na
charaktercharakter

• sprzeczne z przepisami

• nie ujęte w przepisach • grupowe

• indywidualne

• negatywne

• pozytywne



GGŁŁÓÓWNE WNE ŹŹRRÓÓDDŁŁA ZACHOWAA ZACHOWAŃŃ NIEFORMALNYCHNIEFORMALNYCH

1) potrzeby ludzi

2) niezgodno ść celów organizacji i jej członków

3) techniczny brak mo Ŝliwo ści sformalizowania wszystkich zachowa ń ludzi

4) konflikt ról społecznych i organizacyjnych



KONFLIKT RKONFLIKT R ÓÓL SPOL SPOŁŁECZNYCH I ORGANIZACYJNYCHECZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Partia
polityczna Rodzina

Koledzy

Zakład
pracy

PracownikPracownik

pozycja

rola



ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (1)ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (1)

0 PF00 Max

oś wkładów

PF00- poziom formalnych oczekiwa ń organizacji
0 - zero wkładów
Max - maksimum wkładów



ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (2)ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (2)

0 PF00=ZF Max

ZF - zachowania formalne
ZNNK - zachowania nieformalne nie karane
ZNK - zachowania nieformalne karane
GTO - granica tolerancji organizacji
PK - pocz ątek kar

PKGTO

ZNK ZNNK

obszar
tolerancji
wzgl ędnej

obszar
tolerancji

bezwzgl ędnej

oś wkładów

tendencja do minimalizacji wkładów



ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (3)ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (3)

0 Max

PN - pocz ątek nagród
ZNNN - zachowania nieformalne nie nagradzane
ZNN - zachowania nieformalne nagradzane

PNPF00=ZF

ZNNN ZNN

bez nagród nagrody

oś wkładów

tendencja do maksymalizacji wkładów



GRUPA FORMALNA A GRUPA NIEFORMALNAGRUPA FORMALNA A GRUPA NIEFORMALNA

realizacja jakiej ś funkcji organizacji towarzyskie, kole Ŝeńskie itp.

słu Ŝbowa społeczna 

oficjalne, formalne nieoficjalne

Grupa formalnaGrupa formalnaCechaCecha Grupa nieformalnaGrupa nieformalna

celecele

hierarchiahierarchia

kanakana łły y 
informacyjneinformacyjne

przynaleprzynale ŜŜnonośćść
sformalizowana (umowa o prac ę, 
kontrakt)

niesformalizowana

podporzpodporz ąądd--
kowaniekowanie
czczłłonkonk óóww

dyscyplina słu Ŝbowa konformizm grupowy

normy normy 
zachowazachowa ńń

pisane (regulaminy, instrukcje) niepisane kodeksy post ępowania

sankcjesankcje słu Ŝbowe kole Ŝeńskie, towarzyskie



PRZYKPRZYKŁŁAD STRUKTURY NIEFORMALNEJAD STRUKTURY NIEFORMALNEJ
KOMKOMÓÓRKI ORGANIZACYJNEJ (SOCJOGRAM)RKI ORGANIZACYJNEJ (SOCJOGRAM)

4411

22

33

55

66

88

77

99

– kobieta

– męŜczyzna

– wybór 
dwustronny

– wybór 
jednostronny

– odrzucenie 
dwustronne

– odrzucenie 
jednostronne



TYPOLOGIA GRUP NIEFORMALNYCHTYPOLOGIA GRUP NIEFORMALNYCH

� ze względu na cel:
– ofensywne (atak) i defensywne (obrona)
– post ępowe (nowatorskie) i konserwatywne

� ze względu na skład:
– pionowe
– poziome
– mieszane

� ze względu na stosunek do organizacji:
– symbiotyczne (wspieraj ące organizacj ę)
– paso Ŝytnicze ( Ŝerujące na organizacji i jej członkach):

– kliki
– gangi



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omów formaln ą i nieformaln ą sfer ę istnienia i funkcjonowania organizacji.

2) Wyjaśnij istot ę, rodzaje i źródła zachowa ń nieformalnych.

3) Przedstaw mechanizmy zachowa ń nieformalnych indywidualnych.

4) Przedstaw cechy grupy nieformalnej i podaj typy g rup nieformalnych 
wyst ępujących w organizacjach.

5) Jakie zachowania nieformalne rodzaje celów organi zacji i podaj po trzy 
przykłady?

6) Jakie działania powinien podejmowa ć mened Ŝer wobec zachowa ń nieformalnych 
w firmie?



13.KULTURA ORGANIZACYJNA13.KULTURA ORGANIZACYJNA13.KULTURA ORGANIZACYJNA



POJPOJĘĘCIE KULTURYCIE KULTURY

Kultura to ogKultura to og óółł wytworwytwor óów materialnych i niematerialnych czw materialnych i niematerialnych cz łłowieka.owieka.

� poziomy analizy kultury:
− kultura jednostki
− kultura grupy
− kultura organizacji
− kultura narodowa
− kultura masowa

� organizacja stanowi amalgamat kulturowy - cz ęściowe zmieszanie i wzajemne 
przenikanie ró Ŝnych kultur w firmie:

− kultura robotnicza, kultura urz ędnicza, kultura mened Ŝerska 
− kultura kobieca, kultura m ęska
− itd.



MODEL KULTURY ORGANIZACYJNEJMODEL KULTURY ORGANIZACYJNEJ
(E. (E. ScheinSchein ))

ARTEFAKTYARTEFAKTY
(widoczne i u świadamiane,

ale wymagaj ące interpretacji)

NORMY i WARTONORMY i WARTOŚŚCICI
(częściowo widoczne,

częściowo u świadamiane)

ZAZAŁŁOOśśENIA PODSTAWOWEENIA PODSTAWOWE
(niewidoczne, nieu świadamiane)



ARTEFAKTY FIZYCZNEARTEFAKTY FIZYCZNE

�� produktyprodukty

�� architektura budynkarchitektura budynk óóww

�� architektura i wyposaarchitektura i wyposa ŜŜenie wnenie wn ęętrztrz

�� maszyny i urzmaszyny i urz ąądzeniadzenia

�� druki firmowedruki firmowe

�� folderyfoldery

�� uniformyuniformy

�� gazeta zakgazeta zak łładowaadowa

�� gadgadŜŜety reklamoweety reklamowe



ARTEFAKTY SYMBOLICZNEARTEFAKTY SYMBOLICZNE

�� znakiznaki

�� symbolesymbole

�� jjęęzykzyk

�� maksymymaksymy

�� anegdotyanegdoty

�� legendylegendy

�� tematy tabutematy tabu



ARTEFAKTY BEHAWIORALNEARTEFAKTY BEHAWIORALNE

�� tradycjetradycje

�� zwyczajezwyczaje

�� obyczajeobyczaje

�� ceremonie ceremonie 

�� rytuarytua łły y 

�� obrzobrz ęędy dy 



NORMY KULTUROWENORMY KULTUROWE

Normy to obowiNormy to obowi ąązujzująące w organizacji nakazy i zakazy dotyczce w organizacji nakazy i zakazy dotycz ąące zachowace zachowa ńń. . 
ZZłłamanie normy naraamanie normy nara ŜŜa sprawca sprawc ęę na rna r óóŜŜne sankcje (nieprzyjemnone sankcje (nieprzyjemno śści).ci).

Rodzaje norm:Rodzaje norm:

a) ze względu na kierunek:
� nakaz - wymóg okre ślonego zachowania si ę
� zakaz - wymóg powstrzymania si ę od okre ślonego zachowania

b) ze wzgl ędu na sposób upowszechnienia:
� normy pisane
� normy nie pisane

c) ze wzgl ędu na charakter sankcji:
� normy prawne
� normy obyczajowe



WZORY KULTUROWEWZORY KULTUROWE

WzWzóór kulturowy to zespr kulturowy to zesp óółł cech i zachowacech i zachowa ńń ocenianych przez danocenianych przez dan ąą
spospo łłecznoeczno śćść pozytywnie, wartych napozytywnie, wartych na śśladowania.ladowania.

Etos Etos –– charakterystyczny dla danej grupy zespcharakterystyczny dla danej grupy zesp óółł reguregu łł obyczajowoobyczajowo --
moralnych, camoralnych, ca łłoośściowy wzciowy wz óór stylu r stylu ŜŜycia.ycia.



WARTOWARTOŚŚCI KULTUROWECI KULTUROWE

WartoWarto śściciąą kulturowkulturow ąą jest wszystko to, co jest korzystne i pojest wszystko to, co jest korzystne i po ŜąŜądane przez dane przez 
ludzi.ludzi.

� system warto ści – układ warto ści charakterystycznych dla jednostki lub grupy

� hierarchia warto ści – układ warto ści ze wzgl ędu na stopie ń poŜądania

� rodzaje warto ści:
− warto ści indywidualne, warto ści grupowe
− warto ści akceptowane, warto ści deklarowane, warto ści przestrzegane



ZAZAŁŁOOśśENIA PODSTAWOWEENIA PODSTAWOWE
(dominuj(dominuj ąące poglce pogl ąądy, przekonania dy, przekonania śświatopoglwiatopogl ąądowe dowe 

czczłłonkonk óów organizacji na pewne sprawy)w organizacji na pewne sprawy)

� załoŜenia dotycz ące otoczenia organizacji

� załoŜenia dotycz ące natury człowieka

� załoŜenia dotycz ące stosunków mi ędzyludzkich

� inne



TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (1)TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (1)

� ze względu na wyrazisto ść:
− kultura silna
− kultura słaba

� ze względu na stosunek do tradycji, post ępu, zmian:
− kultura konserwatywna (zachowawcza)
− kultura post ępowa (nowatorska)

� ze względu na stosunek do otoczenia:
− kultura introwertyczna (zamkni ęta)
− kultura ekstrawertyczna (otwarta)

� ze względu na typ działalno ści:
− kultura urz ędnicza 
− kultura przemysłowa



TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (2)TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (2)

� ze względu na dominuj ące cechy:
− kultura m ęska (agresywna, z tendencj ą do dominacji, rywalizacji)
− kultura kobieca (łagodna, uległa, z tendencj ą do współpracy)

� ze względu na skład członków:
− kultura elitarna
− kultura egalitarna

� ze względu na orientacj ę na warto ści:
− kultura pracy
− kultura pieni ądza
− kultura władzy
− kultura zhumanizowana



TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (3)TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (3)

� ze względu na preferowany sposób działania ludzi (praca, de cyzje, 
odpowiedzialno ść):

− kultura indywidualistyczna (jednostka, rywalizacja)
− kultura kolektywistyczna (zespół, współpraca)

� ze względu na stosowane metody oddziaływania na ludzi:
− kultura strachu (kary, zagro Ŝenie, niepewno ść)
− kultura spokoju (nagrody, pewno ść)

� ze względu na oceny ludzi:
− kultura pozytywna (akceptowana)
− kultura negatywna (nie akceptowana)



FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJFUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Funkcje wewnFunkcje wewn ęętrzne trzne –– wpwp łływ kultury na funkcjonowanie organizacjiyw kultury na funkcjonowanie organizacji

�� funkcja integrujfunkcja integruj ąącaca
�� funkcja informacyjnafunkcja informacyjna
�� funkcja wychowawczafunkcja wychowawcza
�� funkcja produkcyjnafunkcja produkcyjna

Funkcje zewnFunkcje zewn ęętrzne trzne –– wpwp łływ kultury na relacje organizacji z otoczeniemyw kultury na relacje organizacji z otoczeniem

�� funkcja identyfikujfunkcja identyfikuj ąącaca
�� funkcja marketingowafunkcja marketingowa
�� funkcja spofunkcja spo łłecznaeczna



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Scharakteryzuj model kultury organizacyjnej E.Sch eina.

2) Omów kultur ę organizacyjn ą wybranej organizacji.

3) Jakie znaczenie ma kultura dla organizacji?



14.TECHNIKA14.TECHNIKA14.TECHNIKA



TECHNIKATECHNIKA

Technika stanowi caTechnika stanowi ca łłoksztaokszta łł t t śśrodkrodk óów i czynnow i czynno śści wchodzci wchodz ąących w skcych w sk łład ad 
dziadzia łłania ludzi.ania ludzi.



