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Przedmowa

Problematyka badania i doskonalenia systemów zarządzania pierwotnie była 
osadzona w klasycznej szkole zarządzania, natomiast w późniejszym okresie 
swego rozwoju bardzo silnie ciążyła w kierunku teorii systemów oraz metod-
ologii modelowania statystyczno-matematycznego.

Współcześnie nastąpił rozwój badań w zakresie analizy i projektowania sys-
temów zarządzania, ukierunkowany na różnorodne dziedziny działalności prak-
tycznej. Przykładami tych dziedzin są m. in.: sfera B+R, zarządzanie projektami, 
planowanie strategiczne, logistyka i działalność operacyjna, inwestycje, zasoby 
ludzkie, finanse i rachunkowość, procesy administracyjno-biurowe, procesy 
technologiczne, marketing. Dla tych dziedzin teoria i praktyka wypracowały 
określone modele i programy komputerowe systemów zarządzania.

Zbiór  systemów zarządzania rozpatrywany od strony zasobowej i funkcjonal-
nej jest w sposób zasadniczy wzbogacony pod względem instrumentalnym. W 
tym wymiarze mieszczą się na przykład modele decyzyjne, algorytmy, instru-
menty finansowe, metody diagnozowania i prognozowania. Nie sposób pominąć 
także koncepcji „organizacji uczącej się”, zarządzania wiedzą, podejścia zwanego 
„myśleniem sieciowym”, algorytmizacji zarządzania procesowego, planowania 
negocjacji, zarządzania jakością, nadzoru korporacyjnego i in. To całe złożone 
i wielorakie instrumentarium badawcze stanowi nic innego, jak zestaw system-
ów zarządzania, które mogą występować w postaci systemów cząstkowych lub 
rozwiązań zintegrowanych.

Prezentowana publikacja zawiera sześć rozdziałów, będących wybranymi 
koncepcjami i rozwiązaniami w dziedzinie badania i doskonalenia systemów 
zarządzania przedsiębiorstwem. Jedne rozdziały mają charakter typowo metod-
ologiczny, inne koncentrują się na ujęciu empirycznym. Przede wszystkim jednak 
są one podporządkowane celom analityczno-diagnostycznym oraz projektowym. 
Przedstawione modele i formuły użytkowe są propozycjami, które stanowią wkład 
w rozwój metodologii badań nad systemami zarządzania przedsiębiorstwem.

       Adam Stabryła


