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Opracowanie zawiera prób  klasyÞ kacji poj  z zakresu teorii systemów oraz analizy 

systemowej. Szczególna rola tej dziedziny wiedzy w rozwoju nauk o zarz dzaniu sk ania 

do przyjrzenia si  ród om znaczeniowym poszczególnych aspektów. Teoria zarz dzania, 

prakseologia, cybernetyka, psychologia, socjologia, pedagogika to obszary wiedzy, któ-

re czy wspólny zbiór metod deskryptywnych i w du ej mierze aparat badawczy oraz 

niejednokrotnie cel badawczy. Wydaje si , e teoria systemów mo e by  uznawana za 

pradziedzin  dla wielu z wymienionych, daj c im narz dzia, metody, sposób deÞ niowania 

i opisu zagadnie .

S owa kluczowe: cybernetyka, analiza systemowa, teoria systemów

Wst p

Idea zastosowania zasad teorii systemów w zarz dzaniu organizacja-

mi sama w sobie nie jest nowa. Próby uj cia obiektów zarz dzania, jako 

elementów systemowych podejmowano zw aszcza w latach 60. i 70. XX 

wieku. Zagadnieniem zajmowali si : Lange1, Beer2, Go ci ski3, Greniew-

 1 O. Lange, Wst p do cybernetyki ekonomicznej, Warszawa 1965.
 2 S. Beer, Cybernetyka a zarz dzanie, Warszawa 1966.
 3 J.W. Go ci ski, Projektowanie systemów zarz dzania, Warszawa 1971.
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ski4, Gasparski5, Sienkiewicz6, Kasprzak7, Kyn8, a tak e Wiener9, Forrester10 

i wielu innych. Ciekawe rezultaty osi gali cybernetycy radzieccy, jednak e 

przez d ugi czas cybernetyka by a w Zwi zku Radzieckim postrzegana jako 

quasi-nauka wywodz ca si  z bur uazyjnych fanaberii. Dlatego i w Polsce 

do  pó no zacz a zdobywa  nale ne sobie miejsce w kanonach nauki.

Podstawowym celem analizy systemowej jest rozwi zywanie proble-

mów wyboru metod i mechanizmów regulacji, które zapewni  wy sze 

prawdopodobie stwo i precyzj  realizacji zasad sterowania11. Przedmio-

tem zainteresowania s  procesy regulacji z celowo stworzonymi funkcjami 

sterowania wed ug okre lonych kryteriów. 

Na otaczaj c  rzeczywisto  sk adaj  si  dwa rodzaje procesów: proce-

sy robocze i procesy steruj ce nimi. Mo na stwierdzi , e wszystkie zacho-

dz ce w czasie i przestrzeni zjawiska obejmuj  te dwa rodzaje procesów. 

Przestrze , w której odbywaj  si  te dzia ania, mo na nazwa  systemem.

Procesy robocze realizuj  cele, jakimi s  przyrosty stanów dóbr mate-

rialnych, spo ecznych, kulturowych, intelektualnych. Przestrze  realizacji 

tych procesów, która jest ograniczona geometrycznie, czasowo oraz za-

sobowo, zwana jest obiektem. Procesy oddzia ywania (sterowanie, kie-

rowanie, zarz dzanie) równie  trwaj  w pewnej przestrzeni ograniczonej 

geometrycznie, czasowo i zasobowo, zwanej systemem sterowania. Zatem 

system mo na zdeÞ niowa  jako obiekt wraz z systemem steruj cym12. Jest 

to deÞ nicja typu circulus in deÞ niendo, zawieraj ca sprzeczno  logiczn  

(idem per idem). Pozwala jednak mimo swej sprzeczno ci porz dkowa  

poj cia co do ich hierarchii. Staniszewski podaje, e systemy s  elementa-

 4 H. Greniewski, Cybernetyka niematematyczna, Warszawa 1969.
 5 W. Gasparski, Poj cie systemu (z zagadnie  metodologii bada  i projektowania systemowego). 

Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych, Warszawa 1972; Idem, Wybrane zagadnienia stu-
diów (bada ) systemowych nauki i techniki, [w:] Nauka. Technika. Systemy, red. W. Gasparski, 
D. Miller, Wroc aw 1981; W. Gasparski, V.N. Sadovskij, A. Lewicka, Podstawy ogólnej teorii 
systemów: analiza logiczno-metodologiczna, Warszawa 1978.

 6 P. Sienkiewicz, In ynieria systemów, Warszawa 1983; Idem, In ynieria systemów kierowania, 
Warszawa 1988; Idem, Systemy kierowania, Warszawa 1989.

 7 Cybernetyka zarz dzania w systemach ekonomicznych, red. T. Kasprzak, Warszawa 1971.
 8 O. Kyn, P. Pelikan, Cybernetyka a ekonomia, Warszawa 1967.
 9 N. Wiener, Cybernetyka i spo ecze stwo, Warszawa 1960.
 10 J.W. Forrester, Industrial Dynamics, Cambridge 1961.
 11 A.K. Ko mi ski, Analiza systemowa organizacji, Warszawa 1976, s. 80–81.
 12 R. Staniszewski, Teoria systemów, Wroc aw 1988.
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mi sk adowymi ca ej rzeczywisto ci i wyst puj  na ka dym poziomie jej 

struktury. Wszystkie systemy maj  jedno wspólne kryterium, którym jest 

obieg informacji. Informacja jest niezb dna w sterowaniu, czyli celowym 

oddzia ywaniu systemu steruj cego na obiekt13.

