
Uwagi wstępne

ydaje się, że są małe szanse na to, aby upo-
rządkować dyskusję na temat jednolitego ro-
zumienia i stosowania różnych terminów

i pojęć, które funkcjonują w nauce o organizacji i za-
rządzaniu. Przykładem takiej „dżungli” terminologicz-
nej są pojęcia stosowane w dyscyplinie pod nazwą
„metody i techniki organizatorskie i kierowania”. Na
porządku dziennym jest tam duża dowolność. Tak więc
obok techniki zarządzania lub kierowania, występują:
sposób zarządzania, metoda zarządzania, koncepcja
zarządzania, a także filozofia zarządzania, rodzaj, czy
system zarządzania. Podobnie jest w literaturze ob-
cojęzycznej, np. niemieckiej. Może więc wygodniej
byłoby do celów praktycznych posługiwać się nazwą
„instrument” lub „narzędzie zarządzania”.

Celem tego drobnego przyczynku jest nieśmiała
propozycja stosowania w nauce o organizacji i zarzą-
dzaniu terminów: „instrument” lub „narzędzie zarzą-
dzania”, co zdaniem autora porządkowałoby termino-
logię.

Podstawowa powinność menedżera –
rozwiązywanie problemów

bserwacja dnia pracy kierownika prowadzi do
wniosku, że najwięcej czasu przeznacza on
na rozwiązywanie problemów. Problemy,

z którymi zmaga się menedżer, mają charakter stra-
tegiczny, taktyczny i operacyjny. Są to problemy pro-
ste i powtarzalne, z którymi stykał się już w przeszło-
ści oraz bardziej złożone, które przyszło mu rozwią-
zywać po raz pierwszy. Są to równocześnie problemy
jednowymiarowe, dotyczące np. wzrostu efektywno-
ści ekonomicznej i wielowymiarowe, czyli odnoszące
się równocześnie do kwestii ekonomicznych i społecz-
nych, technicznych i ekologicznych itp.

W procesie rozwiązywania problemów, kierownik
posługuje się intuicją, może wykorzystywać swoją wie-
dzę i doświadczenie. Ma również do dyspozycji dorad-
ców i konsultantów, którzy podpowiedzą warianty
rozwiązania problemu. Intuicja, jako podstawa podej-
mowania decyzji, ma swoich zwolenników i przeciw-
ników. W większej „cenie” jest natomiast wiedza teo-
retyczna i doświadczenie. Wagę wiedzy podkreśla wie-
lu autorów, zarówno współczesnych, jak również kla-
syków polskiej nauki o organizacji i zarządzaniu.
J. Zieleniewski zauważył np., że „...badając różne, zna-
ne z praktyki i teoretyczne zaprojektowane warianty
działania, zmierzającego do osiągnięcia celów w róż-
nych dziedzinach i różnych okolicznościach, teoria

organizacji dostarcza praktykom ich przeglądu wraz
z oceną okoliczności, od których zależy trafność wy-
boru poszczególnych rozstrzygnięć”1). Mówiąc inny-
mi słowami: w procesie realizacji celu pojawiają się
pewne problemy, które menedżer może efektywniej
rozwiązywać, korzystając z dorobku wiedzy zawartej
w teorii organizacji i zarządzania.

Skrzynka narzędziowa – interpretacja

nalizując strukturę nauk o kierowaniu orga-
nizacją L. Krzyżanowski zwrócił uwagę, że
znajduje się tam miejsce dla dyscypliny na-

ukowej „...pod nazwą «metody i techniki organizator-
skie i kierownicze»”. Następnie zaznaczył, że dyscy-
plina ta „wyrosła na gruncie, z jednej strony, klasycz-
nych metod badania i organizowania pracy i technik
organizatorskich, z drugiej zaś strony teorii i metodo-
logii podejmowania decyzji (kierowniczych) oraz heu-
rystycznych i ilościowych (kwantytatywnych) metod
rozwiązywania zagadnień”2).

