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Wprowadzenie

Zdaniem M. Sierpińskiej polskie przedsiębiorstwa muszą dostosować swoje sys-

temy zarządzania do wymogów globalnej gospodarki. Dlatego chęć uzyskania trwałej 

przewagi konkurencyjnej na rynku i niestabilność otoczenia, w jakim funkcjonują 

przedsiębiorstwa powodują, że poszukują one skutecznych narzędzi zarządzania1.

W okresie ostatnich kilkunastu lat teoria i praktyka zarządzania wzbogaciły się 

o wiele nowych koncepcji i metod. Dopełniły one dotychczasowy zbiór instrumen-

tów zarządzania tworzących system złożony z zasad, reguł, koncepcji, metod, technik 

postępowania w różnych sytuacjach organizacyjnych2. Jak twierdzi K. Zimniewicz3, 

„skrzynka narzędziowa” współczesnego menedżera zawiera nieprzebrane bogactwo 

różnych koncepcji i metod zgromadzonych od czasów podjęcia badań nad organi-

zacją i zarządzaniem, ale również z okresów wcześniejszych, uzupełnianych o nowe 

lub zmody�kowane instrumenty4.

* Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania.

** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
1 M. Sierpińska, Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie realizacji strategii podmiotów gospodarczych, 

„Wiadomości Górnicze” 2006, nr 1, s. 14–22.
2 W. Błaszczyk, Przydatność praktyczna metod zarządzania w świetle opinii menedżerów, w: Nurt meto-

dologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju, red. W. Błaszczyk, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 204.

3 K. Zimniewicz, Koncepcje zarządzania jako instrumenty wspomagające osiągnięcie przewagi konkuren-
cyjnej, w: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, red. C. Sikorski, T. Cza-
pla, M. Malarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 37.

4 W. Błaszczyk, J. Czekaj, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogal-
ski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 468–470.
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Debata na temat istoty stanu i ewolucji metod organizacji i zarządzania, zapo-

czątkowana przez J. Lichtarskiego5, H. Jagodę6, Z. Martyniaka7 i kontynuowana przez 

Z. Mikołajczyk8 oraz K. Zimniewicza9 wykazała potrzebę określenia tendencji, pro-

cesów, mechanizmów i kierunków rozwojowych instrumentów zarządzania współ-

czesnym przedsiębiorstwem.

1. Podział współczesnych instrumentów zarządzania

Współczesne instrumenty zarządzania, tworzące – jak zauważa J. Lichtarski 

– zbiór powiązanych ze sobą idei, zasad i metod, technik czy narzędzi służących 

nadawaniu określonego wizerunku (kształtu) systemowi zarządzania w przedsiębior-

stwie, charakteryzują się dużym stopniem ogólności. Badacz ten proponuje, aby całą 

zhierarchizowaną strukturę powiązanych rozwiązań nazwać receptą lub pomysłem 

na zarządzanie oraz wyodrębnić w rozpatrywanym systemie trzy poziomy różniące 

się stopniem szczegółowości propozycji, a mianowicie: koncepcja ($lozo$a, orienta-

cja, podejście) – poziom I, metoda (metoda ogólna) – poziom II i technika (metoda 

szczegółowa, technika, narzędzie) – poziom III10.

H. Jagoda, analizując istotę i strukturę koncepcji, metod i technik zarządzania, 

wyróżnił dwie ich warstwy: ideową i utylitarną11. Pierwsza zawiera określone pomy-

sły czy recepty kreowane pod wpływem nowych paradygmatów zarządzania, wyzwań 

i problemów stojących przed przedsiębiorstwem, których istotę można sprowadzić 

do określonej przebudowy systemu wartości, celów i mechanizmów funkcjonowa-

nia przedsiębiorstwa. Warstwa druga, pragmatyczna i ściśle narzędziowa, zawiera 

konieczne do urzeczywistnienia danej idei czy pomysłu sposoby postępowania o zróż-

nicowanym stopniu szczegółowości. Spoiwem łączącym, a jednocześnie różnicującym 

5 J. Lichtarski, Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – istota, relacje, problemy stosowa-
nia, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 1.

6 H. Jagoda, Koncepcje przekrojowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Więcej pytań czy odpowiedzi?, 
„Przegląd Organizacji” 1999, nr 2.

7 Z. Martyniak, W sprawie koncepcji zarządzania, „Organizacja i Kierowanie” 1999, nr 3; Z. Martyniak, 
O koncepcjach zarządzania raz jeszcze, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2001 nr 4.