ŚŚRODKI DZIARODKI DZIAŁŁANIAANIA

Środki działania obejmuj ą:

� przedmioty pracy 

� środki pracy 



GENERACJE TECHNIKIGENERACJE TECHNIKI

1) technika r ęczna     

2) technika maszynowa

3) technika automatyczna

4) technika zrobotyzowana

5) technika informatyczna



METODY DZIAMETODY DZIAŁŁANIAANIA

MetodMetod ąą dziadzia łłania jest ania jest śświadomie i konsekwentnie (systematycznie) wiadomie i konsekwentnie (systematycznie) 
stosowany sposstosowany spos óób postb post ęępowania dla osipowania dla osi ąągnigni ęęcia okrecia okre śślonego celu.lonego celu.

Metody działania obejmuj ą:

� zasady

� reguły

� sposoby

� schematy 

� procedury

� algorytmy



CYKL DZIACYKL DZIA ŁŁANIA ZORGANIZOWANEGOANIA ZORGANIZOWANEGO
(H. (H. LeLe ChatelierChatelier ))

Oceń realizacj ę celu

Sformułuj cel

Zaplanuj realizacj ę celu

Zrealizuj cel

Przygotuj realizacj ę celu

tptp poczpocz ąątek dziatek dzia łłaniaania

tktk koniec dziakoniec dzia łłaniaania



UNIWERSALNE ZASADY DZIAUNIWERSALNE ZASADY DZIA ŁŁANIA (1)ANIA (1)

� Etap formułowania celu:
− zasada dost ępności celu
− zasada koniecznej ogólno ści i szczegółowo ści celu
− zasada zrozumiało ści celu
− zasada wyodr ębnienia celu głównego i celów ubocznych

� Etap planowania realizacji celu:
− zasada rozpoznania stosowanych w praktyce sposobów realizacji danego 

celu
− zasada okre ślania warunków, środków i wykonawców celu
− zasada okre ślania czynno ści cz ąstkowych i etapowych realizacji celów
− zasada budowy harmonogramu realizacji celu

� Etap przygotowania realizacji celu:
− zasada pozyskania formalnego i faktycznego środków
− zasada pozyskania formalnego i faktycznego ludzi
− zasada stworzenia struktury organizacyjnej do reali zacji celu



UNIWERSALNE ZASADY DZIAUNIWERSALNE ZASADY DZIA ŁŁANIA (2)ANIA (2)

� Etap realizacji celu:
− zasada post ępowania zgodnie z planem
− zasada stałego dostosowywania planu do przebiegu re alizacji celu
− zasada bie Ŝącej oceny post ępów realizacji celu
− zasada podtrzymywania gotowo ści ludzi i środków

� Etap oceny realizacji celu:
− zasada porównania wyniku ko ńcowego z zamierzonym
− zasada poszukiwania przyczyny niesprawno ści



POJPOJĘĘCIE DZIACIE DZIAŁŁANIA I SPRAWNOANIA I SPRAWNO ŚŚCI DZIACI DZIAŁŁANIAANIA

DziaDziałłanie to celowe zachowanie sianie to celowe zachowanie si ęę czczłłowieka (ludzi).owieka (ludzi).

DziaDziałłanie jest sprawne, jeanie jest sprawne, je ŜŜeli odznacza sieli odznacza si ęę szeregiem cech pozytywnie ocenianych, tj. szeregiem cech pozytywnie ocenianych, tj. 
walorwalor óów sprawnow sprawno śściowych.ciowych.

� Sprawno ść w sensie syntetycznym

� Sprawno ść w sensie uniwersalnym



GGŁŁÓÓWNE WALORY SPRAWNEGO DZIAWNE WALORY SPRAWNEGO DZIA ŁŁANIAANIA

� skuteczno ść – miara stopnia realizacji celu
− działania skuteczne
− działania cz ęściowo skuteczne
− działania nieskuteczne
− działania przeciwskuteczne
− działania nadskuteczne

� korzystno ść – róŜnica pomi ędzy wynikiem ( W) z działania a kosztami na jego 
realizacj ę (K)

W – K > 0  korzystne 
W – K = 0  obojętne
W – K < 0  niekorzystne

� ekonomiczno ść – stosunek pomi ędzy wynikiem (W) z działania a kosztami na jego 
realizacj ę (K)

ekonomiczne

oboj ętne

nieekonomiczne

1  
K
W >

1  
K
W =

1  
K
W <



INNE WALORY SPRAWNEGO DZIAINNE WALORY SPRAWNEGO DZIA ŁŁANIAANIA

�� prostotaprostota

�� energicznoenergiczno śćść

�� czystoczysto śćść

�� udatnoudatno śćść

�� dokdok łładnoadno śćść

�� niezawodnoniezawodno śćść



GGŁŁÓÓWNE WYTYCZNE SPRAWNEGO DZIAWNE WYTYCZNE SPRAWNEGO DZIAŁŁANIAANIA

�� Specjalizacja Specjalizacja 

�� Uniwersalizacja Uniwersalizacja 

�� Aktywizacja Aktywizacja 

�� Ograniczanie dziaOgraniczanie dzia łłania:ania:
−− potencjalizacja potencjalizacja 
−− machinalizacjamachinalizacja
−− instrumentalizacja instrumentalizacja 
−− inwigilacja czystainwigilacja czysta

�� Kunktacja Kunktacja 

�� Antycypacja Antycypacja 



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij poj ęcie techniki i metody.

2) Scharakteryzuj generacje techniki i omów ich wpły w na działanie ludzi oraz 
struktury organizacyjne.

3) Przedstaw przykład działania racjonalnego posługu jąc si ę modelem cyklu 
działania zorganizowanego H.Le Chatelier’a.

4) Wymień i obja śnij główne walory sprawnego działania.

5) Wymień i obja śnij główne wytyczne sprawnego działania.



15.STRUKTURA ORGANIZACYJNA15.STRUKTURA ORGANIZACYJNA15.STRUKTURA ORGANIZACYJNA



DEFINICJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJDEFINICJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

Struktura (w sensie ogStruktura (w sensie og óólnym) to uklnym) to uk łład elementad element óów w jakiejw w jakiej śś cacałłoośści. ci. 
Obejmuje ona elementy tej caObejmuje ona elementy tej ca łłoośści i powici i powi ąązania pomizania pomi ęędzy nimi.dzy nimi.

Struktura organizacyjna obejmuje elementy skStruktura organizacyjna obejmuje elementy sk łładowe organizacji i adowe organizacji i 
powipowi ąązania pomizania pomi ęędzy nimi.dzy nimi.



ELEMENTY SKELEMENTY SK ŁŁADOWE ORGANIZACJIADOWE ORGANIZACJI

� stanowisko organizacyjne:
− kierownicze, sztabowe, wykonawcze
− jednoosobowe a wieloosobowe 

� komórka organizacyjna

� jednostka organizacyjna



WIWIĘĘZI ORGANIZACYJNEZI ORGANIZACYJNE

WiWięęzi organizacyjne to relacje (powizi organizacyjne to relacje (powi ąązania, zalezania, zale ŜŜnonośści) pomici) pomi ęędzy dzy 
elementami organizacji (stanowiskami, komelementami organizacji (stanowiskami, kom óórkami i jednostkami rkami i jednostkami 
organizacyjnymi).organizacyjnymi).

Typowe wiTypowe wi ęęzi w organizacjizi w organizacji

1) więzi hierarchiczne  

2) więzi funkcjonalne

3) więzi sztabowe

4) więzi kooperacyjne (technologiczne)

5) więzi informacyjne



WYMIARY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJWYMIARY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

1) Konfiguracja

2) Specjalizacja

3) Centralizacja

4) Standaryzacja

5) Formalizacja



KONFIGURACJAKONFIGURACJA

Konfiguracja to stopieKonfiguracja to stopie ńń rozbudowy struktury organizacyjnej w pionie i rozbudowy struktury organizacyjnej w pionie i 
poziomie.poziomie.



KONFIGURACJA PIONOWA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJKONFIGURACJA PIONOWA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
(Spi(Spięętrzenie kierownictwa)trzenie kierownictwa)

KIEROWNIK ODDZIAŁU 
OBRABIAREK NUMERYCZNYCH

DYREKTOR NACZELNY

Z-ca DYREKTORA ds. 
PRODUKCJI

KIEROWNIK ZAKŁADU „A”

KIEROWNIK WYDZIAŁU 
MECHANICZNEGO

SZEF PRODUKCJI

MISTRZ

BRYGADZISTA

Szczeble
zarządzania



KONFIGURACJA POZIOMA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KONFIGURACJA POZIOMA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 
(sp(sp łłaszczenie struktury organizacyjnej)aszczenie struktury organizacyjnej)

Z-ca Dyrektora
ds. Produkcji

Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych

Z-ca Dyrektora
ds. Handlowych

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

Z-ca Dyrektora
ds. Personalnych

DYREKTOR NACZELNY



ROZPIROZPIĘĘTOTOŚĆŚĆ I ZASII ZASIĘĘG KIEROWANIAG KIEROWANIA

�� RozpiRozpi ęętotośćść kierowaniakierowania – liczba podwładnych bezpo średnio podległych 
kierownikowi

�� ZasiZasięęg kierowaniag kierowania – liczba podwładnych podległych kierownikowi bezpo średnio i 
pośrednio

KN

K22 K23K21 K31 K32K11 K12

3
36

K1
2
9 K2

3
12 K3

2
12

5
5

2
2

4
4

2
2

3
3

5
5

5
5



DEPARTAMENTACJA A DYWIZJONALIZACJADEPARTAMENTACJA A DYWIZJONALIZACJA

DEPARTAMENTACJA = proces grupowania stanowisk i komDEPARTAMENTACJA = proces grupowania stanowisk i kom óórek rek 
organizacyjnych w wiorganizacyjnych w wi ęększe caksze ca łłoośści wedci wed łług kryterium funkcjiug kryterium funkcji

DYWIZJONALIZACJA = proces grupowania stanowisk i ko mDYWIZJONALIZACJA = proces grupowania stanowisk i ko móórek rek 
organizacyjnych w wiorganizacyjnych w wi ęększe caksze ca łłoośści wedci wed łług innych kryteriug innych kryteri óóww

Typowe kryteria Typowe kryteria dywizjonalizacjidywizjonalizacji ::

� wyrób
� rynek geograficzny
� etap procesu
� rodzaj klientów



DEPARTAMENTACJADEPARTAMENTACJA

Z-ca Dyrektora
ds. Produkcji

Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych

Z-ca Dyrektora
ds. Handlowych

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

Z-ca Dyrektora
ds. Personalnych

DYREKTOR NACZELNY



STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSISTRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSI ĘĘBIORSTWABIORSTWA
((dywizjonalizacjadywizjonalizacja wedwed łług wyrobu)ug wyrobu)

Z-ca Dyrektora ds.
Produkcji Pieczywa

Z-ca Dyrektora ds.
Produkcji W ędlin

Z-ca Dyrektora ds.
Produkcji Sałatek

DYREKTOR NACZELNY



STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSISTRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSI ĘĘBIORSTWABIORSTWA
((dywizjonalizacjadywizjonalizacja wedwed łług rynku geograficznego)ug rynku geograficznego)

Z-ca Dyrektora
na Polsk ę Centraln ą

Z-ca Dyrektora
na Polsk ę Płn.

i Zachodni ą

Z-ca Dyrektora
na Polsk ę Płd.
i Wschodni ą

DYREKTOR NACZELNY



STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSISTRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSI ĘĘBIORSTWABIORSTWA
((dywizjonalizacjadywizjonalizacja wedwed łług etapu procesu technologicznego)ug etapu procesu technologicznego)

Z-ca Dyrektora
ds. Produkcji

Roślinnej

Z-ca Dyrektora
ds. Produkcji

Zwierz ęcej

Z-ca Dyrektora
ds. Produkcji

Mięsa i Wędlin

DYREKTOR NACZELNY



STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSISTRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSI ĘĘBIORSTWABIORSTWA
((dywizjonalizacjadywizjonalizacja wedwed łług rodzaju klientug rodzaju klient óów)w)

Z-ca Dyrektora
ds. Klientów

Indywidualnych

Z-ca Dyrektora
ds. Klientów

Instytucjonalnych

Z-ca Dyrektora
ds. Klientów

Zagranicznych

DYREKTOR NACZELNY



SPECJALIZACJASPECJALIZACJA

Specjalizacja to stopieSpecjalizacja to stopie ńń zzłłooŜŜonoono śści i zakres rci i zakres r óóŜŜnorodnonorodno śści zadaci zada ńń
realizowanych przez poszczegrealizowanych przez poszczeg óólne elementy sklne elementy sk łładowe organizacji adowe organizacji 
(stanowiska, kom(stanowiska, kom óórki itd.).rki itd.).