Mówiąc bardziej obrazowo dyscyplina ta przedsta-
wia wykaz instrumentów, które menedżer może wy-
korzystywać w procesie rozwiązywania problemów
(podejmowania decyzji). Instrumenty te znajdują się
w takim urządzeniu, które umownie można nazwać
„skrzynką narzędziową”, albo „skrzynką instrumen-
talną” współczesnego menedżera. W Słowniku wy-
razów obcych pod hasłem „instrumentarium” znajdu-
je się takie objaśnienie: „zestaw instrumentów, na-
rzędzi lekarskich, głównie chirurgicznych, niezbęd-
nych do wykonywania odpowiednich zabiegów”3). Ter-
min „instrumentarium” kojarzy się przede wszystkim
z medycyną. Pamiętając jednak, że P. Drucker wyra-
ził kiedyś pogląd, że nauki zarządzania to medycyna
organizacji gospodarczych, można uznać za uprawnio-
ne posługiwanie się tym terminem w odniesieniu do
organizacji i zarządzania.

Korzystając w dalszym ciągu z analogii medycyna
– nauka o organizacji i zarządzaniu, warto zauważyć,
że medycynę definiuje się jako naukę o zdrowiu i cho-
robie człowieka, umiejętność (sztukę) zapobiegania
chorobom. Lekarz pogotowia ratunkowego jadąc do
chorego lub do wypadku zabiera ze sobą podręczny
zestaw instrumentów i leków, za pomocą których ra-
tuje ofiarę wypadku lub udziela pomocy choremu. In-
strumenty te znajdują się w podręcznej teczce, a więc
skrzynce, z której, odpowiednio do zastanych okolicz-
ności, wyjmuje właściwe instrumenty.

Skrzynka narzędziowa lekarza składa się z dwóch
części. Pierwsza część ma postać materialną – to wła-
śnie owa teczka z instrumentami. Druga część skrzyn-
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ki ma postać niematerialną. Jest to wiedza lekarza –
wiedza o tym, jak owa skrzynka jest zbudowana, jakie
zawiera instrumenty, jak te instrumenty stosować i ja-
kie warunki muszą być spełnione, aby dany instru-
ment okazał się skuteczny.

Korzystając z myślenia przez analogię można wy-
obrazić sobie skrzynkę narzędziową menedżera, któ-
ra również składa się z dwóch części. Część material-
na skrzynki to ta część, którą można dotknąć, zoba-
czyć. Należą do niej np. organigramy, wykresy proce-
sów, drzewa decyzyjne, modele matematyczne, karty
wyników itd. Druga część skrzynki jest niewidoczna.
Jest to wiedza menedżera o tym, że w ogóle takie urzą-
dzenie istnieje, jak jest zbudowane, z jakich narzędzi
się składa, jak używać tych narzędzi oraz jakie wa-
runki muszą być spełnione, aby z pożytkiem wyko-
rzystać stojące do dyspozycji instrumenty. Wiedza
menedżera jest najważniejszą częścią skrzynki narzę-
dziowej, ponieważ bez niej skrzynka po prostu nie ist-
nieje.

Zasilanie skrzynki narzędziowej

awartość skrzynki narzędziowej menedżera
nie jest czymś trwałym. W miarę upływu cza-
su ulega ona zmianie. Powstają nowe instru-

menty lub następuje modyfikacja istniejących. Część
narzędzi nie nadaje się do użycia, ponieważ nie znaj-
dują już zastosowania. Można odesłać je na karty hi-
storii lub muzeum. Źródłem zasilania skrzynki są:
nauka o organizacji i zarządzania oraz praktyka orga-
nizacji i zarządzania. Szczególna rola przypada tu
praktyce, która na różne potrzeby konstruuje nowe
narzędzia. Przykładów w tym zakresie dostarcza kon-
sulting, który jest bardzo aktywny na polu kreowania
nowych narzędzi. To z konsultingu pochodzi słynna
macierz BCG – Bostońskiej Grupy Konsultingowej,
analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagro-

żeń, czy inne instrumenty. Wiele instrumentów znaj-
dujących się w skrzynce powstało na pograniczu kon-
sultingu i nauki. Należą do nich np. modne koncepcje
zarządzania w rodzaju reengineeringu, benchmarkin-
gu, TQM i inne.

