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„Świat należy do sprawniejszych”
George Bernard Shaw (1856–1950)
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Przedmowa
Przewodnik do ćwiczeń z podstaw organizacji i zarządzania
w przedsiębiorstwie został napisany z myślą o studentach studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji. Może być wykorzystany także przez studentów pozostałych
wydziałów SGGW oraz innych uczelni, które w swojej ofercie programowej
zawierają przedmioty ekonomiczne, a zwłaszcza związane z organizacją
i zarządzaniem w przedsiębiorstwie.
Układ przewodnika dostosowano do jednosemestralnego cyklu zajęć na
studiach dziennych. Przewodnik zawiera ćwiczenia przedstawiające wybrane
zagadnienia z organizacji i procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. Tematy
w nim zamieszczone stanowią uzupełnienie zagadnień omawianych w ramach
wykładów. O wyborze tematów zadecydowało przekonanie autorów
przewodnika, iż niezbędne jest nieco praktyczne wprowadzenie studentów
w świat organizacji oraz podstawowych problemów organizacji i zarządzania,
z którymi już w najbliższym czasie zetkną się w codziennym życiu zawodowym.
George Bernard Shaw stwierdził: „Świat należy do sprawniejszych”.
Naszym celem było udzielenie odpowiedzi, jak być sprawniejszym
w dzisiejszej trudnej rzeczywistości gospodarczej, pełnej ograniczeń i zagrożeń
z jednej strony oraz szans z drugiej.
Zaproponowano zbliżony układ poszczególnych ćwiczeń, tj.:
• prezentacja merytorycznych podstaw danego tematu,
• zadania do wykonania,
• pytania sprawdzające,
• literatura źródłowa i dodatkowa literatura do studiowania.
Autorki mają nadzieję, iż przewodnik pomoże studentom w zdobywaniu
wiedzy, ułatwi napisanie raportu na temat wybranych kwestii organizacji
i zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, będącego jednym z elementów
końcowego zaliczenia przedmiotu, a także zachęci do dalszego studiowania.

Barbara Kowrygo

ĆWICZENIE 1. Podstawowe pojęcia związane
z organizacją i zarządzaniem w przedsiębiorstwie
SŁOWA KLUCZOWE

Organizacja, organizacja jako system społeczno-techniczny, zarządzanie,
sprawność,
skuteczność,
planowanie,
organizowanie,
przewodzenie,
kontrolowanie.

Wprowadzenie
Organizacja i zarządzanie istnieją od tysięcy lat. Towarzyszyły
człowiekowi w takich złożonych przedsięwzięciach, jak budowa piramid
w Egipcie czy konstruowanie Wielkiego Muru Chińskiego, a także
wspomagały rządzenie miastami i państwami.
Jednak dopiero pod koniec XIX wieku oraz w ciągu ostatniego organizacja
i zarządzanie stały się przedmiotem systematycznych badań, tworząc formalną
dyscyplinę naukową. Rozwój tej dyscypliny w szczególności wiąże się
z rewolucją przemysłową XVIII i XIX wieku i powstaniem nowych
technologii, dających podstawy masowej produkcji, którą należało
odpowiednio zorganizować i zapewnić zbyt. Obecna nauka o organizacji
i zarządzaniu korzysta z doświadczeń wielu pokrewnych dyscyplin, jak:
ergonomia, cybernetyka, teoria motywacji, teoria decyzji, fizjologia pracy,
psychometria i ekonomika pracy.

Podstawowe pojęcia
Organizacja
Organizacja jest pojęciem wieloznacznym. Termin ten wywodzi się od
słowa greckiego „organizo”, co oznacza tworzenie uporządkowanych,
harmonijnych całości. Według Słownika wyrazów obcych [2002] organizację
można rozpatrywać jako:
1) grupę ludzi zjednoczonych wspólnym działaniem, programem działania,
wspólnymi poglądami, zadaniami, a także jako instytucję społeczną,
polityczną itp.;
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2) sposób zorganizowania czegoś, formę, system;
3) organizowanie, urządzanie czegoś.
Tadeusz Kotarbiński w Traktacie o dobrej robocie [1969] definiuje
organizację jako „taką całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się
do powodzenia całości”.
Definicję tę rozwinął Jan Zieleniewski [1972], zaznaczając, iż organizacja
to rzecz, której – gdy jest rozpatrywana pod względem stosunku jej własnych
elementów do niej jako całości – przysługuje ta szczególnie cecha, że wszystkie
jej składniki (w zasadzie) przyczyniają się do powodzenia całości i która
powstaje w rezultacie świadomego (lub niekiedy nieświadomego) procesu
organizowania (lub organizowania się).
Obecnie dla zdefiniowania istoty organizacji używa się określenia
odwrotnego do powyższego, wskazując, iż organizacja to taka całość, która
przyczynia się do powodzenia samych części [Koźmiński i Piotrowski (red.)
2013].
W nawiązaniu do przedstawionych definicji organizację można rozpatrywać
w znaczeniu rzeczowym, atrybutowym i czynnościowym.
W znaczeniu rzeczowym organizacja jest istniejącą już i działającą
instytucją, sformalizowaną lub niesformalizowaną, jak również działający
celowo jakikolwiek zespół ludzi.
W znaczeniu atrybutowym organizacja to cecha każdej sekwencji działań
ludzkich, które spełniają następujące warunki:
• jest celowa, tzn. skierowana na osiągnięcie konkretnego celu;
• jest złożona z powiązanych ze sobą elementów, między którymi relacje
nie są przypadkowe, a wyznaczone przez realizowany cel;
• zarówno cel, jak i struktura wewnętrzna dają się wyróżnić z otoczenia,
choć oczywiście są z nim jakoś powiązane.
W takim ujęciu organizacja może być wartościowana, tj. określana jako
lepsza lub gorsza.
Natomiast w znaczeniu czynnościowym organizacja jest procesem tworzenia
jakiejkolwiek całości organizacyjnej, polegającym na dobieraniu i łączeniu ze
sobą poszczególnych jej części z punktu widzenia osiągnięcia prawidłowego
celu (lub celów). Proces ten może trwać krócej lub dłużej. W tym sensie słowo
organizacja można zastąpić terminem organizowanie.
Współczesne organizacje są złożonymi systemami społeczno-technicznymi.
Tworzą je cztery wzajemne powiązane i wpływające na siebie podsystemy,
a mianowicie: cele i zadania, ludzie, struktura oraz wyposażenie i technika
(rys. 1.1). Dwa pierwsze podsystemy zaliczane są do tzw. elementów społecznych
organizacji, dwa następne tworzą elementy techniczne. Każdy z czterech
podsystemów jest zbiorem szeregu elementów. Przykładowo cele i zadania
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i praktyka.

Rysunek 1.1. Organizacja jako system

organizacji to z reguły „wiązki” wartości (produkcyjnych, ekonomicznych,
społecznych) przez nią realizowanych i odnoszących się do jej trwania i rozwoju
w kontekście wzajemnych związków z otoczeniem.
Należy podkreślić, iż każda organizacja jest ściśle powiązana
z otoczeniem. Z otoczenia bowiem czerpie zasoby np. personel, surowce,
wyposażenie, urządzenia techniczne, informację, energię, kapitał, dostarczając
mu w zamian swoje produkty, niezbędne innym organizacjom lub
poszczególnym ludziom. Organizacja jest więc systemem otwartym, otoczenie
wywiera zawsze wpływ na jej funkcjonowanie i odwrotnie. Zmiany
w otoczeniu są dla organizacji szansami lub zagrożeniami, mogą ułatwić jej
rozwój lub zagrozić trwaniu. Organizacje muszą więc nieustannie obserwować
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je i adekwatnie na nie odpowiadać. Muszą być systemami adaptującymi się
[Koźmiński i Piotrowski (red.) 2013].
Ogół procesów zachodzących w organizacjach można sklasyfikować
następująco:
• proces wzajemnego oddziaływania organizacji i jej otoczenia, który
wpływa na cele organizacji i możliwości ich realizacji (np. gwałtowne
zmiany na rynku kredytowym wpływają na działalność tych
przedsiębiorstw, które są uzależnione od zewnętrznych źródeł
finansowania; z drugiej strony, przedsiębiorstwo może za pomocą
narzędzi promocji wpływać na gusty klientów, a więc kształtować
istotne dla wyników działalności elementy otoczenia itd.);
• proces wyznaczania i realizacji kolejnych celów organizacji (cele
organizacji są obmyślane i planowane przez kierownictwo, a następnie
realizowane wspólnym wysiłkiem całej organizacji, np. po osiągnięciu
zaplanowanych rezultatów ekonomicznych zarząd przedsiębiorstwa
modyfikuje strategię rozwoju i rozpoczyna działalność w nowych
dziedzinach, co wiąże się z postawieniem nowych zadań dla jednostek
organizacyjnych i ludzi w nich zatrudnionych);
• proces przekształcania podsystemów organizacji i ich wzajemne
oddziaływania (np. rozwój nowej domeny działania organizacji może
oznaczać potrzebę zakupu nowych urządzeń, zastosowania nowych
technologii, zatrudnienia nowych pracowników, zmiany struktur
organizacyjnych itp.);
• proces zużywania i odnawiania zasobów organizacji (aby istnieć,
przedsiębiorstwo musi odnawiać swój park maszynowy, remontować
budynki, szkolić pracowników itp.) [Szczupaczyński 2002].
Wyżej wymienione procesy muszą być odpowiednio sterowane
i koordynowane, czyli zarządzane.

Zarządzanie
Termin zarządzanie odnosi się do procesu doprowadzenia do wykonania
określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i przez
nich.
Sprawność oznacza wykonanie zadania w sposób poprawny i odnosi się do
stosunku między nadkładami i wynikami. Wiąże się z dążeniem do
minimalizacji kosztów zasobów.
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Skuteczność oznacza wykonanie odpowiedniego zadania, co w organizacji
prowadzi do osiągnięcia celu (rys. 1.2). Na ogół wysoka sprawność wiąże się
z dużą skutecznością. Niska zaś sprawność i mała skuteczność to wyróżniki
złego zarządzania.
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Źródło: S. Robbins, D. DeCenzo (2005): Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa; s. 33.
Rysunek 1.2. Sprawność i skuteczność

Zarządzanie można również określić jako proces pobudzania,
koordynowania i ukierunkowywania zbiorowego wysiłku członków organizacji
dla osiągnięcia celów organizacji i realizacji wynikających z nich zadań, przy
wykorzystaniu dostępnych zasobów, lub jeszcze krócej – zarządzanie jest
sztuką realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi.
W ujęciu tradycyjnym wyodrębnia się pięć funkcji (składowych) zarządzania,
tj.: planowanie, organizowanie, prowadzenie polityki kadrowej, kierowanie
ludźmi, kontrolowanie.
Planowanie polega na określaniu celów i dróg ich osiągnięcia (jakie
rezultaty powinny być uzyskane, w jaki sposób i kto ma to wykonać). Planowanie
dotyczy całej organizacji, a także poszczególnych jej części. Zakłada
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gromadzenie informacji o zasobach, potrzebach, szansach, prognozowanie
wyników działania i wybór wariantu najbardziej odpowiedniego. Kierownicy
odpowiedzialni są za planowanie zadań i pracy swoich komórek. W zależności
od szczebla kierowania stosują różne horyzonty czasowe planowania i różne
techniki. Zakres i formy planowania zależą od wielu czynników: charakteru
rynków, na których działa organizacja, jej wielkości, umiejętności kadry
kierowniczej itp.
Organizowanie polega na tworzeniu struktur organizacyjnych, które są
optymalne z punktu widzenia celów organizacji, a więc na grupowaniu czynności,
zadań i pracowników, tworzeniu stanowisk roboczych, komórek
organizacyjnych, trwałych form współpracy, kanałów przepływu informacji,
delegowaniu i rozgraniczaniu uprawnień itp. W zakres organizowania wchodzi
także określanie regulaminów i procedur organizacyjnych, ukierunkowujących
rutynowe działania członków organizacji.
Analityczne spojrzenie na proces organizowania ujawnia co najmniej pięć
jego etapów. Po pierwsze, cele organizacji powinny być rozpisane na konkretne
zadania elementarne. Po drugie, zadania powinny być pogrupowane
i przydzielone do stanowisk pracy – tak aby ich wykonanie było możliwe,
łatwe do kierowania i kontroli, aby były jednorodne pod względem
wymaganych kwalifikacji itp. Po trzecie, do poszczególnych stanowisk
powinny zostać przydzielone zasoby (narzędzia, materiały, informacje,
uprawnienia) adekwatne do stawianych na tych stanowiskach zadań. Po
czwarte, poszczególne stanowiska powinny być pogrupowane w komórki
organizacyjne, np. zgodnie z kryterium podobieństwa lub współzależności. Po
piąte, powinny zostać zbudowane struktury wyższego rzędu (np. zgodnie
z funkcjonalnym podobieństwem komórek – pion sprzedaży, zaopatrzenia,
produkcji itp.) i określone mechanizmy kierowania, współpracy i kontroli
organizacyjnej.
Zabezpieczenie kadr. Zadaniem menedżera jest zatrudnienie w organizacji
właściwych ludzi i przydzielenie im zadań odpowiednich do ich kwalifikacji
i motywacji. Zabezpieczenie kadr polega również na utrzymaniu i rozwoju
zasobów ludzkich, a więc rozwijaniu kwalifikacji pracowników, właściwym
ocenianiu wyników pracy, budowaniu sprzyjającej atmosfery itp. Działania te
podejmowane są po to, aby z organizacji nie odchodzili ludzie, na których
organizacji zależy.
Kierowanie ludźmi. Istotą kierowania jest oddziaływanie na pracowników
w celu skłonienia ich, aby podążali za celami organizacji, a więc pracowali
wydajnie i sprawnie realizowali swoje zadania. Wyróżniamy trzy wymiary
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kierowania – motywowanie pracowników, przywództwo i komunikowanie
treści niezbędnych dla należytego wykonywania zadań.
Kontrolowanie to zespół działań mających na celu upewnienie się, że
organizacja funkcjonuje zgodnie z wyznaczonymi celami. Obejmuje ono ludzi,
zasoby materialne, informacyjne i finansowe. Polega, mówiąc najkrócej, na:
• określeniu miar efektywności działań pracowników i wykorzystywania
zasobów podlegających kontroli;
• pomiarze efektywności tych działań i wykorzystania zasobów;
• sformułowaniu wniosków i podjęciu ewentualnych działań korygujących
[Szczupaczyński 2002].
W ostatnich latach dwie z wymienionych funkcji zarządzania, tj.
prowadzenie polityki kadrowej oraz kierowanie ludźmi, ujmowane są łącznie
jako funkcja przewodzenia. Zatem obecnie stosowana klasyfikacja sprowadza
się do czterech podstawowych działań: planowania, organizowania,
przewodzenia, kontrolowania.
Skrócony opis podstawowych czynności łączących się z wymienionymi
funkcjami przedstawia się następująco:
Planowanie obejmuje wyznaczanie celów organizacji, ustalenie generalnej
strategii ich osiągania oraz opracowanie zwartej hierarchii planów, aby
integrować i koordynować działania.
Organizowanie wiąże się z określaniem zadań do wykonania oraz
ustaleniem, kto je wykona, jak należy je grupować, kto komu podlega i gdzie
ma się podejmować decyzje.
Przewodzenie to motywowanie pracowników, kierowanie czynnościami
innych osób, wybieranie najskuteczniejszego kanału komunikacji i rozstrzyganie
konfliktów.
Kontrolowanie to proces monitorowania wyników, porównywania ich
z celami i korygowania wszelkich znaczących odchyleń.
Należy wspomnieć, że cztery wymienione funkcje nie muszą występować
w kolejności wyżej przedstawionej, z wyjątkiem tworzenia nowej organizacji.
Zazwyczaj, w każdej organizacji jednocześnie zachodzą rozmaite kombinacje
tych działań, z uwagi na zmieniające się wewnętrzne oraz zewnętrzne warunki
funkcjonowania.

PYTANIA I ZADANIA

1. Co oznaczają terminy organizacja i zarządzanie?
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2. Poniżej wyszczególniono główne czynniki wpływające współcześnie na
zarządzanie:
• światowe trendy globalizacji;
• ułatwianie swobodnego przepływu towarów na podstawie
międzynarodowych postanowień GATT i WTO;
• polityka integracyjna UE znosząca bariery między krajami;
• zasada wolnego wyboru w globalnej gospodarce rynkowej i wkraczanie
ponadnarodowych koncernów na nowe rynki;
• stosowanie marketingu globalnego.
Dokonaj szczegółowej analizy powyższych czynników i przedstaw ich ocenę
w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem. Następnie, na kanwie własnych
przemyśleń, wskaż cechy/kryteria, które powinny wyróżniać nowoczesne
przedsiębiorstwa dążące do osiągnięcia sukcesu rynkowego.
3. Miarami powodzenia w zarządzaniu jest sprawność i skuteczność.
Od jakich czynników zależy sprawność i skuteczność w zarządzaniu?
Wymień przykłady organizacji, które w twojej opinii są zarazem sprawne
i skuteczne.
Czy organizacje mogą być sprawne, a zarazem nieskuteczne?
4. Badania przeprowadzone wśród 43 przedsiębiorstw amerykańskich (m.in.
IBM, Procter and Gamble, McDonald’s) pozwoliły na wyróżnienie ośmiu
cech, charakteryzujących styl zarządzania „doskonałych organizacji”, są to:
• skłonność do działania: raczej zrobić coś – cokolwiek – niż poddać
zagadnienie kolejnym cyklom analiz i sprawozdań komitetów;
• trzymanie się blisko klienta: poznanie jego preferencji i zaspokajanie
ich;
• autonomia i przedsiębiorczość: rozbicie koncernu na wiele małych
filialnych przedsiębiorstw oraz zachęcanie ich do samodzielności
i konkurencyjności;
• wydajność dzięki ludziom: wytwarzanie u wszystkich pracowników
świadomości, że ich dobra praca ma zasadnicze znaczenie i że będą
mieli udział w korzyściach, wynikających z sukcesu przedsiębiorstwa;
• bezpośredni kontakt, motywacja przez wartość – naleganie, aby
kierownicy trzymali się blisko podstawowej działalności
przedsiębiorstwa;
• trzymanie się swojej specjalności: pozostawanie w dziedzinie, na której
przedsiębiorstwo zna się najlepiej;
• prosta struktura, nieliczny sztab;
• jednoczesna dyscyplina i swoboda: tworzenie klimatu, w którym
oddaniu podstawowych wartości przedsiębiorstwa towarzyszy tolerancja

17
wobec wszystkich pracowników, którzy przyjęli te wartości za swoje
[Stoner i Wankel 2011].
Czy uważasz, iż przestrzeganie w sferze zarządzania równocześnie powyższych
ośmiu cech jest uniwersalną receptą na sukces?
Wyjaśnij, jaką rolę w sukcesie mogą odegrać inne czynniki niewiążące się
bezpośrednio z zarządzaniem, np. wyłączna własność technologii lub
ograniczenie konkurencyjności, wynikające z obowiązujących przepisów.
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ĆWICZENIE 2. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania
SŁOWA KLUCZOWE

Prekursorzy teorii i praktyki zarządzania, główne kierunki w zarządzaniu,
kierunek klasyczny, behawioralny i ilościowy.

Wprowadzenie
Do prekursorów zarządzania zalicza się Roberta Owena (1776–1858)
i Charlesa Babbaga (1792–1875). Owen, brytyjski przemysłowiec, był jednym
z pierwszych menedżerów, który dostrzegł znaczenie zasobów ludzkich
w organizacji. Babbage, angielski matematyk, koncentrował uwagę na
efektywność produkcji. Był przekonany, że zastosowanie metod nauk ścisłych
do procesów pracy jednocześnie zwiększyłoby ich wydajność i zmniejszyło
koszty. Należał do pierwszych zwolenników podziału pracy. Uważa się, iż pod
wieloma względami Babbage był twórcą nowoczesnej teorii i praktyki
zarządzania.
W ciągu pierwszych dziesięcioleci minionego wieku wyłoniły się trzy
główne podejścia do zarządzania, tj. klasyczne, behawioralne i ilościowe.
Klasyczny kierunek dzieli się na dwie subkategorie: naukową organizację pracy,
tzw. naukowe zarządzanie, i ogólną (klasyczną) teorię administracji. Teoretycy
naukowego zarządzania zajmowali się zagadnieniami podnoszenia wydajności
pracowników wykonawczych, natomiast teoretycy administracji zajmowali się
całą organizacją i sposobami zwiększenia jej skuteczności.

