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1.1. Zarządzanie inżynierskie

1.1.1. Geneza i specyfika zarządzania inżynierskiego 

Genezy	nauk	o	zarządzaniu	należy	szukać	w	aktywności	ludzkiej	związanej	
z	administracją	państwa,	prowadzeniem	operacji	wojskowych,	budownictwem	
oraz	ogólnie	–	wytwarzaniem	dóbr	itd.	Nie	bez	powodu	dynamiczny	rozwój	
nauk	o	organizacji	i	zarządzaniu	rozpoczął	się	na	przełomie	XIX	i	XX	w.	Było	to	
niewątpliwie	związane	z	osiągnięciem	określonego	rozwoju	gospodarki,	w	tym	
przemysłu,	wzrostem	wielkości	przedsiębiorstw,	komplikowaniem	się	wyrobów	
i	procesów	produkcyjnych.	Nie	bez	znaczenia	był	też	postęp	w	nauce	i	technice	
oraz	zmiany	ekonomiczne,	społeczne	i	polityczne.	Dalszy	rozwój	gospodarki	był	
niemożliwy	bez	właściwej	organizacji	 i	zarządzania	złożonymi	działaniami	
wielu	wykonawców.	Jest	rzeczą	symptomatyczną,	że	praktycznie	wszyscy	twórcy	
w	ramach	nurtu	tzw.	naukowej	organizacji	i	zarządzania	byli	z	wykształcenia	
inżynierami,	którym	przyszło	rozwiązywać	nie	tylko	trudne	problemy	techniczne,	
lecz	także	realizować	całkowicie	nowe,	niespotykane	wcześniej	na	taką	skalę	
i	o	takiej	trudności	prace	oraz	rozwiązywać	nie	posiadając	wzorców	postępowa-
nia	problemy,	które	dziś	nazwalibyśmy	problemami	organizacji	 i	zarządzania	
działalnością	wytwórczą.	Lista	twórców	(„ojców”)	naukowych	podstaw	organi-
zacji	i	zarządzania	jest	długa	i	obejmuje	takie	nazwiska,	jak:	F.W.	Taylor,	H.	Ford,	
K.	Adamiecki,	H.	Fayol,	H.	le	Chatelier	i	 in.1.	Od	czasu	narodzin	naukowych	
podstaw	organizacji	i	zarządzania	minęło	już	ponad	100	lat.	Obecnie	nauki	
o	organizacji	i	zarządzaniu	są	samodzielną	i	dojrzałą	dyscypliną	naukową,	której	
dorobek	jest	powszechnie	znany	i	ceniony.

1  Więcej	na	ten	temat	znaleźć	można	w	pracy	Zbigniewa	Martyniaka		[2002].
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U	progu	XXI	w.	warto	sobie	zadać	pytanie,	co	trwałego	pozostało	z	dorobku	
tamtego	okresu	oraz	jaki	jest	obecny	status	tzw.	zarządzania	inżynierskiego	(tech-
nicznego).	Zdaniem	Sudoła	„argumentem przemawiającym za odrębną dyscypliną 
»zarządzanie inżynierskie« jest okoliczność, że od osób zajmujących się zarządzaniem 
techniką i produkcją jest wymagane – jako podstawa – wykształcenie techniczne”	[Sudoł,	
2012,	s.	60–61].	Niezależnie	jednak	od	tego,	że	zarządzanie	jest	odrębnym	kierun-
kiem	studiów	na	wielu	uczelniach	i	formalnie	jedną	z	dyscyplin	w	naukach	eko-
nomicznych	 i	 społecznych,	 nikt	 nie	 kwestionuje	 przekonania,	 iż	 większość	
absolwentów	szkół	wyższych	powinna	mieć	podstawowy	zasób	wiedzy	na	temat	
organizacji	i	zarządzania,	w	tym	zwłaszcza	absolwenci	studiów	technicznych.	
Jest	bowiem	rzeczą	znamienną,	że	w	Polsce	(a	także	w	wielu	innych	krajach)	
znaczna	część	stanowisk	kierowniczych	–	i	to	nie	tylko	w	przemyśle	–	jest	piasto-
wana	przez	absolwentów	uczelni	technicznych	(rys.	1.1).	

Rysunek 1.1. Wykształcenie	prezesów	polskich	firm	(pierwsze	
studia)	według	rodzaju	ukończonej	szkoły

Źródło:	na	podstawie	danych	zawartych	na	stronie:	https://archiwum.rp.pl/artykul/1229324-
Renomowane-uczelnie--kuznia-prezesow-duzych-firm.html	(dostęp:	23.03.2014	r.).

Odsetek	kierowników	średniego	i	niższego	szczebla	posiadających	ukończone	
(jako	pierwsze)	studia	techniczne	jest	zapewne	większy,	zwłaszcza	w	przypadku	
przedsiębiorstw	produkcyjnych,	a	także	w	znacznej	części	przedsiębiorstw	usłu-
gowych	(np.	w	sektorze	IT).	Duża	część	inżynierów	na	stanowiskach	kierowni-
czych	zajmuje	się	zarządzaniem	operacyjnym	oraz	tzw.	funkcjami	technicznymi	
przedsiębiorstwa.	Podobne	dane	dotyczą	również	innych	krajów	(rys.	1.2).

Objaśnienia:		 	techniczne;			 	ekonomiczne;			 	uniwersyteckie;			 	uczelnia	zagraniczna.
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Rysunek 1.2. Udział	inżynierów	zajmujących	wyższe	stanowiska	
kierownicze	wśród	100	przedsiębiorstw	o	największej	wartości	giełdowej	
w	latach	2003–2004,	według	„Financial	Times”	i	London	Stock	Exchange	

Źródło:	na	podstawie	danych:	Engineering	Council	(UK)	oraz	ETB Digest of Engineering Statistics 2003/2004 .