Nauka o organizacji i zarządzaniu nie jest tak ak-
tywna w tworzeniu nowych instrumentów, jak prak-
tyka. Rola nauki polega raczej na porządkowaniu in-
strumentów, nadawaniu im odpowiedniej rangi, szu-
kaniu teoretycznego uzasadnienia i klasyfikacji instru-
mentów. Nauka o organizacji i zarządzaniu, a w szcze-
gólności wspomniana dyscyplina – metody i techniki
organizatorskie i kierowania, objaśnia „użytkowni-
kom” skrzynki narzędziowej przydatność poszczegól-
nych instrumentów do rozwiązania określonych pro-
blemów. Tak należy rozumieć rolę nauki w zasilaniu
skrzynki narzędziowej menedżera.

Struktura skrzynki narzędziowej
i opis jej działania

krzynka narzędziowa składa się z sześciu ele-
mentów. W centralnym punkcie skrzynki stoi
problem. Aby rozwiązać problem, trzeba go

zdefiniować, a więc odpowiedzieć sobie na następują-
ce pytania: jaka jest natura problemu (problem eko-
nomiczny, społeczny, prawny itp., czy też ekonomicz-
no-społeczny, społeczno-prawny itp.), jaki jest ciężar
gatunkowy problemu, jak często problem występuje,
czy też wystąpił po raz pierwszy, jakie skutki może
wywołać brak decyzji. Gruntowna analiza problemu
jest potrzebna po to, aby do jego rozwiązania dobrać
odpowiedni instrument ze skrzynki. Ponieważ bardzo
często problemy mają naturę wielowymiarową, dlate-
go występuje konieczność użycia kilku instrumentów
jednocześnie.

Poszukiwanie odpowiedniego instrumentu lub in-
strumentów, w celu rozwiązywania problemu polega

,
Rys. Struktura skrzynki narzędziowej (wykaz instrumentów, efektów i warunków ma charakter
przykładowy)
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na sporządzaniu listy narzędzi znanych menedżero-
wi. W tym wypadku sięga on do tej części skrzynki
narzędziowej, która nie jest dostępna w postaci mate-
rialnej, czyli do swojej wiedzy. Następnie wiedzę tę
uzupełnia studiując najnowszą literaturę. Publikacje
prezentują opis różnych narzędzi, a także efekty za-
stosowania danego instrumentu w praktyce. Ma to
przekonać menedżera, że instrument jest wiarygod-
ny i skuteczny.

Przedstawione wyżej trzy części składowe skrzyn-
ki narzędziowej: problem, lista instrumentów i efek-
ty zastosowania danego instrumentu (zob. rysunek),
są ze sobą powiązane za pomocą sprzężenia zwrotne-
go. Sprzężenie to jest kolejnym elementem skrzynki.
Powiązanie tych trzech elementów za pomocą sprzę-
żenia zwrotnego ilustruje następujący przykład: me-
nedżer szuka odpowiedniego instrumentu, za pomocą
którego mógłby rozwiązać następujący problem: spa-
dek konkurencyjności wyrobów pod względem jako-
ściowym. Studiując listę instrumentów, wybiera te
z nich, które, jak wynika to z opisów, zapewniają roz-
wiązanie problemu. Algorytm postępowania menedże-
ra ma tutaj charakter przyczynowo-skutkowy: rozpo-
znanie efektów zastosowania narzędzia – wybór na-
rzędzia – decyzja o zastosowaniu.

Warto zwrócić uwagę na to, że takie proste przy-
czynowo-skutkowe ujęcie nie gwarantuje rozwiązania
problemu. Trzeba jeszcze rozpoznać i sprecyzować
warunki, które muszą być spełnione, aby mogły wy-
stąpić spodziewane efekty. Charakterystyka warun-
ków jest kolejnym elementem skrzynki narzędziowej
menedżera. Na rysunku warunki są powiązane zarów-
no z problemem, za którym stoi decydent, jak i ze
sprzężeniem zwrotnym. Powiązania te wskazują na
wagę znaczenia analizy warunków w procesie wyboru
określonych instrumentów. Na rysunku powiązania
te określono mianem sprzężenia wyprzedzającego.
Oznacza to, że wybór instrumentu nie polega wyłącz-
nie na ocenie efektów jego zastosowania, ale musi rów-
nież uwzględniać możliwość spełnienia warunków.