8 Z. Mikołajczyk, Tradycyjne i współczesne metody i techniki zarządzania, „Prakseologia” 2001, nr 141; 
Z. Mikołajczyk, „Dżungla” metod zarządzania i konieczność jej uporządkowania, w: Ku nowym paradygma-
tom nauk o zarządzaniu, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice 2008.

9 K. Zimniewicz wyróżnia instrumenty rozwiązywania problemów wewnętrznych i leżących w otocze-
niu oraz instrumenty rozwiązywania problemów bieżących i perspektywicznych, K. Zimniewicz, op.cit., 
s. 37–38.

10 J. Lichtarski, op.cit., nr 1.
11 H. Jagoda, op.cit., s. 10.
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współczesne instrumenty zarządzania są określone idee i paradygmaty. W rezultacie 
to one wpływają na rozwój, a tworzone na ich podstawie koncepcje, metody i tech-
niki nadają systemowi kształt12.

Idea ustawicznej zmiany i zdolności do jej wprowadzania, zorientowana na wzrost 
elastyczności organizacji, znalazła wyraz w orientacji na zmiany, wdrażanej przez 
wiele koncepcji i metod, takich jak: zarządzanie innowacjami, zarządzanie kulturą 
organizacyjną, system lean management, reengineering czy kaizen. Niektóre koncep-
cje i metody zarządzania zmianami, jak np. lean management czy reengineering, ze 
względu na swój uniwersalny charakter znalazły miejsce w strukturze instrumentów 
wywodzących się z idei procesowości i orientacji procesowej13.

W polskiej literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele opracowań podej-
mujących problematykę rozwoju instrumentów zarządzania. Zasadniczo ukazują 
one czynniki determinujące ewolucje koncepcji metod zarządzania, a także proces 
i kierunki ich rozwoju, przedstawiając niejednokrotnie interesujące próby klasy%-
kacji współczesnych instrumentów zarządzania. H. Jagoda i J. Lichtarski, prowadząc 
pogłębione studium rozwoju współczesnych metod zarządzania, zauważają, że jedną 
z charakterystycznych cech koncepcji jest to, iż biorą one zazwyczaj swój początek 
z jakiejś innej funkcji rodzajowej przedsiębiorstwa, a w wyniku rozwoju obejmują 
swoim zasięgiem także inne, niekiedy wszystkie, jego funkcje14.

2. Dyfuzja nowych koncepcji zarządzania i ich instrumentów

Istotnym czynnikiem postępu w metodologii zarządzania jest dyfuzja, czyli upo-
wszechnienie nowych koncepcji zarządzania. Wycinkowe studia nad rozwojem wybra-
nych koncepcji, takich jak: benchmarking, system lean management15 czy zrównowa-
żona karta wyników16, wskazują jednak, że w procesie tym występują prawidłowości 

12 W. Błaszczyk, J. Czekaj, Stan i perspektywy rozwoju metod organizacji i zarządzania, w: Osiągnięcia 
i perspektywy..., op.cit, s. 471.

13 S. Nowosielski, Podejście procesowe a współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją, w: Kie-
runki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu” 2008, nr 34, s. 66.

14 H. Jagoda, J. Lichtarski, O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania, „Przegląd 
Organizacji” 2003, nr 1, s. 3.

15 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2003.

16 Zob. M. Ćwiklicki, Warunki adaptacji metod zarządzania na przykładzie zrównoważonej karty wyni-
ków, w: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, red. K. Krzakie-
wicz, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 2006, nr 81; T. Malmi, Balanced scorecards 
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właściwe dla dyfuzji metod organizatorskich17. W cyklu ich upowszechniania można 

wyróżnić dwa główne okresy. Pierwszy obejmuje narodziny i inicjację nowych kon-

cepcji zarządzania oraz eksperymenty prowadzone przez zawodowych konsultan-

tów. Z reguły przebiega ona w wielkich przedsiębiorstwach, w których powstają 

nowe koncepcje. Okres drugi, to tzw. wielka dyfuzja, w trakcie której nowe koncepcje 

przenikają do średnich i małych przedsiębiorstw. Następuje to pod wpływem szer-

szego ich upowszechniania dzięki publikacjom, nauczaniu w szkołach wyższych oraz 

bezpośredniemu wykorzystaniu na podstawie informacji wewnętrznej i doradztwa 

zewnętrznego we wszystkich typach przedsiębiorstw. Duży wpływ na dyfuzję instru-

mentów zarządzania ma sytuacja gospodarcza kraju i przedsiębiorstwa, potwierdzone 

doświadczeniami efekty zastosowań, a także postawy menedżerów i pracowników. 