Warto	zastanowić	się,	jaka	jest	tego	przyczyna.	Wydaje	się	bowiem,	że	prze-
ciętny	inżynier	najprawdopodobniej	większość	swego	zawodowego	życia	po-
święca	 na	 zarządzanie,	 nie	 zaś	 na	 uprawianie	 swej	 wyuczonej	 dyscypliny	
technicznej.	Inżynierowie	(a	przynajmniej	duża	ich	część)	zarządzają:	organiza-
cjami,	łańcuchami	dostaw	odbiorców	i	dostawców,	produktami,	technologiami	
innowacjami,	ludźmi,	produkcją,	eksploatacją	maszyn,	finansami,	zmianami,	…,	
listę	tę	można	kontynuować.	

Inżynierskie dyscypliny zarządzania
Ze	względu	na	przedmiot	zarządzania,	rozróżnia	się	niekiedy	zarządzanie	

inżynierskie	i	zarządzanie	ogólne.	Zarządzanie	inżynierskie	(techniczne)	koncen-
truje	się	bardziej	na	technicznych	funkcjach	przedsiębiorstw,	najczęściej	produk-
cyjnych,	lecz	także	logistyczno-transportowych,	usługowych	itp.	W	literaturze	
anglosaskiej	odpowiednikami	pojęcia	zarządzanie	inżynierskie	są	industrial engi-
neering,	industrial management,	engineering management.	Znaczenie	tych	terminów	
jest	różne.	Historycznie	najstarsze	jest	pojęcie	industrial engineering	(IE).	Industrial 
engineering	jest	interdyscyplinarną	dziedziną	wiedzy,	wyrosłą	z	inżynierii	mecha-
nicznej	(głównie	projektowanie	wyrobów	i	technologii),	zajmującą	się	projekto-
waniem,	modelowaniem,	 usprawnianiem	oraz	wdrażaniem	 zintegrowanych	

Przemysł Handel Finanse Wszystkie	 
sektory

Objaśnienia:		 	inne	dyscypliny;			 	ekonomiści;			 	inżynierowie.
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systemów	obejmujących:	ludzi,	materiały,	informacje,	wyposażenie	i	energię	
w	przedsiębiorstwach	produkcyjnych.	Wykorzystuje	ono	specjalistyczną	wiedzę	
i	umiejętności	pochodzące	z	nauk	matematycznych,	fizycznych	i	społecznych	
wraz	z	zasadami	i	metodami	analizy	i	projektowania	inżynierskiego	(technicznego),	
w	celu	przewidywania	i	oceny	wyników	będących	efektem	działalności	tych	sys-
temów	[Dictionary of Production…,	2003].	Na	ogół	istnieje	zgoda	co	do	znaczenia	
terminu	industrial engineering.	Zbliżone	definicje	zostały	przyjęte	m.in.	przez	takie	
organizacje,	jak:	CIRP2,	REFA3,	IIE4,	MTM5	i	in.
Obszar	zainteresowań	industrial engineering	pokrywa	się	częściowo	z	obszarami	

pewnych	dyscyplin	rozwijanych	w	ramach	nauk	o	zarządzaniu,	np.	z	zarządza-
niem	operacyjnym.	Tym,	co	wyróżnia	industrial engineering,	jest	większy	nacisk	
na	stosowanie	zaawansowanych	metod	matematycznych	i	ilościowych.	W	zależ-
ności	od	tradycji	 i	uprawianej	specjalności,	termin	 industrial engineering	bywa	
używany	zamiennie	z	takimi	pojęciami,	jak	industrial and systems engineering, ope-
rations management,	production and operations management,	management science	lub	
nawet	production engineering6.	Studia	w	zakresie	industrial engineering	(obecnie	
w	Polsce	studia	te	noszą	nazwę	zarządzanie	i	inżynieria	produkcji)	zostały	wpro-
wadzone	w	końcu	XIX	w.	na	wielu	uczelniach	europejskich	w	krajach	przemy-
słowo	 rozwiniętych	 (m.in.	 takich,	 jak	Niemcy,	 Francja,	Wielka	 Brytania	 czy	
Hiszpania).	W	Stanch	Zjednoczonych	pierwszy	wydział	 industrial engineering 
–	Harold	and	Inge	Marcus	Department	of	Industrial	and	Manufacturing	Engi-
neering	–	powstał	w	1908	r.	na	Uniwersytecie	w	Pensylwanii.	W	Polsce	odpowied-
nikiem	industrial engineering	jako	dyscypliny	naukowej	jest	inżynieria	produkcji.	
Według	raportu	opracowanego	przez	Komitet	Inżynierii	Produkcji	PAN	„inży-
nieria produkcji zajmuje się projektowaniem, zarządzaniem i racjonalizacją procesu pro-
dukcji, przy wykorzystaniu komputerowego wspomagania. Opiera się na podstawach 
wiedzy z nauk matematycznych, fizycznych, specjalistycznej wiedzy z nauk technicznych 
oraz elementów wiedzy ekonomicznej i społecznej, a także na zasadach i metodach inżynier-
skiej analizy i syntezy. W ujęciu przyjętym w krajach zachodnich integruje projektowanie 
i planowanie procesów wytwarzania z projektowaniem, organizowaniem i sterowaniem 
procesów produkcyjnych. Największym obszarem działania „inżynierii produkcji” jest 
przemysł przetwórczy, ale jej metody znajdują również zastosowanie w innych branżach, 
np. w przemyśle rolno-spożywczym, wydobywczym, budownictwie, a nawet w usługach 
i administracji”	[Stan i perspektywy…,	2010,	s.	7].
Drugą	„inżynierską”	dyscypliną	zarządzania	 jest	 industrial management . 

