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PODSTAWY ZARZĄDZANIA
dr Mariusz Maciejczak

Czy przedsiCzy przedsięębiorstwo mobiorstwo możże e 
osiosiąągngnąćąć cel bez plancel bez planóów?w?

www.maciejczak.plwww.maciejczak.pl

PLAN PLAN –– DROGA DO CELUDROGA DO CELU

PlanowaniePlanowanie jest procesem polegającym na 
świadomym ustalaniu kierunków działania 
oraz podejmowaniu decyzji opartych na 
celach, faktach i dobrze przemyślanych 
ocenach [Koźmiński]

PlanowaniePlanowanie jest działalnością uniwersalną
uprawianą przez wszystkie organizacje, 
nie ma jednak dwóch takich, które robiły by 
to identycznie [Griffin]
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CZYM JEST PLANOWANIE?CZYM JEST PLANOWANIE?

Pożądanej przyszłości i sposobów jej osiągnięciaKształtowaniem:

Oddziaływania na organizację i procesy produkcyjne 
i kontrolne przyszłych przedsięwzięć

Procesem zarządzania 
systemowego:

Podejmowania decyzji i realizowania ich, 
rozwiązywania problemów

Projektowaniem:

Zbiorem decyzji, koordynacją działań, alokacją
uprawnień i zasobów

Zajmowaniem się:

Sporządzania planów i określaniem konsekwencji 
ich wprowadzenia w życie

Procesem uczenia się:

Przygotowanie przyszłych decyzjiProcesem zintegrowanym:

Czego dotyczy:Czym jest planowanie:

POTRZEBY PLANOWANIAPOTRZEBY PLANOWANIA

§ Stworzenie wizji przedsiębiorstwa

§ Uświadomienie i przyjęcie celów

§ Konieczność oceny dotychczasowej sytuacji

§ Możliwość przewidzenia i przygotowania się do trudnej 
sytuacji

§ Zmienność sytuacji wymusza konieczność przewidywania

§ Ograniczenie ryzyka

§ Określenie pozycji względem konkurencji
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FUNKCJE PLANFUNKCJE PLANÓÓWW

§ Koordynacyjna

§ Integracyjna

§ Mobilizacyjna

§ Kształtująca

ZASADY PLANOWANIAZASADY PLANOWANIA

§ Realności

§ Naukowego przewidywania

§Wewnętrznej zgodności

§ Elastyczności



4

RODZAJE PLANRODZAJE PLANÓÓWW

Deklaratywne, proceduralne Formy planu :

Krótko – średnio – długoterminowe Horyzont czasu :

Operacyjne, taktyczne, strategiczne Charakter planu :

Wycinkowe, problemowe, kompleksowe, itp. Pole planu :

Branżowe, sektorowe, ogólnogospodarcze, itp. Przedmiotowe :

Jednostki organizacyjnej, zakładu, przedsiębiorstwa, itp. Podmiotowe :

RODZAJE PLANÓWKRYTERIUM

ETAPY PLANOWANIAETAPY PLANOWANIA

§ ustalenie celów

§ identyfikacja problemu

§ poszukiwanie alternatywnych rozwiązań

§ ocena konsekwencji

§ dokonanie wyboru

§ wdrażanie planu

§ kontrola realizacji
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PROCES PLANOWANIAPROCES PLANOWANIA

MISJA ORGANIZACJI

CELE STRATEGICZNE

CELE TAKTYCZNE

CELE OPERACYJNE

PLAN STRATEGICZNY

PLAN TAKTYCZNY

PLAN OPERACYJNY

BARIERY I PRZYCZYNY BARIERY I PRZYCZYNY 
NIEPOWODZENIEPOWODZEŃŃ W PLANOWANIUW PLANOWANIU

BARIERY:
ü Niewłaściwe cele
ü Niewłaściwy system 

nagradzania
ü Dynamiczne i złożone 

otoczenie
ü Niechęć do ustalania 

celów
ü Opór wobec zmian
ü Ograniczenia

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ:
Ø Planowanie jest tylko jedną z funkcji 

zarządzania, a nie antidotum na 
dolegliwości organizacji

Ø Planowanie nie jest wkomponowane w 
system zarządzania firmą

Ø Punkt ciężkości przesunięty z treści na 
formę planu

Ø Planowanie nie gwarantuje dobrego 
wykonania

Ø Zbyt rozszerzony i skomplikowany 
proces planowania

Ø Przyjęcie wykonalność planu i jego 
sensowność za pewnik

Ø Zła interpretacja niepełnych, lub 
niewiarygodnych danych
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METODY PLANOWANIA METODY PLANOWANIA 
DZIADZIAŁŁALNOALNOŚŚCI GOSPODARCZEJCI GOSPODARCZEJ

§ Bilansowa

§ Wskaźników statystycznych

§ Wskaźników techniczno-ekonomicznych

§ Analizy ekonomicznej

§ Kolejnych przybliżeń

§ Matematyczne

§ Biznesplan