Do upowszechnienia się instrumentów zarządzania, oprócz źródeł z literatury przed-

miotu, przyczynia się także organizowanie konferencji (odczytów i prezentacji kon-

sultantów, przedstawicieli �rm oraz środowiska nauki).

3.  Czynniki wpływające na dyfuzję instrumentów 

zarzadzania

T. Bjørnenak określił trzy główne czynniki wpływające na tempo i zasięg dyfuzji 

instrumentów zarządzania18:

a) opór wobec zmian organizacyjnych,

b) bariery zasobowe lub kulturowe, w tym językowe,

c) zasięg informacyjny potencjalnych użytkowników.

Ostatni z czynników jest odpowiednikiem zakresu podaży. Jak zauważają C. Ax 

i T. Bjørnenak, uwaga autorów piszących o dyfuzji zjawisk kulturowych jest z reguły 

zwrócona na diagnozę potrzeb w zakresie nowych metod, a ich podaż traktuje się 

statycznie. Tymczasem wyniki studiów nad dyfuzją innowacji dowodzą, że wpływ 

in  Finnish companies: a  research note, “Management Accounting Research” 2001, No.  12, s.  207–220; 
G. J. M. Braam, E. J. Nijssen, Performance e"ects of using the balanced scorecard: a note on the Dutch experi-
ence, “Long Range Planning” 2004, No. 27, s. 335–349.

17 Z.  Martyniak, W  sprawie koncepcji…, op.cit.; Z.  Martyniak, O  koncepcjach zarządzania…, op.cit., 
s. 9; C. Ax, T. Bjørnenak, Management accounting innovations: origins and di"usio, in: Issues in Manage-
ment Accounting, 3 rd edition, red. T. Hopper, D. Northcott, R. W. Scapens, Prentice-Hall, Hertfordshire 2007, 
s. 357–376.

18 T.  Bjørnenak, Di"usion and Accounting. $e case of ABC in  Norway, “Management Accounting 
 Research” 1997, No. 8; C. Ax, T. Bjørnenak, Bundling and Di"usion of management Accounting Innovations 
– the Case of Balanced Scorecard in Sweden, “Management Accounting Research” 2005, No. 16.
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na jej zakres mają m.in. profesjonalne czasopisma oraz oferowane kursy i eduka-

cja w szkołach wyższych. Przykładem aktywnej roli podaży jest przypadek adapta-
cji metody Activity Based Costing (ABC) w norweskich19 i �ńskich20 przedsiębior-
stwach po kontaktach z propagatorami tego podejścia oraz mały zasięg jej stosowania 
w Irlandii, wynikający z braku wyżej wymienionych czynników podaży21.

Z kolei narodziny benchmarkingu przypadły na lata 80. ubiegłego stulecia, 
kiedy to Rank Xerox wdrożył program naprawczy Leadership through Quality, a już 
w latach 90. stał się on dosyć powszechnym instrumentem zarządzania w praktyce 
wielu zagranicznych (głównie amerykańskich) średnich przedsiębiorstw22. W 2004 r. 
odnotowano funkcjonowanie sześciu jego generacji23. Zjawisko rozprzestrzeniania się 
instrumentów jest potencjalnym źródłem ich zmian ewolucyjnych24. Adaptacja zacho-
dzi też na poziomie samej metody. Dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb 
można dostrzec na przykładzie analizy wartości. Pierwsze jej zastosowania dotyczyły 
produktu (wyrobu), następnie organizacji, aż w końcu procesów informacyjnych25. 
Podobnie następowała zmiana funkcjonalnego zakresu stosowania benchmarkingu26.