Celem opracowania jest pokazanie zwi zków analizy systemowej z za-

rz dzaniem.

System – znaczenie i ród o

Ka da dyscyplina wykszta ca w asne struktury poj ciowe. W sytuacji 

korzystania jednocze nie z osi gni  wielu dziedzin nauki i realizacji zada  

w oparciu o aparaty poj ciowe pochodz ce z ró nych obszarów konieczne 

jest ujednolicenie terminologii i przyj cie nomenklatury charakterystycz-

nej dla okre lonych rozwa a . By we w a ciwy sposób poprowadzi  wy-

wód, nale y precyzyjnie zdeÞ niowa  poj cia podstawowe.

Do najwa niejszych nale  uk ad i system. Istnieje bardzo du o de-

sygnatów obu terminów. W zale no ci jakiej dziedziny dotycz  i jakiemu 

celowi opisowemu s u , ró ni  si  od siebie.

Kompleksowe rozwi zanie problemów zarz dzania oraz problemów 

ekonomicznych oparte na respektowaniu zale no ci wewn trznych orga-

nizacji oraz relacji organizacji z otoczeniem nie jest zadaniem atwym. 

Mi dzy konieczno ci  takiego podej cia do rozwi zywania problemów 

a mo liwo ciami, jakie daje wspó czesna nauka, jest du y rozd wi k. Roz-

wi zywanie problemów cz stkowych z uwagi na z o ono  kompleksu jest 

podej ciem, które ze wzgl du na ograniczono  podej cia umo liwia tylko 

fragmentaryczne rozwik anie problemów. 

Podej cie systemowe jest sposobem my lenia i rozwi zywania proble-

mów, kiedy zjawiska s  traktowane kompleksowo ze wzgl du na zale no-

ci wewn trzne, jak i relacje z otoczeniem14.

Klasyczna teoria zarz dzania, która opiera si  na formalnej organizacji 

przedsi biorstw, ujmuje cz owieka przez pryzmat jego roli, wydajno ci, 

 13 Ibidem, s. 11.
 14 J. Habr, J. Veprek, Systemowa analiza i synteza, Warszawa 1976.
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miejsca w hierarchii oraz narz dzia do osi gania celów. Cech  charakte-

rystyczn  organizacji jest stosowanie jeszcze ci gle kryterium techniczno-

-ekonomicznego do budowy struktur15.

Krytyczne podej cie do teorii klasycznej zaowocowa o stworzeniem struk-

tur neoklasycznej (behawioralnej) teorii organizacji i zarz dzania. Zmieni o si  

zasadniczo  podej cie do postrzegania roli cz owieka w organizacji. Sta  si  cen-

trum zainteresowania. W pa stwach skandynawskich przejawem takiego stylu 

zarz dzania by  model budowy struktur organizacyjnych na podstawie kryte-

riów zadowolenia spo ecznego. Bardzo szybko model ten zosta  przyj ty i w in-

nych krajach. Wysoki poziom satysfakcji pracowników (zw aszcza pozaekono-

micznej) przy zachowaniu wysokiej wydajno ci by  mo liwy dzi ki zaanga o-

waniu osi gni  psychologii, socjologii i po o eniu nacisku na badania16:

1) indywidualnych celów i potrzeb,

2) zachowa  ma ych grup roboczych,

3) zachowa  kadry kierowniczej,

4) zachowa  mi dzygrupowych.

Sukcesy podej cia neoklasycznego wynikaj  w du ym stopniu z za-

stosowania w zarz dzaniu osi gni  cybernetyki, ogólnej teorii systemów 

oraz socjologii i psychologii.

Obiektywnie patrz c na osi gni cia ka dego z podej , nale y stwier-

dzi , e klasyczna teoria traktowa a instrumentalnie pracowników, stawia-

j c jedynie na aspekty rzeczowe organizacji, wydajno , poziom kosztów. 

Podej cie neoklasyczne przecenia o rol  cz owieka w organizacji i jego 

satysfakcj  kosztem rzeczowych celów organizacji.

Ewolucyjnie nast pn  koncepcj  jest koncepcja systemowa (zintegro-

wana). Opiera si  na osi gni ciach socjologii przemys u, ekonomiki, cy-

bernetyki, psychologii. Koncepcja systemowa koncentruje si  na:

1) specyÞ kacji celów systemu,

2) identyÞ kacji podsystemów,

3) identyÞ kacji g ównych dziedzin decyzyjnych,

4) identyÞ kacji potrzeb dziedzin decyzyjnych w zakresie potrzeb informa-

cyjnych,

 15 I. Durlik, In ynieria zarz dzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Warsza-
wa 1996.

 16 J. Habr, J. Veprek, op. cit.
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5) zapewnianiu komunikacji wewn trznej,

6) grupowaniu obszarów decyzyjnych dla usprawnienia procesów komu-

nikacji,

7) wykorzystaniu sformalizowanych metod dla optymalizacji struktur or-

ganizacyjnych.

