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??
??

Zarz¡dzanie oznacza koordynowanie wysiªków osób celem sprawnej i
skutecznej realizacji celów i zada« przy u»yciu dost¦pnych zasobów. Od
pocz¡tku XX wieku a» do lat 60. XX wieku zarz¡dzanie pojmowane byªo
jako dziaªanie kierownicze, obejmuj¡ce nast¦puj¡ce sekwencje
post¦powania (nazywane klasycznymi funkcjami zarz¡dzania)

planowanie,

organizowanie,

motywowanie,

kontrolowanie



??
??

Ze wzgl¦du na fakt, i» obecnie model zarz¡dzania w wielu przypadkach
odbiega od wypracowanych przez lata, warto posªugiwa¢ si¦ starsz¡,
bardziej ogólnej de�nicj¡

De�nition

Zarz¡dzanie to sztuka b¡d¹ praktyka rozumnego stosowania ±rodków dla
osi¡gni¦cia wyznaczonych celów.

Jak w przypadku wielu innch terminów z zakresu nauk ekonomicznych,
tak»e i w tym przypadku de�nicja ta nie jest precyzyjna i kªadzie nacisk
jedynie na pewne aspekty. Dlatego nie dziwi fakt powstawania innych,
alternatywnych, wersji



??
??

De�nition

Zarz¡dzanie jest sztuk¡ osi¡gania zamierzonych rezultatów przez innych
ludzi, zarz¡dzaj¡cy (mened»erowie) osi¡gaj¡ cele organizacji poprzez
organizowanie pracy innych, a nie przez wykonywanie zada« osobi±cie.



??
??

De�nition

Zarz¡dzanie to dziaªalno±¢ kierownicza polegaj¡ca na ustalaniu celów i
powodowaniu ich realizacji w organizacjach podlegªych zarz¡dzaj¡cemu,
na podstawie wªasno±ci ±rodków produkcji lub dyspozycji nimi.
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??

De�nition

Zarz¡dzanie to dziaªanie polegaj¡ce na dysponowaniu zasobami.



??
??

De�nition

Zarz¡dzanie to zestaw dziaªa« (planowanie, organizowanie, motywowanie,
kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, �nansowe,
rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osi¡gni¦cia celów
organizacji.



??
??

De�nition

Zarz¡dzanie to porz¡dkowanie chaosu, czyli panowanie nad
ró»norodno±ci¡ i przeksztaªcenie potencjalnych kon�iktów we wspóªprac¦.



Przedmiot zarz¡dzania
Zasoby

Ka»dy podmiot zarz¡dzaj¡cy w swym dziaªaniu wykorzystuje zasoby.
Zasoby s¡ przedmiotem zarz¡dzania. Do najwa»niejszych nale»¡ zasoby
ludzkie (siªa robocza i jej kwali�kacje), zasoby �nansowe, aktywa
materialne (±rodki trwaªe) i czas. Ostatnio coraz wi¦kszego znaczenia w
dziaªaniu organizacji nabieraj¡ zasoby ±rodowiska naturalnego oraz zasoby
niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), wiedza i relacje z
otoczeniem (zwªaszcza istotne ostatnio zarz¡dzanie zwi¡zkami z
klientem) spoªeczno-gospodarczym zaliczane do zasobów kapitaªu
niematerialnego. Oprócz wymienionych powy»ej spotykamy tak»e m.in.
zarz¡dzanie kultur¡, problemami, kon�iktami, stresem, jako±ci¡,
ryzykiem, emocjami, nieruchomo±ciami.



Przedmiot zarz¡dzania
Relacje z otoczeniem

W wi¦kszo±ci przypadków osi¡ganie zamierzonych wyników zale»y
cz¦±ciowo od dziaªania innych podmiotów. Zatem zarz¡dzanie obejmuje
tak»e relacje (zwi¡zki) podmiotu z otoczeniem.



Zarz¡dzanie w organizacji
Organizacja

De�nition

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porz¡dkowanie)
dziaªania jej uczestników w taki sposób, aby realizowaªa sw¡ misj¦,
osi¡gaªa po»¡dane wyniki b¡d¹ wykonywaªa swe zadania przy
optymalnym wykorzystaniu (zu»yciu) zasobów.