Analiza funkcji i struktury instrumentów zarządzania powstałych w ostatnich 
kilkunastu latach wskazuje na nasilające się zjawisko ich konwergencji. Konwergen-
cja (łac. convergere) oznacza kształtowanie się w rozwoju ewolucyjnym podobnych 
cech budowy funkcji u organizmów różnych grup systematycznych27. Przyjęto, że 
konwergencja jest procesem upodobnienia się do siebie różnych instrumentów. Zja-
wisko to można ukazać poprzez identy�kację i porównanie określonych ich cech. 
W celu jego ilustracji wybrano cztery rozwinięte instrumenty. W analizie wykorzy-
stano zestaw reprezentatywnych cech diagnostycznych, zwery�kowany badaniami 
własnymi nad typologią metod zarządzania informacjami28. Ich zbiór (tabela 1) 

19 T. Bjørnenak, op.cit.
20 Zob. T. Malmi, Activity-based Costing Di!usion cross Organisations: An Exploratory Empirical  Analysis 

of Finnish Firms, “Accounting Organizational Society” 1999, No. 24, s. 649–672; T. Malmi, Ikäheimo, Value 
based management –  some evidence from the #eld, “Management Accounting Research” 2003, No.  14, 
s. 235–254.

21 P. J. Clarke, N. T. Hill, K. Stevens, Activity-based Costing in Ireland: Barriers to and Opportunities for 
Change, “Critical Perspectives on Accounting” 1999, No. 10.

22 Nowe metody organizacji i zarządzania, red. Z. Martyniak, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kra-
ków 1998, s. 64–74.

23 M. Ćwiklicki, Złożoność metod zarządzania, w: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Per-
spektywy i zagrożenia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 97.

24 W. Błaszczyk, J. Czekaj, op.cit., s. 478.
25 Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kluczbork 1996, 

s. 201–208.
26 M. Ćwiklicki, Warunki adaptacji metod zarządzania…, op.cit.
27 Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
28 J. Czekaj, Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 

Kraków 2000, s. 176–195.
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powstał w wyniku zastosowania metody eliminacji wektorów29, która doprowadziła 
do wyłonienia siedmiu cech reprezentatywnych spośród 17 cech funkcjonalnych 
i strukturalnych. Utworzyły one przestrzeń klasy�kacyjną instrumentów zarządzania30.

Tabela 1.  Zestawienie cech w analizie konwergencji współczesnych instrumentów 
zarządzania

Symbol cechy
1 2 3

A

B

C

D

E

F

G

Źródło: W. Błaszczyk, J. Czekaj, Stan i perspektywy rozwoju metod organizacji i zarządzania, w: Osiągnięcia 
i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 479.

4. Zjawisko konwergencji

Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na ustalenie cech szczególnych rozpatry-
wanego zbioru metod (tabela 2). Na potrzeby identy�kacji zjawiska konwergencji 
rozpatrywanego zbioru metod posłużono się najprostszymi miarami statystycznymi, 
to jest dominantą lub dominantą przybliżoną, rezygnując z zaawansowanych miar 
podobieństwa taksonomicznego ze względu na wyraźnie zarysowane prawidłowości 
rozkładu cech. Dominanta ta potwierdziła występowanie zjawiska upodobnienia się 
współczesnych instrumentów zarządzania. Wynika ono głównie z szerokiego obszaru 
ich zastosowań, obejmującego praktycznie wszystkie funkcje organizacji, systemowego 
podejścia do zespołowo prowadzonych badań, realizowanych w zasadzie w formule 
doradztwa mieszanego, i ewolucyjnego charakteru kreowanych zmian systemowych. 
Metody te charakteryzują się zróżnicowanym – od małego do średniego – stopniem 

29 S. Chomątowski, A. Sokołowski, Taksonomia struktur, „Przegląd Statystyczny” 1978, nr 2.
30 J. Czekaj, op.cit., s. 192.
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restrukturyzacji toku postępowania badawczego, przewidując wykorzystanie danych 
ilościowo-jakościowych (np. lean management).

Tabela 2. Zestawienie wyników identyfikacji cech wybranych instrumentów zarządzania

Metoda
Cechy

A B C D E F G

Benchmarking 3 3 2 3 2 2 1

Reengineering 3 3 2 3 2 2 2

Lean management 3 3 2 3 2 2 2

3 3 2 3 2 2 1

BSC 3 3 1 1 2 2 1

SMED 3 2 2 1 2 2 2

TQM 3 3 1 1 2 2 1

3 3 2 2 2 2 2

Outsourcing 3 2 2 3 2 2 2

Kaizen 3 3 1 3 2 2 1

Six Sigma 3 3 2 3 2 2 1

3 3 2 3 2 2 1

Źródło: W. Błaszczyk, J. Czekaj, Stan i perspektywy rozwoju metod organizacji i zarządzania, w: Osiągnięcia 
i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 480.

Z przeprowadzonych badań wynika, że konwergencja stanowi jeden z kilku mecha-
nizmów ewolucji instrumentów zarządzania. U źródeł tych procesów leżą idee nio-
sące ze sobą określone zasady nowego paradygmatu zarządzania, takie jak: kreowa-
nie wartości, jakość, reagowanie, zwinność, innowacja, integracja czy zespołowość31.

