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Uwagi wstępne

ystem zarządzania przedsiębiorstwem jest
złożoną (skomplikowaną) całością, o różno-
rodnych elementach i relacjach między nimi.

Jedną z cech, przy pomocy których można opisywać
i różnicować systemy zarządzania, jest obecność w nich
różnych koncepcji zarządzania i wzajemne relacje
między tymi koncepcjami. W wyniku takiego opisu
i analizy m.in. można orzec, na ile system ten jako
całość jest wewnętrznie spójny (zintegrowany), a w ja-
kim zakresie i stopniu można mówić o jego dezinte-
gracji.

Generowane przez naukę i praktykę gospodarczą
koncepcje zarządzania (i ich rozwinięcia w postaci
metod i technik) zawierają zróżnicowane podejścia i re-
komendacje co do zarządzania przedsiębiorstwem,
które mogą być względem siebie neutralne (obojęt-
ne), ale częściej – bądź wzajemnie się uzupełniają, bądź
wykluczają (są komplementarne bądź substytucyjne).

Celem opracowania jest rozpoznanie i wstępne
zbadanie owych relacji między koncepcjami, które po-
jawiły się po to, by nadać systemowi zarządzania przed-
siębiorstwem określone, trwałe właściwości. Mogą one
więc mieć trwałe zastosowanie w procesie zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, służąc jego racjonalności
i doskonaleniu, w odróżnieniu od grupy koncepcji
(i metod, narzędzi) zorientowanych wyłącznie lub zde-
cydowanie bardziej na zarządzanie zmianami*). Inte-
resować nas więc będą takie koncepcje, jak: marke-
tingowa, HRM, TQM, controllingowa, logistyczna,
a zamiarem naszym będzie takie ich skonfrontowa-
nie, aby uzyskać obraz tego:
� jakie są rdzenne i drugoplanowe cechy poszczegól-
nych koncepcji,
� które z cech poszczególnych koncepcji są ze sobą
zgodne (zbieżne), a które przeciwstawne (konkuren-
cyjne).

Wynikiem powyższych założeń jest zestawienie
porównawcze owych cech, przedstawione w formie
matrycy (tabela 1.), gdzie:
� w polach po przekątnej (od strony lewej górnej do
prawej dolnej) przewidziano miejsce dla cech rdzen-
nych poszczególnych koncepcji (pogrubiony krój pi-
sma);
� w pozostałych polach w poziomie (w wierszach) za-
rezerwowano miejsce dla oznaczenia cech rdzennych
i drugoplanowych, którymi dana koncepcja (z boczku
matrycy) bądź pokrywa się (lub wykazuje zbieżność)
z cechami innych koncepcji (oznaczonych w główce
matrycy) w ten sposób je wspierając (wzmacniając) lub
uzupełniając, bądź popada z nimi w konflikt, osłabia-
jąc czy wręcz znosząc wzajemne oddziaływania;

� w wyniku powyższego, poszczególne pola w ukła-
dzie pionowym (w kolumnach), z wyłączeniem pól le-
żących na przekątnej, zawierają cechy, dzięki którym
koncepcje określone w główce uzyskują bądź wspar-
cie ze strony innych koncepcji (ujętych w boczku), bądź
osłabienie (znoszenie) ich wzajemnego oddziaływania.

Innymi słowy, „czytanie” matrycy według wierszy
informuje, w jaki sposób i w jakim zakresie „rozprze-
strzenia” się dana koncepcja (z boczku) na inne (co do
nich wnosi), zaś „czytanie” według kolumn informu-
je, w jaki sposób i w jakim zakresie dana koncepcja
(z główki) jest wspierana bądź osłabiana przez inne
koncepcje (z boczku), czyli co one wnoszą do danej
koncepcji.

Nawiązując do zasygnalizowanej powyżej kwestii
konkurencyjności (czy przeciwstawności) cech różnych
koncepcji należy zaznaczyć, iż dziać się tak może
zwłaszcza w sytuacji wdrażania nowej (kolejnej) kon-
cepcji zarządzania. Na przykład wdrażanie koncepcji
controllingowej w przedsiębiorstwie wykorzystują-
cym już koncepcję marketingową powoduje „wprowa-
dzenie” do niego silnie akcentowanej orientacji na
oszczędność kosztów (w tym kosztów marketingo-
wych). Spowodować to może pewien konflikt intere-
sów, a w konsekwencji osłabienie działań marketin-
gowych (presja na koszty). Mamy w tym przypadku
do czynienia z różną optyką, z odmiennym rozłoże-
niem akcentów (priorytetów), odmiennym dochodze-
niem do tych samych przecież celów. Może to skutko-
wać osłabieniem realizacji wspomnianych koncepcji
bądź zaniechaniem realizacji którejś z nich.

Zestawienie i porównanie cech koncepcji
zarządzania

ypełnienie treścią zaprojektowanej wyżej ma-
trycy nie jest sprawą łatwą, między innymi
z tego powodu, iż:

� nie zawsze cechy koncepcji są dostatecznie wyraź-
nie i jednoznacznie artykułowane,
� różni autorzy częściowo odmiennie charakteryzu-
ją poszczególne koncepcje,
� z upływem czasu następuje reorientacja poszcze-
gólnych koncepcji.