Zarz¡dzanie w organizacji
Zarz¡dzanie ogólne

Przedmiotem zarz¡dzania ogólnego (ang. general management) jest
organizacja jako caªo±¢. Do zada« zarz¡dzania ogólnego nale»y
zarz¡dzanie strategiczne, ksztaªtowanie struktur organizacyjnych i
administracja zasobami ludzkimi oraz aktywami. Oprócz tego w nowym
paradygmacie zarz¡dzania kªadzie si¦ du»y nacisk na przywództwo oraz
ksztaªtowanie kultury korporacyjnej.



Zarz¡dzanie w organizacji
Zarz¡dzanie funkcjonalne

Przedmiotem zarz¡dzania funkcjonalnego s¡ zadania wzgl¦dnie
autonomicznych cz¦±ci organizacji, które nazywamy funkcjami. Wedªug
jednej z de�nicji funkcja w organizacji to grupa ludzi wykonuj¡cych to
samo zadanie. Najwa»niejsz¡ dziedzin¡ zarz¡dzania funkcjonalnego jest
zarz¡dzanie operacjami, uto»samiane niegdy± z zarz¡dzaniem produkcj¡,
a dzisiaj cz¦sto okre±lane ogólniej jako zarz¡dzanie wytwarzaniem
wyrobów i usªug. Wspóªcze±nie wzgl¦dne znaczenie zarz¡dzania
funkcjonalnego zmniejsza si¦, gdy» w coraz wi¦kszym stopniu
uzupeªniane jest ono i cz¦±ciowo zast¦powane zarz¡dzaniem procesowym.



Zarz¡dzanie w organizacji
Zarz¡dzanie procesowe

Zarz¡dzanie procesowe jest caªo±ci¡ ci¡gªych i usystematyzowanych
dziaªa« dotycz¡cych planowania i monitorowania wykonania danego
procesu w organizacji (przedsi¦biorstwie), tak, aby w peªni zrealizowa¢ jej
cele. Zarz¡dzanie procesowe jest zastosowaniem wiedzy, koncepcji,
umiej¦tno±ci, narz¦dzi, technik oraz systemów pomocnych w
de�niowaniu, wizualizacji, mierzeniu, kontroli oraz udoskonalaniu
procesów maj¡cych na celu speªnienie wymaga« klienta. Klientem w
zarz¡dzaniu procesowym jest zarówno klient �nalny, odbiorca, jak równie»
klient wewn¡trz organizacji, czyli pracownik.
Zarz¡dzanie procesowe to bezustanna wery�kacja i usprawnianie
procesów, poprzez stosowanie poprawek, gdy osi¡gane rezultaty
ró»ni¡ si¦ od tych pierwotnie zaplanowanych. Skuteczno±¢ w
zarz¡dzaniu procesowym uzale»niona jest od zmiany ukierunkowania w
ukªadzie organizacyjnym danej organizacji. Przej±cie z ukªadu pionowego
do poziomego udoskonala zarówno porozumiewanie si¦ w organizacji jak
równie» obieg informacji.



Zarz¡dzanie w organizacji
Zarz¡dzanie procesowe

Oto niektóre korzy±ci po zastosowaniu teorii zarz¡dzania procesowego w
organizacji

utworzenie ujednoliconej charakterystyki dziaªania danej organizacji
(wszyscy czªonkowie bior¡cy udziaª w procesie, poznaj¡ jego
struktur¦ oraz funkcj¦ jak¡ w nim odgrywaj¡);

ogólne ukierunkowanie �rmy na usatysfakcjonowanie klienta;

okre±lenie perfekcyjnego planu dziaªania przedsi¦biorstwa i
ustanowienie ªatwiejszych warunków przyszªej adaptacji zwi¡zanej z
jakimikolwiek zmianami;

rozpoznanie i uporz¡dkowanie pªaszczyzn wymagaj¡cych ulepszenia,
co umo»liwia systematyczne usprawnianie dziaªalno±ci danej
organizacji.



Zarz¡dzanie czynnikami konkurencyjno±ci

Wyró»nia si¦ trzy klasyczne czynniki konkurencyjno±ci

jako±¢,

koszt,

dostawa.