Podej cie systemowe opiera si  na traktowaniu organizacji jako systemu. 

Systemy s  przedmiotem nauki systemowej. Opracowuje ona metody17 do:

1) okre lania systemów i ich otoczenia,

2) przedstawiania systemów,

3) analizy i optymalizacji struktury systemów,

4) analizy i optymalizacji zachowania systemów.

Potoczne znaczenie s owa „system” dotyczy zwykle przedmiotu z o one-

go. Przedmiot opisu ma charakter materialny (system energetyczny, drogo-

wy) lub niematerialny (system prawny, zarz dzania)18. Jednak e takie obja-

nianie poj cia jest zwykle niewystarczaj ce dla opisu analizy systemowej.

Trudno ci desygnacyjne

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesi ciu lat powsta o wiele deÞ nicji 

okre lenia „system” i cho  wi kszo  z nich nie wnosi niczego nowego, 

nale y przedstawi  najwa niejsze z nich dla w a ciwej oceny i wybrania 

najbardziej odpowiedniej do dalszych rozwa a .

Wiele deÞ nicji okre lenia „system” odnosi si  do zale no ci zawierania 

si  cz ci w jakiej  wi kszej strukturze – ca o ci. Bojarski19, cytuj c Ary-

stotelesa, rozwa a zale no ci tych poj  i wykazuje niedoskona o ci i luki 

deÞ nicyjne takich uj . Podaje on oryginaln  dedukcyjn  klasyÞ kacj  

systemów, wychodz c od arystotelesowskiej ca o ci. KlasyÞ kacja ta jest 

oparta na wnioskach mówi cych o nieuniknionych uproszczeniach deÞ ni-

cyjnych czynionych przez wielu autorów z powodu trudno ci stworzenia 

uniwersalnej, doskonalej deÞ nicji systemu.

 17 Ibidem, s. 13.
 18 W. Gasparski, Wybrane zagadnienia…, s. 247–277.
 19 W. Bojarski, Podstawy analizy i in ynierii systemów, Warszawa 1984.

Analiza systemowa w zarz dzaniu




�

KlasyÞ kacja systemów wed ug W. Bojaskiego20:

1. System ogólny – to zbiór uporz dkowanych i powi zanych ze sob  ele-

mentów, stanowi cych ca o .

2. System abstrakcyjny – jego elementami s  twory abstrakcyjne (znaki, 

poj cia, zwi zki logiczne, modele, teorie).

3. System wra e .

4. System duchowy.

5. System konkretny (materialny) – jego elementami s  rzeczy i ich cechy, 

stany, procesy:

1) system rzeczy – jego elementami s  wy cznie obiekty materialne;

2) system cech rzeczy – elementami s  cechy (w asno ci, parametry) 

rzeczy; okre laj  one pod pewnymi wzgl dami stan danej rzeczy;

3) system stanów rzeczy – elementami s  stany, na przyk ad okre laj ce 

pod pewnym wzgl dem proces zmiany danej rzeczy;

4) system procesów – obejmuje procesy okre lonej technologii.

6. System dynamiczny – system rzeczy (obiekt systemowy), w którym szcze-

gólnie istotne s  zwi zki funkcjonalne i oddzia ywania mi dzy elementami:

1) system urz dze  – jego elementami s  urz dzenia, ewentualnie ich 

otoczenie;

2) system ekologiczny – elementami s  organizmy ywe i rodowisko;

3) system socjologiczny – obejmuje ludzi i rodowisko.

4) system dzia ania spo ecznego – elementami s  ludzie, urz dzenia i ro-

dowisko; jest rozpatrywany ze wzgl du na okre lone celowe dzia anie: 

zak ad produkcyjny,

a) instytucja,

b) stowarzyszenie.

7. Wielki system spo eczno-gospodarczy – elementami s  inne poprzednio 

okre lone systemy.

KlasyÞ kacja niestety nie jest doskona a. Wiele z elementów zawartych 

w niej interferuje, to znaczy: obejmuje podobne zakresem funkcjonalnym 

obszary. Inne z kolei obszary nie s  uwzgl dnione w ogóle. Poza tym wy-

st puje w ró nych cz ciach klasyÞ kacji ró ny poziom uszczegó owienia 

i dekompozycji struktury. 

 20 Ibidem.
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Autor sam stwierdza, e przedstawiony przez niego podzia  klasyÞ ka-

cyjny nie jest w pe ni roz czny i kompletny. Zauwa a on, e zaklasyÞ ko-

wanie danego systemu do okre lonej grupy jest uzale nione od tego, jak 

chce si  rozpatrywa  dany system. 

Bardzo szeroko stosowana jest deÞ nicja systemu jako zbioru elementów 

wzajemnie na siebie oddzia uj cych21. Taka deÞ nicja nie obejmuje jednak 

systemów formalno-logicznych. Jednak e dla wywodu systemy te nie mu-

sz  by  obj te deÞ nicj . Mo na, deÞ niuj c system, wyj  od analizy jego 

zachowania i bada , jak si  zachowuje. Obszerne zestawienia ró nych de-

Þ nicji zosta y zawarte w opracowaniach Gasparskiego22, Baczy skiego23, 

Habra i Vepreka24, Sienkiewicza25, Bojarskiego26.