CENTRALIZACJACENTRALIZACJA

Centralizacja to stopieCentralizacja to stopie ńń skupienia wskupienia w łładzy na najwyadzy na najwy ŜŜszym szczeblu.szym szczeblu.



STANDARYZACJASTANDARYZACJA

Standaryzacja to stopieStandaryzacja to stopie ńń typowotypowo śści dziaci dzia łłaańń, procedur, rozwi, procedur, rozwi ąązazańń
organizacyjnych.organizacyjnych.



FORMALIZACJAFORMALIZACJA

Formalizacja to stopieFormalizacja to stopie ńń ujujęęcia struktury organizacyjnej w ramy przepiscia struktury organizacyjnej w ramy przepis óów.w.



DETERMINANTY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJDETERMINANTY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

a)a) determinanty wewndeterminanty wewn ęętrzne:trzne:
� przedmiot działania
� etap rozwoju organizacji
� technika i technologia
� liczba i kwalifikacje ludzi
� działania nieformalne

b)b) determinanty zewndeterminanty zewn ęętrzne:trzne:
� koniunktura gospodarcza
� pozycja na rynku (siła konkurencji)
� odległo ść od źródeł zaopatrzenia
� odległo ść od rynku docelowego
� zakres kooperacji biernej i czynnej
� przepisy prawa



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omów elementy składowe organizacji.

2) Wyjaśnij poj ęcie wi ęzi organizacyjnych i podaj ich przykłady.

3) Czy si ę róŜni konfiguracja pionowa od poziomej konfiguracji st ruktury 
organizacyjnej?

4) Podaj miary centralizacji, specjalizacji, standar yzacji i formalizacji.

5) Scharakteryzuj determinanty wewn ętrzne dowolnej struktury organizacyjnej.

6) Scharakteryzuj determinanty zewn ętrzne dowolnej struktury organizacyjnej.



16.OTOCZENIE ORGANIZACJI16.OTOCZENIE ORGANIZACJI16.OTOCZENIE ORGANIZACJI



ORGANIZACJA A OTOCZENIEORGANIZACJA A OTOCZENIE

Otoczenie to wszystko, co nie nale Ŝy do organizacji, a pozostaje z ni ą w jakich ś
relacjach.

OTOCZENIEOTOCZENIE

ORGANIZACJAORGANIZACJA



STRUKTURA OTOCZENIA ORGANIZACJISTRUKTURA OTOCZENIA ORGANIZACJI

− otoczenie „bli Ŝsze” (mikrootoczenie) – inne organizacje
− otoczenie „dalsze” (makrootoczenie) – uwarunkowania n atury ogólnej

OTOCZENIE DALSZE

OTOCZENIE „BLI śSZE”

ORGANIZACJAORGANIZACJA

− oddziaływania
wzajemne (relacje)



ELEMENTY OTOCZENIA BLIELEMENTY OTOCZENIA BLI śśSZEGOSZEGO

� dostawcy 

� odbiorcy

� konkurenci

� partnerzy

� społeczno ść lokalna

� inne: urz ędy publiczne, aparat kontroli, aparat skarbowy, s ądowy itp.)



INTERESARIUSZEINTERESARIUSZE

InteresariuszeInteresariusze ((stakeholdersstakeholders )) - osoby i grupy z organizacji i jej otoczenia 
zainteresowane bezpo średnio i po średnio działalno ścią organizacji

a) interesariusze wewn ętrzni:
− właściciele
− pracownicy

b) interesariusze zewn ętrzni:
− dostawcy
− odbiorcy
− konkurenci
− partnerzy
− inni



ELEMENTY OTOCZENIA DALSZEGOELEMENTY OTOCZENIA DALSZEGO

� uwarunkowania ekonomiczne

� uwarunkowania demograficzne 

� uwarunkowania prawne

� uwarunkowania polityczne

� uwarunkowania techniczne

� uwarunkowania kulturowe

� uwarunkowania środowiskowe



RODZAJE OTOCZENIA ORGANIZACJIRODZAJE OTOCZENIA ORGANIZACJI

� otoczenie proste a otoczenie zło Ŝone

� otoczenie stabilne (statyczne) a otoczenie burzliwe  (dynamiczne)

� otoczenie zmienne w sposób przewidywalny a otoczeni e zmienne w sposób 
nieprzewidywalny

� otoczenie przyjazne (wi ęcej szans) a otoczenie wrogie (wi ęcej zagro Ŝeń)



MEGATRENDYMEGATRENDY

MegatrendyMegatrendy –– trendy ogtrendy og óólnolno śświatowewiatowe

� Megatrendy gospodarcze

� Megatrendy polityczne

� Megatrendy społeczne

� Megatrendy w nauce i technice

� Megatrendy w ekosystemie



MEGATRENDY POLITYCZNEMEGATRENDY POLITYCZNE

� upadek systemu dwubiegunowego (kapitalizm – komunizm )

� globalizacja a regionalizacja

� podział polityczny świata na Wschód i Zachód

� liczne lokalne konflikty

� zagro Ŝenie terroryzmem mi ędzynarodowym



MEGATRENDY GOSPODARCZEMEGATRENDY GOSPODARCZE

� globalizacja a regionalizacja

� podział gospodarczy świata (Północ i Południe)

� rozwój wielkich korporacji mi ędzynarodowych

� dynamiczny rozwój sfery usług

� niskie tempo rozwoju przemysłu

� nadprodukcja w rolnictwie krajów rozwini ętych



MEGATRENDY SPOMEGATRENDY SPOŁŁECZNEECZNE

� umiędzynarodowienie kultury, nauki, sztuki

� przenikanie kultur

� wzrost poziomu Ŝycia, wykształcenia, poprawa stanu zdrowia, wydłu Ŝenie Ŝycia

� szybki wzrost ludno ści w krajach ubogich (bomba demograficzna)

� ujemny przyrost naturalny w krajach rozwini ętych

� migracje i rozwój turystyki mi ędzynarodowej

� dłu Ŝszy czas wolny

� załamanie systemu warto ści (nihilizm)

� rozwój patologii społecznych



MEGATRENDY W NAUCE I TECHNICEMEGATRENDY W NAUCE I TECHNICE

� rozwój informatyzacji

� rozwój telekomunikacji

� rozwój biotechnologii (genetyka)

� nowe materiały, nowe źródła energii, nowe technologie



MEGATRENDY W EKOSYSTEMIEMEGATRENDY W EKOSYSTEMIE

� wzrost zanieczyszczenia (bomba ekologiczna)

� wymieranie gatunków zwierz ąt i ro ślin

� wyczerpywanie si ę złóŜ i zasobów przyrody (surowce, woda)

� inne zagro Ŝenia: dziura ozonowa, ocieplenie klimatu



GLOBALIZACJAGLOBALIZACJA

Globalizacja to Globalizacja to ŜŜywioywio łłowy proces polegajowy proces polegaj ąący na umicy na umi ęędzynarodawianiu sidzynarodawianiu si ęę
stosunkstosunk óów politycznych, gospodarczych i spow politycznych, gospodarczych i spo łłecznych.ecznych.

Przejawy globalizacji gospodarczej:Przejawy globalizacji gospodarczej:

� umiędzynarodowienie rynków

� umiędzynarodowienie firm (rozwój korporacji mi ędzynarodowych i 
ponadnarodowych)

� umiędzynarodowienie czynników produkcji (kapitał, techn ologia, siła robocza, 
zasoby naturalne)

� umiędzynarodowienie metod organizacji i zarz ądzania

� rozwój instytucji gospodarki światowej 

� rozwój globalnych produktów (napoje, kosmetyki, szy bkie dania itp.)

� rozwój mi ędzynarodowej integracji gospodarczej



KORZYKORZYŚŚCI Z GLOBALIZACJICI Z GLOBALIZACJI

� dla korporacji mi ędzynarodowych:
− nieograniczone mo Ŝliwo ści ekspansji

� dla bogatych pa ństw:
− przyspieszenie wzrostu gospodarczego
− nowe rynki zbytu
− nowe miejsca taniej produkcji

� dla biednych pa ństw:
− przyspieszenie rozwoju gospodarczego (zmniejszenie dystansu do krajów 

rozwini ętych)
− moŜliwo ść korzystania z najnowszych rozwi ązań technologicznych i 

organizacyjnych
− podniesienie stopy Ŝyciowej ludno ści



ZAGROZAGROśśENIA WYNIKAJENIA WYNIKAJ ĄĄCE Z GLOBALIZACJICE Z GLOBALIZACJI

� dla bogatych pa ństw:
− osłabienie władzy pa ństwowej na rzecz kapitałowych centrów decyzyjnych
− odpływ miejsc pracy do krajów słabo rozwini ętych
− gro źba bezrobocia
− obni Ŝenie wpływów bud Ŝetowych z podatków

� dla biednych pa ństw:
− uzaleŜnienie od grup kapitałowych i korporacji (nowy kolo nializm)
− rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych
− zanieczyszczenie środowiska
− gro źba bezrobocia



CZYNNIKI SPRZYJAJCZYNNIKI SPRZYJAJ ĄĄCE GLOBALIZACJI W GOSPODARCECE GLOBALIZACJI W GOSPODARCE

� znoszenie ogranicze ń przestrzennych, narodowych, kulturowych, prawnych d la 
działalno ści gospodarczej w skali światowej

� zanik barier politycznych
� rozwój telekomunikacji
� rozwój informatyzacji (internet)
� rozwój mediów transportu
� rozwój bezpo średnich inwestycji zagranicznych
� wzrost pot ęgi korporacji mi ędzynarodowych – koncentracja kapitału
� liberalizacja:

− handlu
− przepływów kapitałowych
− transferu technologii
− transferu siły roboczej



CZYNNIKI UTRUDNIAJCZYNNIKI UTRUDNIAJ ĄĄCE GLOBALIZACJCE GLOBALIZACJ ĘĘ W GOSPODARCEW GOSPODARCE

� bariery kulturowe
� protekcjonizm pa ństwowy
� izolacjonizm pa ństwowy
� restrykcyjna polityka imigracyjna
� działania przeciwników (antyglobalistów):

− związki zawodowe (zagro Ŝenie miejsc pracy, bezrobocie)
− organizacje ekologiczne (rabunkowa eksploatacja zas obów naturalnych, 

zanieczyszczenie środowiska)
− organizacje obrony praw człowieka (globalizacja = n owy kolonializm)
− organizacje ochrony konsumentów (walka z monopolami )
− drobni rolnicy i farmerzy (utrata dochodów, subwenc ji państwowych)
− izolacjoni ści (ortodoksyjni komuni ści, fundamentali ści religijni) – ch ęć

zmiany lub utrzymania stosunków społecznych
− religijna prawica (globalizacja niszczy rodzin ę, kultur ę, laicyzuje 

społecze ństwo)



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omów struktur ę otoczenia organizacji.

2) Scharakteryzuj otoczenie wybranej organizacji.

3) Przedstaw przykłady relacji zachodz ących pomi ędzy organizacj ą a jej otoczeniem.

4) Przedstaw wa Ŝniejsze współczesne megatrendy.