Kierunek klasyczny
Naukowe zarządzanie
Naukowe zarządzanie łączone z nazwiskiem jego twórcy, amerykańskim
inżynierem – Frederickiem Taylorem, zrodziło się z potrzeb praktyki
i stanowiło częściowo rozwiązanie niektórych problemów organizacji
i zarządzania, jakie pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku pod wpływem
rewolucji przemysłowej. Liczne wynalazki – np. maszyna parowa, silnik
elektryczny, kolej żelazna – przyczyniły się do znacznej mechanizacji pracy
fizycznej i doprowadziły do powstania dużych zakładów przemysłowych, które
zastąpiły ówczesne warsztaty i manufaktury. Jednocześnie postępował proces
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koncentracji kapitału, dający znaczne możliwości dalszego rozwoju.
Przemianom tym nie towarzyszył jednakże wzrost wydajności pracy
robotników bezpośrednio produkcyjnych. Do czynników powodujących małą
wydajność pracy Taylor zaliczył:
• wadliwy system wynagradzania robotników, który sprawił, że w ich
interesie było ukrywanie prawdziwych możliwości produkcyjnych;
• nieracjonalne metody pracy stosowane w przemyśle;
• brak zgodności między cechami robotników (siła fizyczna, poziom
umysłowy, kwalifikacje itp.) i wymaganiami pracy;
• przekonanie pracowników, że wzrost produkcji prowadzi nieuchronnie
do wzrostu bezrobocia.
Filozofię naukowego zarządzania Taylor zawarł w czterech następujących
zasadach:
1) naukowego opracowania każdego elementu pracy ludzkiej w miejsce metod
zdroworozsądkowych typu „mniej więcej”;
2) naukowego doboru oraz stopniowego szkolenia i doskonalenia robotników;
3) współpracy kierownictwa i robotników w celu realizacji naukowych zasad
zarządzania;
4) prawie równego podziału pracy i odpowiedzialności między kierowników
i robotników w miejsce istniejącego „totalnego” obciążenia pracowników
wykonawczych.
Taylor uważał, że powodzenie tych zasad zależy od całkowitej rewolucji
w umysłach, zarówno kierowników, jak i robotników. Twierdził, że istnieje
jeden najlepszy sposób wykonania każdej pracy i że ten najlepszy sposób zawsze
może być wyrażony za pomocą pewnych reguł. By to udowodnić, prowadził
badania sposobów pracy, ruchów robotników przy posługiwaniu się
narzędziami i maszynami lub w przenoszeniu materiałów, a także zajmował się
racjonalnym ukształtowaniem odrębnych czynności, tak by zmniejszyć sumy
czasu i wysiłku potrzebnego do wykonania poszczególnych zadań. Badania te
określano jako time and motion study. Podstawowym zaś ich elementem był
chronometraż, czyli pomiar czasu trwania kolejnych mikroruchów. Aby
podnieść indywidualną wydajność pracy, Taylor zajmował się także
doskonaleniem technologii, maszyn i urządzeń (słynne eksperymenty
z łopatami, zakończone wprowadzeniem aż 15 rodzajów łopat). Uważał, iż
robotnicy mogą sprostać wysokim normom, jeśli będą właściwie dobrani do
rodzaju wykonywanej pracy pod względem wzrostu, wagi, predyspozycji
i umiejętności. Jednocześnie sformułował warunki dla osiągnięcia dużej
wydajności:
• doskonalenie nawyków operacyjnych robotników przez szczegółowy
instruktarz;

20
•

wprowadzenie w brygadzie daleko posuniętego podziału pracy
(maksymalne uproszczone czynności wykonawczych i maksymalne ich
wyspecjalizowanie;
• dostosowanie rytmu pracy indywidualnej do wymagań technologicznych
procesu produkcji i rytmu maszyn i urządzeń;
• stworzenie fizycznych warunków pracy (temperatura, wilgotność
powietrza, oświetlenie, natężenie hałasem), które sprzyjałyby
wydajności pracy;
• skłanianie robotnika do zwiększenia wydajności pracy – system bodźców
materialnych i dyscyplinarnych.
Taylor uważał, iż robotnik jest racjonalny i dąży przede wszystkim do
maksymalnego wynagrodzenia, stąd też należy to wykorzystać i płacić ludziom
proporcjonalnie do zwiększonej wydajności. Twierdził, iż przestrzeganie tych
warunków doprowadzi do wzrostu zamożności zarówno kierownictwa, jak
i robotników (ci drudzy otrzymywaliby wyższe płace, a ci pierwsi – większe
zyski). Zaproponowane przez Taylora zasady organizacji pracy, a także
naukowe metody jej badania występują w literaturze pod nazwą tayloryzmu.
Współtwórcami naukowego zarządzania byli: Henry Gantt oraz Frank
i Lillian Gilbertowie. Gantt dążył przede wszystkim do zwiększenia sprawności
robotników. Opracował system zachęt, według którego robotnik otrzymywał
premię za wykonanie pracy w czasie krótszym od przewidywanego
w obowiązującej normie. Wprowadził także premię dla brygadzisty, jeżeli
normy wykonają wszyscy robotnicy w brygadzie. W ten sposób rozszerzył
zakres naukowej organizacji, tak aby oprócz wykonawców, objęła także pracę
kierowników. Największy rozgłos zyskał dzięki opracowaniu wykresów
pozwalających
porównywać faktyczny i planowany przebieg prac. Wykresy te, zwane wykresami
Gantta, są w użyciu do dzisiaj.
Gilbertowie byli pierwszymi badaczami korzystającymi z kamery filmowej
do analizowania ruchów rąk oraz ciała i ustalania właściwej sekwencji
wykonywanej operacji, pozwalającej na wyeliminowanie każdego zbędnego
ruchu i zmniejszenie zmęczenia. Opracowali pierwszą klasyfikację ruchów
elementarnych, obejmującą 17 mikroruchów. Od anagramu ich nazwiska
określa się je mianem therbligów.
Kierunek naukowego zarządzania miał wielu zwolenników
i popularyzatorów (np.: Henri Le Châtelier, Harrington Emerson, Henry Ford,
Karol Adamiecki).
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Kierunek administracyjny (klasyczna teoria administracji)
Za twórcę tego kierunku uważany jest Francuz Henri Fayol. Największe
znaczenie przywiązywał do sformułowanych przez siebie 14 zasad zarządzania:
1) podział pracy – dzięki specjalizacji czynności i rozgraniczeniu funkcji
umożliwia się osiągnięcie większej wydajności;
2) autorytet – formalny (zinstytucjonalizowane uprawnienie do podejmowania
decyzji i wydawania poleceń) lub osobisty (płynący z wiedzy,
doświadczenia, wartości moralnej itp.);
3) dyscyplina;
4) jedność rozkazodawstwa – każdy pracownik powinien otrzymać
polecenia tylko od jednego przełożonego;
5) jedność kierownictwa – w zespole tylko jeden kierownik i jeden plan
realizowany przez wszystkich;
6) podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu;
7) wynagrodzenie – sprawiedliwe i zadowalające dla pracownika i pracodawcy;
8) centralizacja – konieczna i zarazem ograniczona;
9) hierarchia – uporządkowanie struktury organizacyjnej, które ustala stosunki
nadrzędności i podporządkowania oraz określa tzw. drogę służbową
(wyznaczona kolejność komunikowania się „w pionie”);
10) ład – zapewnienie właściwego miejsca dla każdego człowieka i rzeczy
w organizacji;
11) ludzkie traktowanie pracowników;
12) stabilizacja personelu – dzięki której szeregowi pracownicy mogą osiągnąć
biegłość w wykonywaniu zadań, a kierownicy zdobyć doświadczenie;
13) inicjatywa – umiejętność wysuwania koncepcji i ich realizowania;
14) zgranie personelu (harmonia).
Fayol zwrócił uwagę na to, że sprawne funkcjonowanie organizacji zależy
nie tylko od przestrzegania powyższych zasad, ale także od realizowania,
w sposób ciągły, ściśle określonych czynności. Pogrupował je w tzw. funkcje
(czynności) przedsiębiorstwa:
• techniczne (produkcja);
• handlowe (kupno, sprzedaż, wymiana);
• finansowe (poszukiwanie kapitałów i obrót nimi);
• ubezpieczeniowe (ochrona majątku i osób);
• rachunkowościowe (inwentaryzacja, bilanse, koszty, statystyka);
• administracyjne.
W obrębie czynności administracyjnych, zwanych obecnie funkcjami
zarządzania lub kierowniczymi, wyszczególnił:
przewidywanie – badanie przyszłości i ustalanie odpowiedniego do niej
programu działania;
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organizowanie – tworzenie materialnego i społecznego organizmu
przedsiębiorstwa;
rozkazywanie – oddziaływanie na personel;
koordynowanie – łączenie, jednoczenie i harmonizowanie wszystkich
czynności i wysiłków;
kontrolowanie – czuwanie nad tym, czy wszystko odbyło się zgodnie
z ustaleniami, wzorcami (normami) i wydanymi poleceniami.
Fayol ustalił, że każda grupa czynności wykonywanych z przedsiębiorstwa
wymaga specyficznych uzdolnień. Jego koncepcja przedstawiona w tabeli 2.1,
zwana piramidą uzdolnień, zapoczątkowała trwającą do dziś dyskusję
dotyczącą predyspozycji kierowniczych.
Tabela 2.1. Uzdolnienia personelu technicznego i kierowniczego w zależności od
miejsca w hierarchii i wielkości przedsiębiorstwa

rachunkowościowe

razem

5
15
25
30

85
60
45
30

–
5
5
5

–
–
–
5

5
10
10
10

5
10
15
20

100
100
100
100

35
40

30
15

10
15

5
10

10
10

10
10

100
100

5
10
10
10

10
10
10
10

100
100
100
100

handlowe

ubezpieczeniowe

finansowe

techniczne

Wyszczególnienie

administracyjne

Uzdolnienie

Personel techniczny wielkiego zakładu
Robotnik
Majster
Kierownik warsztatu
Kierownik oddziału
Kierownik wydziału
technicznego
Dyrektor

Kierownicy przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo:
bardzo małe
małe
średnie
wielkie

15
25
30
40

40
30
25
15

20
15
15
15

10
10
10
10

Źródło: H. Fayol (1947): Administracja przemysłowa i ogólna. INOiK, Poznań; s. 44–45.

Przedstawicielem kierunku administracyjnego jest również Max Weber.
Jego nazwisko łączy się z koncepcją modelu instytucji biurokratycznej
(biurokracji), wyróżniającej się: idealną organizacją opartą wyłącznie na
władzy legalnej, oraz zorganizowanym, hierarchicznym systemem stanowisk.
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Najważniejsze szczegółowe cechy biurokracji to:
• ogólne, bezosobowe przepisy podstawą wszelkich działań;
• system przyjęć do pracy, awansów i karier urzędniczych oparty na
kwalifikacji formalnej;
• zasada hierarchii urzędowej;
• zasada kompetencji (stały podział czynności, polegający na wyraźnym
rozgraniczeniu sfer uprawnień i obowiązków urzędowych, ściśle
określony zakres prawa wydawania poleceń, rozkazów i stosowania
środków przymusu);
• zasada dokumentacji, nawet tam, gdzie istnieje przepis ustnego
załatwiania spraw urzędowych.
Biurokracja w teorii Webera jest nie tylko idealnym typem instytucji, ale
także sposobem sprawowania władzy organizacyjnej. Weber sformułował trzy
idealne typy prawomocnej władzy organizacyjnej:
1) charyzmatyczną – przekonanie o wyjątkowości osoby sprawującej władzę
oraz o prawomocności porządku objawionego przez tę osobę;
2) tradycjonalną – przekonanie o trwałości odwiecznego porządku
i prawomocności władzy, która jest na nim oparta;
3) racjonalną (legalną) – władza oparta na przesłankach racjonalnych,
przekonanie o legalności norm prawnych i o uprawnieniu osób sprawujących
władzę na mocy tych norm do wydawania poleceń – posłuszeństwo wobec
prawa ustanowionego, bezosobowego porządku.
Jedynie władza racjonalna może być podstawą funkcjonowania
współczesnych organizacji, co szczególnie mocno podkreślał Max Weber. Na
kanwie poglądów obu przedstawicieli kierunku administracyjnego główne
elementy tego nurtu sprowadzają się do następujących:
• stosunki między ludźmi w przedsiębiorstwie powinny być ustalone
formalnie, tak by każdy znał swoją pozycję w zespole;
• w stosunkach między dwiema osobami (stanowiskami) powinna
dominować więź liniowa (hierarchiczna), w której każda osoba jest
odpowiedzialna
służbowo
przed
jednym,
bezpośrednim
zwierzchnikiem;
• w organizacji muszą istnieć także więzi funkcjonalne i doradcze;
• każde stanowisko, każdy pracownik administracji musi mieć wyraźnie
i na piśmie określone zadania, uprawnienia i odpowiedzialność;
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•

sposobem odciążenia kierowników jest delegowanie autorytetu
formalnego (władzy formalnej) na stanowiska (osoby) znajdujące się
niżej w hierarchii organizacji.

Kierunek behawioralny (human relations)
Kierunek ten wiąże się z docenianiem znaczenia czynnika ludzkiego
w powodzeniu organizacji i koniecznością zasadniczej zmiany w sposobach
oddziaływania przełożonych na podwładnych. Zwrócono uwagę, iż:
• zatrudnieni w organizacjach są ludźmi o złożonych potrzebach, które
muszą być zaspokojone, jeśli mają pracować efektywnie i zachować
zdrowie;
• jednym z zasadniczych czynników określających ilość i jakość
wykonywanej pracy jest emocjonalna postawa pracownika wobec
zatrudniającej go organizacji, wobec własnej w niej roli i czynności,
które z tej roli wynikają;
• podstawowe znaczenie ma dla większości osób zespół najbliższych
współtowarzyszy pracy; zespół to zwarta grupa ludzi, którzy wykonują
specyficzne funkcje i są ze sobą związani tak, że każda osoba potrzebuje
innych, aby móc spełnić swoje zadania;
• większej wydajności sprzyjają: dobra atmosfera, wzajemne zaufanie,
życzliwość, brak konfliktów, powszechna chęć harmonijnej współpracy.
Szczególną rolę w identyfikacji tego kierunku odegrały eksperymenty
prowadzone w Hawthorne pod kierunkiem Eltona Mayo. Udowodniły, iż
wydajność pracy nie zawsze jest wprost proporcjonalna do wzrostu płac oraz że
wynagrodzenia są tylko jednym z wielu bodźców oddziaływających na
pracowników.
Na podstawie wspomnianego eksperymentu sformułowano podstawowe
założenia kierunku human relations:
1) źródłem podstawowych pobudek organizacyjnego zachowania się pracownika
są jego potrzeby społeczne, a szczególnie potrzeby przynależności i uznania;
2) rozdrobnienie pracy zmniejsza możliwości zaspokajania potrzeb
społecznych pracownika;
3) uczestnictwo człowieka w instytucji jest tym bardziej niezawodne i wydajne,
im wyższe jest jego morale (czyli im bardziej pozytywny jest jego stosunek
do organizacji jako całości, grupy społecznej, której jest członkiem, roli
organizacyjnej jaką pełni) oraz im bardziej jest on zadowolony ze swej
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sytuacji w pracy, a zadowolenie to wynika z zaspokojenia potrzeb
społecznych.
Do wybitnych przedstawicieli kierunku human relations należał Douglas
McGregor, który przedstawił dwa przeciwstawne modele pracownika,
nazywając je umownie teorią „X” i „Y”.
Teoria „X” zakłada, iż:
• przeciętny człowiek ma wrodzoną niechęć do pracy i będzie jej unikał,
jak tylko może;
• większość ludzi trzeba zmuszać do pracy, kontrolować, kierować nim
i grozić karami, aby wymusić od nich wysiłek potrzebny do osiągnięcia
celów organizacji;
• większość ludzi woli, by nimi sterowano, chce unikać odpowiedzialności,
ma małe ambicje, ludziom tym chodzi przede wszystkim
o bezpieczeństwo.
Teoria „Y” wskazuje, iż:
• fizyczny i umysłowy wysiłek przy pracy jest czymś równie naturalnym
i potrzebnym jak zabawa i wypoczynek;
• zewnętrzna kontrola i kary nie są jednym sposobem skierowania wysiłku
zatrudnionych w stronę osiągania celów organizacyjnych. Człowiek
zdolny jest do kierowania sobą i samokontroli dla osiągania celów, które
uznał za swoje;
• uznanie celów za własne jest funkcją nagród związanych z ich
osiąganiem;
• przeciętny człowiek uczy się w pewnych warunkach nie tylko
akceptować odpowiedzialność, ale i szukać jej, natomiast uchylanie się
od odpowiedzialności jest zwykle wynikiem osobistego (negatywnego)
doświadczenia;
• wśród ludzi powszechny jest stosunkowo wysoki poziom wyobraźni,
pomysłowości, twórczego myślenia i inicjatywy w rozwiązywaniu
problemów organizacyjnych;
• w warunkach współczesnego przemysłu intelektualne zdolności
przeciętnego człowieka wykorzystywane są jedynie częściowo
[McGregor 1960].
Obie teorie i wynikające z nich wnioski zostaną szczegółowiej przedstawione
w ćwiczeniu 11. W tym miejscu należy dodać, iż kierunek human relations
zwracał uwagę na kształcenie średniego personelu w przedsiębiorstwach
w dziedzinie przywództwa oraz kształtowanie harmonijnych stosunków
międzyludzkich w zespołach pracowniczych. Zalecano stosowanie stylu
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kierowania zwanego demokratycznym, partycypacyjnym, integratywnym lub
kierowaniem nastawionym na zadania.
Przedstawiciele tego kierunku poddali ostrej krytyce nadmierną centralizację
zarządzania, polegającą na skupieniu wszystkich uprawnień do podejmowania
decyzji, wydawania poleceń, dysponowanie zasobami materialnymi i ludzkimi
na najwyższych szczeblach organizacji. Głosili hasło: tyle centralizacji – ile
konieczne, tyle decentralizacji – ile możliwe.