Zwykle deÞ nicja systemu jest charakterystyk  jako ciow  albo opiera 

si  na teorii mnogo ci (relacje). Poni ej przedstawiono kilka jako ciowych 

desygnatów systemu autorstwa badaczy ró nych specjalno ci27.

Bertalanffy – System jest to kompleks elementów znajduj cych si  we 

wzajemnej interakcji.

Hall – System jest to zbiór obiektów wraz z relacjami mi dzy nimi i mi -

dzy ich w a ciwo ciami.

Ashby – System jest maszyn , w której s  trwale uporz dkowane cz ci 

i procesy. Lub: system to zbiór elementów w interakcji.

Beer – System jest to zorganizowana liczba elementów, powi zanych wza-

jemnie i pe ni cych okre lone funkcje.

Filkorn – System jest to zbiór przedmiotów, zjawisk, wydarze  i do wiad-

cze , zwi zanych wspólnie w dok adnie okre lony sposób.

Mesarovic – System jest to zbiór prawdziwych funkcji argumentowych, 

w których obiekty formalne tworz  wolne zmienne.

 21 S ownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, red. N.P. Fiedorenko, Warszawa 1985.
 22 W. Gasparski, V.N. Sadovskij, A. Lewicka, op. cit.; W. Gasparski, Poj cie systemu…
 23 J. Baczy ski, Podej cie systemowe przy badaniu i tworzeniu obiektów technicznych, [w:] Na-

uka. Technika. Systemy, red. W. Gasparski, D. Miller, Wroc aw 1981, s. 421–437.
 24 J. Habr, J. Veprek, op. cit.
 25 P. Sienkiewicz, Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania, Warszawa 1994.
 26 W. Bojarski, op. cit.
 27 J. Habr, J. Veprek, op. cit., s. 29.
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Kudlacek – System jest to niepusty zbiór elementów i pewnych ich sprz -

e , okre laj cych badane w a ciwo ci systemu jako ca o ci.

Rivett, Ackoff – Zespó  obiektów i czynno ci, który ma by  uwa any za 

system organiczny, musi mie  cztery podstawowe cechy charaktery-

styczne: tre , struktur , czno , sterowanie.

KlasyÞ kacj  systemów i problemów systemowych opart  na hierarchii 

epistemologicznej proponuje Klir28, który podaje, e:

1) najni szy deskryptywny poziom (0) systemu deÞ niuje si  poprzez 

zbiór zmiennych, deklarowanych stanów i typów zmiennych oraz 

pewn  posta  operacyjn  opisów przez te zmienne stanów rzeczywi-

sto ci (Klir proponuje dla takich opisów u ycie okre lenia „system 

ród owy” dla podkre lenia, e taki rodzaj opisu jest ród em danych 

do wiadczalnych);

2) nast pny poziom (1) jest uzupe niany odpowiedni  wiedz  dodatko-

w  o systemie; je li system ród owy zostanie uzupe niony danymi 

pochodz cymi z obserwacji, pomiarów lub uzupe niony o wymagania 

co do zakresu zmiennych, to taki opis nazywa si  „systemem danych”;

3) poziom drugi (2) deÞ niowany jest przez zwi zek, który pozwala gene-

rowa  odpowiednie dane, po okre leniu warunków pocz tkowych; sys-

temy na tym poziomie okre la si  mianem „systemów generatywnych”;

4) trzeci poziom (3) jest uzupe niony o zbiór relacji sprz onych; takie 

systemy nosz  nazw  „systemów strukturowych”;

5) kolejny, wy szy poziom (4) dopuszcza zmian  systemu strukturowe-

go w czasie i przestrzeni lub wzgl dem innej zmiennej niezale nej; 

na tym poziomie zmiany s  opisywane przez pojedyncz  procedur ; 

ten system nazywa si  „metasystemem”;

6) na poziomie pi tym (5) przewiduje si  zmian  procedury wed ug pew-

nego zbioru parametrów; st d nazwa systemu „metametasystem”.

Przedstawiona specyÞ kacja rodzi nast puj ce problemy systemowe:

1) przej cia z wy szych do ni szych poziomów lub brak przej  mi dzy 

poziomami w systemie; to klasa problemów o charakterze deduk-

cyjnym, gdy nie wytwarza si  nowej informacji o stanach systemu, 

 28 G.J. Klir, Podstawy poj ciowe do rozwi zywania problemów systemowych, [w:] Nauka. Tech-
nika. Systemy, red. W. Gasparski, D. Miller, Wroc aw 1981, s. 125–132.
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a zwi ksza si  jedynie rozdzielczo  na podstawie ogl du ogó u; pro-

blemy tego rodzaju nazywa si  problemami analizy systemowej;

2) przej cia z ni szych do wy szych poziomów w strukturze systemu; 

w takich sytuacjach wytwarza si  dodatkow  informacj ; dzieje si  

tak poprzez:

a) konstruowanie nowego systemu wy szego poziomu, który odpowia-

da systemowi na ni szym poziomie (projektowanie systemów), albo

b) stosowanie wnioskowania indukcyjnego w sytuacji rozpoczynania ana-

lizy systemu od jego najni szego poziomu (modelowanie systemów).