Według	European	Academy	for	Industrial	Management	jest	to	dyscyplina	wyrosła	

2  CIRP	–	College	International	pour	la	Recherché	en	Productique	(The International Academy for 
Production Engineering),	www.cirp.net.	

3  REFA	–	Verband	für	Arbeitsgestaltung,	Betriebsorganisation	und	Unternehmensentwicklung,		
www.refa.de.	

4  IIE	–	Institute	of	Industrial	Engineers,	www.iienet2.org.	
5  MTM	–	Methods-Time	Measurement,	International	MTM	Directorate,	www.mtm-international.org.	
6  Nazwa	ta	została	przed	kilkoma	laty	przyjęta	w	Polsce	jako	inżynieria	produkcji.	
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z industrial engineering,	koncentrująca	się	jednak	bardziej	na	ogólnych	problemach	
zarządzania	przedsiębiorstwami,	w	tym	strategicznych	i	związanych	z	technicz-
nymi	funkcjami	przedsiębiorstw7 . Industrial management	jest	interdyscyplinarnym	
obszarem	wiedzy	dotyczącym	planowania	(projektowania)	i	usprawniania	zło-
żonych	systemów	socjotechnicznych.	Industrial management	jako	kierunek	studiów	
(specjalność)	jest	prowadzony	przez	większość	wyższych	uczelni	technicznych	
w	Europie	oraz	–	co	ciekawe	–	najczęściej	na	wydziałach	o	profilu	technicznym	
(mechanicznym).	
Kolejną	dyscypliną	naukową	w	ramach	zarządzania	 inżynierskiego	 jest	

engineering management,	co	można	tłumaczyć	jako	zarządzanie	techniczne	(za-
rządzanie	funkcjami	technicznymi	lub	zarządzanie	podsystemem	technicznym	
przedsiębiorstwa)8 . Engineering management zajmuje	się	zastosowaniem	podejścia	
inżynierskiego	(technicznego)	w	planowaniu	(przygotowaniu)	i	zarządzaniu	ope-
racyjnym	działalnością	przedsiębiorstwa,	w	tym	działalnością	produkcyjną.	
Terminem	tym	określa	się	szczególny	rodzaj	zarządzania,	niezbędny	do	skutecz-
nego	zarządzania	personelem	i	projektami	związanymi	z	działalnością	techniczną	
(inżynierską)	w	przedsiębiorstwie.	Jest	on	używany	do	określenia	zarządzania	
funkcjonalnego	(tzn.	zarządzania	określoną	działalnością)	lub	zarządzania	pro-
jektami,	kierowania	zespołem	specjalistów	technicznych	pracujących	w	obszarze	
zagadnień	związanych	z	planowaniem	(rozwojem)	wyrobów,	produkcją	i	wytwa-
rzaniem,	tworzeniem	konstrukcji	inżynierskich,	projektowaniem	i	zarządzaniem	
systemami	wytwarzania	(industrial engineering),	technikami	wytwarzania	i	innymi	
zagadnieniami	wymagającymi	pracowników	realizujących	funkcje	techniczne.	
Celem	działań	specjalistów	z	dziedziny	engineering management	 jest	ulepszanie	
istniejących	bądź	tworzenie	nowych	produktów	materialnych	i	usług	o	charak-
terze	 technicznym(w	tym	informatycznych)	za	pomocą	sprzętu	technicznego	
(często	bardzo	zaawansowanego),	a	także	zarządzanie	zespołami	realizującymi	
takie	zadania.	Prawdopodobnie	najstarszą	jednostkę	(katedrę)	zajmującą	się	in-
żynierią	zarządzania	utworzono	w	Stevens	Institute	of	Technology	w	Hoboken,	
N.J.,	w	Stanach	Zjednoczonych	w	1908	r.	W	Europie	pierwszy	wydział	zajmujący	
się	zagadnieniami	inżynierii	zarządzania	powstał	w	1927	r.	w	Hochschule	Berlin-
-Charlottenburg	(obecnie	Politechnika	Berlińska).	
Tak	jak	i	z	wieloma	innymi	terminami	w	dziedzinie	organizacji	i	zarządzania,	

tak	i	tu	mamy	co	najmniej	kilka	interpretacji	terminu	engineering management.	Dla	
wielu	osób	–	nie	tylko	dla	inżynierów	–	pojęcie	engineering management	jest	po-
strzegane	jako	synonim	zarządzania	zakładami	wytwórczymi	i	usługowymi	bądź	
zarządzania	produkcją.	Taka	wąska	interpretacja	spowodowała,	że	wielu	me-
nedżerów	nie	akceptuje	pierwszego	–	inżynierskiego	członu	tej	nazwy.	Jest	to	
potencjalnie	niebezpieczne,	gdyż	sugeruje,	że	zarządzanie	przedsiębiorstwem	
inżynieryjnym,	zarządzanie	technologiami	czy	zarządzanie	usługami	technicz-

7  Zob.	szerzej:	European	Academy	for	Industrial	Management,	www.europe-aim.eu.		
8  Termin	ten	tłumaczy	się	też	niekiedy	jako	inżynieria	zarządzania.	W	Polsce	Wydział	Inżynierii	