5. Nowy model biznesu

Z kolei J. Kisielnicki i Z. Szyjewski opisali nowy model biznesu32. Ich zdaniem, 
stanowisko menedżera 'rmy można porównać, jak piszą R. S. Kaplan i D. Norton33, 
do kokpitu samolotu, a jego zachowania do zachowań pilota. Mądrość i wiedza 

31 W. M. Grudzewski, I. Hejduk, Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, w: Nowe tendencje 
w nauce o organizacji i zarządzaniu, red. M. Hopej, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, s. 288.

32 J. Kisielnicki, Z. Szyjewski, Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii, Druga Między-
narodowa Konferencja Zarządzania i Technologii Informatycznych, Przedsiębiorstwo Przyszłości, Warszawa, 
15–16 listopada 2001.

33 R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001, s. 21.
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pozwalają menedżerom na wnikliwą obserwację tych wskaźników, które w danej 
sytuacji są najistotniejsze. Istotność konkretnych parametrów, podlegających obser-
wacji, ulega zmianie i od wiedzy oraz doświadczenia menedżera zależy, co ma być 
obserwowane i jakie wartości są poprawne, a jakie wskazują na konieczność pod-
jęcia działań korygujących. Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zmiany 
środowiska gospodarczego, zupełnie nowe zachowania rynkowe to tylko wybrane 
różnice pomiędzy tradycyjnym stylem gospodarowania a tym, co nazywane jest 
nową gospodarką czy szerzej nową ekonomią. Zmiany te są możliwe i równocze-
śnie wymuszane przez coraz szersze stosowanie technologii informatycznych. Obec-
nie siła oddziaływania zmian technologicznych jest już tak znacząca, że nie można 
poprzestać na kosmetycznej mody�kacji stosowanych procedur czy metod działania 
i stąd pojęcie nowa ekonomia34.

K. Pawłowski i E. Pawłowski, prezentując współczesne koncepcje w przedsię-
biorstwie przyszłości, uwzględnili natomiast następujące kryteria35:
• zasoby – technologiczne, ludzkie i organizacyjne,
• dziedzina stosowania – projektowanie organizacji (koncepcje projektowe) i funk-

cjonowanie organizacji (koncepcje organizacyjne),
• procesy – rozwój produktu, wytwarzanie i logistyka.

Za nadrzędne koncepcje zarządzania uznali oni: wirtualną organizację, orga-
nizację uczącą się, teorię ograniczeń, lean manufacturing. W konsekwencji autorzy 
stwierdzają, że współczesne koncepcje zarządzania cechują się komplementarnością. 
Jest to wyraźny sygnał informujący o ukierunkowaniu ich rozwoju również w per-
spektywie czasu.

34 Angielski termin new economy, traktowany jako określenie gospodarki elektronicznej, jest tłumaczony 
na język polski zwykle jako nowa ekonomia. Zdaniem Z. Świątkowskiego (zob. szerzej: Zarządzanie wiedzą 
i informacją w społeczeństwie sieciowym, red. M. Morawski, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2003, s. 69) jest to tłumaczenie niezbyt poprawne, mimo że 
popularne. W języku polskim odróżnia się dwa odpowiedniki terminu economy: „ekonomia” jako nauka 
i „gospodarka” jako działalność praktyczna. Poprawniej powinno się zatem mówić o nowej gospodarce. Okre-
ślenie nowa ekonomia sugeruje, że dawne prawa ekonomiczne, odkryte przez „starą” ekonomię przestały 
działać. Na przykład, J. Kisielnicki i Z. Szyjewski, mimo że używają terminu „nowa ekonomia”, to uważają, 
że lepszym terminem byłaby „ekonomia informacji” lub „ekonomia wiedzy”. Uważają oni, że wprawdzie 
podstawowe prawa ekonomiczne nie zmieniły się, ale przemiany otoczenia gospodarczego są tak istotne, iż 
zasadne jest mówienie o nowej ekonomii. Źródłem tych zmian jest technologia informacyjna.