Odmienne podej cie do poj cia systemu deÞ niowanego na podstawie 

czterech nast puj cych idei proponuje Gutenbaum29:

1) idea wyodr bnienia systemu z otoczenia – system jest wówczas pew-

n  ca o ci , b d c  w okre lonych wzajemnych stosunkach z otocze-

niem; poprzez okre lenie i ograniczenie tych stosunków system za-

chowuje pewien zakres autonomii;

2) idea budowy systemu z elementów – elementy wzajemnie oddzia y-

waj  poprzez sprz enia, co ma istotny wp yw na w asno  systemu 

jako ca o ci;

3) idea funkcji spe nianej przez system – funkcja taka jest podstaw  do 

traktowania systemu jako ca o ci zdolnej do wykonania za o onego 

zadania (celu);

4) idea ograniczonej zmienno ci systemu w czasie – system podlega 

zmianom w czasie, lecz zachowuje przy tym pewne w a ciwo ci 

podstawowe, stanowi ce o jego istocie.

DeÞ nicje oparte na tych czterech ideach wykorzystuj  okre lon  termi-

nologi , która jest charakterystyczna dla konkretnej idei, a tak e specjal-

no ci badacza, który dan  deÞ nicje podaje30. Charakterystyczne okre lenia 

u ywane w deÞ nicjach systemów podano w Tab. 1.

 29 J. Gutenbaum, Modelowanie matematyczne systemów, Warszawa 1987.
 30  J. Baczy ski, op. cit.
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Tab. 1. Przegl d terminów u ywanych do deÞ niowania systemu

Autor Terminy, okre lenia, sformu owania

Arystoteles ca o , cz

Ashby maszyna, zmienna, transformacja

Asimov obiekt, zespó , struktura, cz , wspó dzia anie, wspó praca

B bi ski
zbiór, zespó , grupa, struktura, wspó zale no , jednostka 

funkcjonalna, integracja sterowanie

Bertalanffy
zbiór, powi zanie, model, uniwersalne cechy, spójno , wzajemne 

oddzia ywanie, obiekt, elementy sk adowe, organizacja

Blauberg, 

Sadowski, Judin

z o ono , zbiór elementów, o biekt, relacje, sprz enia, 

uporz dkowanie, struktura, organizacja, zachowanie

Dietrych ca o , struktura

Dück zbiór, stosunki (relacje), elementy, w a ciwo ci

Fleiszman struktura, zachowanie, z o ono , zespó

Gasparski cecha, rzecz, obiekt, w asno , struktura, zbiór

Habr, Veprek
kompleks (zbiór), powi zanie, otoczenie, zbiór, sprz enie, 

ca o , obiekt, model

Hall zbiór, obiekt, w asno , relacja

Hansen cz  (rzeczywisto ci), relacja, funkcja, otoczenie

Klaus, Liebscher zbiór, obiekt, relacja

Klir obiekt, zespó , w asno

Krawiec zbiór (ca o ciowy), sprz enie, relacja

Kulikowski zespó , ca o , powi zanie

Löfgren porz dek, jako synonim systemu

Lange zespó , sprz enie, ca o

Mesarovic

zwi zek (obserwowanych cech), relacja, zbiór, obiekt, cecha, 

organizacja, zespó  (wszystkich postaci ujawnienia si  

przedmiotu, a nie sam przedmiot jako taki)

Malinowski zespó , element

Pollak zespó  ( rodków do osi gni cia celu), sprz enie, struktura

Rapaport zespó , zbiór, relacja
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Ropohl
zbiór, otoczenie, cecha, w a ciwo , funkcja, relacja, struktura, 

ca o

Sietrow
ca o , sprz enie, zespó  wspó dzia aj cy, struktura, zale no , 

trwa o , uporz dkowanie

Ujemow przedmiot, cecha, relacja

ród o: opracowanie w asne na podstawie: J. Baczy ski, Podej cie systemowe przy badaniu i tworzeniu obiek-
tów technicznych, [w:] Nauka. Technika. Systemy, red. W. Gasparski, D. Miller, Wroc aw 1981, s. 421–437; 
J. Gutenbaum, Modelowanie matematyczne systemów, Warszawa 1987.

Bardzo wa n  w a ciwo ci  systemów, która wyró nia je spo ród innych 

obiektów, jest celowo  dzia ania rozumiana jako mo liwo  realizowania ce-

lów przez system31. Z celowo ci  dzia ania systemu wi e si  poj cie „opty-

malizacja dzia ania systemu”. Zagadnienie polega na znalezieniu najkorzyst-

niejszego celu oraz sposobu doj cia do niego w okre lonych warunkach. Oczy-

wi cie trudno mówi  o jednym okre lonym celu dla systemu. Zwykle zadania 

stawiane do realizacji zwi zane s  z grup  celów. Nale y zatem obok samych 

celów systemu bra  pod uwag  relacje pomi dzy nimi. Ocenie mog  podlega : 

wa no  celu dla systemu oraz zgodno  celów. W sposób formalny mo na te 

zale no ci uj  w postaci relacji okre lonej na zbiorze celów systemu. Relacje 

mog  dotyczy  podporz dkowania (hierarchii) oraz tolerancji i kolizji32.