Zarządzania	istnieje	na	Politechnice	Poznańskiej.
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nymi	nie	wymaga	posiadania	specjalnych	kwalifikacji	i	umiejętności,	a	zatem	nie	
różni	się	od	ogólnego	zarządzania	przedsiębiorstwem	nieinżynieryjnym.
Przygotowanie	skutecznych	inżynierów	zarządzania	wymaga	szkolenia	i	prak-

tyki	zarówno	w	zakresie	zarządzania	ogólnego,	 jak	 i	określonych	dyscyplin	
technicznych	(zwykle	związanych	z	technikami	wytwarzania),	uprawianych	naj-
częściej	przez	wyspecjalizowane	zespoły	techniczne	(inżynierów	określonych	
specjalności).	Ponadto	skuteczny	inżynier	zarządzania	powinien	rozumieć,	że	
czynniki	skłaniające	do	wyboru	kariery	zawodowej	inżyniera	są	często	odmienne	
niż	w	przypadku	osób,	których	motorem	działalności	jest	przedsiębiorczość.	
W	efekcie	kompetencje	wymagane	od	inżynierów	zarządzania,	mających	prze-
wodzić,	kierować	i	motywować	specjalistów	w	zakresie	techniki,	często	bardzo	
różnią	się	od	kompetencji	wymaganych	w	przypadku	osób	działających	w	innych	
obszarach.	
Spotkać	można	również	nazwę	management engineering,	co	oznacza	inżynierię	

zarządzania.	Inżynieria	zarządzania	akcentuje	aspekty	instrumentalne	zarządza-
nia,	kładąc	nacisk	na	rozwiązywanie	zadań	praktycznych,	projektowanie	rozwią-
zań	organizacyjnych,	wykorzystujące	bogate	instrumentarium	metodyk,	metod	
i	technik	organizatorskich,	w	tym	także	metod	matematycznych	i	informatycznych.	

1.1.2. Zarządzanie funkcjami technicznymi przedsiębiorstwa

Główną	dziedziną	aktywności	inżynierów	jako	menedżerów	jest	zarządzanie	
funkcjami	technicznymi	przedsiębiorstwa	(działalnością	techniczną).	Pod	tym	
pojęciem	kryją	się	wszystkie	działania	dotyczące	z	reguły	głównych	funkcji	i	pro-
cesów	przedsiębiorstwa,	związanych	z	jego	działalnością	podstawową.	Często	
od	osób	zarządzających	takimi	funkcjami	wymaga	się	specjalistycznego	wykształ-
cenia	technicznego	co	najmniej	na	poziomie	inżynierskim.	Do	technicznych	funkcji	
przedsiębiorstwa	należą	m.in.:

• działalność	badawczo-rozwojowa;
• techniczne	przygotowanie	produkcji,	w	tym:

 ₋ projektowanie	konstrukcji	wyrobów;
 ₋ projektowanie	procesów	technologicznych	i	pomocy	warsztatowych;
 ₋ projektowanie	organizacji	produkcji,	w	tym	systemów	produkcyjnych;

• działalność	inwestycyjna;	
• uruchamianie	produkcji	nowych	wyrobów,	rozruch	technologiczny	maszyn;
• planowanie	i	sterowanie	produkcją;
• logistyka	produkcji	i	innych	funkcji	przedsiębiorstwa;
• logistyka	zewnętrzna	(dostawy	materiałów	i	surowców,	dystrybucja	goto-

wych	wyrobów);
• zarządzanie	produkcją	na	wszystkich	szczeblach;
• zarządzanie	jakością;
• projektowanie	i	zarządzanie	procesami	pomocniczymi	(utrzymanie	ruchu,	

gospodarka	narzędziowa,	produkcja	i	dystrybucja	czynników	energetycznych,	
transport	wewnętrzny,	magazynowanie	i	in.);
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• marketing,	sprzedaż	i	obsługa	posprzedażowa,	zwłaszcza	wyrobów	o	prze-
znaczeniu	 inwestycyjnym	 (maszyny	 i	 urządzenia),	 skomplikowanych	 tech-
nicznie	i	wykorzystujących	zaawansowane	technologie;

• projektowanie	i	zarządzanie	infrastrukturą	techniczną	przedsiębiorstwa;
• tworzenie	 i	wdrażanie	 innowacji	 technicznych	oraz	towarzyszące	temu	

zarządzanie	zmianami;
• zarządzanie	projektami	(przedsięwzięciami);
• projektowanie,	wdrażanie	i	eksploatacja	systemów	informatycznych	wspo-

magających	zarządzanie	przedsiębiorstwem	i	in.	
Warto	zwrócić	uwagę,	że	w	każdej	organizacji,	bez	wyjątku,	występują	funkcje	

techniczne,	co	prawda	nie	zawsze	tak	rozbudowane,	jak	w	przedsiębiorstwach	
produkcyjnych.	Każda	bowiem	organizacja,	nie	wyłączając	banków,	szpitali,	
urzędów	 administracji	 państwowej	 itp.,	wykorzystuje	w	 swojej	 działalności	
sprzęt	techniczny,	technologie,	infrastrukturę	techniczną,	realizuje	inwestycje	itp.	
Na	ogół	zarządzanie	takimi	funkcjami	wymaga	specjalistycznej	wiedzy	technicz-
nej	–	inżynierskiej,	a	także	wiedzy	ogólnej	dotyczącej	zarządzania	i	ekonomii.	
Wielu	inżynierów,	awansując,	zajmuje	wyższe	stanowiska	kierownicze,	na	któ-
rych	świetnie	sobie	radzi	(zob.	podrozdz.	1.1.1).	Szczególnym	przypadkiem	są	
firmy	wysoko	technologiczne,	powstające	często	z	inicjatywy	inżynierów	i	oparte	
na	ich	osiągnięciach	(pomysłach	czy	patentach)..	
Sama	wiedza	techniczno-inżynierska	jest	jednak	niewystarczająca,	aby	zostać	

