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Organizowanie jako funkcja 

zarządzania

Organizowanie jest uporządkowaną 

sekwencją działań prowadzących do 

utworzenia organizacji w znaczeniu 

rzeczowym oraz nadania jej określonej rzeczowym oraz nadania jej określonej 

struktury organizacyjnej. 



Organizowanie jako funkcja 

zarządzania

• Organizacja przedsiębiorstwa

• Reorganizacja przedsiębiorstwa

• Restrukturyzacja przedsiębiorstwa• Restrukturyzacja przedsiębiorstwa



Organizowanie jako funkcja 

zarządzania

• Organizowanie jako tworzenie instytucji

• Organizowanie jako strukturyzacja:

– Specjalizacja– Specjalizacja

– Konfiguracja

– Centralizacja

– Standaryzacja

– Formalizacja

EFEKT: Struktura organizacyjna



Struktura organizacyjna to zestaw oraz sposób 

powiązania w całość stanowisk i komórek 

organizacyjnych.

– Zapewnia racjonalny podział pracy– Zapewnia racjonalny podział pracy

– Ogranicza dowolność działań

– Integruje

Struktura organizacyjna jest narzędziem 

zarządzania instytucją



Struktura

– przegląd definicji– przegląd definicji



Struktura

1) Konkretna postać układu elementów

organizacji i ich wzajemnych powiązań.

2) Całokształt stosunków miedzy elementami: 2) Całokształt stosunków miedzy elementami: 

ludźmi i składnikami rzeczowymi.

3) Sposób uporządkowania elementów 

składowych organizacji, relacje miedzy ich 

cechami, a także struktura procesów 

zachodzących w organizacji.



4) Układ i wzajemne zależności między częściami 

składowymi oraz stanowiskami 

przedsiębiorstwa.

5) Wyznacza podział pracy w organizacji, 

powiązania pomiędzy różnymi funkcjami i powiązania pomiędzy różnymi funkcjami i 

czynnościami.  Określa także strukturę 

hierarchii i władzy oraz przedstawia układ 

odpowiedzialności.



Struktura organizacyjna jest 

rezultatem:

1. Podziału pracy (zadań) między uczestników

organizacji;

2. Podziału władzy w organizacji, tzn.2. Podziału władzy w organizacji, tzn.

uprawnień do decydowania i kontroli;

3. Koordynacji i integracji elementów i działań

w całości, która jest nieodłączną „drugą

stroną” wymienionych podziałów.



Struktura organizacyjna w 

praktyce:
1. Określa podział pracy i tworzy dla realizacji zadań człony 

wykonawcze

2. Ustanawia niezbędne powiązania między różnymi funkcjami 

i czynnościamii czynnościami

3. Kształtuje podział władzy

4. Porządkuje hierarchiczne składniki, przydzielając im zakresy 

uprawnień

5. Ustanawia adekwatny układ odpowiedzialności

6. Zapewnia ciągłość realizacji zadań

7. Koordynuje stosunki z otoczeniem



Elementy struktury organizacyjnej

- Wyjaśnienie pojęć- Wyjaśnienie pojęć



Elementy struktury organizacyjnej:

1. Podział pracy – dokonanie wyboru specjalizacji dla 

wszystkich pracowników.  

2. Stanowisko organizacyjne – stanowisko pracy wyznaczone 

w celu realizacji poszczególnych zadań przedsiębiorstwa.  

Stanowiska łączone są następnie w komórki i większe 

jednostki organizacyjne (działy, wydziały).jednostki organizacyjne (działy, wydziały).

3. Komórka organizacyjna – składa się z kierownika i jego 

bezpośrednich podwładnych.

4. Jednostka organizacyjna – na czele stoi kierownik 

wyższego szczebla grupującą poszczególne komórki 

organizacyjne w tzw. pion organizacyjny.

5. Rozpiętość kierowania – liczba pracowników podległych 

bezpośrednio jednemu kierownikowi.  



Elementy struktury organizacyjnej:

6. Regulamin organizacyjny – ogólny dokument regulujący 

kompleksowo strukturę organizacji.  Zawiera on schemat 

organizacyjny, tzw. księgę służb, podstawowe instrukcje i 

ramowe procedury oraz inne zarządzenia dyrektora 

określające ramowo działania przedsiębiorstwa.

7. Schemat organizacyjny – graficzny obraz, ukazujący 7. Schemat organizacyjny – graficzny obraz, ukazujący 

poszczególne części organizacji, hierarchiczny układ 

zależności między nimi oraz przypisującym w sposób 

najbardziej ogólny konkretne funkcje poszczególnym 

elementom organizacji.