5) Wyjaśnij istot ę i omów przejawy procesu globalizacji.

6) Jakie s ą przyczyny i skutki globalizacji?

7) Co sprzyja, a co utrudnia globalizacj ę w gospodarce?



CZĘŚĆ III
FUNKCJE ZARZĄDZANIA

CZCZĘŚĆĘŚĆ IIIIII
FUNKCJE ZARZFUNKCJE ZARZĄĄDZANIADZANIA



17.ISTOTA ZARZĄDZANIA17.ISTOTA ZARZ17.ISTOTA ZARZĄĄDZANIADZANIA



DEFINICJE ZARZDEFINICJE ZARZĄĄDZANIADZANIA

R.W.GriffinR.W.Griffin - zarządzanie to „...zestaw działa ń (obejmuj ący planowanie i 
podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie lud źmi, i 
kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, 
rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągni ęcia celów 
organizacji w sposób sprawny i skuteczny”.

J.A.F.StonerJ.A.F.Stoner , , R.E.FreemanR.E.Freeman , , D.R.GilbertD.R.Gilbert - zarządzanie to „...proces planowania, 
organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy c złonków organizacji oraz 
wykorzystywania wszelkich dost ępnych zasobów organizacji do osi ągnięcia jej 
celów”.

R.L.BittelR.L.Bittel - „zarz ądzanie jest procesem uzyskiwania, rozmieszczania i stosowania 
wielu ró Ŝnorodnych istotnych zasobów dla osi ągania celów organizacji”.

red. red. A.KoA.Ko źźmimińńskiski , , W.PiotrowskiW.Piotrowski - zarządzanie to
„...1) swego rodzaju „w ędrówka przez chaos”, której istot ą jest panowanie nad 
róŜnorodno ścią i przekształcanie potencjalnego konfliktu we współp racę;
2) konstruowanie rzeczywisto ści z dost ępnych zarz ądzającemu elementów: 
pomysłów, ludzi i relacji mi ędzy nimi, instytucji formalno-prawnych, środków 
materialnych (maszyn, urz ądzeń, budynków, materiałów, wyrobów gotowych itp. i 
pieni ęŜnych, a tak Ŝe praw do dysponowania nimi”.



ZASOBY ORGANIZACJIZASOBY ORGANIZACJI

Grunty, budynki, budowle, maszyny, 
urządzenia, środki transportu, wyposa Ŝenie, 
materiały, surowce

Ludzie wraz z ich kompetencjami do 
realizacji zada ń

Pieni ądze i ekwiwalenty pieni ędzy

ZasobyZasoby OkreOkreśślenielenie

Zasoby rzeczoweZasoby rzeczowe

Zasoby ludzkieZasoby ludzkie

Zasoby finansoweZasoby finansowe

Zasoby informacyjneZasoby informacyjne Informacja, wiedza, technologia



FUNKCJE ZARZFUNKCJE ZARZ ĄĄDZANIADZANIA

Formułowanie celów i okre ślanie sposobów 
ich realizacji

Dokonywanie wyboru celów, sposobów i 
środków działania

Tworzenie i zmienianie struktur 
organizacyjnych

Funkcja zarzFunkcja zarz ąądzaniadzania DefinicjaDefinicja

PlanowaniePlanowanie

DecydowanieDecydowanie

OrganizowanieOrganizowanie

KierowanieKierowanie
Oddziaływanie na ludzi, pobudzanie ich do 
działania

KontrolowanieKontrolowanie
Badanie i ocena działania ludzi i przebiegu 
procesów



ZARZZARZĄĄDZANIE A ZASOBY ORGANIZACJIDZANIE A ZASOBY ORGANIZACJI

DecydowanieDecydowanie

Zasoby rzeczoweZasoby rzeczowe

Zasoby ludzkieZasoby ludzkie

Zasoby finansoweZasoby finansowe

Zasoby informacyjneZasoby informacyjne

OrganizowanieOrganizowanie
KierowanieKierowanie
(utrzymanie(utrzymanie
gotowogotowo śści)ci)

KontrolowanieKontrolowanie

ZasobyZasoby

FunkcjeFunkcje
zarzzarząądzaniadzania

PlanowaniePlanowanie



PROCES ZARZPROCES ZARZĄĄDZANIADZANIA

zasoby rzeczowe

zasoby ludzkie

zasoby finansowe

zasoby informacyjne

Zarządzanie:
� planowanie
� organizowanie
� decydowanie
� kierowanie
� kontrolowanie

Cele organizacji

ZarzZarząądzanie to proces racjonalnego stosowania zasobdzanie to proces racjonalnego stosowania zasob óów do realizacji celw do realizacji cel óów w 
organizacjiorganizacji



MENEDMENEDśśERER

MenedMened ŜŜer (kierownik) er (kierownik) -- osoba zarzosoba zarz ąądzajdzająąca organizacjca organizacj ąą lub jej czlub jej cz ęśęściciąą

Cechy mened Ŝera:

1) dysponuje zasobami

2) wykonuje funkcje zarz ądzania

3) zarządza osobi ście w imieniu wła ściciela organizacji

4) jest pracownikiem najemnym

5) jest profesjonalist ą



POTRZEBA PROFESJONALNEGO ZARZPOTRZEBA PROFESJONALNEGO ZARZ ĄĄDZANIA DZANIA 

1) nie wszyscy wła ściciele organizacji mog ą zarządzać

2) nie wszyscy wła ściciele organizacji potrafi ą zarządzać

3) nie wszyscy wła ściciele organizacji chc ą zarządzać



REWOLUCJA MENEDREWOLUCJA MENED śśERERÓÓWW

� „rewolucja mened Ŝerów” (termin wprowadził w 1947 r. J.Burnham) - koncep cja, 
według której mened Ŝerowie to nowa klasa społeczna o du Ŝej władzy

� przesłanki:
− świat zdominowały wielkie spółki akcyjne (korporacje ) 
− korporacjami zarz ądzają profesjonalni mened Ŝerowie
− właściciele kreuj ą (wybieraj ą) i nadzoruj ą działanie mened Ŝerów
− mened Ŝerowie korporacji s ą dysponentami ogromnych środków (kapitałów) i 

podejmuj ą decyzje o kluczowym znaczeniu dla świata



KLASYFIKACJA MENEDKLASYFIKACJA MENED śśERERÓÓWW

1) według przedmiotu zarz ądzania:
− mened Ŝerowie od organizacji
− mened Ŝerowie od przedsi ęwzięć

2) według specjalno ści:
− mened Ŝerowie ogólni
− mened Ŝerowie specjali ści

• mened Ŝerowie od funkcji sztabowych
• mened Ŝerowie od funkcji podstawowych
• mened Ŝerowie od funkcji pomocniczych

3) według miejsca w hierarchii:
− mened Ŝerowie naczelni
− mened Ŝerowie średnich szczebli zarz ądzania
− mened Ŝerowie ni Ŝszych szczebli zarz ądzania



MENEDMENEDśśEROWIE WEDEROWIE WEDŁŁUG MIEJSCA W HIERARCHIIUG MIEJSCA W HIERARCHII

KNKN

KK22

K21 K22

KK11

K11 K12

mened Ŝer naczelny

W111 W112 W121 W122 W211 W212 W221 W222

mened Ŝerowie średnich
szczebli zarz ądzania

mened Ŝerowie ni Ŝszych
szczebli zarz ądzania (liniowi)

personel wykonawczy



FUNKCJE ZARZFUNKCJE ZARZ ĄĄDZANIA A SZCZEBEL ZARZDZANIA A SZCZEBEL ZARZ ĄĄDZANIADZANIA

mened Ŝer naczelny

mened Ŝerowie średnich
szczebli zarz ądzania

mened Ŝerowie ni Ŝszych
szczebli zarz ądzania

planowanie organizowanie kontrolowaniedecydowanie kierowanie



Kierownictwo
naczelne

Średni
szczebel

Kierownictwo
liniowe

K

KWALIFIKACJE MENEDKWALIFIKACJE MENED śśERERÓÓW A SZCZEBEL ZARZW A SZCZEBEL ZARZ ĄĄDZANIADZANIA

� kwalifikacje koncepcyjne (K) – wiedza i zdolno ść planowania, przewidywania, 
koordynacji, formułowania celów i interesów, umiej ętność abstrakcyjnego 
myślenia, analizy, syntezy

� kwalifikacje humanistyczne (H) – wiedza i umiej ętność komunikowania, 
motywowania, kierowania lud źmi, wyja śniania, przekazywania, negocjacji

� kwalifikacje techniczne (T) – wiedza i umiej ętność stosowania technologii, 
technik, procedur, narz ędzi

H T



ROLE ZAWODOWE MENEDROLE ZAWODOWE MENEDśśERAERA
(wed(wed łług ug H.MintzbergaH.Mintzberga ))

RolaRolaKategoriaKategoria TreTreśćść roliroli

Reprezentant

Interpersonalna

reprezentowanie firmy na zewn ątrz

Przywódca zachęcanie ludzi do działania

Łącznik koordynacja działa ń ludzi

Obserwator nadzorowanie działania ludzi i przebiegu 
procesów

Propagator upowszechnianie informacji, koncepcji wewn ątrz 
firmy

Rzecznik przekazywanie informacji na zewn ątrz

Przedsi ębiorca dbanie o wyniki, podejmowanie inicjatyw

Przeciwdziałaj ący 
zakłóceniom

rozwi ązywanie nagle pojawiaj ących si ę
problemów (strajk, awaria, wypadek)

Dysponent zasobów gromadzenie, dokonywanie przegl ądów i 
rozdzielanie zasobów

Negocjator negocjowanie porozumie ń z dostawcami, 
odbiorcami, zwi ązkami zawodowymi itp.

Informacyjna

Decyzyjna



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij istot ę zarządzania.

2) Jakie funkcje składaj ą się na zarządzanie?

3) Scharakteryzuj główne cechy mened Ŝera i uzasadnij potrzeb ę profesjonalnego 
zarządzania organizacjami.

4) Wyjaśnij termin „rewolucja mened Ŝerów”.

5) Na czym polegaj ą róŜnice w tre ści pracy mened Ŝerów na ró Ŝnych szczeblach 
zarządzania?

6) Czy istnieje zale Ŝność pomi ędzy kwalifikacjami mened Ŝera a szczeblem 
zarządzania? Uzasadnij odpowied ź.

7) W jakich rolach wyst ępuje mened Ŝer?



18.PLANOWANIE18.PLANOWANIE18.PLANOWANIE



DEFINICJA PLANOWANIADEFINICJA PLANOWANIA
(zaniedbywana funkcja zarz(zaniedbywana funkcja zarz ąądzania)dzania)

Planowanie to formuPlanowanie to formu łłowanie celowanie cel óów i okrew i okre śślanie sposoblanie sposob óów ich realizacji. w ich realizacji. 