Nauki systemowe

Traktowanie obiektu jako systemu okre lone jest pewnymi zasadami33:

1) zasad  cis o ci okre lania granic i wn trza systemu;

2) zasad  niezmienno ci dokonanego rozró nienia mi dzy systemem 

a jego otoczeniem w trakcie bada ;

3) zasad  zupe no ci podzia u systemu na podsystemy;

4) zasad  roz czno ci rozpatrywanych systemów i ich podsystemów;

5) zasad  funkcjonalno ci – podzia  na podsystemy ze wzgl du na rodzaj 

spe nianych przez nie funkcji w ca o ci.

 31 S  systemy, którym nie przypisuje si  funkcji celu, np. system s oneczny. W. Kie un, Podsta-
wy organizacji i zarz dzania, Warszawa 1977, s. 29.

 32 J. Jaro , Przestrze  celów systemu, [w:] Nauka. Technika. Systemy, red. W. Gasparski, D. Mil-
ler, Wroc aw 1981, s. 133–146.

 33 P. Sienkiewicz, Analiza systemowa…
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Podej cie systemowe ze wzgl du na interdyscyplinarno  zagadnie , 

a przez to bogactwo metod, trudno obja ni  jednoznacznie. Bojarski pró-

buje na podstawie, jak pisze, analizy „bardziej znanych i cenionych prac”34 

przedstawi  za o enia metodologiczne postawy systemowej. Metodologia 

systemowa wed ug Bojarskiego przedstawiona jest poni ej.

1. Ca o ciowe ujmowanie zagadnie  i ich wszechstronne wyja nianie 

przez:

1) rozpatrywanie danego zagadnienia z ró nych punktów widzenia 

i w ró nych p aszczyznach;

2) podej cie dedukcyjne – rozpoczynanie analizy od ogó u i przecho-

dzenie w miar  potrzeb lub post pów do szczegó ów;

3) dociekanie i ustalanie wszystkich wyja nie  dotycz cych przyczyn 

i przes anek;

4) syntetyczne ujmowanie ocen, wyników i wyja nie .

2. Dostrzeganie, uwzgl dnianie, prezentowanie i pokonywanie z o ono ci 

rzeczywisto ci przez:

1) dekompozycj  obiektów na odmienne jako ciowo elementy;

2) dostrzeganie powi za  pomi dzy elementami w zorganizowan  ca-

o  lub grupy;

3) dostrzeganie, e rozpatrywany przedmiot bada  jest powi zany z in-

nymi w otoczeniu i jest cz ci  pewnej szerszej ca o ci (nadsystemu);

4) uwzgl dnianie, e rozpatrywany przedmiot bada  jest równocze nie 

lub w innym czasie cz ci  ró nych nadsystemów;

5) uwzgl dnianie tylko elementów i podsystemów istotnych w danym 

przypadku i agregowanie elementów w wi ksze struktury;

6) analizowanie ró nych struktur istniej cych systemów oraz w a ciw  

strukturalizacj  i konÞ guracj  tworzonych systemów;

7) hierarchizacj  rzeczy, procesów, informacji, problemów, modeli, 

procesów.

3. Dostrzeganie, uwzgl dnianie, prezentowanie i pokonywanie z o ono ci 

ró norodno ci cech, wielostanowo ci rzeczy i wielostronno ci uwarun-

kowa  przez:

 34 W. Bojarski, op. cit., s. 289.
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1) analizy cech ilo ciowych i jako ciowych;

2) priorytetyzacj  cech;

3) pomijanie cech nieistotnych, agregowanie wa nych;

4) wyró nianie stanów mo liwych i najbardziej prawdopodobnych, po-

mijanie stanów rzadkich;

5) okre lanie warunków typowych lub charakterystycznych;

6) kwantyÞ kacj  wszystkich istotnych cech elementów i zwi zków 

z otoczeniem;

7) dostrzeganie cz ciowej nieokre lono ci analizowanego obszaru rze-

czywisto ci.

4. Dostrzeganie i uwzgl dnianie zmienno ci oraz ruchu przez:

1) analizy przedmiotu bada  w ró nych momentach oraz w ruchu 

i w ca ym procesie zmian;

2) rozpatrywanie celów dzia ania (przedmiotów, czynno ci) w aspekcie 

ich struktury funkcjonalnej, a nie materialnej;

3) dostrzeganie procesów dokonuj cych si  w rozpatrywanym przed-

miocie i podprocesów dokonuj cych si  w elementach oraz zmian 

w systemie wywo anych tymi procesami;

4) dostrzeganie procesów i zmian wywo anych przez rozpatrywany 

przedmiot w otoczeniu;

5) rozró nianie klas procesów;

6) uwzgl dnianie probabilistycznego i stochastycznego charakteru 

przebiegów i zale no ci.

5. D enie do ci lejszych i bardziej adekwatnych opisów oraz analiz 

przez:

1) strukturalizacj  i formalizacj  podejmowanych problemów i realizo-

wanych przedsi wzi ;

2) stosowanie ró nych klas modeli przedmiotów, struktur i procesów;

3) stosowanie funkcji wielu zmiennych, analizy wieloczynnikowej 

i funkcjonalnej;

4) wykorzystanie informatyki.