Wobec powyższego, nie tylko trudno jest zbudo-
wać wykaz cech danej koncepcji, ale także trudno jest
wyodrębnić wśród nich cechy rdzenne i drugoplano-
we.

Każda, a zatem i poniższa propozycja zestawienia
cech kilku koncepcji zarządzania, ma w związku z tym
charakter umowny, przybliżony i otwarty, a niewąt-
pliwie także ułomny. Mamy na przykład pełną świa-
domość, iż niezależnie od naszych ustaleń, marketin-
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [2].

Tabela 1. Relacje między koncepcjami zarządzania

Marketing HRM TQM Controlling Logistyka

Mar-
keting

� orientacja na
klienta
� rozwinięte ba-
dania marketin-
gowe
� wykorzystanie
kompozycji in-
strumentów od-
działywania na
rynek – 4P
� orientacja na
tworzenie warto-
ści
� orientacja na
jakość

� tzw. marketing
personalny (wyko-
rzystanie marke-
tingowego myśle-
nia i działania dla
realizacji funkcji
personalnej)

� orientacja na
klienta
� orientacja na
jakość

� wykorzystanie
informacji marke-
tingowej w systemie
informacji control-
lingowej

� wykorzystanie
marketingowego
myślenia i działania
w realizacji funkcji
zaopatrzenia (mar-
keting zakupów)
� wykorzystywanie
marketingowych
kryteriów i narzędzi
kształtowania dy-
strybucji

HRM � wykorzystanie
oddolnych mechani-
zmów aktywizowa-
nia ludzi na rzecz
doskonalenia relacji
z klientem

� orientacja na
człowieka
� permanentne
szkolenia
� praca zespołowa
� „uniwersaliza-
cja” pracowników
� bezpośrednia
partycypacja
i motywacja
(skierowana  do
jednostek)

� orientacja na
człowieka (aspekt
motywacyjny)

� orientacja na
człowieka
� praca zespołowa
� wykorzystywanie
oddolnych mechani-
zmów aktywizowa-
nia ludzi na rzecz
poprawy jakości

TQM � orientacja na
jakość
� orientacja na
klienta

� orientacja na
człowieka
� praca zespołowa
� orientacja na
jakość kadr (jakość
pracy, kształcenia)

� orientacja na
jakość
� orientacja na
klienta
� orientacja na
człowieka
� praca zespoło-
wa
� orientacja
procesowa

� osiąganie
„doskonałości
logistycznej”

� orientacja na
oszczędność kosztów
jakości
� usystematyzowa-
nie (przez procedu-
ry) ewidencji
i sprawozdawczości

Control-
ling

� orientacja na
wzrost przychodów
i obniżkę kosztów
� informacyjne
wspomaganie de-
cyzji marketingo-
wych

� informacyjne
wspomaganie funk-
cji personalnej (con-
trolling personalny)

� orientacja na
oszczędność kosztów
jakości

� orientacja na
cele przedsiębior-
stwa
� orientacja na
wynik finansowy
� orientacja na
przyszłość
� orientacja na
informacyjne
wspomaganie
zarządzania

� wykorzystanie
informacji con-
trollingowej w roz-
wiązywaniu pro-
blemów logistycz-
nych
� orientacja na
oszczędność kosz-
tów logistycznych

Logi-
styka

� orientacja na
sprawność strumie-
ni materialnych i in-
formacyjnych (głów-
nie w sferze dystry-
bucji)

� orientacja proce-
sowa (sprawność
procesów)

� orientacja na
oszczędność kosztów
logistycznych
� warunki (przez
stworzenie łańcucha
logistycznego) do
monitorowania
odchyleń

� orientacja (pro-
cesowa) na
sprawność stru-
mieni material-
nych
� orientacja na
oszczędność kosz-
tów logistycznych

gowi można przypisywać, bądź nie, w zbiorze jego cech
rdzennych orientację na jakość (która niewątpliwie jest
rdzenną cechą TQM). Tak samo może być dyskusyjne
przypisanie koncepcji TQM, bądź nie, takiej cechy, jak
„orientacja na klienta” jako rdzennej, która to cecha
z kolei jest rdzenną cechą marketingu.

Analiza sporządzonej, przy wszystkich powyższych
ograniczeniach, matrycy wskazuje na to, iż poszcze-
gólne koncepcje zakresem (sposobem) swoich oddzia-
ływań obejmują nie tylko swoje rdzenne pole (z któ-
rym te koncepcje są najbardziej kojarzone), ale także
„wchodzą” bardzo szeroko na pola oddziaływań innych
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koncepcji, co powoduje, iż na tych samych polach (tu
kolumnach) spotykają się różne koncepcje.

Zjawisko to, jak widać na matrycy, jest na tyle po-
wszechne, że praktycznie niemal każda z koncepcji
jest swoimi elementami „nałożona” na pozostałe. Rów-
nież wszystkie pozostałe koncepcje „nakładają się” na
nią. Oznacza to, iż w zasadzie każda z koncepcji inge-
ruje w pozostałe, jak również podlega ingerencji ze
strony wszystkich pozostałych.