8. Księga służb – określa ramowe zakresy działań 

poszczególnych komórek organizacyjnych oraz 

szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność 

stanowisk kierowniczych i samodzielnych.



Schemat organizacyjny ilustruje pięć 

podstawowych aspektów struktury 

organizacyjnej:
1. Podział pracy – każdy prostokąt przedstawia osobę lub komórkę 

odpowiedzialną za daną część pracy organizacji.

2. Kierownicy i podwładni – linie ciągłe oznaczają podporządkowanie (kto komu 

podlega).

3. Rodzaj wykonywanej pracy – opisy prostokątów wskazują na różne zadania 3. Rodzaj wykonywanej pracy – opisy prostokątów wskazują na różne zadania 

lub obszary odpowiedzialności organizacji.

4. Grupowanie segmentów pracy – całość schematu przedstawia podział 

działalności organizacji, na przykład w układzie funkcjonalnym lub 

regionalnym.

5. Szczeble zarządzania – schemat nie tylko obejmuje poszczególnych 

kierowników i ich podwładnych, lecz także całą hierarchię kierowniczą. 

Wszyscy podporządkowani bezpośrednio jednemu kierownikowi, znajdują się 

na tym samym szczeblu zarządzania, niezależnie od ich miejsca w schemacie.



Propozycje układu graficznego Propozycje układu graficznego 
schematów organizacyjnych:schematów organizacyjnych:

a)a) układ pionowyukład pionowy

b)b) układ poziomyukład poziomy

c)c) układ prostok ątnyukład prostok ątny

d)d) układ koncentrycznyukład koncentryczny

e)e) układ kołowyukład kołowy

f)f) układ słonecznyukład słoneczny



Typowe dokumenty formalizujące

strukturę organizacyjną:

1. Statut – dokument prawny zarejestrowany w sądzie. Zawiera formę 

organizacyjno-prawną, wysokość kapitału akcyjnego, ilość akcji, założycieli, 

władze zarządzające i nadzorcze, wykaz aktów prawnych formalizujących 

organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa itd.

2. Regulamin – przepisy i rozporządzenia ustalające sposób postępowania w 2. Regulamin – przepisy i rozporządzenia ustalające sposób postępowania w 

jakieś dziedzinie.

3. Schemat organizacyjny – graficzny obraz struktury organizacyjnej 

wskazującym realizatorów głównych funkcji i ich miejsce w przedsiębiorstwie 

jako całości.

4. Karta zadań / komórki organizacyjnej – podaje szczegółowe wykazy zadań 

poszczególnych członków organizacji.

5. Zakres czynności (karta funkcji) – podaje szczegółowe rejestry zadań, 

uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk organizacyjnych.



Typowe dokumenty formalizujące 

strukturę organizacyjną:

6. Instrukcja – akt prawny generalny wyjaśniający znaczenie istniejących norm 

prawnych lub wskazujący sposób ich realizacji.

7. Instrukcja organizacyjna (np. Instrukcja obiegu dokumentów) – porządkuje 

ona i reguluje przebieg typowych procesów i procedur działania w 

poszczególnych obszarach funkcjonowania (zadań) przedsiębiorstwa, w poszczególnych obszarach funkcjonowania (zadań) przedsiębiorstwa, w 

określonych sytuacjach organizacyjnych.

8. Zarządzenie – akt o charakterze normatywno-wykonawczym, ciągłej mocy 

obowiązywania.

9. Polecenie służbowe – akt prawny regulujący jednorazowe, doraźne lub 

okresowe zadania o charakterze operatywnym określonych w treści 

wykonawców.

10. Okólnik – wewnętrzny, ogólny akt organów administracyjnych 

przedsiębiorstwa. Podaje określone informacje wskazanej w treści grupie 

adresatów. Ma charakter zalecający a nie wiążący.



Typologia struktur

Więzi organizacyjne:

• Służbowe

• Funkcjonalne

• Informacyjne• Informacyjne

• Techniczne

Więzi organizacyjne to relacje między podmiotami 

organizacyjnymi polegające na wzajemnym 

przyczynianiu się do realizacji powierzonych  im 

zadań.