Oprócz czynników klasycznych du»ego znaczenia nabieraj¡ ostatnio takie
czynniki, jak

sprawno±¢ obsªugi klientów,

cechy jako±ci wykraczaj¡ce poza jako±¢ konstrukcji i wykonania, np.
ekologiczno±¢ i bezpiecze«stwo produktu i procesu produkcji.



Zarz¡dzanie czynnikami konkurencyjno±ci
Jako±¢ (tradycyjnie)

Zapewnienie jako±ci (tradycyjnie) jest zadaniem kontroli jako±ci.
Kontrola jako±ci jest funkcj¡ organizacyjn¡. Kontrola jako±ci wykonuje
swoje zadanie w ten sposób, »e spo±ród wytworzonych produktów
wybiera produkty speªniaj¡ce wymagania i kwali�kuje je jako nadaj¡ce si¦
do przekazania klientowi zewn¦trznemu b¡d¹ wewn¦trznemu. Produkty
nie speªniaj¡ce wymaga« zostaj¡ odrzucone przez kontrol¦ jako±ci i
kierowane do poprawek, do naprawy albo do zªomowania.



Zarz¡dzanie czynnikami konkurencyjno±ci
Jako±¢ (obecnie)

Zapewnienie jako±ci (w nowym paradygmacie zarz¡dzania) polega na
zapewnieniu doskonaªo±ci procesu wytwarzania i dostarczania.
Podstaw¡ takiego post¦powania jest twierdzenie, »e je±li praca na ka»dym
etapie procesu jest wysokiej jako±ci, to na wyj±ciu procesu powstaje
produkt wysokiej jako±ci. W praktyce parametry charakteryzuj¡ce jako±¢
produktu musz¡ mie±ci¢ si¦ w okre±lonych i w¡skich granicach. Je±li tak
jest, mówi si¦, »e proces jest stabilny. Gdy natomiast zostanie
stwierdzone, »e który± z parametrów jako±ci produktu nie mie±ci si¦ w
zadanych granicach, nale»y poszuka¢ w procesie miejsc, które s¡
przyczyn¡ defektu, a nast¦pnie usun¡¢ owe przyczyny. W ten sposób
realizowane jest sprz¦»enie zwrotne pomi¦dzy wyj±ciem procesu, a
miejscami w procesie decyduj¡cymi o jego doskonaªo±ci.



Zarz¡dzanie czynnikami konkurencyjno±ci
Koszt (tradycyjnie)

Zarz¡dzanie kosztami (tradycyjnie) ma na celu redukcj¦ kosztów
dziaªania organizacji. Dwa najpowszechniejsze ±rodki prowadz¡ce do tego
to kontrola kosztów polegaj¡cy na narzuceniu dyscypliny bud»etowej
wszystkim komórkom organizacyjnym oraz czynienie oszcz¦dno±ci.



Zarz¡dzanie czynnikami konkurencyjno±ci
Koszt (obecnie)

W zarz¡dzaniu procesowym zamiast o redukcji kosztów mówi si¦ o
redukcji strat. Podstaw¡ programu redukcji strat jest klasy�kacja strat.



Zarz¡dzanie czynnikami konkurencyjno±ci
Dostawa

Dostawa jako czynnik konkurencyjno±ci jest wªa±ciwie grup¡ kilku
ró»nych czynników, które zale»nie od okoliczno±ci (gª. od obszaru
produktowo-rynkowego i sytuacji konkurencyjnej) maj¡ wi¦ksze lub
mniejsze znaczenie.

Do najwa»niejszych z nich nale»y niezawodno±¢ dostaw, czyli
wypeªnianie przez dostawc¦ obietnic dotycz¡cych terminu dostawy.

Wspóªcze±nie ro±nie znaczenie szybko±ci dostaw, czyli czasu, jaki
upªywa od momentu otrzymania zamówienia przez dostawc¦ do
momentu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.

Czynnikiem podstawowym jest zapewnienie wymaganej ilo±ci towaru,
ale w ramach tego ro±nie znaczenie ró»norodno±ci produktów.