skutecznym	menedżerem.	Studia	w	zakresie	industrial engineering,	a	zwłaszcza	
industrial management	i	management engineering9,	dobrze	przygotowują	kandyda-
tów	do	zarządzania	funkcjami	technicznymi	w	przedsiębiorstwie.	W	przypadku	
wyższych	stanowisk	kierowniczych	konieczne	staje	się	uzupełnienie	wiedzy	
w	zakresie	zarządzania,	prawa	i	ekonomii.	Warto	też	wspomnieć,	że	na	ogół	
łatwiej	jest	inżynierowi	opanować	(w	określonym	zakresie)	wiedzę	i	umiejętności	
z	zakresu	nauk	ekonomiczno-społecznych,	w	tym	zarządzania	i	ekonomii,	niż	
specjaliście	nie	będącym	inżynierem	wiedzę	techniczną.	
Zarządzanie	działalnością	techniczną	polega	głównie	na	planowaniu,	organi-

zowaniu	i	śledzeniu	postępu	prac	grup	specjalistów,	a	także	na	podejmowaniu	
decyzji	strategicznych	(kierunkowych)	i	bieżących,	umożliwiających	lepszą	ko-
ordynację	i	integrację	prac	i	wykonujących	je	zespołów	pracowniczych.	Jest	reali-
zowane	zarówno	na	poziomie	operacyjnym,	jak	i	na	poziomie	taktycznym	czy	
też	strategicznym.
Być	może	najtrudniejszą	rzeczą	dla	 inżyniera–menedżera	 jest	opanowanie	

umiejętności	radzenia	sobie	w	warunkach	niepewności,	zwłaszcza	w	procesie	
decyzyjnym.	Tradycyjne	problemy	inżynierskie,	w	tym	projektowe,	są	często	
dobrze	ustrukturyzowane	 i	poddają	się	 łatwo	formalizacji	 i	algorytmizacji10 . 
Codzienną	praktyką	menedżera	(nie	tylko	inżyniera–menedżera)	jest	konieczność	

9  W	Polsce	odpowiednikiem	tego	jest	kierunek	studiów	Zarządzanie	i	Inżynieria	Produkcji.
10  W	taki	sposób	odbywa	się	często	kształcenie	inżynierów,	co	jest	przedmiotem	dyskusji	i	krytyki.
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podejmowania	decyzji	w	warunkach	braku	wystarczających	informacji,	a	więc	
niepewności	i	ryzyka,	oraz	w	dziedzinach,	na	których	często	się	nie	zna.	Są	to	
sytuacje,	o	których	naukowiec	powiedziałby,	że	posiada	za	mało	danych,	aby	się	
wypowiedzieć.	Menedżer	jest	jednak	zmuszony	tak	postępować,	ponieważ	presja	
czasu	nie	daje	mu	innej	możliwości	wyboru.	Czas	jest	wymiarem,	który	w	życiu	
naukowca	pełni	funkcję	zmiennej	niezależnej,	natomiast	menedżer	nie	może	efek-
tywnie	pracować,	nie	będąc	jednocześnie	pod	presją	terminów	wynikających	
z	kalendarza	realizacji	zadań.	Inżynier–menedżer	musi	zatem	efektywnie	połą-
czyć	umiejętności	inżynierskie	oraz	wiedzę	i	umiejętności	z	innych	dyscyplin:	
technicznych	(pokrewnych),	społecznych	i	ekonomicznych.	Właściwe	dostrze-
ganie	i	analizowanie	możliwości,	a	następnie	wyciąganie	wniosków,	jest	 jego	
najważniejszym	wyzwaniem.	Z	doświadczeń	praktycznych	wynika,	że	takie	po-
dejście	obejmuje	trzy	występujące	jednocześnie	obszary	niepewności:
1)	osiągnięcie	założonych	celów	i	realizacja	zaplanowanych	zadań	(zakresu	

rzeczowego	prac,	wskaźników	sukcesu	przedsięwzięcia,	spełnienie	zbioru	wy-
magań	itp.)	–	czynnik	ryzyka	technicznego;
2)	dotrzymanie	planowanych	kosztów	przedsięwzięcia	–	czynnik	ryzyka	

ekonomicznego;
3)	realizacja	zaplanowanych	działań	w	ustalonym	terminie,	co	wymaga	wy-

czucia	czasu,	czyli	umiejętność	określenia,	w	którym	momencie	zatrzymać	roz-
wój,	w	którym	momencie	go	przyspieszyć	lub	kiedy	dokonać	zmian	wyrobu	lub	
technologii,	by	nadążyć	za	zmieniającymi	się	wymaganiami	rynku	–	czynnik	
ryzyka	czasu	(dotrzymania	terminów).
Należy	dodać,	że	właściwe	zrozumienie	szczególnej	roli	i	zadań,	jakie	ma	do	

spełnienia	inżynier–menedżer,	jest	ważne	nie	tylko	dla	niego,	lecz	również	dla	
całego	zespołu	menedżerskiego	(kierowniczego),	w	którym	pracuje.	Dobry	inży-
nier–menedżer	wyróżnia	się	tym,	że	musi	korzystać	jednocześnie	ze	swojej	wiedzy	
i	umiejętności	inżynierskich,	a	także	ogólnej	wiedzy	i	umiejętności	menedżerskich	
w	organizowaniu	i	kierowaniu	zasobami	ludzkimi,	technicznymi,	systemami,	
procesami	i	projektami.	Dlatego	inżynier–menadżer	musi	posiadać	„szczególne”	
kwalifikacje	i	predyspozycje	osobiste	do	wykonywania	dwóch	funkcji:
1)	zarządzania	inżynierskiego,	czyli	zarządzania	funkcjami	technicznymi,	