Trzy sposoby zarzadzania

• Liniowy

• Funkcjonalny

• Sztabowy



System liniowy

KIEROWNIK 

NACZELNY

KIEROWNIK KIEROWNIK

Więź liniowa Więź funkcjonalna



Struktura liniowa (więzi organizacyjne):

DyrektorDyrektor

ds. produkcjids. produkcji

DyrektorDyrektor

ds. marketinguds. marketingu

PREZESPREZES

KierownikKierownik KierownikKierownik KierownikKierownik KierownikKierownik



Wady i zalety:

TYP struktury Zalety Wady 
 
Liniowa 

 
1. Jednoosobowe kierownictwo 
 
2. Jednolitość kierownictwo 
 
3. Ściśle określona 
odpowiedzialność 

 
1. Brak kompetentnej rady w 
warunkach szybko zmieniających 
się warunków 
 
2. Sprzyjanie autokratywnemu 
stylowi zarządzania odpowiedzialność 

 
stylowi zarządzania 
 
3. Długie drogi przepływu informacji  
 
4. Ograniczenie inicjatywy na 
poziomie niższych szczebli 
 
5. Sztywność decyzyjna 
 
6. Spiętrzenie kierowania 
 

 



System funkcjonalny

KIEROWNIK 

NACZELNY

DORADCA
DORADCA

Więź liniowa Więź funkcjonalna



Struktura funkcjonalna - (podział funkcjonalny):

PREZESPREZES

Vice PREZES 

Production
Vice PREZES 

Finance

Vice PREZES 

Marketing

Vice PREZES 

Human Resources

Vice PREZES Research & 

Development
Vice PREZES Research

& DevelopmentProduction Finance Marketing Human Resources& Development



Wady i zalety:

TYP struktury Zalety Wady 
 
Funkcjonalna 
 

 
1. Kompetentna porada od 
doradców 
 
2. Krótkie drogi przepływu 

 
1. Naruszenie zasady 
jednoosobowego kierownictwa 
 
2. Trudności z określeniem 2. Krótkie drogi przepływu 

informacji 
 
3. Większa elastyczność – 
koncentracja na zadaniach 
 

2. Trudności z określeniem 
odpowiedzialności 
 
3. Trudności koordynacji czynności 
kierowniczych 
 
4. Łatwość automatyzacji komórek 
funkcjonalnych 
 

 



System sztabowy

KIEROWNIK 

NACZELNY

DORADCA DORADCADORADCA DORADCA

Więź liniowa Więź funkcjonalna



Struktura sztabowa:

DyrektorDyrektor

ds. produkcjids. produkcji

DyrektorDyrektor

ds. marketinguds. marketingu

PREZESPREZES DoradcaDoradca

KierownikKierownik KierownikKierownik KierownikKierownik KierownikKierownik



Wady i zalety:

TYP struktury Zalety Wady 
 
Liniowo-funkcjonalna 
(sztabowa) 
 

 
1. Jednoosobowe kierownictwo 
 
2. Jednolitość kierownictwo 

 
1. Możliwość konfliktu między 
komórkami liniowymi a sztabowymi 
  2. Jednolitość kierownictwo 

 
3. Ściśle określona 
odpowiedzialność 
 
4. Kompetentna porada od 
doradców 
 

 
2. Względnie długie drogi przepływu 
informacji 
 
3. Możliwość przekształcenia więzi 
funkcjonalnych w liniowe 
 
 

 



Struktura liniowo-sztabowa



Struktura liniowo-sztabowa ze 

sztabem zarządzającym



Struktura liniowo-sztabowa ze 

sztabem centralnym



Struktura liniowo-sztabowa ze 

sztabami na różnych poziomach 

hierarchii



Struktura liniowo-sztabowa z 

hierarchią sztabów



Procesy a struktura organizacyjna

KLIENT

KLIENT



Rozpiętość kierowania

• Rozpiętość kierowania

– Formalna

– Rzeczywista

– Potencjalna– Potencjalna

• Zasięg kierowania



Rozpiętość kierowania

-Potencjalna

Zależy od:

• Zadania zespołu pracowniczego

• Infrastrukturalne warunki realizacji zadań

• Kwalifikacji kierowników oraz podwładnych• Kwalifikacji kierowników oraz podwładnych

• Pozostałe warunki



Jaka rozpiętość kierowania?