Ilustracją takiego myślenia może być następujący
przykład. W przedsiębiorstwie problemem jest nad-
mierna centralizacja. Poszukując odpowiedniego na-
rzędzia do rozwiązania tego problemu zwrócono uwa-
gę na zarządzanie przez delegowanie, ponieważ za-
stosowanie tego instrumentu daje następujące efek-
ty: wzrost motywacji podwładnych, polepszenie obsłu-
gi klientów, wzrost elastyczności reakcji przedsiębior-
stwa na zmiany zachodzące na rynku. Jednakże za-
stosowanie tego narzędzia wymaga spełnienia takich
warunków, jak: uporządkowanie zakresu zadań,
uprawnień i odpowiedzialności, zbudowanie sprawne-
go systemu przesyłania informacji i komunikacji oraz
przejrzystego systemu motywacji.

Mówiąc o warunkach zastosowania danego narzę-
dzia, warto zwrócić uwagę na kontekst kulturowy.
Wiele instrumentów znajdujących się w skrzynce na-
rzędziowej pochodzi z innych kręgów kulturowych, np.
amerykańskiego czy japońskiego. Rodzi się więc pyta-
nie, czy np. w Polsce można korzystać z tych instru-
mentów bez żadnych ograniczeń. Jedna grupa teore-
tyków i praktyków odpowiada twierdząco, druga ma
wątpliwości i obawy. Obawy te wiążą się z możliwo-
ścią powstania oporu wśród uczestników organizacji.

Struktura skrzynki narzędziowej nie jest czymś
stałym. Jak już wspominano, część instrumentów moż-
na odłożyć do lamusa ze względu na brak zastosowa-
nia w dobie przyspieszonego postępu techniki i tech-
nologii wytwórczych oraz technik informacyjnych.
Z drugiej strony, będą pojawiać się nowe instrumen-
ty, niekiedy kreowane przez modę i budzące, nie za-
wsze uzasadniony, zachwyt menedżerów. Skrzynka
narzędziowa menedżera musi być więc przewietrza-
na, aby zachowała świeżość i umożliwiała racjonalne
zachowanie decydenta.

Analiza przypadków i badania empiryczne
nad instrumentami zarządzania

acińska sentencja głosi: „słowa uczą, a przy-
kłady pociągają”. Rzeczywiście, wiele współ-
czesnych publikacji z zakresu organizacji i za-

rządzania zawiera pociągające przykłady zastosowa-
nia rozmaitych instrumentów ze skrzynki menedże-
ra. Równocześnie literatura na ogół milczy na temat
negatywnych stron zastosowania określonego instru-
mentu. Mimo takiego stanu rzeczy warto zachęcać do
analizy pozytywnych i negatywnych skutków zasto-
sowania określonego instrumentu, a także do studio-
wania sytuacji, w których jakieś opisywane przedsię-
biorstwo odniosło sukces. Warto też nieco wysiłku
poświęcić na przestudiowanie wyników badań empi-
rycznych nad zastosowaniem określonych narzędzi.
Niestety, badania w tym zakresie mają charakter wy-
rywkowy i nie pretendują do uogólnień.

Wypada nareszcie zwrócić uwagę na jeszcze jedną
sprawę. Chodzi mianowicie o to, że narzędzia znajdują-
ce się w skrzynce menedżera mają najczęściej optykę
przedsiębiorczą. Jest to oczywiste, ale nie do końca.
Może się bowiem okazać, że skutki zastosowania okre-
ślonego instrumentu będą pozytywne dla przedsiębior-
stwa, ale równocześnie negatywne ze społecznego
punktu widzenia. Czy wolno oddzielać te dwa punkty
widzenia? Zdania są tu podzielone, chociaż warto wziąć
pod uwagę postulat całościowego spojrzenia na instru-
menty zarządzania znajdujące się w skrzynce.

Zakończenie

krzynka narzędziowa jest bardzo pojemnym
urządzeniem porządkującym dyskusję na
gruncie dyscypliny pod nazwą metody i tech-

niki organizatorskie i kierowania. Można mieć nadzie-
ję, że termin ten spotyka się ze zrozumieniem ze stro-
ny praktyki, a nauka włączy się aktywniej do analizo-
wania wnętrza skrzynki i do jej ciągłego doskonalenia.
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