takimi	jak:	badania	i	rozwój,	projektowanie	(wyrobów,	procesów,	systemów),	
produkcja,	logistyka,	wdrażanie	innowacji	technicznych	i	towarzyszące	temu	za-
rządzanie	zmianami,	zarządzanie	projektami,	które	występują	w	prawie	każdej	
firmie	inżynierskiej;
2)	zarządzania	ogólnego,	czyli	zarządzania	działaniami	administracyjnymi	

i	ponad	(lub	między-)	funkcyjnymi,	takimi	jak	finanse,	marketing,	zarządzanie	
personelem,	sprzedażą	i	zaopatrzeniem,	zarządzanie	taktyczne	i	strategiczne.	
Najważniejsze	w	tej	definicji	jest	słowo	„szczególne”.	Dlatego	też	twierdzi	się	

niekiedy,	że	tylko	inżynier–menedżer	może	efektywnie	sprostać	wymaganiom	
obydwu	funkcji	(zajęć).	Dzieje	się	tak	nie	tylko	w	firmach	technologicznych,	dzia-
łających	na	turbulentnych	rynkach,	lecz	także	w	przedsiębiorstwach	tradycyj-
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nych,	które	stosują	stabilne	technologie,	nie	podlegające	tak	szybkim	zmianom.	
W	tych	przypadkach	inżynier–menedżer	może	nie	posiadać	wielkiej	przewagi	
nad	specjalistami	z	dziedziny	ogólnego	zarządzania,	jednak	będzie	on	na	ogół	
znacznie	lepiej	przygotowany	do	zarządzania	procesami	badań	i	rozwoju,	a	także	
projektowania	wyrobów,	procesów	i	systemów	oraz	zarządzania	technologiami	
i	projektami.
Powyższe	stwierdzenia	należy	uzupełnić	kilkoma	uwagami.
1 . Przedsiębiorstwa	technologiczne	działają	w	obszarze	nowych	technik,	o	du-

żej	dynamice	i	niepewności,	dlatego	też,	aby	zapewnić	skuteczność	realizowanych	
przedsięwzięć,	istotne	jest	szczegółowe	planowanie.	Biorąc	pod	uwagę,	że	kry-
tycznym	czynnikiem	w	takich	systemach	są	technologie,	inżynier	zarządzania	
powinien	być	szczególnie	dobrze	przygotowany	do	zarządzania	technologiami11 .

2 . W	przedsiębiorstwach	nietechnicznych	(zazwyczaj	usługowych)	działa-
niom	w	zakresie	marketingu	i	finansów	przypisuje	się	często	większe	znaczenie	
niż	działaniom	technicznym.	W	organizacjach	wysoko	technologicznych	badania,	
projektowanie	inżynierskie,	produkcja	i	zapewnienie	jakości	stają	się	co	najmniej	
równie	ważne,	jak	marketing,	finanse	i	inne	tzw.	ogólne	funkcje	przedsiębiorstwa.

3 . W	przedsiębiorstwach	wysoko	technologicznych	podstawowy	personel	to	
głównie	specjaliści	z	wykształceniem	technicznym,	a	ich	dobór,	szkolenie	i	ocena	
wymagają	wiedzy	technicznej	i	doświadczenia	w	danej	dziedzinie	techniki.

4 . Kierowanie	ludźmi	w	organizacjach	wysoko	technologicznych	wymaga	od	
menedżera	zrozumienia	motywacji	techników	oraz	znajomości	specyfiki	i	istoty	
prac	inżynierskich.

5 . Mimo	że	menedżer	przedsięwzięcia	lub	inwestycji	o	charakterze	wysoko	
technologicznym	nie	 jest	w	stanie	uprawiać	 skutecznie	więcej	niż	 jednej	 lub	
dwóch	specjalności	technicznych,	podobnie	jak	inni	specjaliści	i	doradcy,	którzy	
go	otaczają,	to	jednak	powinien	posiadać	gruntowną	wiedzę	ekonomiczną	i	spo-
łeczną,	niezbędną	do	identyfikacji	krytycznych	czynników	sukcesu	i	ryzyka,	
związanych	z	nowymi	technologiami	i	ich	otoczeniem.

6 . Działalność	produkcyjna,	zwłaszcza	w	przedsiębiorstwach	wysoko	tech-
nologicznych,	ma	wiele	aspektów.	Wymusza	 to	stosowanie	złożonych	ocen	
wielokryterialnych,	uwzględniających	kryteria	techniczne,	organizacyjne,	ekono-
miczne,	społeczne,	zrównoważonego	rozwoju,	a	nawet	etyczne.
Z	powyższej	dyskusji	wynika,	że	termin	„zarządzanie	inżynierskie”	może	być	

użyty	dla	dowolnej	działalności	menedżerskiej,	w	której	wymagany	jest	„inży-
nierski	wkład”	w	proces	zarządzania	przedsiębiorstwem.	Taki	wkład	jest	wyma-
gany	 w	 wielu	 rodzajach	 przedsięwzięć	 realizowanych	 w	 organizacjach	
badawczo-rozwojowych,	jak	również	w	wielu	przedsiębiorstwach	produkcyjnych	
i	nieprodukcyjnych.	Niektóre	przykłady	to	banki	lub	instytucje	finansowe,	udzie-
lające	kredytów	na	przedsięwzięcia	inwestycyjne	i	rozwojowe	związane	z	zaku-
pem	licencji	czy	wdrażaniem	nowych	wyrobów	i	technologii,	jak	również	firmy	