• Spiętrzenie zarządzania

W strukturze organizacyjnej instytucji liczba 

szczebli zarządzania jest tym większa, im 

mniejsza jest przeciętna rozpiętość kierowaniamniejsza jest przeciętna rozpiętość kierowania



W strukturze organizacyjnej instytucji 
liczba szczebli zarządzania jest tym 
większa, im mniejsza jest przeciętna 
rozpiętość kierowania



Typy struktur organizacyjnych

• Płaskie

• Smukłe







Kryteria tworzenia podmiotów 

organizacyjnych

• Technologiczne – tworzenie stanowisk i komórek 

organizacyjnych dla realizacji określonych funkcji

• Przedmiotowe - tworzenie stanowisk i komórek 

organizacyjnych realizujących jakiś odcinek działań organizacyjnych realizujących jakiś odcinek działań 

organizacji

• Terytorialne - tworzenie stanowisk i komórek 

organizacyjnych realizujących jakiś odcinek działań w 

określonym miejscu oraz grupowanie jednostek na 

zasadzie styczności przestrzennej



Struktura funkcjonalna

Kierownik ds. 

technicznych

Produkcja Finanse Kadry

Kierownik ds. 

finansowych

Kierownik 

administracyjny

NACZELNY KIEROWNIKNACZELNY KIEROWNIK

Zaopatrzenie Księgowość

Płace

…

Dział 

Szkoleń

…

…

…

…



Przekształcenie struktury 

funkcjonalnej w przedmiotową

Wydział 

produkcji

Dział 

rozwoju

Dział 

zaopatrzenia

NACZELNY KIEROWNIKNACZELNY KIEROWNIK

Dział 

sprzedaży

Produkcja Rozwój

Zaopatrzenie SprzedażProdukcja Rozwój

Zaopatrzenie

SprzedażProdukcja Rozwój Zaopatrzenie

Sprzedaż
Wyrób 

A

Wyrób 

B

Wyrób 

C



Struktura przedmiotowa

Kierownik 

wyrobu A

Produkcja Produkcja Produkcja

Kierownik 

wyrobu B

Kierownik 

wyrobu C

NACZELNY KIEROWNIKNACZELNY KIEROWNIK

Rozwój

Zaopatrzenie

Sprzedaż

Rozwój

Zaopatrzenie

Sprzedaż

Rozwój

Zaopatrzenie

Sprzedaż



Struktury amorficzne - struktury w których 

stanowiska i komórki organizacyjne nie są 

wyspecjalizowane ani funkcjonalnie, ani 

przedmiotowo, ani terytorialnie.przedmiotowo, ani terytorialnie.



Struktura amorficzna

Właściciel/zarządzający

Pracownik Pracownik Pracownik Pracownik Pracownik 

Płynny podział ról między
uczestnikami organizacji

Pracownik 

1

Pracownik 

2

Pracownik 

3

Pracownik 

4

Pracownik 

5

Zadania, funkcje organizacji gospodarczej
Produkcja, sprzedaż, administracja, księgowość, transport itp



Struktura terytorialna

Kierownik 

regionu X

Produkcja Produkcja Produkcja

Kierownik 

regiony Y

Kierownik 

regionu Z

NACZELNY KIEROWNIKNACZELNY KIEROWNIK

Rozwój

Zaopatrzenie

Sprzedaż

Rozwój

Zaopatrzenie

Sprzedaż

Rozwój

Zaopatrzenie

Sprzedaż



Przedmiotowa i terytorialna struktura jest 

wprowadzona wówczas, gdy dotychczasowa 

struktura funkcjonalna nie jest wystarczająco 

sprawnym narzędziem zarządzania organizacją sprawnym narzędziem zarządzania organizacją 

odpowiednio wielką oraz zdywersyfikowaną.



Czynniki sprzyjające centralizacji

• Ekonomia skali

• Strategiczne znaczenie danej funkcji dla 

organizacji

• Wysoki stopień zróżnicowania pokrewieństwa • Wysoki stopień zróżnicowania pokrewieństwa 

wytwarzanych produktów



Struktura wielowymiarowa (matrix):

Vice PREZESVice PREZES

ProductionProduction

Vice PREZESVice PREZES

FinanceFinance

Vice PREZESVice PREZES

MarketingMarketing

Vice PREZESVice PREZES

ResearchResearch &&

DevelopmentDevelopment

Vice PREZESVice PREZES

HumanHuman

ResourcesResources

KierownikKierownik

ProduktuProduktu

PREZESPREZES

ProduktuProduktu

AA

Kierownik Kierownik 

BB

Kierownik Kierownik 

ProduktuProduktu

BB

Kierownik Kierownik 

CC

Kierownik Kierownik 

ProduktuProduktu

CC



Struktury wieloczłonowe

-dywizjonalna



Struktura dywizjonalna - (podział geograficzny):

PREZESPREZES

Vice PREZESVice PREZES Vice PREZESVice PREZES
Vice PREZESVice PREZES

East RegionEast Region

Vice PREZESVice PREZES

Southeast Southeast 

RegionRegion

Vice PREZESVice PREZES

Midwest Midwest 

RegionRegion

Vice PREZESVice PREZES

West RegionWest Region

ProductProduct AA ProductProduct BB



Struktury wieloczłonowe

-ugrupowanie gospodarcze



Metafory, modele organizacyjne...