Kierunek ilościowy
Kierunek ilościowy, zwany badaniami operacyjnymi albo ilościową teorią
zarządzania, wywodzi się z matematycznych i statystycznych metod
rozwiązywania problemów militarnych, stosowanych w czasie II wojny
światowej. Obejmuje zastosowanie statystyki, modele optymalizacyjne, modele
informacyjne i symulacje komputerowe. Przykładowo, programowanie liniowe
jest techniką umożliwiającą skuteczniejszy podział zasobów, natomiast
analiza ścieżki krytycznej pozwala usprawnić programowanie prac. Metody
ilościowe są szczególnie przydatne w podejmowaniu decyzji w obszarze
zarządzania, zwłaszcza decyzji planistycznych i kontrolnych. Mniejsze
zastosowanie mają w obszarze organizowania doboru personelu i prowadzenia
organizacji.
PYTANIA I ZADANIA

1. Zapoznaj się z trzema wybranymi przez siebie życiorysami twórców nauki
o zarządzaniu. Wskaż okoliczności, w jakich zaczęli interesować się tą
dziedziną nauki. Wymień ich indywidualne cechy, które spowodowały, iż
odnieśli sukces w swej pracy naukowej i zawodowej.
2. Dlaczego ważne jest zrozumienie różnych teorii organizacji i zarządzania?
3. Jakie czynniki otoczenia sprzyjały powstaniu i rozwojowi każdego z trzech
głównych nurtów organizacji i zarządzania?
4. Jakie były główne osiągnięcia i ograniczenia przedstawionych podejść do
zarządzania?
5. Na podstawie literatury przedmiotu wyjaśnij, na czym szczegółowo polegały
eksperymenty i efekt Hawthorne?
6. Które zasady i funkcje zarządzania określone przez Fayola zachowały do
dziś aktualność?
7. Na czym polegał główny wkład Mayo do nauki o zarządzaniu?
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ĆWICZENIE 3. Nowe tendencje w zarządzaniu
SŁOWA KLUCZOWE

Systemowe podejście do organizacji, Zarządzanie przez cele, zarządzanie
jakością totalną (TQM), reengineering, benchmarking, franchising, lean
management, outsourcing, zarządzanie czasem (TBM)

Współczesne tendencje w rozwoju teorii zarządzania
W drugiej połowie XX wieku pojawiło się podejście systemowe do
organizacji. Powstało ono na bazie ogólnej teorii systemów i cybernetyki.
Współczesne rozumienie systemu w odniesieniu do społeczeństwa wywodzi się
głównie z prac Parsonsa. Zgodnie z definicją, system jest to zestaw składników,
między którymi zachodzą różne interakcje, gdzie każdy składnik jest połączony
z innym bezpośrednio lub pośrednio.
Systemowe podejście do organizacji zakłada [Koźmiński i Piotrowski
(red.) 2013]:
1. Postrzeganie organizacji w sposób całościowy. System nie jest tylko prostą
sumą elementów, które go tworzą; jako całość ma inne właściwości niż jego
poszczególne elementy. Przedsiębiorstwo zatem to nie tylko zbiór komórek
organizacyjnych, ale ich wzajemne oddziaływania – struktury i procesy.
2. Suboptymalizacja. Usprawnienie funkcjonowania podsystemów tworzących
całość nie musi prowadzić do polepszenia funkcjonowania całego systemu,
jego optymalizacji. Jeden bardzo sprawny element może spowodować
znaczne obniżenie sprawności systemu, a nawet jego rozpad, gdy inne
współdziałające z nim składniki mają różne parametry techniczne
i niedostosowane do siebie połączenia.
3. Całość wywiera większy wpływ na funkcjonowanie swoich elementów niż
odwrotnie. Zachowanie pracowników bardziej zależy od struktur i procedur,
do których się dostosowują, niż od tego, jacy są, jakie mają predyspozycje,
potrzeby itp. W każdej organizacji istnieją obszary kluczowe, decydujące
o jej sukcesie lub porażce. Koncentrowanie się na nich daje najlepsze efekty
(eliminowanie tzw. wąskich gardeł).
4. Oddziaływanie na jeden z elementów systemu (podsystem) może wywołać
przesunięcie w czasie i spotęgowanie reakcji w innych podsystemach, nawet
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bardzo odległych. Każdy system ma budowę warstwową, jest składnikiem
większego systemu i sam ma podsystemy.
Systemowa teoria organizacji obejmuje analizę organizacji jako systemu
społecznego, złożonego z różnych elementów (role społeczne, cele, wartości,
układy informacyjno-decyzyjne oraz techniki i metody zarządzania),
nawiązujących do całościowego, systemowego modelu organizacji (np.
zarządzanie przez cele, metody komputerowe, optymalizacji alokacji zasobów
i koordynacji działań). Założenia systemowej teorii organizacji brzmią
następująco [Koźmiński i Piotrowski (red.) 2013]:
1. Wszystkie organizacje są jednocześnie systemami sztucznymi i naturalnymi:
• sztucznymi – bo stworzone przez człowieka dla realizacji celów i misji
przedsiębiorstwa;
• naturalnymi – bo składają się z pojedynczych uczestników i grup
społecznych, dążących do zaspokojenia własnych potrzeb i realizacji
własnych interesów.
2. Organizacje są systemami otwartymi – prowadzą ciągłą wymianę
z otoczeniem (energii, materii, informacji). Polega ona na tym, że
wytwarzane przez organizację dobra materialne, usługi i wartości są
przekazywane na zewnątrz i zaspokajają jakieś potrzeby otoczenia.
Otoczenie w zamian za to zaopatruje organizację w czynniki materialne
i niematerialne, co umożliwia jej kontynuowanie lub rozszerzanie
działalności. Proces ten ma odbicie w wymianie informacji.
3. Organizacje są uporządkowanymi systemami społeczno-technicznymi,
złożonymi z podsystemów, które różnią się głównie możliwością
przewidywania zachowań i reakcji na rozmaite oddziaływania. Należą do
nich elementy techniczne, które można je konstruować jak maszyny
i przewidywać ich działanie (struktura formalna organizacji, procedury,
systemy informacyjne, wyposażenie techniczno-technologiczne) oraz
elementy społeczne, które są trudno przewidywalne i tylko z pewnym
prawdopodobieństwem (cele i zadania realizowane w organizacji, różne
aspekty zachowań jednostek i grup).
4. Organizacje mają budowę hierarchiczną. W ich badaniu można stosować
metodę „czarnej skrzynki”, czyli badać sytuację „na wejściu” i „na wyjściu”,
nie wnikając w strukturę ani drobne elementy.
5. Systemy organizacyjne mają zdolność doskonalenia się. Mogą zatem
zwiększać swoją sprawność i stopień zorganizowania, a także wprowadzać
innowacje (techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, społeczne itp.).
6. W organizacjach zawsze ścierają się dwie tendencje: adaptacyjna
(innowacyjna) – zmierza ku zmianom i konserwatywna (zachowawcza) –
dąży do utrzymania istniejącego stanu rzeczy. Systemy muszą się
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przystosowywać do zmian w otoczeniu, dlatego menedżerowie muszą umieć
wykorzystywać obie te tendencje dla dobra organizacji.
7. Systemy organizacyjne mają zdolność do osiągania podobnych wyników
w różny sposób (za pomocą różnych procesów i struktur), np. sukces
przedsiębiorstw amerykańskich i japońskich (patrz rozdział: Kultura
Organizacji).
W ramach podejścia systemowego wypracowano wiele metod i technik
rozwiązywania problemów praktycznych. Jedną z najpopularniejszych jest
zarządzanie przez cele (Management By Objectives, MBO), które można
zdefiniować jako proces wspólnego ustalania celów przez menedżera
i podwładnego; stopień osiągnięcia celów jest głównym czynnikiem oceny
i nagradzania wyników podwładnego. Jest to proces grupowy, ciągły
i dwukierunkowy [Griffin 2013]. Założenia zarządzania przez cele są
następujące [Koźmiński i Piotrowski (red.) 2013]:
• cele wszystkich komórek organizacyjnych i uczestników organizacji
muszą być spójne, logiczne i strukturalnie powiązane;
• cele i wynikające z nich zadania muszą być realizowane
z zaangażowaniem, tj. każdy odpowiedzialny za nie pracownik musi
mieć odpowiednią motywację, jako rezultat wyraźnego uświadomienia
sobie zadania, które ma być wykonane i wyniku, jaki ma być
osiągnięty;
• zrozumienie celu stanowi podstawę samodzielnego poszukiwania
najlepszych sposobów jego realizacji.
Zgodnie z założeniami zarządzania przez cele, zarząd każdej organizacji:
1) opracowuje plany strategiczne, a na ich podstawie – cele i zadania roczne;
2) przekazuje je niższym szczeblom (wydziały, sekcje, brygady), które na
podstawie celów całości określają szczegółowo własne cele i zadania;
3) każdy kierownik spotyka się kolejno z każdym pracownikiem i wspólnie
ustalają to, co powinno zostać osiągnięte;
4) w ciągu roku kilkakrotnie omawia się stan realizacji zadań, w grudniu zaś
podsumowuje się wyniki.
Zarządzanie przez cele jest systemem wzajemnych uzgodnień organizacji.
Warunkiem jego powodzenia jest dominacja instytucji demokratycznego
(integratywnego) stylu zarządzania [Koźmiński i Piotrowski (red.) 2013].
Współczesne tendencje w rozwoju teorii zarządzania powstały wraz
z zakwestionowaniem
struktur
hierarchicznych,
pojawieniem
się
przedsiębiorstw horyzontalnych oraz wprowadzeniem teorii Total Quality
Management, przy czym zakwestionowano wcześniejsze struktury
hierarchiczne. Zarządzanie jakością totalną, czyli Total Quality
Management (TQM), jest to proces w organizacji, którego celem rynkowym
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jest wzrost konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa. Na drodze do
tego celu konieczne jest wsparcie, zaangażowanie, nawet poświęcenie
pracowników. TQM jest filozofią zarządzania, a zarazem zbiorem metod
i narzędzi, które nie są utrwalone raz na zawsze, ale podlegają zmianom
wnoszonym przez przedsiębiorstwa, które rozprzestrzeniają się na różne
procesy.
Kolejne etapy wdrażania TQM w przedsiębiorstwie to:
• określenie strategii, polityki, planów, programów jakości;
• analiza poziomu jakości w organizacji;
• stosowanie zasad aktywnego uczestnictwa i zaangażowania pracowników;
• wykorzystywanie metod statystycznej kontroli;
• zmiany w kulturze organizacyjnej i inne.
Wszędzie przedmiotem działania jest człowiek i jego działanie. TQM jest
to bowiem podejście opierające się na zasadach stosowanych wobec człowieka,
takich jak [Brilman 2002]:
• dla ludzi ważne jest docenianie ich osiągnięć;
• potrzeby i odczucia są częścią ludzkich doświadczeń;
• osiągnięcia grupy to efekt grupowych zobowiązań, które tworzą poczucie
przynależności;
• sukces tworzy sukces – ludzie poprzez swoje osiągnięcia są zachęcani do
rywalizacji;
• wszyscy ludzie chcą mieć warunki, możliwości do rozwoju, poszanowania
ich pracy;
• jeśli człowieka traktuje się jako jednostkę odpowiedzialną – tak będzie
postępował.
Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw stosujących
się do zasad TQM, wdrożenie systemu zarządzania jakością totalną nie jest
aktem jednorazowym, ale procesem trwającym wiele lat i przebiegającym
w odmienny sposób w różnych przedsiębiorstwach. W miarę upływu czasu
okazało się, że wdrażanie TQM polega na sukcesywnym, wieloletnim
planowaniu rozwoju całej organizacji, ponieważ prawie każdego roku
pojawiają się nowe wyzwania i nowe, wyższe oczekiwania względem jakości
[Brilman 2002].
Potrzeba zmiany sposobu myślenia, wymagająca głębokiego
przewartościowania, wpłynęła na popularność nowej filozofii zarządzania,
zwanej reengineeringiem. Pojęcie to oznacza radykalną zmianę koncepcji
procesów przedsiębiorstwa, zmierzającą do zdecydowanej poprawy jego
efektywności. U podstaw tego podejścia leży założenie, że przedsiębiorstwo
należy traktować jako całość procesów zorientowanych na zaspokajanie potrzeb
klienta (tworzenie wartości dla klienta). Definicja reengineeringu mówi, że jest
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to zorientowane na proces podejście do przedsiębiorstwa, które powinno być
przemyślane od podstaw i zaprojektowane ponownie w radykalnie nowy
sposób po to, aby osiągnąć skokową i widoczną poprawę podstawowych
wskaźników, takich jak: koszty, jakość, obsługa klienta i czas.
Do czynników wpływających na sukces operacji reengineeringu należą:
pełne zaangażowanie dyrekcji przedsiębiorstwa, mającej jasny obraz realizowanej
strategii, uwarunkowanie procesów na klienta, radykalna zmiana, tworzenie
wielodyscyplinarnych zespołów składających się z ludzi o największym
potencjale
twórczym,
umożliwienie
swobodnej,
nieskrępowanej
kreatywności, włączenie informatyków w pracę zespołu już od początku,
właściwy dobór pierwszych działań.
Podstawowe efekty, które uzyskano w dotychczasowych zastosowaniach
reengineeringu to znaczne zmniejszenie zatrudnienia personelu organizacji,
dodatkowe zyski dla klientów i akcjonariuszy, krótszy czas przekazywania
informacji zarówno klientom, jak i decydentom, udoskonalenie w obsłudze
klientów, eliminacja niepotrzebnych czynności i redukcja opóźnień, zwiększenie
elastyczności i efektywności działania organizacji. Jedną z najważniejszych
zalet wykorzystania reengineeringu jest umożliwienie szybkiego osiągnięcia
gwałtownego wzrostu wyników finansowych przedsiębiorstwa (od 20 do
100%) w okresie nie dłuższym niż 12–24 miesiące [Brilman 2013].
W latach 80. XX wieku do pojęć związanych z zarządzaniem dołączył
benchmarking. Jest to proces polegający na doskonaleniu efektywności własnej
organizacji poprzez identyfikowanie, analizowanie, adaptowanie i wdrażanie
rozwiązań stosowanych przez najbardziej efektywne organizacje na świecie.
Metoda ta polega na uczeniu się od przedsiębiorstw reprezentujących własną
branżę, ale również od osób i instytucji wytwarzających podobne produkty
i usługi. Benchmarking jest jednym z filarów organizacji uczącej się, ponieważ
zachęca ludzi do podpatrywania innych i uczenia się od nich. Benchmarking
opiera się na działaniu etapowym [Kożusznik 2014]:
1) ustaleniu, co będzie przedmiotem porównań, a także określeniu, jakie
informacje chce się uzyskać w wyniku porównania;
2) ustaleniu, jaka instytucja posłuży jako źródło porównań, gdzie ją można
znaleźć oraz po czym ją rozpoznać; należy również uzyskać zgodę instytucji,
do której ma być porównywane przedsiębiorstwo;
3) określeniu rodzaju i sposobów pozyskania informacji;
4) analizie zebranych danych, wykazaniu podobieństw, różnic i przyczyn
rozbieżności;
5) wypracowaniu nowej propozycji rozwiązań, mających na celu doskonalenie
własnej organizacji.
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Benchmarking jako narzędzie zarządzania jest niezbędny w tych
przedsiębiorstwach, które chcą skutecznie wdrażać zarządzanie jakością (TQM)
lub przeprowadzić reengineering bez ryzyka popełnienia błędów.
Jednym z prawdopodobnych kierunków rozwoju organizacji XXI wieku są
działania związane z organizacjami i zespołami wirtualnymi, które powstają
wraz z rozwojem procesów globalizacji i współpracy między organizacjami
wielonarodowymi, wraz ze zmianami technologii, nowymi wyzwaniami
społecznymi i organizacyjnymi stawianymi pracownikom, zatrudnionym
w organizacjach. Współczesne organizacje, ich struktura i funkcje ulegają
szybkim zmianom (tab. 3.1). Powstają nowe, wirtualne struktury, które są
Tabela 3.1. Najważniejsze trendy zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem przyszłości
Wczoraj i dzisiaj

Dzisiaj i jutro

Przedsiębiorstwo jest budowane jako całość Przedsiębiorstwo jest budowane jako całość
złożona z funkcji i specjalności
złożona z procesów operacyjnych wspieranych
przez inne procesy o charakterze pomocniczym
lub komórki funkcjonalne
Przekształcanie procesów tylko w razie Częste przeformułowywanie procesów dla
niezadowalających zysków lub sytuacji uzyskania lepszej jakości, mniejszych kosztów,
kryzysowej
krótszych terminów
Reengieering stosowany w celu ograniczenia Reengineering stosowany w celu lepszego
kosztów i zatrudnienia
satysfakcjonowania klientów, skracania terminów
i obniżania kosztów
Informatyzacja istniejących procesów

Informacja
procesów

wprowadzana

do

reengineeringu

Reengineering – operacja dokonywana odgórnie, Większy zakres partycypacji pracowników
bez udziału pracowników
dotkniętych skutkami reeingeeneringu już od
początku wdrażania tej operacji
TQM i reengineering nie są wzajemnie TQM i reengineering są traktowane jako działania
powiązane
wzajemnie się uzupełniające
Naśladowanie i kopiowanie mają charakter Podstawowe założenie benchmarkingu brzmi
negatywny
„kopiowanie to klucz do sukcesu”
Benchmarking
Europie

słabo

rozpowszechniony

w Benchmarking staje się jedną z podstawowych
metod zarządzania w Europie

Benchmarking traktowany jako odkrywanie Benchmarking rozumiany
jako
wdrażanie
najlepszych rozwiązań
najlepszych
rozwiązań,
poprzedzone
samodiagnozą,
jest
jednym
z
filarów
przedsiębiorstwa uczącego się
Nowe rozwiązania można wymyślać, nie Benchmarking poprzedza
stosując benchmarkingu
nowych rozwiązań

fazę

wymyślania

Źródło: J. Brilman (2002): Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa;
s. 262.
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konsekwencją nowych wyzwań technologicznych. Poprzez zintegrowane
działanie komputera i technik komunikacyjnych, być może, organizacja
w niedługim czasie nie będzie musiała być określana przez przestrzeń
fizyczną (np. budynki), lecz przez sieci komputerowe, łączące ludzi na
całym świecie [Kożusznik 2014].
Franchising (franczyza) jest coraz częściej stosowaną formą współpracy
w obrocie gospodarczym. Najczęściej powoływaną definicją franczyzy jest
określenie jej jako systemu sprzedaży towarów, usług lub technologii, opartego
na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi
i niezależnymi przedsiębiorstwami (franczyzodawcą i jego indywidualnymi
franczyzobiorcami). Istota tej koncepcji polega na tym, że franczyzodawca daje
franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia
działalności gospodarczej zgodnie z jego koncepcją. To wszystko dokonuje się
w ramach i na okres sporządzonej na piśmie umowy, zwanej umową
franczyzową. Stanowi ona źródło praw i obowiązków, zarówno dla
franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy [Pokorska 2004].
Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
umowa franczyzy określa zasady współpracy przedsiębiorstw i zawiera co
najmniej trzy następujące istotne elementy [Goszka, Zielak 2007]:
•
franczyzodawca jest właścicielem znaku towarowego oraz innych
znaków i rysunków,
•
franczyzodawca udziela licencji niezależnym przedsiębiorcom
(franczyzobiorcom),
•
franczyzodawca zezwala na używanie tych znaków w prowadzeniu
dystrybucji dóbr lub świadczeniu usług w zamian za określone
wynagrodzenie, a umowa reguluje stosunki pomiędzy franczyzobiorcą
i franczyzodawcą na czas określony i ustala ich zobowiązania.
Prawo unijne rezerwuje pojęcie franczyzy tylko dla form, w których
występuje przekazanie i wykorzystanie know-how franczyzodawcy oraz ciągła
pomoc w zakresie prowadzenia działalności zgodnie ze wskazówkami
franczyzodawcy.
Myślą przewodnią koncepcji Lean Management jest uproszczenie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Zakłada dostosowanie do
warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń
organizacyjnych i funkcjonalnych. Lean Management jest powolnym i ciągłym
procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z otoczeniem
poprzez wprowadzenie zmian w zakresie działalności, strukturze majątku oraz
sposobach zarządzania, ale także w dziedzinie przygotowania zawodowego
oraz kształtowania postaw pracowników [Lichtarski 1997].
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Koncepcja Lean Management zakłada:
elastyczność struktury organizacyjnej,
ciągłe udoskonalanie organizacji poprzez liczne szkolenia kadry
i pracowników,
•
wyodrębnienie małych jednostek organizacyjnych, zespołów pracujących
nad określonym zadaniem,
•
podział odpowiedzialności w przedsiębiorstwie.
Restrukturyzacja według koncepcji Lean Management to także zmiany
w sposobie myślenia pracowników i kadry zarządzającej. Postulowana jest
praca zespołowa, wspólne podejmowanie decyzji, pełne zaangażowanie
w pracę oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Priorytetem
w zarządzaniu jest informacja i bezpośredni dostęp do niej dla wszystkich
pracowników.
Postępowanie zgodne z koncepcją Lean Management opiera się na pięciu
podstawowych zasadach [Czerska 2002]:
• wartość wyrobu jest określana oczami klienta,
• należy zidentyfikować łańcuch wartości; wyeliminować odpady
i zmienność,
• należy stworzyć wartościowy przepływ ciągniony przez klienta,
• trzeba zaangażować, zorientować i rozszerzyć prawa pracowników,
• należy ciągle usprawniać pracę w organizacji.
Lean Management wymaga przede wszystkim zrozumienia potrzeb klienta
i zidentyfikowania tego, co dla niego stanowi wartość w produkcie.
Usatysfakcjonowanie klienta wymaga eliminacji lub przynajmniej redukcji
czynności zbędnych w łańcuchu wartości, za które klient nie zamierza płacić.
Duży nacisk w Lean Management jest kładziony na kształtowanie
długotrwałych i bezpośrednich kontaktów z dostawcami oraz odbiorcami
[Nalepka 1998].
Outsourcing (z ang. outside resource – zewnętrzne źródło) to praktyka
polegająca na przeniesieniu części zadań wykonywanych przez własnych
pracowników przedsiębiorstwa na zewnętrznych kontrahentów. Zwykle
dotyczy on zadań pomocniczych, niezwiązanych bezpośrednio z uzyskiwaniem
dochodu. Zastosowanie tej koncepcji zarządzania łączy się z nowym
spojrzeniem na funkcję zaopatrzenia, a także na działalność usługową [Bosiacki
i wsp. 2008].
Outsourcing znajduje obecnie szerokie zastosowanie; dotyczy takich
elementów działalności jak księgowość, usługi informatyczne, system
rezerwacji, konserwacja urządzeń, telekomunikacja, usługi transportowe,
sprzątanie, usługi pralnicze oraz ogrodnicze. Jest on bez wątpienia skutecznym
sposobem zmniejszania kosztów stałych w przedsiębiorstwie, zwłaszcza
•
•
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usługowym. Umożliwia również płynne dostosowanie się do warunków
sezonowych (np. popytu) i lepsze wykorzystanie potencjału czasu, który ma do
swojej dyspozycji przedsiębiorstwo [Trocki 2001].
Termin outsourcing należy rozumieć w odniesieniu zarówno do
podwykonawców stanowiących inne przedsiębiorstwa, jak i do osób fizycznych
(w ramach zmniejszania poziomu stałego zatrudnienia). Dzięki jego
wykorzystaniu proporcja kosztów zmiennych w stosunku do wszystkich
obciążeń przedsiębiorstw wzrosła średnio z 60 do 80 proc. Outsourcing
spowodował też ogólny wzrost specjalizacji w różnych sektorach gospodarki i
ich powrót do tradycyjnych zawodów, które stały u podstaw ich misji w chwili
rozpoczynania przez nie działalności [Muszyński 2006].
Koncepcja Time Based Management (TBM) - w języku polskim pojęcie
to tłumaczone jest jako zarządzanie czasem - jest koncepcją zarządzania
podkreślającą strategiczne znaczenie czasu w tworzeniu i realizacji wartości
dodanej, co umożliwia jej zaoferowanie w odpowiednim czasie, a także lepszy
i szybszy rozwój nowych produktów i wprowadzanie ich na rynek
[Matwiejczuk 2006]. Zarządzanie czasem jest to świadome kształtowanie
czasowych wymiarów procesu tworzenia wartości, jak również
rozbudowywanie zdolności pozwalających przedsiębiorstwu lepiej i szybciej
w odniesieniu do konkurentów rozwijać nowe produkty i wprowadzać je na
rynek [Blaik 2001].
Koncepcja TBM, opracowana przez bostońską grupę konsultingową,
opiera się na następujących założeniach [Zimniewicz, 1999]:
•
orientacja na czynnik czasu,
•
orientacja na skok ilościowy (sukces można osiągnąć dzięki
przedsięwzięciom na dużą skalę),
•
orientacja na procesy (umożliwia optymalizację procesów i ustalenie
miejsc krzyżowania się procesów z funkcjami),
•
orientacja na wartości (eliminacja lub redukcja konfliktów w miejscach
przecinania się konfliktów z funkcjami; pozwala na likwidację tych
działań, które nie tworzą wartości),
•
orientacja na zespół (przy jego pomocy następuje rozwiązanie konfliktów
w miejscach krzyżowania się procesów z funkcjami).
Wykorzystanie Time Based Management w przedsiębiorstwie może
spowodować między innymi [Matwiejczuk 2006]:
•
rozwój nowych procesów i produktów,
•
przeprojektowanie procesów realizowanych przed dane przedsiębiorstwo,
•
dotrzymanie terminów realizacji zamówień klientów,
•
skrócenie realizacji procesów,
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wzrost udziału przedsiębiorstwa w rynku,
zwiększenie przychodów ze sprzedaży,
efektywniejszą realizację wartości dodanej dla przedsiębiorstwa.
TBM jest istotnym czynnikiem dla każdego przedsiębiorstwa, która dzięki
umiejętności odpowiednio szybkiego wychodzenia naprzeciw potrzebom
klientów może zyskać sobie ich zaufanie, a co za tym podąża zwiększyć swoje
zyski. Dzieje się tak, ponieważ przewaga nad konkurentami jest spowodowana
szybkością wprowadzenia produktu na rynek, co stanowi reakcję na powstające
potrzeby klientów i pozwala na dotarcie do ich najbardziej pożądanej grupy.
Nie są to jednak jedyne zalety TBM, pozwala bowiem m.in. na skrócenie czasu
pracy, co może prowadzić do zmniejszenia kosztów [Tul-Krzyszczuk,
Świątkowska 2009].
•
•
•