11  Używa	sie	także	nazwy	zarządzanie	zasobami	technicznymi	przedsiębiorstwa.
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ubezpieczeniowe,	oferujące	gwarancje	przedsięwzięć	inwestycyjnych	związanych	
z	zakupem	wyposażenia,	technologii	i	in.
Również	w	przypadku	takich	funkcji,	jak	marketing,	zaopatrzenie	i	sprzedaż,	

zarządzanie	finansami	lub	zarządzanie	ogólne	(administrowanie),	wkład	inży-
nierów	jest	duży,	wykluczając	być	może	te,	które	wiążą	się	z	technologiami	
powszechnie	znanymi	lub	nie	są	przedmiotem	szybkich	zmian.	We	wdrażanych	
przedsięwzięciach	opartych	na	zaawansowanych	technologiach	inżynier–mene-
dżer	nie	powinien	dominować	nad	innymi	specjalistami	zarządzania.	Powinien	
być	natomiast	ich	równorzędnym	partnerem,	odpowiedzialnym	jednak	indywi-
dualnie	za	techniczną	stronę	przedsięwzięcia	lub	projektu.	Zbyt	często	zdarza	się,	
że	„szeregowy”	inżynier,	przechodząc	do	szczebla	zarządzania	taktycznego	lub	
strategicznego,	staje	się	tak	zaabsorbowany	nowymi	aspektami	swojej	pracy,	że	
przestaje	robić	użytek	ze	swojego	inżynierskiego	przygotowania	albo	też	nie	po-
trafi	dokładnie	zidentyfikować	swojej	nowej	roli	jako	inżyniera	z	punktu	widze-
nia	wymagań	w	nowym	miejscu.	Właściwe	wykorzystanie	wiedzy	i	umiejętności	
inżynierów–menedżerów	wyższego	szczebla	 jest	ważne	w	przypadku	każdej	
firmy	o	charakterze	inżynierskim,	zwłaszcza	gdy	firma	ta	realizuje	zadania	za-
awansowane	technicznie	lub	związane	z	szybką	zmianą	bądź	transferem	tech-
nologii.	Należy	również	pamiętać,	że	inżynierowie	z	dużym	doświadczeniem,	
w	tym	na	stanowiskach	kierowniczych,	są	cennym	zasobem	w	każdej	organizacji	
technologicznej.	Trzeba	zatem	racjonalnie	gospodarować	ich	czasem,	odciążając	
od	zadań	rutynowych,	prostych,	nieinżynierskich,	które	powinny	być	powierzane	
pracownikom	o	niższych	kwalifikacjach,	pozostawiając	im	jednak	definiowanie	
zadań,	nadzór	i	kontrolę	nad	wykonawcami	oraz	ocenę	wyników	ich	pracy.	

1.2. Produkcja i jej uwarunkowania

1.2.1. Produkcja i sektor produkcji

Pojęcie	„produkcja”	pojawia	się	w	ekonomi,	naukach	o	zarządzaniu	oraz	
w	naukach	technicznych.	Produkcja	oznacza	wszelką	działalność	ludzką	polega-
jącą	na	przetwarzaniu	różnorodnych	materiałów	i	surowców,	a	także	zasobów	
niematerialnych	(w	tym	wiedzy)	w	celu	wytwarzania	dóbr	użytkowych,	zaspo-
kajających	potrzeby	odbiorców.	Produkcja	jest	źródłem	dobrobytu	państwa	i	jego	
mieszkańców.	W	naukach	o	zarządzaniu	i	w	naukach	technicznych	produkcja	
jest	często	utożsamiana	z	procesem	produkcyjnym.	Pojęcie	to	oznacza	uporząd-
kowaną	i	celową	sekwencję	procesów	pracy,	w	wyniku	których	wykonawcy,	
wykorzystując	określone	zasoby	(maszyny,	urządzenia,	narzędzia),	przetwarzają	
materiały	wejściowe	w	wyroby	adresowane	do	określonego	odbiorcy	i	zaspoka-
jające	jego	potrzeby12 . 

12  Pojęcia	„produkcja”	i	„proces	produkcyjny”	zostały	dokładnie	wyjaśnione	w	poprzednich	czę-
ściach	Inżynierii zarządzania .
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W	niektórych	publikacjach	obok	terminu	„produkcja”	(production)	stosowany	
jest	także	termin	wytwarzanie	(manufacturing)13.	Wytwarzanie	oznacza	węższy	
zakres	działań	związanych	z	otrzymywaniem	–	dzięki	wykorzystaniu	procesów	
pracy,	maszyn,	narzędzi,	receptur	itp.	–	produktów	przeznaczonych	na	sprzedaż.	
Wytwarzanie	odnosi	się	zatem	do	działań	bezpośrednio	związanych	z	wytwa-
rzaniem	wyrobów,	z	wyłączeniem	m.in.	procesów	zarządzania,	marketingu,	dys-
trybucji,	zaopatrzenia	itp.	Wytwarzanie	jest	również	niekiedy	zawężane	tylko	do	
procesów	związanych	z	wytwarzaniem	części	(detali,	przedmiotów,	wyrobów	
prostych)	[Schenk,	Wirth,	Müller,	2010].	Według	tej	konwencji	produkowanie	
obejmuje	procesy	montażu	(produkcja	wyrobów	złożonych),	procesy	obsługi	
produkcji	i	procesy	zarządzania	nimi.	Zakres	i	sposób	realizacji	działań	związa-
nych	z	wytwarzaniem	obejmuje	bardzo	szerokie	spektrum:	od	rzemiosła	po	
wysoką	technikę	(high-tech).	Najczęściej	 termin	ten	odnosi	się	do	produkcji	
przemysłowej.	
Przemysł	to	dział	gospodarki	narodowej	związany	z	produkcją	materialną	