PROCES PLANOWANIAPROCES PLANOWANIA

Analiza i ocena obecnej sytuacji
(stan obecny)

Sformułowanie celu
(stan po Ŝądany)

Określenie odchylenia pomi ędzy 
stanem istniej ącym

a poŜądanym

Zbadanie warunków
realizacji celu

Budowa planu

Cele Zadania Terminy Zasoby

Warunki

wewnętrzne

Warunki

zewnętrzne



UWARUNKOWANIA BUDOWY PLANUUWARUNKOWANIA BUDOWY PLANU

a)a) uwarunkowania wewnuwarunkowania wewn ęętrzne:trzne:

� wiedza na temat sposobów realizacji celu
� doświadczenie
� posiadane zasoby do realizacji celu

b)b) uwarunkowania zewnuwarunkowania zewn ęętrzne:trzne:

� uwarunkowania techniczne
� uwarunkowania ekonomiczne
� uwarunkowania społeczno-organizacyjne
� uwarunkowania polityczne
� uwarunkowania prawne



CECHY DOBREGO PLANUCECHY DOBREGO PLANU

1) kompletny

2) zgodny wewn ętrznie 

3) operacyjny

4) elastyczny

5) zrozumiały 

6) realny

7) poufny

8) sformalizowany



ZNACZENIE DOBREGO PLANUZNACZENIE DOBREGO PLANU

1) umo Ŝliwia realizacj ę dalekosi ęŜnych celów

2) ułatwia decydowanie 

3) ułatwia przygotowanie działania

4) wprowadza porz ądek, ogranicza chaos

5) ogranicza rozrzutno ść i marnotrawstwo

6) ułatwia realizacj ę działania

7) ułatwia kontrol ę i ocen ę



TRUDNOTRUDNOŚŚCI W PLANOWANIUCI W PLANOWANIU

� ciągłe zmiany w otoczeniu, niepewno ść

� pewno ść siebie (brak konkurencji, stabilno ść)

� brak wiary w przyszło ść

� brak czasu na prac ę koncepcyjn ą

� krótkoterminowe wynagradzanie  mened Ŝerów

� zbyt cz ęste zmiany na stanowiskach kierowniczych



TYPOLOGIA PLANTYPOLOGIA PLAN ÓÓW W 

1. plany organizacji, plany przedsi ęwzięć
2. plany pojedynczych organizacji, plany grup organi zacji (plany jednostek 

macierzystych, plany firm zale Ŝnych)

PoznaniePoznanieKryteriumKryterium

Przedmiot planowaniaPrzedmiot planowania

plan całej organizacji, plany jednostek organizacyj nych, plany komórek 
organizacyjnych, plany stanowisk organizacyjnychPodmiot planowaniaPodmiot planowania

plany „odgórne”, plany „oddolne”, plany ustalane it eracyjniePodejPodej śście metodycznecie metodyczne

plany ci ągnione, plany per analogia, plany ŜyczenioweSposSpos óób wyprowadzania b wyprowadzania 
projekcjiprojekcji

plany opisowe, plany ilo ściowe, plany warto ścioweSposSpos óób ujb uj ęęcia stancia stan óów w 
planowanychplanowanych

plany ostro Ŝne, plany umiarkowanie ostro Ŝne, plany ryzykanckieStopieStopie ńń ostroostro ŜŜnonośści ci 
planowaniaplanowania

plany ramowe, plany średnio szczegółowe, plany szczegółoweStopieStopie ńń szczegszczeg óółłowoowo śścici

plany krótkoterminowe, plany średnioterminowe, plany długoterminoweHoryzont czasowyHoryzont czasowy

plany operatywne, plany taktyczne, plany strategicz neRanga planuRanga planu

plany marketingowe, plany produkcyjne, plany zaopat rzenia, plany inwestycyjne,
plany zatrudnienia, plany finansowe itp.Dziedzina planowaniaDziedzina planowania

plany wycinkowe, plany kompleksoweZakres przedmiotowyZakres przedmiotowy

plany projekty, plany dyrektywyMoc obowiMoc obowi ąązujzująącaca



PODEJPODEJŚŚCIA METODYCZNE W PLANOWANIU (1)CIA METODYCZNE W PLANOWANIU (1)

�� podejpodej śście centralistycznecie centralistyczne („z góry do dołu”)

1) istota – zało Ŝenia do planu 
spływaj ą z góry i ni Ŝej są
konkretyzowane

2) zalety – szybko ść, prostota, 
spójno ść

3) wady – ryzyko bł ędu, trudno ści w 
realizacji



PODEJPODEJŚŚCIA METODYCZNE W PLANOWANIU (2)CIA METODYCZNE W PLANOWANIU (2)

�� podejpodej śście demokratycznecie demokratyczne („z dołu do góry”)

1) istota – zało Ŝenia do planu 
powstaj ą na dole, s ą potem 
agregowane i przekazywane wy Ŝej

2) zalety – mniejsze ryzyko bł ędu, 
łatwiejsza realizacja

3) wady – ukrywanie rezerw



PODEJPODEJŚŚCIA METODYCZNE W PLANOWANIU (3)CIA METODYCZNE W PLANOWANIU (3)

�� podejpodej śście iteracyjnecie iteracyjne (procedura czółenka)

1) istota – zało Ŝenia planu s ą
uzgadniane pomi ędzy średnimi 
szczeblami w kolejnych krokach 
(iteracje)

2) zalety – spójno ść planu, 
demokratyzm

3) wady – bardzo długi czas

wyŜszy szczebel zarz ądzania

niŜszy szczebel zarz ądzania



PODEJPODEJŚŚCIA METODYCZNE W PLANOWANIU (4)CIA METODYCZNE W PLANOWANIU (4)

�� podejpodej śście wielopoziomowecie wielopoziomowe

1) istota – zało Ŝenia planu powstaj ą
jednocze śnie na wszystkich 
szczeblach a potem s ą uzgadniane

2) zalety – czas krótszy ni Ŝ w 
podej ściu iteracyjnym

3) wady – mimo wszystko długi czas

wyŜszy szczebel zarz ądzania

niŜszy szczebel zarz ądzania



19.DECYDOWANIE19.DECYDOWANIE19.DECYDOWANIE



DEFINICJA DECYDOWANIADEFINICJA DECYDOWANIA
(odpowiedzialna funkcja zarz(odpowiedzialna funkcja zarz ąądzania)dzania)

����Decydowanie to dokonywanie wyboru celów, sposobów i  środków 
działania.

��������Decydowanie to dokonywanie Decydowanie to dokonywanie śświadomego wyboru jednego z wiadomego wyboru jednego z 
rozpoznanych i dostrozpoznanych i dost ęępnych wariantpnych wariant óów dziaw dzia łłania.ania.



STRUKTURA PROCESU DECYZYJNEGOSTRUKTURA PROCESU DECYZYJNEGO

zbieranie 
informacji o 
problemie 

decyzyjnym 

opracowanie 
listy wariantów 

rozwi ązania 
problemu 

decyzyjnego

ocena wariantów 
rozwi ązania 
problemu 

decyzyjnego

wybór akceptacja 
wyboru i 

realizacja decyzji

E1E1 E2E2 E3E3 E4E4 E5E5
ttpp ttkk



KRYTERIA OCENY WARIANTKRYTERIA OCENY WARIANT ÓÓW W DECYDOWANIUW W DECYDOWANIU

� Finansowe:
− maksymalizacja zysku (ceny, obrotu, oszcz ędności)
− minimalizacja straty (kosztów, nakładów)

� Pozafinansowe:
− minimalizacja czasu (wysiłku, ryzyka)
− maksymalizacja zadowolenia (bezpiecze ństwa, pewno ści)



RODZAJE WYBORURODZAJE WYBORU

�� wybwyb óór optymalnyr optymalny (wybór wariantu najlepszego z najlepszych), gdy:
− ograniczona liczba wariantów rozwi ązania problemu
− ograniczona liczba informacji
− rozwi ązania są wyra Ŝone w liczbach lub wielko ściach porównywalnych

�� wybwyb óór zadowalajr zadowalaj ąącycy (wybór pierwszego wariantu zadowalaj ącego), gdy 
przynajmniej jeden z warunków wyboru optymalnego ni e jest spełniony



POSTPOSTĘĘP W DECYDOWANIUP W DECYDOWANIU

�� postpost ęęp technicznyp techniczny - nasycanie procesu decyzyjnego środkami technicznym:
− środki komunikowania
− środki do gromadzenia informacji, przetwarzania, obl iczania, oceny i wyboru 

rozwi ązań

�� postpost ęęp metodycznyp metodyczny - stosowanie coraz nowszych metod i technik:
− zbierania i przetwarzania informacji
− poszukiwania i projektowania rozwi ązań
− oceny i wyboru rozwi ązań

�� postpost ęęp spop spo łłecznyeczny - wprowadzenie do procesu decyzyjnego coraz szerszyc h rzesz 
ludzi (partycypacja w decydowaniu):

− wnioskowanie
− opiniowanie, konsultowanie
− przygotowanie decyzji i projektowanie rozwi ązań
− wybieranie (głosowanie)
− akceptowanie 



FORMY ORGANIZACYJNE DECYDOWANIAFORMY ORGANIZACYJNE DECYDOWANIA

Decydowanie
(formy org.)

Decydowanie
grupowe

Decydowanie
jednoosobowe

Decydowanie
kolektywne

Decydowanie
kolegialne



FORMY ORGANIZACYJNE DECYDOWANIAFORMY ORGANIZACYJNE DECYDOWANIA

�� decydowanie jednoosobowedecydowanie jednoosobowe

1) istota:
− kierownik sam dokonuje wyboru

2) zalety:
− duŜa szybko ść
− jasno ść kto odpowiada za decyzj ę

3) wady:
− ryzyko bł ędu
− ryzyko braku obiektywizmu, partykularyzmu
− ryzyko trudno ści z realizacj ą



FORMY ORGANIZACYJNE DECYDOWANIAFORMY ORGANIZACYJNE DECYDOWANIA

�� decydowanie kolegialnedecydowanie kolegialne

1) istota:
− kolegium to organ sformalizowany
− decyzja podejmowana okre ślon ą liczb ą głosów

2) zalety:
− mniejsze ryzyko bł ędu ni Ŝ w jednoosobowym
− mniejsze ryzyko subiektywizmu i partykularyzmu
− łatwiejsza realizacja
− moŜliwo ść utajnienia wyboru

3) wady:
− długi czas decydowania
− sztywno ść, formalizm
− rozmycie odpowiedzialno ści



FORMY ORGANIZACYJNE DECYDOWANIAFORMY ORGANIZACYJNE DECYDOWANIA

�� decydowanie kolektywnedecydowanie kolektywne

1) istota:
− kolektyw to organ nie sformalizowany
− często brak głosowania, decyzja zapada prze aklamacj ę

2) plusy:
− szybko ść decydowania
− brak formalizmu

3) minusy:
− rozmycie odpowiedzialno ści
− podatno ść na manipulacj ę



TYPOLOGIA DECYZJITYPOLOGIA DECYZJI

� ze względu na podmiot:
− decyzje kierownictwa naczelnego
− decyzje średniego szczebla zarz ądzania
− decyzje kierownictwa liniowego

� ze względu na przedmiot:
− decyzje dotycz ące sprzeda Ŝy
− decyzje dotycz ące zaopatrzenia
− decyzje inwestycyjne
− decyzje finansowe
− decyzje personalne
− itd.

� ze względu na horyzont czasowy:
− decyzje strategiczne
− decyzje taktyczne
− decyzje operacyjne

� ze względu na stopie ń pewno ści sytuacji:
− decyzje w warunkach pewno ści
− decyzje w warunkach ryzyka
− decyzje w warunkach niepewno ści



NIEPOWODZENIA W DECYDOWANIUNIEPOWODZENIA W DECYDOWANIU

� Niepowodzenia w decydowaniu:
− zła decyzja
− brak decyzji
− niemo Ŝność realizacji decyzji

� Przyczyny niepowodze ń w decydowaniu:
− bariera poznawcza
− bariera psychologiczna
− bariera czasowa
− bariera zasobowa
− bariera informacyjna
− bariera społeczna
− bariera biurokratyczna



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omów struktur ę procesu decyzyjnego.

2) Jakie kryteria stosuje si ę w ocenie wariantów decyzyjnych?

3) Wyjaśnij ró Ŝnic ę pomi ędzy wyborem optymalnym a zadowalaj ącym.

4) Na czym polega post ęp decyzyjny?

5) Omów znane formy organizacyjne decydowania, w tym  ich zalety i wady.

6) Wyjaśnij na czym polega decydowanie w warunkach pewno ści, ryzyka i 
niepewno ści.

7) Omów główne przyczyny niepowodze ń w decydowaniu.



20.ORGANIZOWANIE20.ORGANIZOWANIE20.ORGANIZOWANIE



DEFINICJA ORGANIZOWANIADEFINICJA ORGANIZOWANIA
(najlepiej oprzyrz(najlepiej oprzyrz ąądowana funkcja zarzdowana funkcja zarz ąądzania)dzania)

Organizowanie to tworzenie i zmienianie struktur or ganizacyjnychOrganizowanie to tworzenie i zmienianie struktur or ganizacyjnych ..