PYTANIA I ZADANIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jakie są założenia systemowej teorii organizacji? Jakie są cechy
organizacji w ujęciu systemowym?
Zdefiniuj zarządzanie przez cele. Jakie są założenia zarządzania przez
cele? Kto opracowuje ogólne i szczegółowe cele w organizacji
zarządzanej przez cele?
Scharakteryzuj zarządzanie jakością totalną. Jakie są kolejne etapy
wdrażania TQM w przedsiębiorstwie?
Czym się charakteryzuje filozofia reengineeringu? Jakie są czynniki,
składające się na sukces reengineeringu? Jakie efekty uzyskano
dotychczas, stosując reengineering?
Co to jest benchmarking? Jakie są kolejne etapy benchmarkingu?
W jakich organizacjach benchmarking jest niezbędny?
Na czym polega istota koncepcji franchisingu? W jakich
przedsiębiorstwach stosuje się go najczęściej?
Scharakteryzuj koncepcję Lean Management. Na czym polega
postępowanie zgodne z tą koncepcją?
Na jakich zasadach opiera się outsourcing? Jakie są zalety jego
stosowania?
Scharakteryzuj koncepcję Time Based Management. Na jakich
założeniach się ona opiera?
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ĆWICZENIE 4. Formy organizacyjno-prawne
współczesnych przedsiębiorstw
SŁOWA KLUCZOWE

Przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, rodzaje
przedsiębiorstw, klasyfikacje, charakterystyka form organizacyjno-prawnych
przedsiębiorstw.

Działalność gospodarcza
Przedsiębiorstwa są podstawową formą organizacyjną w każdej gospodarce
narodowej. Różnią się między sobą pod względem form własności oraz
prawno-organizacyjnych zasad funkcjonowania, a także skalą produkcji
i zasięgiem działania. Jedną z cech nowoczesnej gospodarki rynkowej jest nie
tylko różnorodność, ale także mnogość podmiotów gospodarczych, dążących
do wyróżnienia się i zdobycia najlepszej pozycji na rynku. W Polsce proces
rynkowej transformacji gospodarki łączył się zarówno z prywatyzacją
przedsiębiorstw państwowych, jak i z rozwojem prywatnej przedsiębiorczości.
Ramy formalne dla funkcjonujących w obecnym systemie ekonomicznym
podmiotów gospodarczych, czyli jednostek organizacyjnych prowadzących
działalność gospodarczą, stanowi ustawa z dnia 2 VII 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej (DzU nr 173, poz. 1807). Zgodnie z powyższą
ustawą „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze
złóż, a także działalność zarobkowa, wykonywana osobiście w sposób
zorganizowany i ciągły”.
Cytowana ustawa objaśnia również termin przedsiębiorca. Przedsiębiorcą
jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także
wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych
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i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem
turystów.
Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce jest
wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych
przepisami prawa. Ustawa zawiera zapis, iż przedsiębiorca wykonuje działalność
gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa
Aktualnie obowiązujące regulacje prawne pozwalają wyodrębnić
następujące formy organizacyjno-prawne jednostek, których podstawowym
celem jest prowadzenie działalności gospodarczej:
1) przedsiębiorstwo indywidualne, stanowiące własność osoby fizycznej;
3) spółka jawna;
4) spółka partnerska;
5) spółka komandytowa;
6) spółka komandytowo-akcyjna;
7) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
8) spółka akcyjna;
9) przedsiębiorstwo państwowe;
10) spółdzielnia;
Działalność gospodarczą mogą również prowadzić takie podmioty, jak:
fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne (o ile statuty
tych podmiotów zawierają zapisy o prowadzeniu działalności gospodarczej).
Jednak dla tych podmiotów działalność gospodarcza jest działalnością uboczną,
mającą na celu pozyskanie środków na prowadzenie podstawowej działalności
statutowej. Wymienione tu podmioty funkcjonują na podstawie odrębnych
przepisów (ustawa o fundacjach, stowarzyszeniach, związkach zawodowych,
partiach politycznych itp.), co oznacza, że przepisy te mniej lub bardziej
szczegółowo określają ich organizację, system zarządzania i nadzoru.

Klasyfikacje przedsiębiorstw
Wymienione powyżej rodzaje przedsiębiorstwa mogą być grupowane według
szczegółowych kryteriów.
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Biorąc pod uwagę kryteria prawne, wyodrębniane są przedsiębiorstwa
mające status osób fizycznych (tj. prywatnych) i osób prawnych (tj. spółki i inne
podmioty).
Kryterium własnościowe pozwala na wyróżnienie przedsiębiorstw
państwowych, spółdzielczych, komunalnych (przedsiębiorstwa państwowe
przekazane samorządom terytorialnym), prywatnych i mieszanych.
Ze względu na formę organizacyjną można dokonać podziału
przedsiębiorstw na: państwowe, spółdzielcze, spółki oraz przedsiębiorstwa
indywidualnych osób fizycznych.
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej to kryterium wyodrębnienia
przedsiębiorstwa przemysłowego, handlowego, transportowego, budowlanego itp.
Uwzględniając wielkość podmiotów gospodarczych, wyróżnia się
przedsiębiorstwa małe i średnie, a także mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające
mniej niż 10 pracowników i osiągające obrót netto nieprzekraczający
2 milionów euro. Kryteria zaliczania przedsiębiorstw do określonej grupy są
określone ustawowo. Według obowiązującej Ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej za małe przedsiębiorstwo uważa się te, w którym w poprzednim
roku obrotowym:
• średnioroczne zatrudnienie było mniejsze niż 50 pracowników;
• przychody netto nie przekraczały równowartości 10 milionów euro
w przeliczeniu na złote lub suma aktywów bilansu (majątku) na koniec
poprzedniego roku nie przekroczyła równowartości 10 milionów euro
w przeliczeniu na złote.
Za średnie przedsiębiorstwo uważa się natomiast te, w których w poprzednim
roku obrotowym:
• średnioroczne zatrudnienie było mniejsze niż 250 pracowników;
• przychody netto nie przekraczały równowartości 50 milionów euro
w przeliczeniu na złote lub suma aktywów bilansu (majątku) na koniec
poprzedniego roku nie przekroczyła równowartości 43 milionów euro
w przeliczeniu na złote.
Przedsiębiorstwa przekraczające warunki zaliczania do przedsiębiorstw
średnich należą do przedsiębiorstw dużych.
W literaturze przedmiotu wiele miejsca zajmuje klasyfikacja małych
przedsiębiorstw [por. Piasecki (red.) 1999].
Stopa wzrostu oraz stopień zróżnicowania produktów i odbiorców jest
podstawą podziału małych przedsiębiorstw na sztywne i dostosowawcze.
Oczekiwania i postawy właścicieli prowadzą do wyodrębnienia
przedsiębiorstw:
• substytucji dochodów;
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• przedsiębiorczych.
O ile celem pierwszej grupy przedsiębiorstw jest osiąganie dochodów na
pokrycie bieżących potrzeb właścicieli, o tyle druga grupa nastawiona jest na
rozwój i przekształcenie w przyszłości w dużą organizację.
Wyodrębnia się także przedsiębiorstwa:
• rosnące – tj. związane z nowym rynkiem, który wymaga, aby
przedsiębiorstwo „rosło”, gdyż wzrost staje się dla niej jedyną
możliwością „przeżycia” na danym rynku;
• stabilne – tzn. usytuowane w spokojnej niszy, gdzie „korzyści skali”
nie odgrywają istotnej roli, a możliwości zwiększenia sprzedaży na
danym rynku są ograniczone.
Kierując się długością cyklu życia jednostki, wyszczególnia się:
• przedsiębiorstwa martwo urodzone;
• przedsiębiorstwa – meteory.
Przedsiębiorstwa martwo urodzone są podmiotami, które najczęściej nie
osiągają fazy „dojrzałości” w rozwoju swojego produktu, wobec czego nie są
zdolne do uzyskiwania wysokich dochodów.
Przedsiębiorstwa – meteory opierają się najczęściej na innowacjach
produktowych i zakładane są przez energicznych przedsiębiorców. Rosną bardzo
szybko, najczęściej nie mają jednak właściwie wykształconych struktur
administracyjnych i zarządzających o dobrze określonych kompetencjach,
wobec czego upadają, nie osiągając często fazy „dojrzałości”.
Na klasyfikację przedsiębiorstw można także spojrzeć z punktu widzenia
procesów założycielskich i wyróżnić je w następujący sposób [Vesper 1980,
cyt. za: Piasecki (red.) 1999]:
1. Przedsięwzięcia zastępujące pracę polegają na utworzeniu własnego
podmiotu jako ucieczki od bezrobocia i są podejmowane przez osoby, które
są zagrożone utratą pracy albo już ją straciły, albo nie mogą jej otrzymać.
2. Przedsięwzięcie stylu życia. Pewni przedsiębiorcy rozmyślnie porzucają
dotychczasowe zajęcie dla danego przedsięwzięcia, nie oczekując nawet
wyższych dochodów, lecz jedynie niezależności i satysfakcji z pracy.
Przedsięwzięcia te powstają dzięki:
• brakowi konkurencji (np. niszy rynkowej niedostrzeżonej wcześniej
lub zbyt małej, aby stała się atrakcyjna dla innych);
• istnieniu barier wejścia (np. praw patentowych będących własnością
danego przedsiębiorcy, wymogów kwalifikacyjnych, pozwalających
osiągać wysokie dochody przy relatywnie niskiej skali działania itd.).
3. Wysokodochodowe, stabilne małe przedsięwzięcia.
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4. Szybko rosnące przedsięwzięcia, które są usytuowane podobnie jak
przedsięwzięcia wysokodochodowe, z tym że związane są z dużym lub
rosnącym rynkiem umożliwiającym ich gwałtowny rozwój.

Ogólna charakterystyka form prawnych przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo indywidualne
Indywidualny przedsiębiorca prowadzi działalność we własnym imieniu
i na własny rachunek. Sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa jest sprawą
właściciela. Ponosi on jednak pełną odpowiedzialność całym swoim majątkiem
osobistym za te zobowiązania, które zaciąga jako przedsiębiorca. Zatem każdy
wierzyciel przedsiębiorcy może żądać zaspokojenia swoich należności z całego
jego majątku, w tym także ze składników przedsiębiorstwa. Warto dodać, iż
reguły te mają również odpowiednie odniesienia do osób fizycznych
pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej. Powyższe
uwarunkowania cywilnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej
powinny być rozważane i uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o wyborze
tej formy przedsiębiorczości.
Spółki
Kolejne formy prawne przedsiębiorstw stanowią spółki. Spółka jest formą
prawną współdziałania jednej, dwóch lub więcej osób (prawnych lub
fizycznych), przy czym wyjątek stanowi tu spółka kapitałowa, której wszystkie
udziały (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) albo akcje (spółka akcyjna)
mogą należeć do jednego wspólnika albo akcjonariusza.
Spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z
ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna są spółkami handlowymi.
Zasady ich tworzenia, organizację, funkcjonowanie, łączenie, podział i
przekształcenie reguluje Kodeks spółek handlowych (KSH). Obecnie
obowiązujący KSH, zapewniający harmonizację polskiego prawa z prawem
unijnym, a będący nowelizacją dotychczasowego Kodeksu handlowego (KH),
wszedł w życie 1 I 2001 roku na mocy Ustawy z dnia 15 IX 2000 roku (DzU nr
94, poz. 1037). Kodeks spółek handlowych nie obejmuje przepisami spółek
cywilnych; podstawy prawa do ich tworzenia i funkcjonowania znajdują się w
Kodeksie cywilnym.
Wyszczególnione w KSH spółki handlowe podlegają różnym klasyfikacjom.
Wyróżnia się:
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1) spółki osobowe, zalicza się do nich: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę
komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną;
2) spółki kapitałowe, które tworzą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
i spółki akcyjne.
Graficzną ilustrację klasyfikacji spółek przedstawiono na rysunku 4.1.
Spółki osobowe występują pod własną firmą. Mogą nabywać prawa
posiadania nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania wobec
osób trzecich, pozywać i być pozywane do sądu.

Spółki
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(podstawa
kodeks cywilny)

Spółka
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Spółki
osobowe
(osoby
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Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Spółka
akcyjna

Źródło: opracowanie własne.
Rysunek 4.1. Szczegółowa klasyfikacja spółek

Krótka charakterystyka spółek osobowych przedstawia się następująco:
Spółka jawna – „Sp.j.” (KSH art. 22–85). Każdy wspólnik odpowiada za
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie
z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (tzw. subsydiarna odpowiedzialność).
Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
Należy tu uwzględnić: nazwę firmy i siedzibę spółki, określenie wkładów
wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności
spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Zgłoszenie do sądu
rejestracyjnego powinno zawierać nazwiska osób, które są upoważnione do
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reprezentowania spółki. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia
spółki do rejestru. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako
wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Każdy wspólnik ma
prawo do reprezentowania spółki i równego udziału w zyskach, w stratach zaś
uczestniczy w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.
Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru na wniosek
wszystkich wspólników.
Spółka partnerska – „Sp.p.” (KSH art. 86–101) – utworzona jest przez
wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami
w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania
wolnego zawodu: adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, doradcy
podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarza,
pielęgniarki, notariusza, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy
majątkowego i tłumacza przysięgłego. Umowa spółki zawarta w formie aktu
notarialnego powinna zawierać:
• określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach
spółki;
• przedmiot działalności spółki;
• nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną
odpowiedzialność za zobowiązania spółki;
• firmę i siedzibę spółki;
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
• określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.
Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć
dokumenty potwierdzające uprawnienie każdego partnera do wykonywania
wolnego zawodu. Partner w spółce nie ponosi odpowiedzialności za
zobowiązanie spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych
partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki
będące następstwem działań lub zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę
na podstawie umowy o pracę, które podlegały kierownictwu innego partnera
przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Każdy
partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Umowa spółki może
przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się
zarządowi.
Rozwiązanie spółki powodują:
• przyczyny przewidziane w umowie spółki;
• jednomyślna uchwała wszystkich partnerów;
• ogłoszenie upadłości spółki;
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• utrata prawa do wykonywania wolnego zawodu;
• prawomocne orzeczenie sądu.
Spółka komandytowa – „Sp.K.” (KSH art. 102–124) – ma na celu
prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za
zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik,
zwany
komplementariuszem.
Pozostali
wspólnicy
nazywani
są
komandytariuszami. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości
wniesionego wkładu.
Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i zawierać:
• firmę i siedzibę spółki;
• przedmiot działalności spółki;
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
• oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
• oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza
wobec wierzycieli do wysokości tzw. sumy komandytowej;
• nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu
rzeczywiście wniesionego do spółki.
Spółka komandytowo-akcyjna – „S.K.A.” (KSH art. 125–150). Spółka ta
jest nowym, dotychczas nieznanym w prawie polskim typem spółki. Jest formą
mieszaną, w której zawarte są elementy zarówno spółki komandytowej, jak
i akcyjnej. Może stanowić sposób dokapitalizowania (przez emisję akcji)
przedsiębiorstwa (najczęściej rodzinnego) o ugruntowanej pozycji na rynku,
bez żadnego ryzyka wrogiego jego przejęcia. Przepisy KSH zapewniają bowiem
decydujący wpływ na prowadzenie spraw spółki komplementariuszom
(właścicielom przedsiębiorstwa). Spółka komandytowo-akcyjna jako jedyna ze
spółek osobowych obowiązana jest do posiadania kapitału zakładowego
w ustawowo określonej, minimalnej wysokości 50 000 zł, którego pokrywanie,
podwyższanie, obniżanie następuje według zasad obowiązujących w spółce
akcyjnej. Podstawą spółki jest statut, który powinien zawierać:
• firmę i siedzibę spółki;
• przedmiot działalności spółki;
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
• oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza
oraz ich wartość;
• wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość
nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy
na okaziciela;
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•

liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia,
jeżeli mogą być wprowadzone akcje różnych rodzajów;
• nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich
siedziby i adresy;
• organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej.
Spółka w przypadku przekroczenia liczby 25 akcjonariuszy musi mieć radę
nadzorczą.
Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółki osobowe nie są uznawane
za osoby prawne. Oznacza to w praktyce, że opodatkowaniu podatkiem
dochodowym podlegają tylko wspólnicy, a nie cały podmiot. Poza tym spółki
osobowe są zarządzane przez samych wspólników, podczas gdy osoba prawna
musi powołać zarząd i radę nadzorczą. Rangę osoby prawnej mają natomiast
spółki kapitałowe.
Spółki kapitałowe mogą występować w postaci spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, rejestrowanych jako spółki z o.o., bądź też jako spółki
akcyjne, występujące pod symbolem SA. Spółki te powstają w wyniku połączenia
kapitałów pochodzących z różnych źródeł. Spółki z o.o. dotyczą z reguły
przedsiębiorczości na małą skalę, natomiast spółki SA organizowane są w
działalności gospodarczej na dużą skalę. Mimo iż liczba zarejestrowanych
spółek akcyjnych może być stosunkowo niewielka, odgrywają one w każdej
rozwiniętej gospodarce najważniejszą rolę.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Sp. z o.o.” (KSH art.
151–300) – może być utworzona przez jedną lub więcej osób. Kapitał zakładowy
spółki powinien wynosić co najmniej 5 tys. zł, a wartość nominalna udziału nie
niższa niż 50 zł. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego
i określać:
• firmę i siedzibę spółki;
• przedmiot działalności spółki;
• wysokość kapitału zakładowego;
• czy wspólnik może mięć więcej niż jeden udział;
• liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych
wspólników;
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Do powstania spółki wymaga się:
•
•
•
•

zawarcia umowy spółki;
wniesienia przez wspólników wkładów;
powołania zarządu;
ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej;
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•

wpisu do rejestru.

