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CECHY SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA 

• Dotyczy przede wszystkim ludzi 
• Jest głęboko związane z kulturą w szerokim znaczeniu 
• Wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów działania i zadań jednoczących personel 
• Powinno stwarzać możliwość uczenia się organizacji 
• Wymaga komunikowania się wewnątrz organizacji oraz z jej otoczeniem 
• Wymaga systemu wskaźników w celu monitorowania, oceniania i poprawy efektywności 

działań 
• Musi być zorientowana na podstawowy i najważniejszy  czynnik - klienta 

 
DEFINICJE- POJĘCIA 

• Strategia to kompletny plan, zawierający decyzje na każda możliwą sytuację (Neumann, 
Mongernstern, 1944) 
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• Przeanalizowanie obecnej sytuacji i jej zmiana, jeśli to konieczne (Drucker, 1954) 
• Określenie głównych, długofalowych celów firmy i właściwych im kierunków działań do 

zrealizowania tych celów (Chandler, 1962) 
• Zbiór celów i głównych przedsięwzięć organizacyjnych (Tilles, 1963) 
• Strategia dotyczy stworzenia plany wojny (Clauzewitz , 1976) 
• Ciąg decyzji określających zachowanie w pewnych przedziałach czasu (Simon, 1976) 
• Sformułowanie głównych misji, zamierzeń i celów organizacyjnych, polityki i programów ich 

osiągania, metod ich wdrażania (Steiner, Miner, Gray, 1986) 
Zarządzanie jest zespołem działań obejmującym: planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, 
przewodzenie (R.F. Griffin) 
Zarządzanie dotyczy ludzi, a jego celem jest współdziałanie wielu osób, wykorzystujące talenty i silne 
strony uczestników zespołu (P.E. Drucker). 
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• Zarządzanie strategiczne to dysponowanie zasobami ludzkimi i kapitałowymi w celu 

zapewnienia organizacji istnienia oraz rozwoju w długim horyzoncie czasu. 
• Zarządzanie strategiczne to proces identyfikacji 

i implementacji strategii firmy. 
• Zarządzanie strategiczne to proces definiowania 

i redefiniowania strategii w reakcji na zmiany otoczenia lub wyprzedzający te zmiany, a 
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nawet je wywołujący oraz sprężony z nim proces implementacji, w którym zasoby 
i umiejętności organizacji są tak dysponowane, by realizować przyjęte długofalowe cele 
rozwoju, a także by zabezpieczyć istnienie organizacji w potencjalnych sytuacjach 
nieciągłości. 

• Decyzje strategiczne wyznaczają rozwój firmy w długim okresie (prognozowanie rozwoju 
firmy) 

• Długość tego okresu zależy głównie od stabilności otoczenia zewnętrznego firmy(np. 
niepewność polityczna i ekonomiczna powoduje jego skrócenie). 

• Są one podejmowane na wyższych szczeblach zarządzania; dotyczą efektywnego 
wykorzystania zasobów firmy i jej perspektyw (np. wejścia na nowe rynki zbytu, 
wprowadzenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), inwestowanie w podniesienie jakości, 
rozbudowa firmy, …) 

 
CELE STRATEGICZNE - ustalane są przez kierownictwo najwyższego szczebla; koncentrują się na 
szerokich, ogólnych problemach i mają horyzont długookresowy. 
2. ANALIZA OTOCZENIA - obejmuje ona staranną ocenę otoczenia z punktu widzenia określenia 
podstawowych szans i zagrożeń jakie może napotkać organizacja. Informacje potrzebne do oceny 
otoczenia mogą pochodzić m.in. z: prasy branżowej, raportów rządowych, informacji od banków, 
klientów, dostawców itd. oraz dzięki osobistym kontaktom z menadżerami innych firm. 
3. ANALIZA ORGANIZACJI - dokładna i szczegółowa diagnoza mocnych 
i słabych stron organizacji. Diagnoza ta obejmuje m.in. takie elementy jak ludzkie, rzeczowe, 
finansowe i informacyjne zasoby organizacji jej pozycję rynkową oraz jej wysiłek badawczy i 
rozwojowy. 
4. WZAJEMNE DOPASOWANIE ORGANZACJI I OTOCZENIA - dopasowane mocnych i słabych stron 
organizacji do odpowiadających im szans 
i zagrożeń tkwiących w otoczeniu. Celem tego procesu jest takie ustawienie organizacji względem 
otoczenia, by maksymalnie wykorzystać otwierające się w nim możliwości i unikać zagrożeń poprzez 
rozpoznanie atutów i słabości organizacji 
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ZASIĘG – jest to zespół rynków, na których organizacja będzie konkurować.  
Ze względu na szczególną rozległość zasięgu, firmy międzynarodowe właśnie do tego elementu 
strategii przywiązują wielką wagę. 
DYSTRYBUCJA ZASOBÓW – sposób, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne 
zastosowania.  
W firmie międzynarodowej - alokacja zasobów pomiędzy różne kraje jej działania odgrywa bardzo 
ważną rolę. 
WYRÓŻNIAJĄCA KOMPETENCJA – jest tym, co organizacja robi szczególnie dobrze. Elementy które 
dają przewagę firmie nad konkurentami. 
SYNERGIA – jest to sposób, w jaki dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają 
 

 