PROCES ORGANIZOWANIAPROCES ORGANIZOWANIA

Organizowanie

Tworzenie struktury 
organizacyjnej

Zmienianie struktury 
organizacyjnej

Diagnoza organizacyjna

Projektowanie organizacyjne

Realizacja projektu organizacyjnego



TYPOLOGIA MODELI STRUKTUR ORGANIZACYJNYCHTYPOLOGIA MODELI STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

1) ze względu na rodzaj dominuj ących wi ęzi:
� struktura liniowa
� struktura funkcjonalna
� struktura sztabowa
� struktura techniczna

2) ze względu na stosunek do praktyki:
� struktura teoretyczna
� struktura rzeczywista

3) ze względu na stopie ń złoŜoności:
� struktura prosta
� struktura rozwini ęta

4) ze względu na trwało ść powi ązań:
� struktura biurokratyczna (mechanicystyczna)
� struktura elastyczna (organiczna)

5) ze względu na rozpi ętość kierowania:
� struktura smukła
� struktura płaska

6) ze względu na poziom okre ślono ści:
� struktura okre ślona 
� struktura wirtualna 



STRUKTURA LINIOWASTRUKTURA LINIOWA

KNKN

K2K2

W4 W6W5

K3K3

W7 W9W8

K1K1

W1 W3W2

KN – kierownik naczelny
K1, K2, K3 – kierownicy szczebli po średnich
W1 ... W9 - wykonawcy



STRUKTURA FUNKCJONALNASTRUKTURA FUNKCJONALNA

KNKN

K2K2

W3 W4

K3K3

W5 W6

K1K1

W1 W2



STRUKTURA SZTABOWASTRUKTURA SZTABOWA
(sztabowo(sztabowo --liniowa)liniowa)

KNKN

K2K2

W4 W6W5

K3K3

W7 W9W8

K1K1

W1 W3W2

SS SS

SS SS

S – Sztab



STRUKTURA TECHNICZNASTRUKTURA TECHNICZNA

KNKN

K2K2

W4 W6W5

K3K3

W7 W9W8

K1K1

W1 W3W2



STRUKTURA KONCERNOWA (POZIOMA)STRUKTURA KONCERNOWA (POZIOMA)

KNKN

S

P3 P4 P5

SS

S SS

SS SS SS

KTKT

P1 P2

KN – kierownik „centrali
KT – kierownik „terenu”
P1 ... P5 – zakłady (odziały)

„centrala”

„teren”



STRUKTURA KOMBINATOWA (PIONOWA)STRUKTURA KOMBINATOWA (PIONOWA)

KNKN S

SS

S

SS

K2 K3K1

P1
Etap I

P2
Etap II

P3
Etap III

P1 ... P3 – zakłady



STRUKTURA Z ZESPOSTRUKTURA Z ZESPO ŁŁAMI ZADANIOWYMIAMI ZADANIOWYMI

KNKN

K2K2

W4 W6W5

K3K3

W7 W9W8

K1K1

W1 W3W2

część stała

część zmienna

Zespół I

Zespół II



− członek zespołu

− kierownik zespołu

STRUKTURA MACIERZOWASTRUKTURA MACIERZOWA

KNKN

K2K2

W4 W6W5

K1K1

W1 W3W2

Zadanie I

Zadanie II

Zadanie III

itd.



WSPWSPÓÓŁŁCZESNE TENDENCJE W STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCHCZESNE TENDENCJE W STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH

1) Spłaszczanie struktur organizacyjnych

2) Odchudzanie struktur organizacyjnych

3) Rozmywanie si ę struktur organizacyjnych



STRUKTURA SMUKSTRUKTURA SMUK ŁŁA I PA I PŁŁASKAASKA

SMUKŁA PŁASKA



OUTSOURCINGOUTSOURCING

Outsourcing oznacza wydzielanie ze struktury organi zacyjnej firmOutsourcing oznacza wydzielanie ze struktury organi zacyjnej firm y y 
pewnych funkcji i przekazywanie ich do realizacji i nnym organizapewnych funkcji i przekazywanie ich do realizacji i nnym organiza cjom.cjom.

�� Formy outsourcingu:Formy outsourcingu:
− outsourcing kapitałowy
− outsourcing kontraktowy

�� Funkcje najczFunkcje najcz ęśęściej wydzielane na zewnciej wydzielane na zewn ąątrz:trz:
− obsługa ksi ęgowo-finansowa   
− sprawy pracownicze
− obsługa informatyczna
− zarządzanie nieruchomo ściami
− obsługa prawna i organizacyjna
− bhp
− prowadzenie archiwum zakładowego
− remonty i konserwacje
− ochrona mienia
− utrzymanie czysto ści
− logistyka
− marketing



KORZYKORZYŚŚCI I RYZYKA OUTSOURCINGUCI I RYZYKA OUTSOURCINGU

�� KorzyKorzy śści z outsourcingu:ci z outsourcingu:
− uproszczenie struktury organizacyjnej
− obni Ŝenie kosztów
− poprawa wyników  firmy
− skrócenie czasu realizacji funkcji
− podniesienie jako ści realizacji funkcji
− moŜliwo ść koncentracji na funkcji podstawowej
− uzyskanie know-how z zewn ątrz
− uzyskanie wi ększej elastyczno ści

�� Ryzyka i wady outsourcingu:Ryzyka i wady outsourcingu:
− redukcja kosztów mo Ŝe być pozorna
− trudno ści w kontroli usługodawcy
− ograniczone mo Ŝliwo ści wpływania na usługodawc ę
− trudno ść w ochronie informacji, technologii
− ryzyko uzale Ŝnienia
− ryzyko powstawania układów  nieformalnych
− ryzyko podkradania personelu



ORGANIZACJA WIRTUALNAORGANIZACJA WIRTUALNA

Organizacja wirtualna to firma o bliOrganizacja wirtualna to firma o bli ŜŜej nie okreej nie okre śślonej strukturze lonej strukturze 
organizacyjnej (wieloorganizacyjnej (wielo śćść form elementform element óów i powiw i powi ąązazańń pomipomi ęędzy nimi, dzy nimi, 
nietrwanietrwa łłoośćść elementelement óów i powiw i powi ąązazańń, wielo, wielo śćść centrcentr óów ww w łładzy itp.).adzy itp.).

�� Czynniki sprzyjajCzynniki sprzyjaj ąące wirtualizacji struktur organizacyjnych:ce wirtualizacji struktur organizacyjnych:
− informatyka (Internet)
− telekomunikacja
− rozwój form współpracy kapitałowej (grupy kapitałow e, franchising, 

konsorcja itp.)
− kontraktowy system anga Ŝowania do pracy
− odchudzanie struktur organizacyjnych ( w tym outsou rcing)



ZAZAŁŁOOśśENIA ORGANIZACJI WIRTUALNEJENIA ORGANIZACJI WIRTUALNEJ

� organizacja jest sieci ą powi ązanych ze sob ą autonomicznych podmiotów (firm)

� podmioty składowe s ą wyspecjalizowane

� podmioty działaj ą na własne ryzyko, ponosz ą koszty i uzyskuj ą dochód

� podmioty maj ą niewielkie rozmiary

� podmioty s ą dla siebie wzajemnie dostawcami i odbiorcami

� heterarchia

� komunikacja w czasie rzeczywistym (Internet, teleko munikacja)

� wirtualne produkty i usługi 

� wirtualni pracownicy

� wirtualne biura 



ZALETY I WADY ORGANIZACJI WIRTUALNEJZALETY I WADY ORGANIZACJI WIRTUALNEJ

Zalety:Zalety:

� duŜa adaptacyjno ść
� niski koszt
� duŜa kreatywno ść, innowacyjno ść
� moŜliwo ść uzyskania efektu synergii
� demokratyzm w relacjach biznesowych

Wady:Wady:

� mała wiarygodno ść
� niejasno ść powi ązań kapitałowych i kooperacyjnych
� mała trwało ść
� brak pewno ści zatrudnienia
� dehumanizacja stosunków mi ędzyludzkich



21.KIEROWANIE21.KIEROWANIE21.KIEROWANIE



21.1.Istota kierowania21.1.Istota 21.1.Istota kierowaniakierowania



DEFINICJA KIEROWANIADEFINICJA KIEROWANIA
(najtrudniejsza funkcja zarz(najtrudniejsza funkcja zarz ąądzania)dzania)

Kierowanie to oddziaKierowanie to oddzia łływanie na ludzi  zmierzajywanie na ludzi  zmierzaj ąące do uzyskania ce do uzyskania 
okreokre śślonego celu.lonego celu.



PROCES KIEROWANIAPROCES KIEROWANIA

K - podmiot kieruj ący – kierownik
P - przedmiot kierowania – podwładny
C - cel kierowania
O - otoczenie 

UkUkłład kierowniczyad kierowniczy

K

P

C

O  



WARUNKI SPRAWNEGO KIEROWANIAWARUNKI SPRAWNEGO KIEROWANIA
(po stronie K)(po stronie K)

� móc kierowa ć

� umieć kierowa ć

� chcie ć kierowa ć



WARUNKI SPRAWNEGO KIEROWANIAWARUNKI SPRAWNEGO KIEROWANIA
(po stronie P)(po stronie P)

� móc realizowa ć cel

� umieć realizowa ć cel 

� chcie ć realizowa ć cel 



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Na czym polega kierowanie lud źmi?

2) Omów warunki sprawnego kierowania po stronie kier ownika.

3) Omów warunki sprawnego kierowania po stronie podw ładnego.



21.2.Władza i przywództwo21.2.W21.2.Włładzaadza i przywi przyw óództwodztwo



POJPOJĘĘCIE WCIE WŁŁADZYADZY

WWłładza to zdolnoadza to zdolno śćść wpwp łływania na zachowania innych ludzi.ywania na zachowania innych ludzi.

� Formy władzy kierowniczej 
– władza formalna (autorytet formalny)
– władza osobista (autorytet osobisty) 

� Płaszczyzny władzy kierowniczej 
– władza wymuszania  
– władza nagradzania 
– władza karania 
– władza odniesienia 
– władza ekspercka



KORZYKORZYŚŚCI Z UCI Z UśśYCIA WYCIA WŁŁADZYADZY

1) wprowadza ład organizacyjny 
2) gwarantuje bezpiecze ństwo ludzi 
3) gwarantuje sprawiedliwo ść:

� w  podziale dóbr
� w  rozstrzyganiu konfliktów

4) gwarantuje poszanowanie prawa
5) umo Ŝliwia skuteczno ść działania
6) kreuje jako ść Ŝycia  



KOSZTY UKOSZTY UśśYCIA WYCIA WŁŁADZYADZY

1) koszty ekonomiczne
2) ryzyko nadu Ŝycia władzy
3) koszty nadzoru 
4) sztywno ść i niech ęć do zmian 
5) nieosi ągalno ść ludzi władzy
6) ograniczanie swobód i wolno ści
7) ryzyko niekompetencji



PRZYWPRZYWÓÓDZTWODZTWO

PrzywPrzyw óództwo jest procesem i wdztwo jest procesem i w łłaaśściwociwo śściciąą..

Jako proces przywJako proces przyw óództwo polega na udztwo polega na u ŜŜyciu wpyciu wp łływu na zachowania grupy ywu na zachowania grupy 
ludzi.ludzi.

Jako wJako w łłaaśściwociwo śćść przywprzyw óództwo jest zestawem  cech przypisywanych dztwo jest zestawem  cech przypisywanych 
jednostkom, ktjednostkom, kt óóre sre sąą postrzegane jako przywpostrzegane jako przyw óódcy.dcy.