Model struktury 
opartej na 
zespołach 
zadaniowychzadaniowych



Metafory, modele organizacyjne...

Model struktury 
gronowej

 



Metafory, modele organizacyjne...

Model: PIZZA



Ewolucja struktur

Struktury

amorficzne

Struktury 

funkcjonalne

Struktury 

przedmiotowe, 

terytorialne

Struktury wieloczłonowe

Struktura dywizjonalna
Ugrupowanie Ugrupowanie 

gospodarcze



Procedura organizowania

Identyfikacja 

funkcji i zadań 

organizacji

Grupowanie 

zadań, tworzenie 

stanowisk

Grupowanie 

organizacyjne

Grupowanie 

stanowisk w 

komórki 

organizacyjne

Podział uprawnień 

decyzyjnych

Standaryzacja i 

formalizacja



Procedura organizowania

1. Identyfikacja funkcji i zadań organizacji

– Cel i przedmiot działalności

– Technologia i organizacja działalności pierwotnej

– Wielkość organizacji

– Stan otoczenia

2. Grupowanie zadań, tworzenie stanowisk

3. Grupowanie stanowisk w komórki 

organizacyjne

4. Podział uprawnień decyzyjnych

5. Standaryzacja i formalizacja



Procedura organizowania

1. Identyfikacja funkcji i zadań organizacji

– Cel i przedmiot działalności

– Technologia i organizacja działalności pierwotnej

– Wielkość organizacji
EFEKT: Lista zadań jakie będą wykonywane w firmie

– Stan otoczenia

2. Grupowanie zadań, tworzenie stanowisk

3. Grupowanie stanowisk w komórki 

organizacyjne

4. Podział uprawnień decyzyjnych

5. Standaryzacja i formalizacja

EFEKT: Organizacja scentralizowana lub zdecentralizowana



ORGANIZOWANIE

Zarys koncepcji kształtowania zadań:

62



Formalizacja

• Stopień zmienności otoczenia

• Poziom kwalifikacji kadry kierowniczej i załogi

• Stopień zmienności i złożoności przedmiotu 

działalności organizacjidziałalności organizacji

• Twórczy lub rutynowy charakter działań

• Typ działalności

• Kultura organizacyjna



Organizowanie a inne funkcje 

zarządzania

• Strategia poprzedza strukturę

(najpierw planowanie, potem organizowanie)

• Organizowanie a kierowanie

(najpierw organizowanie potem kierowanie)(najpierw organizowanie potem kierowanie)





Proces projektowania struktury 
powinien przebiegać następująco:

1. Ustalenie celu głównego, celów uzupełniających (funkcji) –

patrz misja firmy

2. Projektowanie stanowisk pracy – określenie wstępne zakresu 

obowiązków poszczególnych osób pracujących w organizacji 

oraz określenie zakresu pożądanej specjalizacji.

3. Grupowanie stanowisk organizacyjnych w stanowiska 

funkcjonale – łączenie określonych stanowisk pracy w pewien 

logiczny układ.  Możemy wyróżnić grupowanie:

- funkcjonalne

- według klientów

- według lokalizacji, itd.



Proces projektowania struktury 
powinien przebiegać następująco:

4. Ustalenie stosunków podporządkowania między różnymi 

stanowiskami – chodzi tutaj o określenie liczby osób 

podlegających jednemu menedżerowi (rozpiętość 

kierownictwa) a więc szukanie odpowiedzi na pytanie: czy kierownictwa) a więc szukanie odpowiedzi na pytanie: czy 

organizacje powinny być wysmukłe, czy spłaszczone.

5. Opis graficzny struktury organizacyjnej – poszczególne 

stanowiska oraz zależności podporządkowania hierarchiczno -

funkcjonalnego należy przedstawić graficznie – schemat 

organizacyjny.



Proces projektowania struktury 
powinien przebiegać następująco:

6. Proces formalizacji – określenie w formie pisemnej zakresu 

zadań i odpowiedzialności.  Możemy  tego dokonać za pomocą 

tzw. „karty opisu stanowiska”, która to powinien, oprócz 

samego tytułu, zawierać:

- poziom płacy

- wskazanie bezpośrednich przełożonych

- osoby współpracujące

- bezpośrednich podwładnych

- zakres odpowiedzialności budżetowej

- określenie wskaźników kontroli strategicznej

- ogólny zakres odpowiedzialności

- szczegółowe obowiązki