Wynikiem takiego „spotkania” może być zarów-
no:
� pozytywne współistnienie oraz wzajemne uzupeł-
nianie się (komplementarność) koncepcji, jak rów-
nież wspomaganie ich oddziaływań, dające możliwość
efektu synergicznego;
� bardziej lub mniej konfliktowa sytuacja, nie tylko
kiedy rekomendowane kierunki działań są przeciw-
stawne (co może rzadko wystąpić), ale także przy zgod-
ności kierunków – kiedy rekomendowane metody będą
się różnić (chęć osiągania tych samych celów przy uży-
ciu różnych metod i zasobów, co może wystąpić sto-
sunkowo częściej).

Wnioski

yeksponowanie (wyartykułowanie) wzajem-
nych relacji między koncepcjami zarządzania
jest istotnym zagadnieniem z punktu widze-

nia praktycznych zastosowań owych koncepcji. Me-
nedżer firmy, stając wobec konieczności wyboru spo-
sobów oraz zakresu doskonalenia systemu zarządza-
nia przedsiębiorstwem, zadaje sobie pytania: którą
koncepcję zastosować, a może kilka, a jeśli kilka, to
które, jednocześnie czy w określonej kolejności?

Zaprezentowane w tabeli 1. zestawienie i porów-
nanie cech koncepcji może być bazą informacyjną pod-
czas podejmowania takich decyzji.

W większości przypadków koncepcje te mogą i po-
winny się uzupełniać (efekt synergii). Rozpoczynając
zmiany od wprowadzenia którejś z wyżej wymienio-
nych koncepcji należałoby, w duchu szeroko rozumia-
nego doskonalenia organizacji, wprowadzać kolejne
rozwiązania wspomagające oraz doskonalące już ist-
niejące. Nie rezygnując (nie porzucając) i nie odżegnu-
jąc się od dotychczasowych rozwiązań. Stosowanie
metody „prób i błędów” w poszukiwaniu „najlepsze-
go” rozwiązania nie jest właściwym podejściem. Po-
woduje chaos organizacyjny, dezorientację oraz osła-
bienie przekonania uczestników organizacji o zasad-
ności i skuteczności wprowadzanych rozwiązań.

Nie ma uniwersalnych zastosowań oraz uniwer-
salnych wskazań. Za każdym razem i w każdym przy-
padku należy uwzględniać specyfikę: sytuacji przed-
siębiorstwa, jego potrzeb w zakresie wprowadzania
nowych rozwiązań oraz stopień determinacji decyden-
tów i wykonawców proponowanych działań.

O wyborze priorytetów wdrożeniowych powinny
zatem decydować takie przesłanki, jak:
� struktura i hierarchia celów firmy,
� dotychczasowa sprawność poszczególnych obsza-
rów, w które poszczególne koncepcje najbardziej in-
gerują,
� oczekiwana skuteczność poszczególnych koncepcji
oraz spodziewany wpływ tych koncepcji na poprawę
wyników,

� spodziewany stopień trudności i koszty wdrażania,
� spodziewany stopień potrzeb i trudności skoordy-
nowania rozwiązań, będących wynikiem nowej (kolej-
nej) koncepcji z rozwiązaniami właściwymi dla już sto-
sowanych koncepcji,
� obecny poziom oraz możliwość zwiększenia zaan-
gażowania uczestników organizacji w proces wprowa-
dzanych zmian.

Zadanie decyzyjne jest tu więc, jak widzimy, wy-
jątkowo złożone, a zatem decyzje te nie mogą być po-
dejmowane pochopnie, ad hoc.

Podjęcie decyzji o wykorzystaniu określonej kolej-
nej koncepcji nie rozwiązuje problemu. Konieczne jest
właściwe zaprojektowanie i wdrożenie całego komplek-
su rozwiązań i to w taki sposób, aby:
� uniknąć ewentualnych kolizji na „wspólnych” po-
lach różnych koncepcji (uzgodnienie, ustalenie wspól-
nych priorytetów),
� spożytkować wszystkie walory koncepcji we wszy-
stkich obszarach.

Doborem, wykorzystaniem, rozwijaniem i wycofy-
waniem poszczególnych koncepcji należy zarządzać
(kreując i wykorzystując metasystem zarządzania –
zarządzanie zarządzaniem) z pełną świadomością za-
sięgu, wielości, różnorodności skutków każdej decyzji
w tym zakresie. Decyzje te oraz ich skutki nie dotyczą
bowiem tylko rdzennego obszaru oddziaływania da-
nej koncepcji, lecz także innych obszarów, często
z niemal całego obszaru zarządzania przedsiębior-
stwem.
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*) Zagadnieniu relacji między tą grupą koncepcji poświęco-
ny był artykuł: J. Lichtarski, A. Węgrzyn, Wspólne płasz-
czyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, „Przegląd
Organizacji” 2000, nr 12.
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