POGLPOGLĄĄDY NA TEMAT SKUTECZNODY NA TEMAT SKUTECZNO ŚŚCI PRZEWODZENIACI PRZEWODZENIA

1)1) skutecznoskuteczno śćść przywprzyw óódcy zaledcy zale ŜŜy od jego cech y od jego cech –– teorie cechteorie cech
2)2) skutecznoskuteczno śćść przewodzenia zaleprzewodzenia zale ŜŜy od wy od w łłaaśściwego zachowania siciwego zachowania si ęę

przywprzyw óódcy (wdcy (w łłaaśściwego stylu kierowania) ciwego stylu kierowania) –– teorie behawioralneteorie behawioralne
3)3) skutecznoskuteczno śćść przewodzenia zaleprzewodzenia zale ŜŜy od wy od w łłaaśściwego zachowania siciwego zachowania si ęę

przywprzyw óódcy (wdcy (w łłaaśściwego stylu kierowania) w danej sytuacji ciwego stylu kierowania) w danej sytuacji –– teorie teorie 
sytuacyjnesytuacyjne



TEORIE CECH PRZYWTEORIE CECH PRZYWÓÓDCZYCHDCZYCH

�� przywprzyw óódcy rdcy r óóŜŜniniąą sisięę pewnymi cechami od ludzi nie bpewnymi cechami od ludzi nie b ęęddąących cych 
przywprzyw óódcamidcami

�� skuteczni przywskuteczni przyw óódcy majdcy maj ąą szczegszczeg óólne cechy fizyczne i osobowelne cechy fizyczne i osobowe
�� zdolnozdolno śści przywci przyw óódcze w dudcze w du ŜŜej mierze sej mierze s ąą wrodzonewrodzone
�� momo ŜŜna kreowana kreowa ćć skutecznych przywskutecznych przyw óódcdc óów w 



WYBRANE CECHY PRZYWWYBRANE CECHY PRZYW ÓÓDCYDCY

� odpowiedni wygl ąd
� siła fizyczna
� wiedza
� Intelekt
� elokwencja
� pewno ść siebie
� motywacja
� nastawienie na rezultaty
� zdolno ści koncepcyjne, kreatywno ść
� inicjatywa
� szybko ść decydowania
� otwarto ść na ludzi
� komunikatywno ść
� umiej ętność oceny ludzi
� Ŝyczliwo ść
� uczciwo ść
� odporno ść
� elastyczno ść
� rozwaga, roztropno ść
� talent organizacyjny
� i in.



KONCEPCJE PRZYWKONCEPCJE PRZYW ÓÓDZTWA OPARTEGO NA CECHACH KIEROWNIKADZTWA OPARTEGO NA CECHACH KIEROWNIKA

1) koncepcja przywództwa charyzmatycznego

2) koncepcja przywództwa transakcyjnego

3) koncepcja społecznego uczenia si ę (modyfikacji zachowa ń)

4) koncepcja przywództwa transformacyjnego



MANKAMENTY TEORII CECH PRZYWMANKAMENTY TEORII CECH PRZYW ÓÓDCZYCHDCZYCH

� nie jest potwierdzona empirycznie - powodzenie w kie rowaniu osi ągają ludzie 
posiadaj ący po Ŝądane cechy przywódcze, jak te Ŝ nie posiadaj ący ich

� jest oderwana od Ŝycia - przedstawia ideał a nie kierownika „z krwi i k ości”
� zakłada niezmienno ść cech – podczas gdy kierowa ć naleŜy elastycznie 

(dostosowywa ć sposób kierowania do sytuacji)
� jest niespójna - pewne cechy wykluczaj ą się (np. szybko ść decyzji a rozwaga, 

dystans do ludzi a otwarto ść na ludzi itp.)
� nierealna - nie ma idealnych kierowników i nie b ędzie
� moŜe prowadzi ć do dyskryminacji ró Ŝnych grup



BEHAWIORALNE PODEJBEHAWIORALNE PODEJ ŚŚCIE DO PRZYWCIE DO PRZYWÓÓDZTWADZTWA

�� skuteczny przywskuteczny przyw óódca zachowuje sidca zachowuje si ęę w charakterystyczny sposw charakterystyczny spos óób b 
(stosuje okre(stosuje okre śślony styl kierowania)lony styl kierowania)

�� jakie zachowania cechujjakie zachowania cechuj ąą skutecznego przywskutecznego przyw óódcdcęę (w decydowaniu, w (w decydowaniu, w 
wydawaniu polecewydawaniu polece ńń, w nadzorowaniu ludzi)?, w nadzorowaniu ludzi)?



POJPOJĘĘCIE STYLU KIEROWANIACIE STYLU KIEROWANIA

Styl kierowania jest to sposStyl kierowania jest to spos óób oddziab oddzia łływania kierownika na podlegywania kierownika na podleg łłych mu ych mu 
podwpodw łładnych  w celu nakadnych  w celu nak łłonienia ich do realizacji postawionych zadaonienia ich do realizacji postawionych zada ńń..



PROSTE KONCEPCJE STYLPROSTE KONCEPCJE STYL ÓÓW KIEROWANIAW KIEROWANIA

� koncepcja J.A.C. Browna – sposób decydowania:
− styl autokratyczny
− styl demokratyczny
− kierownik „atrapa” (uchylaj ący si ę od decyzji)

� koncepcja R.Likerta – sposób zachowania si ę kierownika:
− zachowanie skoncentrowane na zadaniach
− zachowanie skoncentrowane na ludziach

� koncepcja S. Kwiatkowskiego – sposób stawiania zada ń:
− styl zadaniowy
− styl instrukta Ŝowy



KONCEPCJA STYLKONCEPCJA STYL ÓÓW PRZYWW PRZYWÓÓDZTWA                                                           DZTWA                                                           
R. R. TANNENBAUMTANNENBAUM ’’AA i W.H. i W.H. SCHMIDTSCHMIDT’’AA

Sprawowanie władzy
przez kierownika

Obszar swobody
podwładnych

PrzywPrzyw óództwo zorientowanedztwo zorientowane
na podwna podw łładnychadnych

PrzywPrzyw óództwo zorientowanedztwo zorientowane
na szefana szefa

Kierownik 
podejmuje 
decyzj ę i 
ogłasza j ą

Kierownik 
namawia do 
akceptacji 
decyzji

Kierownik 
przedstawia 
pomysł i 
zachęca do 
pytań

Kierownik 
przedstawia 
projekt 
decyzji, który 
moŜe ulec 
zmianie

Kierownik 
przedstawia 
problem, 
uzyskuje 
propozycje i 
podejmuje 
decyzj ę

Kierownik 
określa 
granice 
kompetencji, 
pyta grup ę o 
decyzj ę

Kierownik 
pozwala 
podwładnym 
na działanie w 
granicach 
ustalonych 
przez jego 
przeło Ŝonego



TEORIA X i Y D. TEORIA X i Y D. McGREGORAMcGREGORA

1) ludzie nie lubi ą pracowa ć i unikaj ą pracy
2) ludzie maj ą małe ambicje, unikaj ą

odpowiedzialno ści i wol ą być kierowani
3) ludzie pragn ą spokoju

Teoria X Teoria Y

1) praca jest naturaln ą potrzeb ą człowieka
2) ludzie akceptuj ą odpowiedzialno ść, szukaj ą

odpowiedzialnych zaj ęć
3) ludzie preferuj ą samokierowanie i 

samokontrol ę
4) ludzie s ą aktywni i kreatywni

1) ludzi trzeba zmusza ć do pracy
2) ludzi trzeba instruowa ć
3) ludzi trzeba nadzorowa ć
4) ludzi trzeba kara ć, aby ich skłoni ć do pracy

1) ludzi nale Ŝy zachęcać do pracy
2) ludziom trzeba dawa ć swobod ę działania
3) ludziom trzeba ufa ć
4) ludzi trzeba nagradza ć



SIATKA KIEROWNICZA R.R. SIATKA KIEROWNICZA R.R. BLAKEBLAKE ’’AA I J.S. MOUTONI J.S. MOUTON
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stopie ń nastawienia K na prac ę

T - kierownik towarzyski
S - kierownik separuj ący si ę
P - kierownik po święcający si ę
N - kierownik nijaki
Z - kierownik zintegrowany (ideał)



TRTRÓÓJWYMIAROWA KONCEPCJA J.W. REDDINAJWYMIAROWA KONCEPCJA J.W. REDDINA
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M - misjonarz
D - dezerter
A - autokrata
K - kompromista

R - rozwojowiec
B - biurokrata
śA - Ŝyczliwy autokrata
AD- administrator (ideał)
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K. LIPPIT i R. WHITEK. LIPPIT i R. WHITE
(badacze styl(badacze styl óów kierowania)w kierowania)

Eksperymenty z grupami młodzie Ŝy

� 3 style kierowania:
− autokratyczny
− demokratyczny
− liberalny

Wyniki eksperymentów

� zespół kierowany autokratycznie:
− najwy Ŝsza wydajno ść (ale na krótk ą metę)
− niski poziom identyfikacji, integracji
− konflikty, skłonno ść do odej ścia z grupy

� zespół kierowany demokratycznie:
− nieco ni Ŝsza wydajno ść (ale poziom stały)
− wysoki poziom identyfikacji, integracji
− brak konfliktów, dobra atmosfera

� zespół kierowany liberalnie:
− niska wydajno ść
− dezintegracja
− rozpad grupy



MANKAMENTY TEORII BEHAWIORALNYCHMANKAMENTY TEORII BEHAWIORALNYCH

� zachowania kierowników skuteczne w jednych sytuacja ch okazywały si ę
nieskuteczne w innych

� zaleŜność pomi ędzy stylem kierowania a efektami pracy zespołu nie jest 
oczywista

� nie ma idealnego, uniwersalnego stylu kierowania 



SYTUACYJNE PODEJSYTUACYJNE PODEJ ŚŚCIE DO PRZYWCIE DO PRZYWÓÓDZTWADZTWA

�� skutecznoskuteczno śćść przywprzyw óództwa zaledztwa zale ŜŜy od szeregu zmiennych: cech y od szeregu zmiennych: cech 
kierownika, jego stylu kierowania i sytuacji, w ktkierownika, jego stylu kierowania i sytuacji, w kt óórej dziarej dzia łła kierownika kierownik

�� kierownik powinien dobierakierownik powinien dobiera ćć styl kierowania adekwatny do sytuacjistyl kierowania adekwatny do sytuacji



SYTUACYJNA KONCEPCJA F. FIEDLERA (1)SYTUACYJNA KONCEPCJA F. FIEDLERA (1)

� 2 style przywództwa:
1) zorientowany na zadania
2) zorientowany na stosunki mi ędzyludzkie

� 3 parametry sytuacyjne:
1) stosunki przywódcy z członkami grupy (dobre, złe)
2) konstrukcja zadania (dobra, zła)
3) władza przywódcy (silna, słaba)

� korzystno ść sytuacji przywódcy (jaka kombinacja cech sytuacji):
1) bardzo korzystna
2) umiarkowanie korzystna
3) bardzo niekorzystna



SYTUACYJNA KONCEPCJA F. FIEDLERA (2)SYTUACYJNA KONCEPCJA F. FIEDLERA (2)

silna słaba silna słaba silna słaba silna słaba

dobra zła dobra zła

dobre złe

SytuacjeSytuacjeCzynniki warunkujCzynniki warunkuj ąącece

stosunki przywódcy z 
członkami grupy

konstrukcja zadania

pozycja władcza

bardzo korzystna

zorientowanie na 
zadania

umiarkowanie 
korzystna

zorientowanie na 
stosunki 

międzyludzkie

bardzo 
niekorzystna

zorientowanie na 
zadania

korzystno ść
sytuacji

odpowiedni styl 
przywództwa



TEORIA TEORIA ŚŚCIECIEśśKI DO CELU (1)KI DO CELU (1)
(M. (M. EvansEvans , R. , R. HouseHouse ))

� są 4 rodzaje zachowa ń przywódczych:
1) nakazowe – podaje cel i instrukcj ę
2) wspieraj ące – udziela pomocy, prowadzi za r ękę
3) partycypacyjne – zasi ęga rad podwładnych
4) zorientowane na osi ągnięcia – wyznacza cele, zach ęca, daje swobod ę