Liczba członków rady i zarządu jest uzależniona od ogólnej liczby
udziałowców. W małych spółkach z o.o. możliwa jest 2–3-osobowa rada i jeden
prezes zarządu z ewentualnym zastępcą.
Wszyscy udziałowcy odpowiadają wobec wierzycieli tylko do wysokości
wniesionych wkładów. Osiągnięty zysk spółki jest dzielony proporcjonalnie do
wniesionych udziałów. Udziały nie są przedmiotem swobodnego obrotu. Mogą
one być odstąpione innym osobom tylko za zgodą wszystkich pozostałych
wspólników.
Spółka akcyjna – „SA” (KSH art. 301–490) – jest rozpowszechnią formą
organizacji wielkich przedsiębiorstw we współczesnym świecie. Warunkiem
powstania spółki akcyjnej jest posiadanie określonego statutem kapitału
założycielskiego (obecnie 100 tys. zł), który umożliwia wypuszczenie
określonej liczby akcji o ustalonych statutowo wartościach nominalnych.
Sprzedaż tych akcji na rynku kapitałowym prowadzi do znacznego powiększenia
sumy kapitału założycielskiego. Stwarza to możliwość prowadzenia działalności
inwestycyjnej i eksploatacyjnej na znacznie szerzą skalę w porównaniu z
możliwościami finansowymi jakiejkolwiek innej formy spółek.
Nabywcy akcji nazywają się akcjonariuszami. Uzyskują oni prawo do
udziału w walnym zgromadzeniu, wybierania władz spółki, decydowania
o podziale zysku oraz uczestnictwa w zyskach spółki w postaci dywidendy.
Prawo głosu kształtuje się proporcjonalnie do posiadanych akcji. W spółce
akcyjnej występują dwie kategorie akcji: uprzywilejowane (imienne) i zwykłe.
Przywileje wynikające z posiadania akcji imiennych są wyraźnie
sformułowane w statucie spółki akcyjnej. Statut może gwarantować stały udział
w zyskach niezależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Posiadacz akcji
uprzywilejowanej może dysponować dwoma głosami, co zapewnia mu większy
wpływ na decyzje podejmowane na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Uzyskuje on także pierwszeństwo w podziale majątku w przypadku likwidacji
spółki.
Akcje zwykłe uprawniają posiadacza do udziału w zyskach, jakie pozostają
po uregulowaniu wszystkich zobowiązań spółki, tzn. po opłaceniu podatków,
procentów od emitowanych obligacji, dywidend od akcji uprzywilejowanych
oraz potrąceniu zysków nierozdzielnych, przeznaczonych na dalszy rozwój
spółki.
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Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, co oznacza, że akcjonariusze
odpowiadają za zobowiązania do wysokości swoich akcji, a nie całym
majątkiem, jak w przypadku spółek osobowych.
W spółkach akcyjnych następuje oddzielenie zarządzania od własności.
Współwłaściciele spółki (akcjonariusze) na ogół nie zarządzają
przedsiębiorstwem, lecz zatrudniają na kierowanych stanowiskach
specjalistów. Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu wybierają spośród siebie
radę nadzorczą, która z kolei powołuje i kontroluje działalność zarządu
odpowiedzialnego za operatywne kierowanie spółką.
Wszystkie spółki akcyjne są zobowiązane do informowania swoich
akcjonariuszy o swoim aktualnym stanie. Do publicznej wiadomości jest
podawany bilans spółki, rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem
zarządu. Każdy z akcjonariuszy ma pełne prawo do indywidualnej kontroli
rachunkowości spółki.
Spółki akcyjne są podstawą, zwłaszcza na współczesnych realiach
rynkowych, do tworzenia dalszych form organizacyjnych o bardzo silnych,
produkcyjno-kapitałowych
(koncerny)
lub
wyłącznie
kapitałowych
powiązaniach (holdingi). Na uwagę zasługują korporacje, zwłaszcza
transnarodowe, które są najpotężniejszymi przedsiębiorstwami we
współczesnym świecie.
Samodzielnie podejmują decyzje: co, kiedy, ile i jak produkować. W każdym
przedsiębiorstwie państwowym istnieje rada pracownicza wyłoniona w
demokratycznych
wyborach
samorządowych
spośród
wszystkich
pracowników. Jest ona organem opiniującym i kontrolującym działalność
gospodarczą przedsiębiorstwa, a także działalność społeczną związaną
z zatrudnieniem i warunkami bytu załogi. Ma ona istotny wpływ na kierunki
i efektywność
wykorzystania
wszystkich
czynników
produkcji
w przedsiębiorstwie.
Samofinansowanie powinno oznaczać, że przedsiębiorstwo pokrywa
wszystkie swoje wydatki z przychodów pochodzących ze sprzedanej produkcji
dóbr lub usług. Znaczna jednak część przedsiębiorstw państwowych w Polsce
nie osiąga obecnie wystarczających dochodów ze sprzedaży produkcji i jest
dotowana z budżetu centralnego. Należą do tej grupy takie przedsiębiorstwa,
jak: kopalnie, huty, elektrownie, fabryki broni, kolej, transport wodny. Zakłada
się, iż w miarę rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce liczba przedsiębiorstw
państwowych będzie się zmniejszała, gdyż pewna ich część zostanie w różnych
formach sprywatyzowana lub zlikwidowana.
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Spółdzielnie są dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób
o zmiennym składzie osobowym oraz zmiennym funduszu udziałowym. W
interesie swoich członków spółdzielnie prowadzą wspólną działalność
gospodarczą.
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków i w razie jej
rozwiązania pozostały majątek jest dzielony między członków. W odróżnieniu
od spółek kapitałowych każdy członek przy podejmowaniu uchwały lub wyborze
zarządu i rady nadzorczej dysponuje wyłącznie tylko jednym głosem.
Przedsiębiorstwa komunalne są własnością samorządu terytorialnego. Ich
zadaniem jest realizacja lokalnych potrzeb społeczności w dziedzinie utrzymania
dróg, zaopatrzenia w energię i wodę, oczyszczania ścieków komunalnych,
lokalnego transportu zbiorowego itp. Organem założycielskim przedsiębiorstw
komunalnych są gminy.
Przedsiębiorstwa wirtualne. Nowym zjawiskiem w świecie organizacji
jest przedsiębiorstwo wirtualne. Współczesny przedsiębiorca przestaje być
przedsiębiorcą lokalnym w tradycyjnym znaczeniu. Coraz więcej
przedsiębiorców korzysta z nowoczesnych środków łączności (komputery,
Internet). Za ich pośrednictwem poszukują rynków zaopatrzenia i rynków
zbytu, które geograficznie mogą być bardzo odległe. W ten sposób działają na
coraz większym terytorium, zwiększając szanse swego rozwoju. Jak podkreśla
się w literaturze przedmiotu [por. Nasiłowski 2002 oraz Grudzewski i Hejduk
2002], nadchodząca era globalnego społeczeństwa informacyjnego będzie coraz
bardziej wymuszać zmiany w nowoczesnym podejściu do problematyki
przedsiębiorczości i to nie tyko w wielkich, ale także w małych
przedsiębiorstwach. Właśnie dzięki Internetowi nawet małe podmioty, otwarte
na wszelkie nowatorskie rozwiązania, będą w stanie skutecznie stawić czoło
potentatom rynkowym w danej branży.
ZADANIE PRAKTYCZNE

W Roczniku Statystycznym sprawdź liczbę podmiotów gospodarczych
działających w Polsce w ostatnich 5 latach. Przedstaw dynamikę zmian liczby
podmiotów oraz scharakteryzuj ich strukturę.
PYTANIA I ZADANIA

1. Scharakteryzuj zmiany w polskiej gospodarce umożliwiające rozwój
prywatnej przedsiębiorczości.
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2. Przedstaw podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Wymień i scharakteryzuj podstawowe typy przedsiębiorstw.
4. Podaj różnice między spółką jawną, spółką partnerską i spółką komandytową.
5.. Jakie są cechy wspólne i jakie są różnice między spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością a spółką akcyjną?
6. Co to jest akcja i czym się różni akcja uprzywilejowana od akcji zwykłej?
7. Jak oceniasz rozwój jednoosobowych przedsiębiorstw w Polsce?
8. Co to jest przedsiębiorczość wirtualna?
9. Jaką formę prawną wybrałbyś/wybrałabyś dla prowadzenia niewielkiego
przedsięwzięcia gospodarczego? Uzasadnij swój wybór.
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ĆWICZENIE 5. Działalność gospodarcza w aspekcie
procesu planowania
SŁOWA KLUCZOWE

Planowanie, proces planowania, rodzaje planów, wymiary procesu
planowania, planowanie w rozwoju przedsiębiorstwa, praktyczne aspekty
planowania działalności gospodarczej, biznesplan.

Wprowadzenie
Planowanie ma miejsce przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
a także jest stałym elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Bez
planowania nie ma dobrego organizowania, zarządzania zasobami ludzkimi
i kontroli. Jest procesem polegającym na świadomym ustalaniu kierunków
działalności oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach, faktach i dobrze
przemyślanych ocenach. Robbins i DeCenzo (2005) wskazują, iż współcześni
menedżerowie powinni zajmować się planowaniem z kilku powodów,
z których cztery są najważniejsze: planowanie wytycza kierunki działania,
ogranicza skutki zmian, minimalizuje marnotrawstwo i dublowanie wysiłków
oraz wyznacza standardy ułatwiające kontrolę (rys. 5.1).

Proces planowania
Planowanie służy podejmowaniu decyzji. Na ogólny model podejmowania
decyzji, a więc także na proces planowania, składają się następujące etapy:
• ustalanie celów;
• identyfikacja problemów;
• poszukiwanie alternatywnych rozwiązań;
• ocenianie konsekwencji;
• dokonanie wyboru;
• wdrażanie planu;
• kontrola realizacji [Klasik (red.) 1993].
Proces planowania jest w swej istocie ciągiem stawianych pytań
i udzielanych odpowiedzi. Za trzy podstawowe pytania, na które należy
udzielić odpowiedzi w procesie planowania, uważa się następujące:
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• Dokąd zmierzasz?
• W jakim środowisku i otoczeniu się znajdujesz?
• Jak się dostaniesz tam, dokąd zmierzasz? [Gud 1980, ].
W pytaniu pierwszym zawiera się dążenie do określenia misji organizacji
oraz naczelnych celów jej działania. Pytanie drugie wiąże się z potrzebą zbadania
wewnętrznych warunków organizacji, czyli uzyskania informacji o siłach
i słabościach przedsiębiorstwa. Wymagane jest także określenie potencjalnych
szans i zagrożeń stwarzanych przez czynniki oraz trendy wypływające
z otoczenia przedsiębiorstwa. Natomiast pytanie trzecie obejmuje opracowanie
alternatywnych rozwiązań dla opracowywanego planu. Następnym zadaniem
jest tworzenie planów „na wszelki wypadek”, przydatnych w razie zajścia
zdarzeń, które zgodnie z dzisiejszą oceną raczej nie powinny zaistnieć.
Z ostatnim pytaniem wiąże się konieczność opracowania planów
operacyjnych, przygotowanie procedur kontroli realizacji planu oraz sposobów
i harmonogramów wdrażania rozwiązań planistycznych.

Ustanowienia
standardów
ułatwiających
kontrolę

Minimalizow
ania
marnotrawst
wa
i dublowania
czynności

Wytyczenia
kierunków
działania
Menedżero
wie planują
w celu:

Ograniczenia
wpływów
zmian

Źródło: S. Robbins, D. DeCenzo (2005): Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa; s. 145.
Rysunek 5.1. Powody planowania
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Rodzaje planów
Nie istnieje jednoznaczna klasyfikacja planów. W praktyce stosuje się
wiele kryteriów, które stwarzają możliwości różnorodnego ujmowania planów
(tab. 5.1).
Tabela 5.1. Rodzaje planów
Kryterium
Podmiotowe

Rodzaje planów
jednostki organizacyjnej, zakładowe, przedsiębiorstwa itd.

Przedmiotowe

branżowe, sektorowe, ogólnogospodarcze

Pole planu

wycinkowe, problemowe, kompleksowe

Charakter planu

operacyjne, taktyczne, strategiczne

Formy planu

deklaratywne, proceduralne

Horyzont czasu planowania

krótkookresowe, średniookresowe, długookresowe

Częstotliwość wykorzystania

jednorazowe oraz trwale obowiązujące

Źródło: J. Gościński (1982): Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe. PWE, Warszawa;
s. 191, oraz własne modyfikacje.

Najczęściej w opisach planów określa się ich charakter (strategiczny albo
taktyczny), ramy czasowe (długookresowe albo krótkookresowe) i częstotliwość
wykorzystywania (jednorazowa albo trwale obowiązująca).
Plany strategiczne odnoszą się do całej organizacji, ustalają nadrzędne
cele i służą do określenia jej pozycji względem środowiska. Plany te wyznaczają
kierunki działań przedsiębiorstwa zmierzających do osiągania celów. Na
niższych szczeblach organizacji służą jako podstawa planów taktycznych. Plany
taktyczne (niekiedy nazywane planami operacyjnymi) określają szczegóły
sposobów realizacji nadrzędnych zamierzeń. Plany taktyczne na ogół dotyczą
krótszych okresów, na przykład: miesięcznych, tygodniowych i dziennych,
natomiast plany strategiczne obejmują zazwyczaj dłuższe okresy, tj. 5 lub
więcej lat, a w mniejszym stopniu zajmują się szczegółami.
Należy zauważyć, iż im większa zmienność i niestabilność otoczenia
zewnętrznego przedsiębiorstwa, tym krótszy powinien być okres objęty
planem.
Rozwój przedsiębiorstwa a planowanie
Webber [1996] w kontekście czynników kreujących zapotrzebowanie na
planowanie przedsiębiorstwa (większa złożoność technologii, coraz większa
specjalizacja działań organizacji, konieczność ponoszenia większych nakładów
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inwestycyjnych,
większe
ryzyko
działalności,
rosnące
rozmiary
przedsiębiorstwa) wyodrębnił cztery podstawowe etapy (fazy) planowania,
pojawiające się wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa:
1) przedsiębiorczości;
2) luki administracyjnej;
3) luki oczekiwań;
4) strategicznego rozwoju.
W pierwszej fazie z reguły mało korzysta się z planowania.
Przedsiębiorstwa głównie odpowiadają na powstające problemy.
W drugiej fazie docenia się już planowanie jako narzędzie pomocne
w lepszej realizacji bieżących zadań. W fazie tej zaczyna rozwijać się
sformalizowane planowanie, zwłaszcza w celu zwiększenia skuteczności
codziennej kontroli.
W fazie trzeciej tworzy się plany oceniające wizje dalszego funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Należy tu zauważyć, iż w większości przedsiębiorstw rozwój
następuje wolniej, a oczekiwania kierownictwa zazwyczaj przekraczają
rzeczywistość.
W fazie czwartej menedżerowie zajmują się problemami wzrostu,
poszukując sposobów
rozszerzenia
i
dywersyfikacji
działalności
ustabilizowanego przedsiębiorstwa. Na tym etapie należy zwiększyć wysiłki
nad wprowadzeniem sformalizowanego systemu planowania, obejmującego
dłuższe okresy.
Planowanie jest generalnie procesem bardzo złożonym, który powinien być
dobrze zorganizowany. W tym względzie przedstawia się pięć podstawowych
jego wymiarów (patrz tab. 5.2).
Planowanie rozpoczęcia określonej działalności gospodarczej powinno być
poprzedzone co najmniej:
• rozpoznaniem popytu i podaży w segmencie rynku obejmującym
planowaną działalność;
• rozpoznaniem podmiotów konkurencyjnych działających w otoczeniu
przedsiębiorstwa, które planuje działalność;
• oszacowaniem ryzyka związanego z ewentualnym niepowodzeniem
przedsięwzięcia;
• sporządzeniem wstępnego biznesplanu z uwzględnieniem źródeł
pozyskania kapitału;
• zapoznaniem się z formami opodatkowania i wyborem
najkorzystniejszej z nich dla planowanej działalności;
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Tabela 5.2. Wymiary procesu planowania
Wymiar
Układ organizacyjny

Charakterystyki

Czas

Elementy

Przedmiot

Cechy charakterystyczne
Korporacja
Filie
grupy funkcjonalne
Wydziały
Departamenty
produkty projekty pomysły
Złożoność
Ogólność
Znaczenie
Wymierność
strategia lub taktyka
jawność
forma pisana lub niepisana
formalne, nieformalne
łatwość wdrożenia
racjonalność, elastyczność
Koszt
Krótkookresowe
Średniookresowe
długookresowe
stałe
Statut
ogólne zasady
Cel
Zadania
Strategia
Polityka
Programy
Budżety
Procedury
Reguły
Produkcja
badania naukowe
Rozwój
Finanse
Marketing
Zakupy
siła robocza
Wyposażenie