6. D enie do wysokiej efektywno ci bada  i dzia a  przez:

1) analizowanie sekwencji problem–przedsi wzi cie–system–dzia a-

nia–proces–efekt;
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2) przyk adanie nale ytej wagi do w a ciwego i jasnego formu owania 

problemu oraz przyjmowanych za o e ;

3) formu owanie problemów faktycznych jako problemów decyzyjnych;

4) badanie, projektowanie, tworzenie, modyÞ kowanie, eksploatowanie 

i likwidowanie systemu przez odpowiedni wielodyscyplinarny system;

5) poszukiwanie nowych rozwi za  dotycz cych problemów trudnych, 

niepoddaj cych si  atwo analizom z wykorzystaniem tradycyjnych, 

znanych metod, niepoddaj cych si  strukturalizacji i formalizacji; 

wykorzystywanie technik twórczego my lenia.

7. Ocenianie i warto ciowanie dzia a  przez:

1) stosowanie kryteriów jako ci do oceny rozwi za ;

2) optymalizacj  i harmonizacj  rozwi za  dobieranych przez cz owieka;

3) analiz  aktywno ci cz owieka w sekwencji potrzeba–cel–zadanie–

– rodki–wyniki;

4) analiz  kosztów realizacji ró nych potrzebnych funkcji, a nie kosz-

tów cz ci danego przedmiotu;

5) uwzgl dnianie kosztów nie tylko operacyjnych, ale równie  wszyst-

kich zwi zanych z danym dzia aniem, równie  w nadsystemie;

6) formu owanie coraz pe niejszych i bardziej ogólnych kryteriów jako ci, 

uwzgl dniaj cych wszystkie czynniki jako ci ycia cz owieka i spo e-

cze stwa w mo liwie najszerszym nadsystemie spo eczno-gospodarczym.

8. Uwzgl dnianie znaczenia niepe nej informacji i zmniejszanie zwi zanej 

z tym nieokre lono ci przez:

1) równoczesne, mo liwie niezale ne badanie obiektu ró nymi sposo-

bami albo na kilku s siednich poziomach hierarchii oraz koordyno-

wanie uzyskanych wyników;

2) uwzgl dnianie obszaru nieokre lono ci optymalnych rozwi za  

i ustalanie szczegó owych rozwi za  jedynie dla bli szych horyzon-

tów czasu, a rozwi za  ogólniejszych i kierunkowych dla dalszych 

horyzontów czasu;

3) dobór do realizacji dostatecznie elastycznych rozwi za  nadaj cych 

si  do adaptacji;

4) poszukiwanie dodatkowych istotnych informacji i sukcesywne kory-

gowanie zgodnie z nimi wcze niej dobranego rozwi zania.
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Nie jest to zbiór wytycznych obowi zuj cych zawsze w ka dym proce-

sie badawczym. Zale nie od sytuacji problemowej wykorzystuje si  te za-

lecenia, które w danej sytuacji maj  najwi ksze znaczenie i zastosowanie. 

Nie jest to wi c sztywna metoda post powania, a raczej zbiór wskazówek, 

których wiadome stosowanie powinno wynika  z potrzeb badanego syste-

mu i celu realizacji badania.

Uproszczon  reprezentacj  rzeczywisto ci, jej modelem w celu okre-

lenia po danego dzia ania lub sposobu post powania przez rozpoznanie 

i rozwa enie dost pnych wariantów oraz porównanie przewidywanych na-

st pstw zajmuje si  analiza systemowa35.

Cech  istotn  nauk systemowych i analizy systemowej jest badanie 

przez nie pewnych ca o ci zorganizowanych. Do podstawowych nauk sys-

temowych zalicza si :

1) ekonomi , 

2) teorie organizacji,

3) teori  systemów,

4) cybernetyk ,

5) prakseologi .

Warto si  przyjrze  wspólnym obszarom prakseologii, cybernetyki i teorii or-

ganizacji36. Wspóln  cech  wymienionych dyscyplin jest ogólno : cybernetyka 

zajmuje si  sterowaniem, prakseologia dzia aniem skutecznym, a teoria zarz -

dzania organizacj  i kierowaniem. Cybernetyka korzysta z osi gni  matematy-

ki, prakseologia „z ogólnej reß eksji Þ lozoÞ cznej i logiki”, a teoria zarz dzania 

z tych samych dziedzin oraz nauk spo ecznych. Dlatego Sienkiewicz zalicza te 

trzy dziedziny do grupy nauk systemowych. Ka da z nauk zajmuje si  systema-

mi, jednak e w ró nym uj ciu i z ró nych punktów widzenia. Cybernetyka opie-

ra si  na poj ciu systemu cybernetycznego, prakseologia – systemu dzia ania, 

natomiast w naukach o zarz dzaniu u ywa si  adekwatnego poj cia „organiza-

cja” w sensie systemu spo ecznego. Z uj ciem systemowym Sienkiewicz wi e 

nadzieje prze amania „impasu metodologicznego” nauk o zarz dzaniu. Przeja-

wia si  on rzekomo w partykularyzmie, pojawiaj cych si  typologiach i klasy-

Þ kacjach „metod i technik organizatorskich” czy stylów kierowania. Formu uje 

 35 P. Sienkiewicz, Analiza systemowa…; R. Kulikowski, Analiza systemowa i jej zastosowanie. 
Modelowanie rodowiska, zarz dzanie i planowanie rozwoju kraju, Warszawa 1977.