� 2 grupy czynników sytuacyjnych:
1) cechy osobowe podwładnych

− postrzeganie swoich zdolno ści (wysokie, niskie)
− poczucie umiejscowienia kontroli (wewn ętrzne, zewn ętrzne)

2) cechy otoczenia
− konstrukcja zada ń (dobra, zła)
− uprawnienia władcze szefa (du Ŝe, małe)
− stosunki w grupie (dobre, złe)



TEORIA TEORIA ŚŚCIECIEśśKI DO CELU (2)KI DO CELU (2)
(M. (M. EvansEvans , R. , R. HouseHouse ))

Cechy osobowe podwładnych:
− postrzeganie swoich 

zdolno ści
− poczucie umiejscowienia 

kontroli

Zachowania przywódcze:
− nakazowe
− wspieraj ące
− partycypacyjne
− zorientowane na 

osi ągni ęcia

Cechy otoczenia:
− konstrukcja zada ń
− uprawnienia władcze
− stosunki w grupie

Motywacja podwładnych do realizacji celów



SYTUACYJNA KONCEPCJA P. SYTUACYJNA KONCEPCJA P. HERSEYHERSEY’’AA i H. BLANCHARDA (1)i H. BLANCHARDA (1)

� 2 style przywództwa:
1) zorientowany na zadania
2) zorientowany na stosunki mi ędzyludzkie

� główny parametr sytuacyjny – „dojrzało ść” podwładnych

� 4 fazy rozwoju dojrzało ści podwładnych – 4 style przywództwa:
1) Faza I – podwładni nie maj ą wiedzy i do świadczenia
2) Faza II – podwładni nauczyli si ę juŜ zadań
3) Faza III – wzrosły umiej ętności personelu i ro śnie do świadczenie
4) Faza IV – duŜe umiej ętności i du Ŝe doświadczenie



Faza III Faza II

Faza IFaza IV

SYTUACYJNA KONCEPCJA P. SYTUACYJNA KONCEPCJA P. HERSEYHERSEY’’AA i H. BLANCHARDA (2)i H. BLANCHARDA (2)

b. dub. du ŜŜaa duduŜŜaa śśredniarednia mamałłaa

orientacja na zadania

orientacja 
na stosunki

poziom dojrzapoziom dojrza łłoośści podwci podw łładnychadnych



KONCEPCJA SUBSTYTUTKONCEPCJA SUBSTYTUT ÓÓW PRZYWW PRZYWÓÓDZTWADZTWA

� Są sytuacje, w których przywództwo w ogóle jest zb ędne; a przywódc ę zastępują:

1) cechy podwładnych
2) cechy zadania
3) cechy organizacji



DETERMINANTY STYLU KIEROWANIADETERMINANTY STYLU KIEROWANIA

1) cechy kierownika

2) cechy podwładnych

3) cechy organizacji 

4) cechy zadania

5) władza kierownika 

6) stosunki kierownika z podwładnymi

7) styl kierowania zwierzchnika



STYL ZWIERZCHNIKA A STYL KIEROWNIKASTYL ZWIERZCHNIKA A STYL KIEROWNIKA

A - styl autokratyczny
D - styl demokratyczny

ZZ

KK

PP

KK

PPPP

A
A

A D

D

Z - zwierzchnik
K - kierownik
P - podwładny



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omów formy i płaszczyzny władzy kierowniczej.

2) Jakie s ą korzy ści oraz koszty stosowania władzy?

3) Omów i oce ń teori ę cech przywódczych?

4) Przedstaw i oce ń trzy wybrane koncepcje behawioralne przywództwa.

5) Przedstaw i skomentuj wyniki bada ń nad stylami kierowania K.Lippit’a i R.White’a.

6) Przedstaw i oce ń dwie wybrane koncepcje sytuacyjne przywództwa.

7) Omów główne determinanty stylu kierowania stosowa nego przez kierownika.



22.KONTROLA22.KONTROLA22.KONTROLA



DEFINICJA KONTROLIDEFINICJA KONTROLI
(nie lubiana funkcja zarz(nie lubiana funkcja zarz ąądzania)dzania)

Kontrola to badanie i ocena dziaKontrola to badanie i ocena dzia łłania ludzi oraz przebiegu procesania ludzi oraz przebiegu proces óów. w. 



FUNKCJE KONTROLIFUNKCJE KONTROLI

1) funkcja sygnalizacyjno - informacyjna
2) funkcja profilaktyczna         
3) funkcja motywacyjna 
4) funkcja koryguj ąca 
5) funkcja instrukta Ŝowo - doradcza
6) funkcja wychowawcza 



PROCES KONTROLIPROCES KONTROLI

Brak odchyle ń Odchylenia

Zbadanie przyczyn

Stwierdzenie zgodno ści lub odchyle ń

Określenie stanu po Ŝądanego

Ustalenie stanu faktycznego

Porównanie stanu faktycznego z po Ŝądanym

Wskazanie dróg 
usprawnienia



RODZAJE KONTROLI

przedmiot podmiot
źródło

informacji
zakres tryb

– techniczna
– finansowa
– jakości
– magazynowa
– sanitarna
– itd.

– funkcjonalna
– instytucjonalna
– samokontrola

– dokumentalna
– rzeczowa
– faktyczna
– osobowa
– mieszana

– pełna
– wyrywkowa

– planowa
– dora źna



KONTROLA FUNKCJONALNAKONTROLA FUNKCJONALNA

Kontrola funkcjonalna to kontrola realizowana osobiKontrola funkcjonalna to kontrola realizowana osobi śście przez kierownika.cie przez kierownika.

Sposoby prowadzenia kontroli funkcjonalnej:

1) okazjonalna obserwacja podwładnych  
2) nadzór - kontrola bie Ŝąca
3) rozliczenie zadania - kontrola ko ńcowa
4) wizytacja, obchód 



KONTROLA INSTYTUCJONALNAKONTROLA INSTYTUCJONALNA

Kontrola instytucjonalna to kontrola realizowana pr zez specjalisKontrola instytucjonalna to kontrola realizowana pr zez specjalis ttęę lub lub 
komkom óórkrkęę do spraw kontroli.do spraw kontroli.

Proces kontroli instytucjonalnej:

Przygotowanie kontroli
(post ępowanie przedkontrolne)

Czynno ści kontroli
(post ępowanie kontrolne)

Zakończenie kontroli
(post ępowanie pokontrolne)



FAZA I FAZA I –– PRZYGOTOWANIE KONTROLIPRZYGOTOWANIE KONTROLI

1) Zdefiniowanie podstawowych parametrów kontroli

2) Przygotowanie kontrolerów  

3) Zebranie aktów normatywnych

4) Określenie mierników - norm stanu po Ŝądanego

5) Ustalenie planu kontroli



FAZA II FAZA II –– POSTPOSTĘĘPOWANIE KONTROLNE (1)POWANIE KONTROLNE (1)

1) Analiza realizacji wniosków z poprzednich kontrol i

2) Ustalenie obecnego stanu faktycznego przez zbiera nie informacji i materiałów 
dowodowych
� techniki zbierania informacji:

– wizja lokalna, ogl ędziny
– analiza dokumentów źródłowych
– wywiady

� typowe materiały dowodowe:
– protokoły z wizji lokalnych, ogl ędzin
– dowody rzeczowe (próbki wyrobów, materiałów, sfałsz owane 

dokumenty, narz ędzia przest ępstwa)
– oświadczenia, wyja śnienia i opinie

3) Ocena stanu faktycznego w porównaniu z po Ŝądanym uj ętym w normach i 
wzorcach



FAZA II FAZA II –– POSTPOSTĘĘPOWANIE KONTROLNE (2)POWANIE KONTROLNE (2)

4) Ustalenie zakresu rozbie Ŝności pomi ędzy stanem po Ŝądanym a rzeczywistym

3 sytuacje:3 sytuacje:

stan rzeczywisty = stan po Ŝądany ���� brak działa ń wyja śniających

stan rzeczywisty lepszy od po Ŝądanego ���� działania wyja śniające (osoby, skala 
efektów pozytywnych, wnioski o nagrody)

stan rzeczywisty gorszy od po Ŝądanego ���� działania wyja śniające (działania, osoby, 
skala skutków negatywnych, wnioski o kary)



FAZA II FAZA II –– POSTPOSTĘĘPOWANIE KONTROLNE (3)POWANIE KONTROLNE (3)

5) Opracowanie dokumentacji – protokołu kontrolnego
� cechy ogólne dobrego protokołu:

– rzetelno ść
– obiektywizm 
– prawidłowe dokumentowanie ustale ń

� wymogi szczegółowe dobrego protokołu:
– wymogi merytoryczne 
– wymogi formalne:

� część nagłówkowa 
� część ustaleniowa
� część zakończeniowa

� język - komunikatywno ść, styl

6) Podpisanie protokołu kontrolnego
� prawo kontrolowanego



FAZA II FAZA II –– POSTPOSTĘĘPOWANIE KONTROLNE (4)POWANIE KONTROLNE (4)

� zakres analizy nieprawidłowo ści:
– w czym wyra Ŝa się, na czym polega?
– jakie przyczyny wywołały?
– kto spowodował powstanie?
– kiedy wyst ąpiła i jak do tego doszło?
– jakie s ą materiały dowodowe?
– charakter, rozmiar lub zakres szkód, strat?
– jakie s ą moŜliwo ści poprawienia stanu istniej ącego?

� przyczyny nieprawidłowo ści:
� subiektywne - zwi ązane z poj ęciem winy
� obiektywne - nie zwi ązane z poj ęciem winy
� wewnętrzne - le Ŝące po stronie organizacji
� zewnętrzne - le Ŝące po stronie otoczenia organizacji

� skutki nieprawidłowo ści:
� zaistniałe - stwierdzone w wyniku kontroli
� przyszłe - które jeszcze nie wyst ąpiły, ale wyst ąpią w przyszło ści
� wymierne - których skal ę moŜna oszacowa ć np. w zł
� niewymierne - skali nie da si ę oszacowa ć

� osoby odpowiedzialne:
� nie ponosz ące winy
� ponosz ące win ę

� wina:
� umyślna - przyczyn ą nieprawidłowo ści jest zamiar bezpo średni (osobiste, celowe działanie na 

szkod ę) lub zamiar ewentualny (działania nieosobiste ale nakierowane na szkod ę)
� nieumy ślna - przyczyna nieprawidłowo ści – lekkomy ślność lub niedbalstwo



FAZA III FAZA III –– POSTPOSTĘĘPOWANIE POKONTROLNEPOWANIE POKONTROLNE

1) Zorganizowanie narady pokontrolnej
� analiza wyników i wniosków
� dyskusja nad wynikami i wnioskami

2) Sformułowanie zalece ń (decyzji) pokontrolnych:
3 rodzaje zalece ń:
� zalecenie korekty (usuni ęcia) stwierdzonych uchybie ń i nieprawidłowo ści
� zalecenie przeprowadzenia działa ń profilaktycznych, zabezpieczenia na 

przyszło ść przed nieprawidłowo ściami
� zalecenie ukarania winnych lub nagrodzenia tych, kt órzy na to zasługuj ą

3) Przeprowadzenie kontroli sprawdzaj ącej (tzw. rekontroli) 



WYMOGI STAWIANE ZAWODOWYM KONTROLEROMWYMOGI STAWIANE ZAWODOWYM KONTROLEROM

1) Znajomo ść kontrolowanych zagadnie ń (norm, wzorców, przepisów)

2) Znajomo ść i umiej ętność stosowania metod i technik kontroli

3) Kultura osobista

4) Właściwa postawa moralna
� opieranie si ę na faktach
� prawdomówno ść
� uczciwo ść
� obiektywizm, brak stronniczo ści

5) Odporno ść
� na stres
� na gro źby ze strony kontrolowanych

6) Dyskrecja (konfidencjonalno ść)



PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omów funkcje, jakie pełni kontrola w organizacji.

2) Przedstaw przebieg procesu kontroli.

3) Scharakteryzuj istot ę i metody kontroli funkcjonalnej.

4) Scharakteryzuj istot ę i przebieg procesu kontroli instytucjonalnej.