Źródło: A.K. Koźmiński (1975): Studia o zarządzaniu we współczesnym kapitalizmie. PWE,
Warszawa, s. 128, A.K. Koźmiński, P. Piotrowski (red.) (2013): Zarządzanie. Teoria i praktyka,
WN PWN, Warszawa, A.K. Koźmiński, D. Jemielniak (red.) 2013: Zarządzanie od
podstaw. Wolters Kluwer Polska, Warszawa oraz własna modyfikacja.
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•

zapoznaniem się z formami organizacyjnymi przedsiębiorstw
dopuszczonymi prawem i wyborem najkorzystniejszej z nich w danych
warunkach.
Kolejne kroki, które należy wykonać w związku z planowanym podjęciem
działalności gospodarczej są następujące:
1. Prowadzenie działalności przez indywidualną osobę fizyczną wymaga
uzyskania w urzędzie gminy wpisu do centralnej ewidencji działalności
gospodarczej. Prowadzenie zaś działalności w formie spółki prawa
handlowego wiąże się ze spisaniem umowy spółki oraz zarejestrowanie jej
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Niezależnie od formy organizacyjno-prawnej zarejestrowany przedsiębiorca
musi uzyskać wpis do rejestru REGON prowadzonego przez Główny
Urząd Statystyczny oraz numer identyfikacji podatkowej NIP w Urzędzie
Skarbowym – zgodnie z zasadą jednego okienka
3. Wykonanie pieczątki.
4. Założenie rachunku bankowego (wymagany dokument rejestracji
w ewidencji działalności gospodarczej lub w KRS oraz pieczątka).
6. Rejestracja w urzędzie skarbowym dla potrzeb VAT.
7. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym:
• spółki posiadające osobowość prawną są obciążone podatkiem
dochodowym w jednakowej wysokości, zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych;
• problem wyboru dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących zwykle
działalność niewielkich rozmiarów; do wyboru pozostają następujące
sposoby:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatkowa księga
przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe,
– opodatkowanie zryczałtowane (w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych lub karty podatkowej); prawo nie daje jednak
pełnej swobody wyboru, gdyż wyłącza możliwość zastosowania
niektórych form w stosunku do określonych rodzajów działalności.
Należy jednak pamiętać, że istnieje obowiązek powiadomienia urzędu
skarbowego o wybranej (dopuszczalnej) formie opodatkowania.
8. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i funduszy. Osoba rozpoczynająca
działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom:
emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu, natomiast
dobrowolnie – chorobowemu. Musi też opłacać składki na Fundusz Pracy.
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy zgłosić się w ciągu 7 dni od
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rozpoczęcia wykonywania działalności. Zgłoszenie dokonywane jest na
odpowiednich formularzach. Niektóre podmioty muszą dodatkowo
dokonywać opłat np. na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (dotyczy podmiotów zatrudniających co najmniej 25
pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).
9. Uzgodnienia z sanepidem. Inspekcja Sanitarna, w ramach swoich
uprawnień, opiniuje i wydaje decyzje co do zgodności obiektów
(w których ma być prowadzona działalność) z wymogami higienicznymi
i zdrowotnymi. Dlatego przed rozpoczęciem działalności należy uzyskać
pozytywną opinię terenowej inspekcji sanitarnej.
10. Zgłoszenie do Inspekcji Pracy. Przedsiębiorstwo zatrudniające
pracowników ma obowiązek zawiadomić na piśmie PIS w ciągu 14 dni od
rozpoczęcia działalności gospodarczej o miejscu, rodzaju i zakresie
prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników.
Przejście przez poszczególne etapy i procedury zakładania przedsiębiorstwa
otwierają drogę do urzeczywistnienia opracowanych planów. Szczególną rolę
spełnia, wymieniony już wcześniej, biznesplan, który w sposób kompleksowy
udziela odpowiedzi na pytania:
• Gdzie jesteśmy?
• Dokąd chcemy zmierzać?
• Jak chcemy tam dotrzeć?
• Jaka jest opłacalność celów, które chcemy osiągnąć?
Biznesplan ma do spełnienia dwa szczegółowe cele – zewnętrzny
i wewnętrzny. Ten pierwszy to generalnie pozyskanie partnera (partnerów)
skłonnego do udziału w finansowaniu danej idei. W szczególności chodzi
o zdobycie kredytów bankowych, funduszy agend państwowych, bądź
międzynarodowych, wspierających rozwój rodzimej przedsiębiorczości.
Biznesplan spełnia również ważne cele wewnętrzne. Ukazuje skalę zadań
stojących przed daną organizacją, jej słabe i mocne strony oraz szanse
i zagrożenia.
Biznesplan w formie pisemnej powinien być bardzo spoistym dokumentem,
w którym zawarte dane i informacje muszą być realne oraz tak podane, by
wspierały się wzajemnie. Typowy układ biznesplanu przedstawia się
następująco:
1) cele i zakres;
2) krótka historia przedsiębiorstwa (tzw. background);
3) produkt;
4) rynki, klienci, marketing;
5) kadry, personel, zarządzanie;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

proces produkcyjny;
finanse i ocena efektywności;
forma prawa przedsiębiorstwa;
czynniki ryzyka, możliwości i zagrożenia;
harmonogramy;
załączniki.
Kluczowym elementem biznesplanu jest opracowanie założeń finansowych.
Plan finansowy musi być przygotowany w podwójnym aspekcie, to jest
zdolności do generowania zysku oraz płynności (gotówki). Zysk jest
gwarantem spłaty zadłużenia, natomiast zdolność do utrzymywania
niezbędnego poziomu płynności jest podstawą do jego realizacji w dłuższym
okresie.
Zarówno cele zewnętrzne, jak i wewnętrzne, dla których opracowuje się
biznesplan, nakazują odsłonięcie wszystkich możliwych do przewidzenia sfer
ryzyka, związanego z realizacją danego przedsięwzięcia. Wyeksponowanie
expressis verbis czynników ryzyka zwiększa zaufanie potencjalnych partnerów
zewnętrznych do projektu. Dlatego też niezbędne jest, by przedstawić: możliwie
wszystkie czynniki ryzyka, odpowiednio do poszczególnych części biznesplanu,
a także niezbędne kroki, które zmierzać będą do minimalizacji ryzyka w procesie
osiągania założonych rezultatów ekonomiczno-finansowych.
Użytecznym narzędziem oceny ryzyka, a także innych elementów
związanych z danym przedsięwzięciem jest tzw. analiza SWOT, pozwalająca
ustalić silne i słabe strony przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia.
PYTANIA I ZADANIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyjaśnij znaczenie terminu planowanie.
Jakie są powody planowania w przedsiębiorstwie?
Na czym polega proces planowania?
Wymień główne rodzaje planów i scharakteryzuj występujące między nimi
różnice.
Wyjaśnij znaczenie czterech faz planowania pojawiających się wraz
z rozwojem przedsiębiorstwa.
Wymień pięć podstawowych wymiarów procesu planowania.
Przedstaw główne cele sporządzania biznesplanu.
Uważa się, że największe sukcesy w biznesie odnoszą osoby, które nad
utworzeniem własnego przedsiębiorstwa pracowały powyżej sześciu
miesięcy, a niejednokrotnie nawet rok. Na co ten czas był głównie
wykorzystany?
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9. Znamy historie sławnych dzisiaj ludzi. Mieli pomysł, kilkaset dolarów
i domowy garaż jako bazę dla swojej działalności, która z czasem stała się
ich profesją. Jakie czynniki spowodowały, że odnieśli sukces? Podaj
przykłady tych sławnych ludzi.
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ĆWICZENIE 6. Strategiczna diagnoza otoczenia
organizacji
SŁOWA KLUCZOWE

Otoczenie organizacji, otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne, otoczenie bliższe
i dalsze,
otoczenie
konkurencyjne,
analiza
otoczenia
dalszego
i konkurencyjnego.

Otoczenie – zagadnienia podstawowe
Otoczenie przedsiębiorstwa to całokształt zjawisk, procesów i instytucji
kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży i formy
działania, a także warunki rozwoju [Penc 2002]. Każda organizacja jest
podmiotem wyodrębnionym z otoczenia w sensie prawnym, ekonomicznym
oraz organizacyjnym. Otoczenie stwarza organizacji możliwości przetrwania
i szanse rozwoju. W nim tkwią również zagrożenia dla jej funkcjonowania
[Bolesta-Kukułka 2002].
Otoczeniem jest środowisko zewnętrzne przedsiębiorstwa i wszystkie
elementy, które nie wchodzą w skład systemu, ale są z nim związane, tzn.
oddziaływają na jego stan lub on oddziałuje na nie [Penc 2002]. Otoczenie
może być rozpatrywane w trzech aspektach:
• otoczenie przemysłowe – sektor, w którym działa przedsiębiorstwo,
analiza sektora umożliwia wykrycie okazji i zagrożeń;
• otoczenie konkurencyjne – wszystkie podmioty gospodarcze, które
mają
z
przedsiębiorstwem powiązania
kooperacyjne
lub
konkurencyjne: dostawcy, nabywcy, istniejący i potencjalni
konkurenci;
• otoczenie ogólne – warunki i czynniki polityczne, ekonomiczne,
prawne, ekologiczne i inne [Penc 2002].
Otoczenie organizacji składa się z otoczenia zewnętrznego (wszystko to, co
z zewnątrz organizacji może na nią wpływać) oraz otoczenia wewnętrznego
(warunki i siły wewnątrz organizacji). Otoczenie zewnętrzne obejmuje dwie
warstwy: otoczenie ogólne i celowe. Otoczenie ogólne to wymiary i siły, wśród
których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działanie.
Otoczenie ogólne ma wymiar ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy,
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prawno-polityczny i międzynarodowy. Otoczenie celowe składa się z organizacji
lub grup, które mogą wpływać na organizację i obejmuje: konkurentów,
klientów, dostawców, związki zawodowe, właścicieli i sojuszników
strategicznych. Otoczenie wewnętrzne organizacji obejmuje jej zarząd,
pracowników i jej kulturę [Gierszewska i Romanowska 2007, Griffin 2013].
Szczególnym rodzajem otoczenia jest otoczenie marketingowe, czyli
warunki i czynniki gospodarcze, które decydują o powodzeniu lub
niepowodzeniu przedsiębiorstwa na rynku. Jest to zespół osób i grup wraz ze
swoimi interesami i oczekiwaniami wobec przedsiębiorstwa [Penc 2002].
Biorąc pod uwagę stosunki przedsiębiorstwa z otoczeniem, wyróżnia się
otoczenie dalsze i bliższe (rys. 6.1).
Na otoczenie dalsze składają się następujące elementy: polityka,
gospodarka, nauka i oświata, prawo i wymiar sprawiedliwości, media,
społeczeństwo, stosunki międzynarodowe i związki gospodarcze, system
monetarny, polityka celna, ochrona środowiska, opieka społeczna. Jest to obszar
otoczenia, którego zmiany wpływają na działanie przedsiębiorstwa, ale na który
przedsiębiorstwo nie ma wpływu [Penc 2002, Obłój 2001].
Na otoczenie bliższe – nowe przedsiębiorstwa na rynku, dostawcy,
substytuty, transport, usługi, handel, konkurenci, nowe technologie, informacja
i łączność, przepisy rządowe, inwestycje zagraniczne, kooperanci, rynek pracy,
banki [Penc 2002]. Obłój [1998] wskazuje, że jest to otoczenie, które ma
wpływ na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo również może
wpływać, może je zmieniać i kształtować. Są to głównie: odbiorcy, konkurenci
i dostawcy oraz lokalna społeczność.
Model otoczenia organizacji obejmuje cztery segmenty [Bolesta-Kukułka
2013]:
• „natura” – całokształt zjawisk przyrodniczych, procesy demograficzne,
przemiany kulturowe i świadomościowe;
• „władza” – na ten segment składają się: instytucje państwowe,
właściciele przedsiębiorstw, centrale w przypadku korporacji
międzynarodowych;
• „gra” – obejmuje kontrahentów organizacji, m.in. klientów,
dostawców,
banki,
przedsiębiorstwa
usługowe,
doradcze,
ubezpieczeniowe, giełdy i innych uczestników rynku, realizujących
własne cele i interesy z wykorzystaniem innych organizacji i zasobów,
którymi one dysponują, jest to partnerska gra, korzystna dla wszystkich
jej uczestników;

63
OTOCZENIE DALSZE
–
–
–
–
–
–

polityka, gospodarka
nauka, oświata
prawo i wymiar
sprawiedliwości
opieka społeczna
ochrona środowiska
radio i telewizja

–
–
–
–
–
–

społeczeństwo
stosunki międzynarodowe
związki gospodarcze
system monetarny
polityka celna
prasa gospodarcza

OTOCZENIE BLIŻSZE
–
–
–
–
–
–
–

nowe firmy na rynku
dostawcy, substytuty
transport, usługi
giełda i akcjonariusze
handel
konkurenci
kursy walutowe

Rynek
międzynarodowy,
krajowy, lokalny

–
–
–
–
–
–
–

nowe technologie
informacje i łączność
przepisy rządowe
inwestycje zagraniczne
kooperanci
rynek pracy
banki

sprzężenie

Przedsiębiorstwo
System wewnętrzny

zwrotne
Proces zarządzania

Zarządzanie stosunkami
z otoczeniem (instrumenty integracji)

EFEKTYWNOŚĆ INTEGRACJI
– ekonomiczna
– społeczna
– strukturalna
Źródło: J. Penc (2002): Strategie zarządzania. Tom I. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
Rysunek 6.1. Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem
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•

„walka” – dotyczy konkurentów i przeciwników organizacji; celem jest
zniszczenie przeciwnika lub osłabienie jego siły.

Analiza otoczenia przedsiębiorstw – wiadomości ogólne
Celem analizy otoczenia jest poznanie szans, zagrożeń oraz wyzwań, które
czyhają w branży, w której przedsiębiorstwo prowadzi (lub planuje prowadzić)
swoją działalność. Analiza otoczenia obejmuje analizę środowiska, sektora
przemysłowego oraz grupy strategicznej. Analiza środowiska ma za zadanie
pokazać, które zjawiska, trendy oraz czynniki mogą mieć istotny wpływ na
działanie organizacji [Obłój 2001].
Wśród metod analizy otoczenia dalszego, czyli makrootoczenia wyróżnić
należy:
•
metody scenariuszowe – polegające na określeniu i prognozowaniu
zdarzeń, których wystąpienie w określony sposób wpłynie na działanie
przedsiębiorstwa; wyróżnia się cztery warianty scenariuszy:
- scenariusze możliwych zdarzeń – celem jest stworzenie listy ważnych
wydarzeń dla przedsiębiorstwa, które mogą się wydarzyć
w przyszłości;
- scenariusze symulacyjne – odnoszą się oceny strategicznych decyzji
przedsiębiorstwa w zależności od wpływu otoczenia;
- scenariusze stanów otoczenia – ocenie podlega potencjalna siła wpływu
poszczególnych elementów otoczenia na przedsiębiorstwo
i prawdopodobieństwo ich wystąpienia;
- scenariusze procesów w otoczeniu – dotyczą najważniejszych procesów
mających wpływ na przedsiębiorstwo
•
ekstrapolacja trendu – odnosząca się do prognozowania zjawisk
w otoczeniu na podstawie historii przy przyjęciu założenia, że dane
zjawisko będzie w przyszłości zmieniało się podobnie jak dotychczas;
stosowana jest w przedsiębiorstwach charakteryzujących się niską
dynamiką rozwoju, będących w stabilnym otoczeniu
•
ocena ekspercka – wskazująca na logiczną analizę problemu, zebranie
skwantyfikowanych opinii ekspertów w postaci ocena oraz ich formalnym
opracowaniu;
•
metoda delficka – opierająca się na jakościowej ocenie faktów przez
ekspertów w zakresie prognozowania przyszłości.
•
analiza luki strategicznej – odnosząca się do oceny dostosowania
istniejącej strategii i funkcjonowania przedsiębiorstwa do uwarunkowań
otoczenia, określenia różnic między celami przedsiębiorstwa,
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oczekiwaniami i aktualną sytuacja oraz sposobów niwelowania tych różnic;
jest to metoda diagnostyczna wskazująca na ocenę umiejętności
przystosowania się przedsiębiorstwa do uwarunkowań otoczenia
i pojawiających się trendów
Analiza otoczenia konkurencyjnego obejmuje następujące metody
[Gierszewska i Romanowska 2007; Obłój 2001; Stabryła 1995, 2002]
•
analiza 5 sił Portera – polegająca na określeniu siły przetargowej
dostawców, siły przetargowej nabywców, natężenia konkurencyjności
w branży, zagrożenia nowymi wejściami i zagrożenie pojawieniem się
substytutów.
•
krzywa doświadczeń – pomagająca w ocenie relacji między wielkością
produkcji a kosztem jednostkowym produktu. Odnosi się do
funkcjonowania przedsiębiorstwa i determinantów takich jak: wzrost skali
produkcji, jakość procesu produkcyjnego i wyrobów gotowych, postęp
techniczny i organizacyjny.
•
punktowa ocena atrakcyjności sektora – pozwalająca ocenić
atrakcyjność sektora na podstawie określonych kryteriów i porównanie go
z innymi sektorami w celu wyznaczenia odpowiedniej strategii.
Atrakcyjność sektora ocenia się z uwzględnieniem trzech grup kryteriów:
rynkowych (konkurencja, stabilność, dynamika rynku), finansowych
(poziom cen, potrzeby kapitałowe, rentowność sprzedaży, zwrot
z inwestycji) i techniczno-organizacyjnych (rozwój technologiczny, jakość
produktów, organizacja systemu dostaw). Przykładowymi szczegółowymi
kryteriami oceny są: poziom konkurencji, poziom nasycenia rynku,
dynamika rynku, ryzyko branżowe, swoboda działalności gospodarczej,
wymagania
technologiczne,
potrzeby
kapitałowe,
ryzyko
makroekonomiczne, potrzeby kapitałowe, ryzyko operacyjne, możliwości
kooperacyjne.
•
mapa grup strategicznych – odnosząca się do stworzenia mapy
przedsiębiorstw oferujących porównywalne pod względem jakości,
poziomu technicznego i nowoczesności produkty, porównywalne usługi,
używające podobnych kanałów dystrybucji, w podobny sposób
prowadzące kampanie reklamowe, obsługujące zbliżone grupy odbiorców,
oferujące produkty po zbliżonych cenach, stosujące takie same lub
zbliżone technologie produkcji oraz wykazujące taki sam lub zbliżony
stopień integracji pionowej.
•
profil ekonomiczny sektora obejmująca jego opis z uwzględnieniem
takich informacji jak m.in.: rozmiary rynku w ujęciu ilościowym
i wartościowym, zakres konkurowania, stopę wzrostu rynku, liczbę
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konkurentów i ich relatywne udziały w rynku, liczbę nabywców i ich
relatywną wielkość, poziom i możliwość integracji, wielkość barier
wejścia i wyjścia, tempo zmian w technologii w związku
z wprowadzaniem na rynek nowych produktów, wymagania kapitałowe,
rentowność sektora i inne.
benchmarking – polegający na szukaniu wzorcowych rozwiązań,
porównywaniu istniejących rozwiązań w danym przedsiębiorstwie
z innymi podmiotami oraz wdrażaniu najkorzystniejszych wariantów do
strategicznego działania przedsiębiorstwa. Wyróżnić można m.in.:
benchmarking strategiczny (porównanie misji wizji, celów strategicznych
i kluczowych elementów strategicznej przewagi konkurencyjnej),
benchmarking
procesów
(analiza
procesów
funkcjonowania),
benchmarking produktów (porównanie produktów już istniejących i nowo
wprowadzanych na rynek w zakresie stopnia zaspokajania potrzeb
konsumentów,
polityki
cenowej,
rozwiązań
technicznych
i technologicznych produktu i opakowania, strategii komunikacji itp.),
benchmarking wewnętrzny (porównanie sposobów i organizacji pracy
w filiach i jednostkach zależnych), benchmarking funkcjonalny
(porównanie działalności przedsiębiorstwa z podmiotami z innej branży)
oraz benchmarking zorientowany na konkurencję (porównanie wybranych
obszarów działalności danego przedsiębiorstwa z konkurentami, którzy
osiągnęli sukces rynkowy).
analiza segmentacji strategicznej – mająca na celu wydzielenie
dziedzin działalności przedsiębiorstwa w celu dokonania ich analizy
porównawczej, pomocnej przy wyborze strategii działań przedsiębiorstwa.
Segmentacja strategiczna odnosi się do cech przedsiębiorstwa i długiego
horyzontu czasowego. Uwzględniane są kryteria podaży (związane
z przedsiębiorstwem), tj. konkurenci, struktura kosztów, technologia
i zasoby oraz kryteria popytu (związane z rynkiem), tj. typ klienta,
użyteczność, sieć dystrybucji i substytucyjność.

Model Portera
Najbardziej standardowym modelem analizy otoczenia konkurencyjnego
przedsiębiorstwa jest model pięciu sił opracowany przez Portera [2000].
Według Portera sektor zdefiniowany jest jako grupa przedsiębiorstw
wytwarzających wyroby zbliżone formą, zaspokajających te same potrzeby i
będące względem siebie substytutami. Jest to otoczenie konkurencyjne
przedsiębiorstwa, otoczenie bliższe, bezpośrednio oddziaływające na
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przedsiębiorstwo [Obłój 2001]. Stan i intensywność konkurencji w otoczeniu
konkurencyjnym przedsiębiorstwa zależy od pięciu podstawowych sił
(rys. 6.2):
1) siły oddziaływania dostawców i możliwości wywierania przez nich presji
na przedsiębiorstwa sektora;
2) siły oddziaływania nabywców i możliwości wywierania przez nich presji
na przedsiębiorstwa sektora;
3) natężenia walki konkurencyjnej wewnątrz sektora;
4) groźby pojawienia się nowych produktów;
5) groźby pojawienia się substytutów [Porter 2000].