 36 P. Sienkiewicz, In ynieria systemów kierowania…
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te  wniosek, mówi cy, e „w ramach metodologii nauk systemowych powinny 

by  integrowane osi gni cia poszczególnych »nauk systemowych«. Tak rozu-

miana integracja stanowi ca wszak cech  systemow  wspó czesnych bada , jest 

warunkiem przezwyci enia nadal istniej cych barier i ogranicze  w zagadnie-

niach analizy, oceny i syntezy systemów kierowania”37.

Tab. 2. Cechy wybranych nauk systemowych

Kryteria, cha-
rakterystyka

Prak-
seologia

Ogólna teoria 
systemów

Cyberne-
tyka

Teoria 
zarz dza-

nia

In ynieria 
systemów 

kierowania

Przedmiot 
badania

Dzia anie 
ludzi

System 
„ogólny”

Sterowanie 
i informacja

Orga-
nizacja 
zespo ów 
ludzkich

System 
kierowania

Wzgl d 
badania

Spraw-
no , sku-
teczno

Funkcjonowa-
nie, struktura

Zwi zki 
przyczyno-
wo-skutko-
we, efek-
tywno  
sterowania

Sprawno
Efektywno  
systemu 
kierowania

Metoda 
formu owania 
twierdze

Indukcja, 
dedukcja

G ównie 
dedukcja

Indukcja 
i dedukcja

Indukcja 
i dedukcja

Modele struktu-
ralne, funkcjo-
nalne, 
rozwojowe

Typ bada
G ównie 
prospek-
tywne

Konstatacyjne
Konstata-
cyjne i pro-
spektywne

Prospek-
tywne 
i retro-
spektywne

Prospektywne 
i retrospektyw-
ne ukierunko-
wane na potrze-
by projektowa-
nia systemów

Forma 
twierdze

Twierdze-
nia teo-
retyczne 
i dyrekty-
wy prak-
tyczne

Twierdzenia 
i dyrektywy 
metodologicz-
ne

Twierdze-
nia teore-
tyczne

Twierdze-
nia teo-
retyczne 
i dyrekty-
wy prak-
tyczne

Modele, metody 
projektowania, 
dyrektywy 
praktyczne

ród o: P. Sienkiewicz, In ynieria systemów kierowania, Warszawa 1988, s. 52.

 37 Ibidem, s. 53
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Podej cie, w którym trzy wymienione dziedziny wiedzy traktuj  ten 

sam obszar w aspektach charakterystycznych dla ka dej z nich, umo li-

wia wnioskowanie na podstawie odmiennych aparatów analitycznych 

i jest drog , która mo e by  wykorzystana do skutecznego rozwi zywania 

wspó czesnych problemów zarz dzania w dobie kryzysu metodologiczne-

go. Cho  nale y zauwa y , e sposób formu owania problemów i analizy 

oraz rozwi zywania zagadnie  proponowany przez podej cie nauk sys-

temowych powstawa  przez dziesi ciolecia, to nie jest nowink  czy od-

kryciem. Prakseologia, cybernetyka i nauki o zarz dzaniu umo liwiaj  

spojrzenie na problemy organizacji w spójny i oryginalny sposób. Warto 

zwróci  uwag  na to, e podej cia te charakteryzuj  si  komplementar-

no ci  metodologiczn . Obszary analizy nie s  wszak roz czne, dlatego 

stosowanie spojrzenia przez pryzmat trzech dziedzin daje mo liwo  auto-

weryÞ kacji hipotez i rozwi za . 

Analiza zawarto ci poj ciowej deÞ nicji, z których pochodz  sformu-

owania, prowadzi do wyodr bnienia sze ciu okre le  g ównych, wystar-

czaj cych do stworzenia deÞ nicji poj cia „system”. S  to: zbiór, element, 

relacja, struktura, funkcja, otoczenie.

Przedstawione rozwa ania pokazuj , e nie ma zgodno ci w ród auto-

rów co do podstawowych poj , jednak e istnieje zgoda co do przedmiotu 

bada  i metod. A w a nie to stanowi o wadze danej dziedziny, a nie nomen-

klatura. Cho  wprawdzie jest ona istotna ze wzgl du na jednoznaczno  

interpretacyjn , to wydaje si  jednak, e mimo ró nic w opisach zagadnie  

sens dzia a  badaczy pozostaje jednoznacznie opisany i stanowi uniwersal-

n  warto  w dziedzinie nauk systemowych.

Analiza systemowa w zarz dzaniu



 !

System Analysis in Management

Abstract

The study contains an attempt to classify the terms referring to systems theory and sys-

tems analysis. A special role of this area of knowledge in the development of management 

sciences gives rise to having a close look at the sources of meanings for particular aspects. 

Theory of management, praxeology, cybernetics, psychology, sociology and pedagogy are 

the Þ elds of knowledge sharing a common set of descriptive methods and to a large extent, 

research apparatus and research objective. Systems theory may be considered the prime 

area for many of the aforementioned areas, providing them with tools, methods, and a way 

of problem deÞ ning and describing.
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