(dóbr	materialnych).	Produkcja	przemysłowa	jest	dziś	podstawowym	sposobem	
zaspokajania	potrzeb	ludności	w	dobra	materialne.	Przemysł	pełni	także	funkcje	
społeczne,	tworząc	miejsca	pracy,	a	także	ekonomiczne,	stanowiąc	ważne	źródło	
produktu	narodowego.	Ma	też	zasadniczy	wpływ	na	handel	zagraniczny	(eksport).	
Od	czasów	pierwszej	rewolucji	przemysłowej,	uważanych	za	okres	powstania	
i	rozwoju	współczesnego	przemysłu,	przeszedł	on	olbrzymie	zmiany	(zob.	rys.	1.3).	
Pierwsza	rewolucja	przemysłowa	–	jako	proces	zmian	technologicznych,	eko-
nomicznych,	społecznych	i	kulturowych	–	została	zapoczątkowana	w	latach	
30.	XVIII	w.	w	Anglii	 i	Szkocji.	 Jej	 symbolem	 jest	maszyna	parowa	[Derry,	
Williams,	1993].
Drugą	rewolucję	przemysłową,	rozpoczętą	w	drugiej	połowie	XIX	w.,	wiąże	

się	z	rozwojem	transportu	kolejowego	i	produkcją	stali,	produkcją	masową	wy-
robów	tekstylnych,	a	także	powstaniem	i	upowszechnieniem	linii	potokowych.	
W	tym	okresie	rozwinął	się	także	napęd	elektryczny	w	maszynach	technologicz-
nych	oraz	wyrobach	powszechnego	użytku.	Trzecią	rewolucję	przemysłową	
rozpoczętą	pod	koniec	lat	40.	XX	w.	utożsamia	się	z	powstaniem	komputerów	
i	rozwojem	elektroniki,	a	także	z	automatyzacją	produkcji.	Niektórzy	autorzy	
twierdzą,	że	 jesteśmy	świadkami	początku	czwartej	rewolucji	przemysłowej,	
której	sztandarowymi	produktami	są	(mają	być)	systemy	cyber-fizyczne.	Systemy	
cyber-fizyczne	(cybernetyczno-fizyczne)	są	wielkimi	(złożonymi)	heterogenicz-
nymi	systemami,	a	więc	składającymi	się	z	różnorodnych	komponentów	(maszyny	
i	urządzenia	technologiczne,	czujniki,	układy	sterowania,	oprogramowanie,	
ludzie	itp.),	 integrujące	procesy	obliczeniowe	z	procesami	fizycznymi	(w	tym	
produkcyjnymi).	Łączą	technologię,	wiedzę,	informację	oraz	działalność	ludzi,	
umożliwiając	projektowanie,	budowę	i	eksploatację	 inteligentnych	systemów	

13  Por.	Computer Integrated Manufacturing	(CIM)	tłumaczone	jako	komputerowo	zintegrowane	
wytwarzanie.
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produkcyjnych	[Cyber-Physical Systems…,	2012],	opartych	o	zastosowaniu	siecio-
wych	i	mobilnych	technologii	informacyjnych	i	komunikacyjnych	w	produkcji	
na	zamówienie	(sterowanej	popytem),	budowę	systemów	zarządzania	wynikami	
przedsiębiorstw	i	łańcuchów	dostaw	w	czasie	rzeczywistym,	zaangażowanie	pra-
cowników,	zastosowanie	zaawansowanych	robotów	przemysłowych,	pozwala-
jące	na	bezpieczną	współpracę	z	ludźmi	na	tych	samych	stanowiskach,	cyfrowe	
wytwarzanie	wyrobów	z	wykorzystaniem	technologii	addytywnych	(druk	3D)	
i	wiele	innych.	Ten	okres	rozwoju	przemysłu	pozostaje	pod	wpływem	internetu,	
mobilnych	urządzeń	komunikacyjnych,	maszyn	i	urządzeń	produkcyjnych	wy-
posażonych	w	elementy	sztucznej	inteligencji,	zdolnych	komunikować	się	miedzy	
sobą	bez	udziału	operatora14	i	podejmować	decyzje,	dostosowując	się	do	nowych	
warunków.

Rysunek 1.3. Cztery	rewolucje	przemysłowe

Źródło:	na	podstawie	pracy:	Maddison,	2009;	Recommendations…, 2013 .

We	wszystkich	bez	wyjątku	tzw.	krajach	wysoko	uprzemysłowionych	prze-
mysł	odgrywał	i	nadal	odgrywa	znaczącą	rolę.	W	roku	2013	udział	przemysłu	
w	PKB	w	Polsce	wynosił	17,6%	(średnia	w	UE	–	15,2%)15	zaś	udział	przetwórstwa	
przemysłowego	stanowił	85,9%	produkcji	przemysłowej	[Rocznik statystyczny…,	
2014,	s.	702].	

14  Technologie	takie	są	nazywane	Internet of things	czyli	„internet	rzeczy”	w	odróżnieniu	od	„in-
ternetu	osób”.

15  Zob.:	EUROSTAT,	http://ec.europa.eu/eurostat.	
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