35 K.  Pawłowski, E.  Pawłowski, Współczesne koncepcje zarządzania a  przedsiębiorstwo przyszłości, 
w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, red. S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznań-
skiej, Poznań 2005, s. 34.
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Podsumowanie

Obecnie często można spotkać się z poglądem, że w konkurencyjności ważną rolę 

odgrywają wartości niematerialne, takie jak marka przedsiębiorstwa, patenty, tech-

nologie czy unikatowe rozwiązania biznesowe. Ich źródłem jest szeroko rozumiana 

wiedza menedżerów i pracowników przedsiębiorstwa36. Zarządzanie wiedzą ma sens 

o tyle, o ile czynnik ludzki ma w nim odpowiednie miejsce37. Teza, że w obecnych 

warunkach gospodarowania wiedza urasta do rangi jednego z kluczowych czynni-

ków rozwoju nowoczesnej gospodarki światowej nie powinna dziwić. Wszyscy chcący 

konkurować na dzisiejszym rynku są zmuszeni opierać swój rozwój na wiedzy. To nie-

materialne dobro staje się elementem decydującym w dużej mierze o pozycji przed-

siębiorstwa na tle konkurencji, o sukcesie lub porażce na wysoko konkurencyjnym 

globalnym rynku38. Specy�ka współczesnej gospodarki opartej na wiedzy przesądza 

o wyjątkowym znaczeniu wiedzy traktowanej jako zasób przedsiębiorstwa. Istniejące 

w przedsiębiorstwie zasoby wiedzy, zakres jej wykorzystywania oraz zdolność do jej 

pozyskiwania z otoczenia i tworzenia w przedsiębiorstwie nowej wiedzy to dzisiaj 

podstawowe uwarunkowania sukcesu rynkowego39.

Zaostrzająca się konkurencja, rosnąca dynamika zmian środowiska, szybko zmie-

niające się rynki, zawężanie pola działania wskutek wprowadzania nowych ustaw 

stawiają dyrekcjom przedsiębiorstw coraz wyższe wymagania. Chcąc więc zagwa-

rantować bądź powiększać wartość przedsiębiorstwa, trzeba w �rmach doskonalić 

nieustannie planowanie, kontrolę i sterowanie.

Należy wprowadzić nowe lub dodatkowe instrumenty, aby w przyszłości móc 

lepiej zarządzać przedsiębiorstwem. Coraz bardziej złożoną ekonomikę przedsię-

biorstwa trzeba uczynić bardziej czytelną i utrzymać równowagę między obrotami, 

kosztami i zyskami. Odchylenia należy wychwytywać odpowiednio wcześnie, aby 

menedżerowie mogli niezwłocznie podejmować przeciwdziałania.

36 C. Suszyński, w: Osiągnięcia i perspektywy..., op.cit., s. 45.
37 Z. Szyjewski, J. K. Grabary, J. S. Nowak, Efektywność zastosowań systemów informatycznych, Wydaw-

nictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa – Szczyrk 2003, s. 229.
38 B. Nogalski, A. Szpitter, w: Osiągnięcia i perspektywy..., op.cit., s. 292.
39 A. Glińska-Neweś, B. Godziszewski, w: Osiągnięcia i perspektywy..., op.cit., s. 441.
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Contemporary Corporate Management Tools

(e theory and practice of management has been recently supplemented with 
many new concepts and methods, thus allowing establishment of management 
systems consisting of principles, rules, concepts, methods, techniques, proce-
dures that can applied in di)erent, o*en new organizational situations. However, 
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in developed market economy there is always a need to develop more advanced 
tools in order to securing bene�ts from ever changing business environment.

Keywords: management tools, management concepts

Les outils contemporains de gestion de l’entreprise

La théorie et la pratique de la gestion ont été récemment équipées avec de nouveaux 

concepts et méthodes permettant d’établir des systèmes de gestion comprenant 

des principes, règles, techniques et procédures qui peuvent être appliqués dans 

les di$érentes situations organisationnelles, souvent nouvelles. Cependant, dans 

un pays développé à économie de marché, il y a toujours un besoin d’inventer 
des outils plus avancés a�n d’assurer des avantages résultant du changement de 

l’environnement des a$aires.

Mots clés: les outils de gestion, les concepts de gestion

Современные инструменты корпоративного управления

За последние несколько лет теория и практика управления обогатилась 

многими новыми понятиями и методами. Они дополнили существующий 

набор инструментов, составляющих систему управления, состоящую из 

принципов, правил, понятий, методов, методик и процедур применяемых 

в различных организационных ситуациях. Тем не менее, в развитой рыноч-

ной экономике предприятия нуждаются в разработке все новых и новых 

инструментов.

Ключевые слова: инструменты управления, концепции управления