POTENCJALNI
WCHODZĄCY
Groźba nowych wejść
KONKURENCI W SEKTORZE

DOSTAWCY
Siła
przetargowa dostawców

RYWALIZACJA
MIĘDZY ISTNIEJĄCYMI
FIRMAMI

NABYWCY
Siła
przetargowa nabywców

Groźba substytucyjnych
wyrobów lub usług
DOSTAWCY

Źródło: M.E. Porter (2000): Strategia konkurencji. PWE, Warszawa; s. 22.
Rysunek 6.2. Siły napędowe konkurencji wewnątrz sektora

Siła oddziaływania dostawców
Dostawcy dostarczają wyroby lub usługi niezbędne do działalności
przedsiębiorstwa. Mogą więc wywierać presję przez podnoszenie cen lub
obniżkę jakości dostarczanych wyrobów i usług. Silni dostawcy mają
możliwość ograniczyć rentowność przedsiębiorstwa, szczególnie w sytuacji,
gdy ma ono znikomą szansę kompensowania kosztów przez podwyżkę cen
[Porter 2000, Obłój 2001].
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Pozycja dostawców uzależniona jest m.in. od liczby dostawców
przedsiębiorstwa, możliwości substytucji produktów dostawców, udziału
przedsiębiorstw w przychodach dostawców, barier wejścia do sektora (segmentu)
dostawców. Analiza strukturalna dostawców umożliwia wyznaczenie siły
przetargowej dostawców [Gierszewska i Romanowska 2007]. Warunki do
wywierania nacisku na przedsiębiorstwo kształtują się pod wpływem
następujących czynników [Porter 2000]:
• stopnia skoncentrowania sektora dostawców w porównaniu z badanym
sektorem; jeżeli dostawcy sprzedają bardziej rozproszonym nabywcom,
gotowi są wywierać większy wpływ na ceny, jakość i warunki
dostawy;
• uzależnienia jakości produktu finalnego od jakości produktu
kupowanego od dostawcy; jeżeli dostawca wie, że od jego produktu
zależy jakość wyrobów danego sektora może wykorzystać to
w negocjowaniu warunków dostaw;
• niepowtarzalności wyrobów dostawcy;
• łatwości i kosztu zmiany dostawcy;
• wielkości udziału dostawcy w tworzeniu kosztów odbiorcy; duży
udział umacnia pozycję przetargową dostawcy;
• możliwości podjęcia przez dostawcę produkcji wyrobu finalnego, czyli
integracji poziomej; dla badanego sektora jest to utrata dostawcy
i pojawienie się nowego konkurenta;
• ostrości walki konkurencyjnej w sektorze dostawców.
Siła oddziaływania nabywców
Naciski z zewnątrz sektora na przedsiębiorstwo wpływają na wolumen
towarów i usług, które przedsiębiorstwo jest w stanie sprzedać oraz na ceny,
które może ustalać na oferowane usługi i produkowane wyroby. Na działalność
przedsiębiorstwa wpływają m.in.: liczba nabywców wyrobu, wielkość
nabywców, siła nabywców, rozumiana jako możliwość wywierania wpływu na
cenę, warunki płatności i inne postanowienia transakcji [Porter 2000,
Gierszewska i Romanowska 2007].
Nabywcy wyrobów sektora stanowią przeważnie niejednorodną grupę,
różniącą się m.in. wymaganiami zgłaszanymi przy zakupach (tj. poziomem
obsługi klientów, jakością wyrobów), sytuacją finansowo-ekonomiczną, a także
możliwością przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa.
Różnicowanie nabywców i ich segmentacja możliwe są dzięki czterem
kryteriom, tj.: zgłaszane potrzeby przy zakupach, potencjał rozwojowy, sytuacja
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strukturalna, skłonność do wykorzystywania siły przetargowej w celu uzyskania
niższych cen oraz koszty obsługi [Porter 2000].
Ważnym elementem kształtującym siłę nabywców są jego możliwości
rozwojowe, warunkowane przez tempo rozwoju sektora nabywcy, które z kolei
zależy od sytuacji na rynku pod względem wyrobów substytucyjnych, a także
tempo rozwoju podstawowego rynku nabywcy [Porter 2000, Obłój 2001].
Badając siłę przetargową nabywców, rozważyć należy poszczególne
elementy transakcji kupna-sprzedaży oraz inne uwarunkowania, a wśród nich
m.in. [Porter 2000]:
• wielkość zakupów w porównaniu z wolumenem sprzedaży
przedsiębiorstwa danego sektora; nabywcy małych ilości nie dysponują
możliwością żądania upustów cenowych itp.;
• wielość źródeł zakupu; w przypadku małej ilości wyrobów
zaspokajających potrzeby nabywców, ich siła przetargowa jest
ograniczona;
• koszty poszukiwania źródeł zakupu, koszty transakcji lub negocjacji;
nabywcy posiadający trudności z uzyskiwaniem ofert, w negocjacjach
mają mniejszą siłę przetargową;
• zagrożenie integracją wstecz; nabywcy o małych możliwościach
integracji wstecz nie mogą wywierać nacisku na przedsiębiorstwa
danego sektora;
• koszty stałe w przypadku zmiany dostawcy obejmujące m.in.: koszty
modyfikacji wyrobów w celu dostosowania ich do wyrobów nowego
dostawcy; nakłady na przeszkolenie pracowników i nowe urządzenia;
koszty badania wyrobu nowego dostawcy dla zapewnienia zamienności
części;
• ostrość walki konkurencyjnej w sektorze nabywców.
Struktura konkurencji wewnątrz sektora
Określenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora obejmuje oszacowanie
jego struktury i sposobu, w jaki konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa dokonały
podziału na rynku. Struktura konkurencyjna sektora zależy od liczby
przedsiębiorstw działających w sektorze i ich pozycji. Konkurencja cenowa i
mniejsza rentowność występuje w sektorze rozproszonym charakteryzującym
się brakiem pozycji dominującej pojedynczego przedsiębiorstwa i małym
zróżnicowaniem oferowanych produktów. Duża koncentracja sektora
występuje w przypadku małej liczby przedsiębiorstw, mających znaczny udział
w rynku. Taka konkurencja oparta jest głównie na zróżnicowaniu produktów
i usług, budowaniu lojalności nabywców wobec przedsiębiorstwa i marki,
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wysokiej jakości oferowanych towarów oraz satysfakcjonującym poziomie
obsługi [Porter 2000].
Do czynników określających prawdopodobną intensywność rywalizacji
w bezpośrednim otoczeniu przedsiębiorstwa zaliczyć należy [Faulkner i
Bowman 1996, Porter 2000]:
• niskie tempo wzrostu popytu lub jego spadek – w przypadku
malejącego tempa wzrostu popytu, jedynym sposobem utrzymania
przez przedsiębiorstwa dotychczasowego tempa wzrostu sprzedaży jest
przejęcie udziału w rynku od konkurentów;
• charakter produktu – im większe możliwości różnicowania produktu
posiada przedsiębiorstwo, tym mniejsza rywalizacja grozi mu ze strony
konkurentów – im bardziej produkt jest zbliżony do produktu
masowego, tym podlega większej konkurencji;
• wysokie koszty stałe – jeżeli wysokie koszty stałe oraz niski koszt
krańcowy komponentów są elementem charakteryzującym strukturę
kosztów danego sektora, przedsiębiorstwa znajdują się pod znaczną
presją produkowania na poziomie zbliżonym do maksymalnej
wydajności; w sytuacji spadku popytu rynkowego, przedsiębiorstwa
wykorzystują elementy konkurencji cenowej w celu utrzymania
poziomu sprzedaży;
• nieprzewidywalność posunięć i zróżnicowanie konkurentów – jeżeli
w sektorze działa zróżnicowana grupa przedsiębiorstw, ich zachowania
są trudne do przewidzenia.
Potencjalni wchodzący
Środowisko konkurencyjne w obrębie danego sektora ulega nieustannym
zmianom. Istotny wpływ ma wchodzenie nowych przedsiębiorstw
(zagranicznych i krajowych) na rynek, wnoszących nowe zdolności produkcyjne,
często znaczne zasoby i dążenie do zdobycia udziału w rynku [Faulkner
i Bowman 1996]. Czynnikiem determinującym wchodzenie nowych
przedsiębiorstwa są bariery wejścia do sektora [Porter 2000, Obłój 2001].
Substytuty
Ważnym elementem otoczenia konkurencyjnego są również dobra
substytucyjne. Ich pojawienie się może spowodować utratę dotychczasowych
klientów, konieczność zmiany strategii działania, a także wzrost kosztów
spowodowany zmianą produkcji i technologii [Faulkner i Bowman 1996].
Groźba pojawienia się substytutów wzrasta wraz ze starzeniem się wyrobów.
Występuje wtedy znużenie klientów produktem. Postęp technologii przynosi
nowe rozwiązania, lepiej zaspokajające określone grupy potrzeb [Porter 2000].
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Możliwość pojawienia się substytutów zależy od atrakcyjności sektora oraz
ewentualnej reakcji ze strony producentów sektora. Im sektor jest bardziej
atrakcyjny tzn. wyższa jest stopa wzrostu popytu i rentowności, tym większe
jest zagrożenie produktami zastępczymi. Producenci mogący skutecznie bronić
dostępu do sektora – przez walkę cenową i zamykanie kanałów dystrybucji
zmniejszają groźbę pojawienia się nowych rywali [Porter 2000].
Do głównych barier wejścia należą [Porter 2000, Obłój 2001]:
• zjawisko korzyści skali, które wyznacza najmniejszą ilość produkcji,
jaka zapewnia uzyskanie kosztu jednostkowego wyrobu poniżej ceny
rynkowej;
• zróżnicowanie wyrobów i związana z nim lojalność konsumentów
względem istniejących marek wyrobów na rynku;
• potrzeby kapitałowe dotyczące: zakupu technologii, organizacji
produkcji, działalności reklamowej, pokrycia strat poniesionych przy
rozruchu i innych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa;
• dostęp do istniejących kanałów dystrybucji związany z wysokim
kosztem, jaki musi ponieść producent wchodzący do sektora;
• formalne bariery wejścia polegające na konieczności dostosowania
nowych inwestorów do przepisów obowiązujących w danym sektorze;
wśród barier formalnych występują: normy produkcji wyrobów, normy
sanitarne i jakościowe, licencje, patenty, atesty itp.;
• koszty zmiany dostawcy obejmujące m.in. koszty przeszkolenia
pracowników, nowego wyposażenia pomocniczego, czas i koszty
związane ze sprawdzeniem nowego źródła zakupu.
Do głównych barier wyjścia należą [Porter 2000, Obłój 2001]:
• wyspecjalizowane zasoby, których likwidacja lub przekształcenie
pociąga za sobą wysokie koszty;
• stałe koszty wyjścia, obejmujące koszty przeniesienia pracowników,
utrzymania produkcji, zapewnienia części zamiennych;
• przeszkody emocjonalne, tj. niechęć kierownictwa do podejmowania
decyzji o zmianie profilu działalności, obawa o własną karierę;
• restrykcje państwowe i społeczne.

PYTANIA SPRAWDZAJĄCE

1. Jak definiowane jest otoczenie przedsiębiorstwa? Co to jest otoczenie
zewnętrzne i otoczenie wewnętrzne?
2. Jakie elementy wyróżnić można w otoczeniu dalszym i otoczeniu bliższym
przedsiębiorstwa?
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3. Jakie siły wyróżnić można w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa
zgodnie z modelem Portera?
4. Od jakich uwarunkowań zależy siła oddziaływania dostawców? Jakie
czynniki determinują siłę oddziaływania nabywców?
5. Jakie są główne bariery wyjścia z sektora? Jakie bariery wejścia mogą
napotykać potencjalni wchodzący?
6. Od czego zależy intensywność konkurencji wewnątrz sektora?
ZADANIA PRAKTYCZNE

Dokonaj analizy otoczenia konkurencyjnego wybranego przedsiębiorstwa
przemysłu spożywczego na podstawie modelu „pięciu sił” Portera. Przeanalizuj
siłę dostawców, odbiorców, konkurencję w otoczeniu konkurencyjnym
przedsiębiorstw oraz groźbę pojawienia się nowych produktów i substytutów
[opracowano na podstawie: Gierszewska i Romanowska 2002, 2007].
1. Siła oddziaływania dostawców
Zidentyfikuj dostawców firmy i podziel ich na grupy z uwzględnieniem rodzaju
dostarczanego surowca lub usługi (surowce bezpośrednie, opakowania, dodatki
do produkcji, dostawcy maszyn, urządzeń, dostawcy usług serwisowych,
dostawcy usług transportowych, bankowych, doradczych, księgowych,
promocyjnych, reklamowych itp.). Oceń siłę oddziaływania poszczególnych
grup dostawców, biorąc pod uwagę odpowiedzi na następujące pytania:
• Jaki jest stopień koncentracji w sektorze dostawców?
• Jaki jest udział rynkowy poszczególnych dostawców?
• Jaką pozycję zajmują poszczególni dostawcy w swoich sektorach?
• Jakie jest natężenie walki konkurencyjnej w sektorze dostawców?
• W jakim stopniu jakość wyrobu lub usługi dostawcy wpływa na jakość
wyrobów produkowanych przez analizowane przedsiębiorstwo?
• Jaki jest udział dostawcy w całkowitych dostawach tego produktu/
surowca lub usługi?
• Jaki jest koszt zmiany dostawcy?
• Jak długo trwa współpraca z poszczególnymi dostawcami?
• Czy łatwo znaleźć innego dostawcę?
• Czy dostawca oferuje niepowtarzalny produkt, czy jest to produkt
masowy?
• W jakim stopniu zysk badanego przedsiębiorstwa zależy od wyrobów
dostarczanych przez poszczególnych dostawców?
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2. Siła oddziaływania odbiorców
Zidentyfikuj odbiorców przedsiębiorstwa i podziel ich na grupy
z uwzględnieniem kanałów dystrybucji, rynku itp. Oceń siłę oddziaływania
poszczególnych grup odbiorców, biorąc pod uwagę odpowiedzi na następujące
pytania:
• Jaki jest stopień koncentracji w sektorze odbiorcy?
• Jaki jest udział rynkowy i znaczenie odbiorcy?
• Jaką pozycję zajmuje odbiorca w swoim sektorze?
• Jakie jest natężenie walki konkurencyjnej w sektorze odbiorców?
• W jakim stopniu jakość wyrobu lub usługi analizowanego
przedsiębiorstwa wpływa na jakość wyrobów produkowanych lub
usług oferowanych przez odbiorcę?
• Jaki jest udział odbiorcy w całkowitej sprzedaży tego produktu?
• Jaki jest koszt zmiany odbiorcy?
• Czy łatwo znaleźć innego odbiorcę?
• Czy odbiorca oferuje niepowtarzalną usługę, czy jest to usługa
masowa?
• Jaki jest udział odbiorcy w całkowitym zysku analizowanego
przedsiębiorstwa?
Oddzielnie proszę zidentyfikować odbiorców finalnych produktów
analizowanego przedsiębiorstwa, czyli konsumentów:
– Czy konsumenci są lojalni względem produktów badanego
przedsiębiorstwa?
– Jak kształtuje się popyt na produkty analizowanego
przedsiębiorstwa?
– Jak postrzegane są produkty analizowanej firmy w kontekście
produktów firm konkurencyjnych?
3. Groźba pojawienia się substytutów
• Jakie substytuty dla wyrobów produkowanych przez analizowane
przedsiębiorstwo występują obecnie na rynku?
• Jakie substytuty dla wyrobów produkowanych przez analizowane
przedsiębiorstwo pojawią się w przyszłości?
• Jakie są plany w sektorze w zakresie wprowadzania nowych
produktów?
• Jakie są bariery wejścia do sektora oferującego substytuty wyrobów
produkowanych przez analizowane przedsiębiorstwo?
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•
•

Jaka jest atrakcyjność sektora, w którym działa analizowane
przedsiębiorstwa?
W jakiej fazie cyklu życia znajduje się sektor, w którym działa
analizowane przedsiębiorstwa?

4. Groźba pojawienia się nowych produktów
• W jakiej fazie cyklu życia produktów znajdują się produkty oferowane
przez analizowane przedsiębiorstwo?
• Które przedsiębiorstwa konkurencyjne wykazują zdolność do
inwestowania w rozwój nowych produktów?
• Jak kształtuje się zdolność do wprowadzania modyfikacji produktów
w zakresie opakowań, smaków, konsystencji itp.?
• Które podmioty spoza otoczenia konkurencyjnego analizowanego
przedsiębiorstwa wykazują zdolność do inwestowania w rozwój
nowych produktów?
• Jakie są bariery wejścia do sektora i zaistnienia w otoczeniu
konkurencyjnym analizowanego przedsiębiorstwa?
• Jaka jest atrakcyjność sektora, w którym działa analizowane
przedsiębiorstwo?
5. Intensywność konkurencji w otoczeniu konkurencyjnym analizowanego
przedsiębiorstwa
• Ilu konkurentów ma analizowane przedsiębiorstwo?
• Jaka jest struktura w otoczeniu konkurencyjnym analizowanego
przedsiębiorstwa?
• Jakie udziały rynkowe posiadają konkurenci i analizowane
przedsiębiorstwo?
• Jaki jest TOP 5 (łączne udziały rynkowe pięciu największych
konkurentów) w otoczeniu konkurencyjnym?
• Jak plasują się konkurenci pod względem ceny i jakości produktów?
Jakie stosują strategie cenowo-jakościowe?
• Jak plasują się konkurenci pod względem działań promocyjnych
i marketingowych?
• Jakie strategie dystrybucji stosują konkurenci?
• Jaką przewagę konkurencyjną ma dany podmiot w porównaniu
z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi?
• Jak wygląda mapa grup strategicznych w sektorze, w którym działa
analizowane przedsiębiorstwo?
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ĆWICZENIE 7. Analiza strategii przedsiębiorstwa
z wykorzystaniem metod portfelowych
SŁOWA KLUCZOWE

Portfelowa analiza strategiczna, macierze,
przedsiębiorstwa, atrakcyjność rynku.

model

McKinseya,

atuty

Analiza portfelowa – zagadnienia podstawowe
Metody portfelowej analizy strategicznej są sposobem analizy
możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, stanowią podstawę do
planowania strategicznego.
Istotą analiz portfelowych jest wyodrębnienie produktów, grup
asortymentowych oraz ich przedstawienie przez wymierną formę w postaci
macierzy. W metodach portfelowych jedna zmienna jest związana z otoczeniem
rynkowym przedsiębiorstwa, druga zaś – z jego wnętrzem. W metodach analizy
portfelowej przedsiębiorstwo postrzegane jest jako zbiór – „portfel” –
wytwarzanych produktów lub grup produktowych [Gierszewska i Romanowska
2007].
Wśród dostępnych dla przedsiębiorców metod analiz portfelowych znajdują
się [Gierszewska i Romanowska 2007, Nogalski i in. 1996, Krupski 1998,
Sznajder 1992, Obłój i Trybuchowski 2002]:
• Macierz BCG (Boston Consulting Group) – pozwala na ustalenie
rynkowej
pozycji
przedsiębiorstwa,
biorąc
pod
uwagę
względny/relatywny udział w rynku (określony jako wartość sprzedaży
przedsiębiorstwa do sprzedaży całej branży lub lidera) i tempo wzrostu
rynku/sprzedaży na rynku – zdefiniowane jako przeciętny roczny
wzrost sprzedaży. Macierz pozwala na wyodrębnienie czterech
kategorii produktów:
- „znaki zapytania” – produkty o niewielkim udziale w rynku
i wysokim tempie sprzedaży przy jednoczesnym ujemnym przepływie
środków pieniężnych i znacznych nakładach inwestycyjnych; produkty
z prawdopodobieństwem na sukces przy konieczności inwestowania
z zysku pochodzącego ze sprzedaży produktów o ustabilizowanej
pozycji rynkowej;
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•

•

•

•

- „gwiazdy” – produkty rozwojowe o wysokiej dynamice sprzedaży
i znaczącym udziale w rynku przy jednoczesnych przepływach środków
pieniężnych; w miarę spadku tempa rozwoju rynku przekształcają się
w tzw. „dojne krowy” stając się źródłem nadwyżek finansowych;
- „dojne krowy” – produkty o wysokim udziale w rynku, niskiej
dynamice wzrostu sprzedaży i mniejszym zapotrzebowaniu na nakłady
inwestycyjne; stanowią źródło nadwyżek finansowych do finansowania
produktów określanych jako „znaki zapytania” i „gwiazdy”;
- „psy” – produkty o niskim tempie wzrostu i nieznaczącej pozycji
rynkowej, przy niesatysfakcjonujących przychodach ze sprzedaży,
niepozwalających na pokrycie kosztów produkcji; proponowaną opcją
strategiczną jest wycofanie produktów z portfela produkcyjnego
Macierz McKinseya – obejmuje dwa kompleksowe czynniki:
atrakcyjność rynku/branży/przemysłu mierzona w długim czasie
i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na podstawie listy
kluczowych czynników sukcesu. Konstrukcja macierzy opiera się na
założeniach, że (1) przedsiębiorstwo powinno działać w sektorach
najbardziej atrakcyjnych, a likwidować produkty mało rentowne lub
całkowicie nierentowne, (2) przedsiębiorstwo powinno skupiać się na
inwestowaniu w produkty o mocnej pozycji konkurencyjnej, wycofać
się z tych, których pozycja konkurencyjna jest słaba
Macierz W.K. Halla – opiera się na dwóch czynnikach:
zróżnicowanie produktów/usług i konkurencyjność w zakresie
kosztów. Powstała macierz z dziewięcioma polami pozwoliła na
wyodrębnienie czterech pozycji przedsiębiorstwa na rynku, związanych
z sytuacją rynkowa i wynikami finansowymi tj. pozycja przodująca,
przeciętna, marginalna i katastrofalna
Macierz ADL, czyli macierz firmy doradczej A.D. Little –
skonstruowany na podstawie dwóch zmiennych: stopnia dojrzałości
branży/sektora (fazy cyklu życia sektora, włączając rozruch, wzrost,
dojrzałość i schyłek) oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
w danej branży lub stopnia konkurencyjności produktów (pozycja
dominująca, silna, korzystna, niekorzystna, marginalna). Macierz
pomaga przy prognozowaniu i opracowywaniu opcji strategicznych,
ułatwia zarządzanie produktami;
Macierz Ch. Hofera, czyli cyklu życia produktu– analizowany
w kontekście dwóch parametrów: stanu rozwoju branży świadczącego
o jej atrakcyjności (czyli fazy rozwoju: embrionalna, wchodzenia na
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rynek, wzrostu i wstrząsu, dojrzałości i spadku) oraz pozycji
konkurencyjnej (mocna, przeciętna i słaba). Na piętnastopolowej
macierzy, w postaci kół oznaczone są strategiczne jednostki biznesu
(grupy produktów). Macierz obrazuje wyroby w kontekście ich cyklu
życia, co pozwala prognozować przyszłość sektorów i branż oraz
podejmować działania dla zbilansowania portfela produkcji.
• Portfel technologiczny, będący odmianą macierzy ADL – określany na
podstawie stopnia atrakcyjności technologii, jej pozycji w cyklu życia
technologii oraz wielkości potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa.
Stosowane są dwa wymiary: konkurencyjność technologii (mała,
średnia i duża) oraz mistrzostwo technologiczne przedsiębiorstwa
(małe, średnie, duże), a jako kryteria oceny: możliwości rozwoju,
stopień
standaryzacji
technologii,
przebieg
procesu
jej
upowszechniania się i możliwości zastosowania.
• Macierz Shella, czyli atrakcyjności rynkowej – konstruowana
w oparciu o perspektywy zyskowności danego obszaru działalności
przedsiębiorstwa (w zakresie m.in. tempa wzrostu branży, wartości
dodanej, poziomu inwestycji, koncentracji rynkowej) oraz możliwości
konkurencyjnych przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem m.in.
relatywnego i bezwzględnego udziału w rynku, wysokości nakładów na
badania i rozwój, relatywnego poziomu jakości i cen).
Szczegółowe omówienie, zastosowanie i sposób posługiwania się
zostanie zaprezentowany na przykładzie macierzy McKinseya. Wybór tej
metody został podyktowany jej wszechstronnością oraz uwzględnieniem
wielu czynników w ocenie sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
i atrakcyjności rynku.

Macierz McKinseya
Macierz McKinseya jest określana jako macierz atrakcyjności rynku lub
macierz atrakcyjności produktu. Powstała w koncernie General Electric we
współpracy z firmą doradczą McKinsey. Dlatego też obok nazwy macierz
McKinseya używana jest również nazwa macierzy GE [Gierszewska
i Romanowska 2007, Obłój i Trybuchowski 2002, Krupski 1998].
U podstaw macierzy widnieją podstawowe przesłanki dotyczące
funkcjonowania przedsiębiorstwa: koncentracja na najbardziej atrakcyjnych

79

ŚREDNIA
NISKA

ATRAKCYJNOŚĆ BRANŻY

WYSOKA

rynkach oraz koncentracja na najbardziej rentownych i przez to najbardziej
atrakcyjnych produktach lub grupach produktowych [Gierszewska
i Romanowska 2007, Obłój i Trybuchowski 2002, Nogalski i in. 1996].
Macierz McKinseya obejmuje dwa kompleksowe czynniki – atrakcyjność
rynku i konkurencyjność przedsiębiorstwa (rys. 7.1). Atrakcyjność rynku
określana jest przez: wielkość rynku i wskaźnik jego wzrostu, zysk marginalny,
intensywność konkurencji, sezonowość, cykliczność, ekonomikę skali,
wymagania technologiczne i kapitałowe, sytuację gospodarczą, prawną,
polityczną, a także społeczne, środowiskowe i formalne oddziaływania na danym
rynku [Gierszewska i Romanowska 2002]. Atrakcyjność rynku warunkowana
jest również przez możliwości zaopatrzenia w surowce, politykę handlową,
bariery wejścia do sektora i wyjścia z niego [Nogalski i in. 1996]. Każdy z tych
czynników jest oceniany, a zróżnicowanie wagi uwzględnianej w ocenie jest
uzależnione od specyfiki danego sektora lub rynku.
Selektywna analiza
Inwestowanie i wzrost: Selektywny wzrost:
poszukiwanie sposobu identyfikacja słabości
opcji:
specjalizacja w niszach
dominacji na rynku
przedsiębiorstwa,
rynkowych, analiza
wykorzystanie silnych
możliwości wykupu
stron, poszukiwanie
przedsiębiorstwa o
przywództwa w
znaczących przewagach
wybranych
strategicznych
segmentach
Maksymalizacja zysku,
Selektywny wzrost:
Selektywna analiza
ocena
możliwości
próba specjalizacji i/lub
opcji:
segmentacji
rynku, specjalizacja,
przygotowanie do
inwestowanie
w selektywne
wycofania się z rynku
najbardziej obiecujące inwestycje,
segmenty
segmentacja rynku
Maksymalizacja
Zgrane w czasie żniwa i
Selektywna analiza:
utrzymanie poziomu
wycofanie się z rynku
zysku, minimalne
inwestycji na poziomie
inwestycje,
minimalnym,
ograniczenie linii
maksymalizacja cash
produkcyjnych i
flow
przygotowanie do
wycofania z rynku
SILNA

ŚREDNIA

SŁABA

POZYCJA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Źródło: Krupski R. (red.) Zarządzanie strategiczne, koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 157

Rysunek 7.1. Strategie w ramach macierzy McKinseya
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Atuty przedsiębiorstwa świadczą o jego pozycji konkurencyjnej i obejmują
m.in.: produkt, ceny i warunki płatności, promocję, sieć sprzedaży, produkcję,
finanse, zarządzanie [Nogalski i in. 1996], a także relatywny udział w rynku,
zysk w relacji do konkurentów, zdolność konkurowania ceną i jakością oraz
zdolności technologiczne [Gierszewska i Romanowska 2007].
Macierz McKinseya umożliwia ocenę sytuacji przedsiębiorstwa na
poszczególnych rynkach produktowych lub w zależności od sytuacji w branży.
Rynek może być analizowany w kontekście wąskiej grupy produktowej (np.:
rynek jogurtów, analiza dotyczy wtedy tylko tej grupy produktowej), kategorii
produktowej (np. rynek napojów mlecznych), a także w szerszym zakresie –
dotyczącym np. całego rynku produktów mleczarskich.
Macierz McKinseya podzielona jest na dziewięć pól zgrupowanych
w trzech obszarach. Pierwszy obszar obejmuje przedsiębiorstwa cechujące się
silnymi atutami wewnętrznymi, działającymi w atrakcyjnych segmentach rynku.
Zalecane strategie dotyczą strategii ofensywnych i przeznaczania środków
finansowych na utrzymanie i umocnienie korzystnej pozycji konkurencyjnej
[Sznajder 1992].
Położenie przedsiębiorstwa w komórkach środkowych oznacza stosowanie
różnych wariantów strategii przejściowych i podjęcie decyzji, w którym
kierunku poszczególne produkty lub grupy produktowe powinny być
kierowane (które wymagają finansowego wsparcia, a które wycofania z rynku).
Jest to więc obszar powolnego lub szybkiego wycofywania się
z nieatrakcyjnego rynku. Trzeci obszar obejmuje przedsiębiorstwa o słabych
atutach wewnętrznych, skoncentrowanych na mało atrakcyjnych rynkach. Dla
firm uplasowanych w tym obszarze stosowane są strategie dezinwestycji oraz
wycofania z rynku [Sznajder 1992, Nogalski i in. 1996].
Szczegółowe warianty strategii obejmują poszczególne komórki macierzy
(tab. 7.1). Uwzględniają one sposób inwestowania w celu uzyskania
maksymalnej dynamiki sprzedaży, obszary, na których należy skoncentrować
wysiłki działu sprzedaży i marketingu, obszary ekspansji oraz sposoby
zwiększenia rentowności [Nogalski i in. 1996].
Zastosowanie macierzy McKinseya pozwala więc na wyodrębnienie silnych
stron portfela produktów oraz jest wytyczną dla ogólnej strategii przedsiębiorstwa.
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średnia

SELEKTYWNE
DZIAŁANIA
ZMIERZAJĄCE DO
POLEPSZENIA POZYCJI
NA RYNKU
• skoncentrować się na
wykorzystaniu
posiadanych zasobów
• pokonywać słabości
• wycofać się, jeśli
sprzedaż się zmniejsza

INWESTYCJE DLA
POPRAWIENIA POZYCJI
NA RYNKU

POZYCJA OCHRONNA

•

•

OGRANICZONA
EKSPANSJA
LUB „SZYBKI ZYSK”

SELEKTYWNOŚĆ
– SKUPIENIE SIĘ
NA PRZYCHODACH

•

•

•
•

poszukiwać dróg do
ekspansji bez dużego
ryzyka
minimalizować
inwestycje
racjonalizować
działalność

DEZINWESTYCJE
•
mała

ATRAKCYJNOŚĆ

RYNKU

duża

Tabela 7.1. Strategie realizowane w ramach macierzy McKinseya

•
•

sprzedawać do
momentu opłacalności
ograniczać koszty
zmienne
unikać zbędnych
inwestycji

małe

•
•

•

rzucić wyzwanie
konkurencji
maksymalnie
wykorzystać posiadane
zasoby
skupić się na
wzmacnianiu słabych
stron

skoncentrować
inwestycje na
najzyskowniejszych
segmentach,
o małym ryzyku
zachować pozycję
ochronną wobec
konkurencji

KONCENTRACJA NA
PRZYCHODACH
•
bronić silnych pozycji
w najzyskowniejszych
segmentach rynku
•
polepszać jakość
produkcji
•
minimalizować
inwestycje
średnie

•

inwestować w celu
osiągnięcia
maksymalnej dynamiki
sprzedaży
skoncentrować wysiłki
na wykorzystaniu
posiadanych zasobów

SELEKTYWNE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO
POLEPSZENIA POZYCJI
NA RYNKU
•
inwestować w
najatrakcyjniejsze
segmenty rynku
•
odpierać konkurencję
•
zwiększać zyskowność
poprzez zwiększanie
wydajności produkcji
OCHRONA
•
•

•

skupić się na bieżących
przychodach
skupić się na
najbardziej
atrakcyjnych
segmentach rynku
utrzymywać posiadane
atuty
duże

ATUTY KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

Źródło: P. Kotler (1988): Marketing Management: analysis, planning,
implementation and control. Prentice Hall, New Jersey; s. 44, cyt. za: B. Nogalski,
J. Rybicki, J. Gacek-Bielec (1996): Modele analizy portfelowej. Zeszyt nr 9.
TNOiK, Bydgoszcz; s. 36–37 i Krupski R. (red.) Zarządzanie Strategiczne,
koncepcje i metody, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 157
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Rozkład produktów w macierzy wskazuje, gdzie są obszary o największej
i najmniejszej rentowności oraz obszary działalności wymagające wsparcia
finansowego. Dzięki odpowiedniemu uplasowaniu produktów na macierzy
przedsiębiorstwo zyskuje informacje o koniecznej do zastosowania strategii
w zakresie niektórych produktów – strategii wzrostu, ekspansji, rozwoju,
w odniesieniu do innych – strategii dofinansowania lub w odniesieniu do
pozostałych – strategii wycofania z rynku.
Konstrukcja macierzy wymaga określenia zestawu kryteriów oceny
atrakcyjności rynku oraz zestawu kryteriów w zakresie oceny atutów
konkurencyjnych przedsiębiorstwa. Ocena obu parametrów – atrakcyjności
rynku oraz atutów konkurencyjnych przedsiębiorstw następuje przez
identyfikację kryteriów, a następnie ocenę ich ważności [Sznajder 1992,
Nogalski i in. 1996, Gierszewska i Romanowska 2007].
PYTANIA SPRAWDZAJĄCE

1. Jakie znasz metody analizy portfelowej w ocenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa?
2. Jakie kryteria wykorzystane są przy tworzeniu macierzy McKinseya? Co
warunkuje te kryteria?
3. Jakie mogą być potencjalne strategie w ramach macierzy McKinseya?
4. Jakie widzisz wady i zalety oceny pozycji przedsiębiorstwa opartej na
macierzy McKinseya?
ZADANIA PRAKTYCZNE

Skonstruować macierz McKinseya dla wybranego przedsiębiorstwa przemysłu
spożywczego według następujących etapów [opracowano na podstawie: Sznajder
1992, Nogalski i in. 1996]. Konstrukcja opierać się będzie na dwóch wymiarach
modelu McKinseya – atrakcyjności rynku oraz atrybutach przedsiębiorstwa.
1. Ustalić listę czynników atrakcyjności rynku
Proszę wybrać czynniki mające wpływ na funkcjonowanie badanego
przedsiębiorstwa spośród poniżej podanych możliwości w zakresie
atrakcyjności rynku.
Atrakcyjność rynku określana jest przez uwarunkowania ogólne:
• RYNEK, w którego ramach analizuje się czynniki szczegółowe:
–
tempo wzrostu rynku,
–
poziom popytu oraz szanse wzrostu,
–
możliwy do uzyskania udział w rynku,
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–
tendencje zmian cen,
–
konkurencja i ryzyko substytucji,
–
współpraca z pośrednikami,
–
ryzyko straty klientów;
• KONKURENCJA obejmuje ocenę i zdefiniowanie takich czynników
szczegółowych, jak:
–
konkurenci z produktami o niższej jakości w niższej cenie,
–
nowe produkty konkurentów,
–
nowe sposoby działania i technologii konkurentów;
• POZOSTAŁE ELEMENTY OTOCZENIA, na które składają się czynniki
szczegółowe:
–
sytuacja gospodarcza, prawna, polityczna
–
możliwości zaopatrzenia w surowce,
–
polityka handlowa, w tym stan rozwoju handlu detalicznego.
2. Przypisać wagi i oceny zidentyfikowanym czynnikom szczegółowym
atrakcyjności rynku
W zakresie każdego z analizowanych uwarunkowań ogólnych atrakcyjności
rynku (rynek, konkurencja i elementy pozostałe) ustalić ważność poszczególnych
czynników szczegółowych przez przypisanie każdemu z nich wag (tab. 7.2–7.4).
Warunkiem jest, aby wagi te sumowały się do 100% lub do 1. Każdy z
czynników ocenić w skali od 1 do 6 punktów, gdzie 6 oznacza ocenę
najwyższą, natomiast 1 – ocenę najniższą.
Tabela 7.2. Ocena czynników szczegółowych w ramach uwarunkowania głównego – RYNEK
Czynniki szczegółowe

Waga

Ocena
PUNKTOWA

Waga x ocena

1
.........
SUMA WAG

100% (lub 1)

OCENA
KOŃCOWA

Tabela 7.3. Ocena czynników szczegółowych w ramach uwarunkowania głównego –
KONKURENCJA
Czynniki szczegółowe

Waga

Ocena
PUNKTOWA

1
2
.........
SUMA WAG

100% (lub 1)

OCENA
KOŃCOWA

Waga x ocena
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Tabela 7.4. Ocena czynników szczegółowych w ramach uwarunkowania głównego –
ELEMENTY POZOSTAŁE
Czynniki szczegółowe

Waga

Ocena
PUNKTOWA

Waga x ocena

1
2
.........
SUMA WAG

100% (lub 1)

OCENA
KOŃCOWA

3. Dokonać kalkulacji oceny ostatecznej atrakcyjności rynku
Dokonać ostatecznej kalkulacji pozycji przedsiębiorstwa
atrakcyjności rynku (tab. 7.5).

w

zakresie

Tabela 7.5. Tabela atrakcyjności rynku
Uwarunkowania ogólne

Waga

Ocena
PUNKTOWA

Waga x ocena

Rynek
Konkurencja
Elementy pozostałe
SUMA WAG

100% (lub 1)

OCENA
KOŃCOWA

4. Ustalić listę czynników atutów konkurencyjnych
Proszę wybrać czynniki spośród poniżej podanych możliwości w zakresie
atutów przedsiębiorstwa.
Atuty przedsiębiorstwa obejmują m.in. takie uwarunkowania ogólne, jak:
• PRODUKT – w ocenie sfery produktowej analizowane są czynniki
szczegółowe:
– asortymentu w kategoriach jakości, szerokości i głębokości,
– znajomości marki,
– rodzaju i wielkości inwestycji,
– relacji jakości do ceny;
• CENY/WARUNKI PŁATNOŚCI – czynniki szczegółowe to:
– odpowiedniość ceny dla klientów przedsiębiorstwa,
– możliwość obniżania ceny i upusty cenowe,
– możliwość przerzucania się klientów na tańsze produkty,
– obecny poziom kosztów;
• PROMOCJA obejmuje czynniki szczegółowe:

85

•

•

•

•

– różne formy promocji i reklamy,
– targi i imprezy wystawiennicze,
– szeroko dostępną informację o produktach;
SIEĆ SPRZEDAŻY, w której zakresie analizowane są następujące
czynniki szczegółowe:
– rozwój sieci logistycznej,
– własne punkty sprzedaży
– kwalifikacje i motywacja pośredników,
– poziom obsługi klientów,
– niezawodność i terminowość w zakresie dostaw,
– koszty pośredników;
PRODUKCJA to takie czynniki szczegółowe jak:
– technologia, know-how,
– doświadczenie i wykształcenie kadry,
– zarządzanie zapasami,
– organizacja transportu i dystrybucji,
– uzależnienie od usług zewnętrznych;
FINANSE – czynniki szczegółowe:
– finansowanie rozwoju i inwestycje,
– płynność finansowa i analiza wskaźnikowa,
– nakłady na badania i rozwój;
ZARZĄDZANIE obejmujące:
– poziom kadry zarządzającej,
– kadrę administracyjną,
– kadrę w dziale R&D (badania i rozwój), produkcji, marketingu.

5. Przypisać wagi i oceny zidentyfikowanym czynnikom szczegółowym
w zakresie atutów przedsiębiorstwa
W zakresie każdego z analizowanych uwarunkowań ogólnych atrakcyjności
rynku (produkt, ceny, promocja, sieć sprzedaży, produkcja, finanse, zarządzanie)
ustalić ważność poszczególnych czynników szczegółowych przez przypisanie
każdemu z nich wag (tab. 7.6–7.9). Warunkiem jest, aby wagi te sumowały się
do 100% lub do 1. Każdy z czynników ocenić w skali od 1 do 6 punktów, gdzie
6 oznacza ocenę najwyższą, natomiast 1 – ocenę najniższą.
Podobnie jak dla uwarunkowań ogólnych produkt, ceny, promocja, sieć
sprzedaży dokonać oceny czynników szczegółowych w zakresie: produkcji,
finansów oraz zarządzania.
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Tabela 7.6. Ocena czynników szczegółowych w ramach uwarunkowania głównego –
PRODUKT
Czynniki szczegółowe

Waga

Ocena
PUNKTOWA

Waga x ocena

1
2
.........
SUMA WAG

100% (lub 1)

OCENA
KOŃCOWA

Tabela 7.7. Ocena czynników szczegółowych w ramach uwarunkowania głównego –
CENY
Czynniki szczegółowe

Waga

Ocena
PUNKTOWA

Waga x ocena

1
2
.........
SUMA WAG

100% (lub 1)

OCENA
KOŃCOWA

Tabela 7.8. Ocena czynników szczegółowych w ramach uwarunkowania głównego –
PROMOCJA
Czynniki szczegółowe

Waga

Ocena
PUNKTOWA

Waga x ocena

1
2
.........
SUMA WAG

100% (lub 1)

OCENA
KOŃCOWA

Tabela 7.9. Ocena czynników szczegółowych w ramach uwarunkowania głównego –
SIEĆ SPRZEDAŻY
Czynniki szczegółowe

Waga

Ocena
PUNKTOWA

1
2
.........
SUMA WAG

100% (lub 1)

OCENA
KOŃCOWA

Waga x ocena
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6. Dokonać kalkulacji oceny ostatecznej atrybutów przedsiębiorstwa
Dokonać ostatecznej kalkulacji pozycji przedsiębiorstwa w zakresie jego
atrybutów oraz ustalić pozycję badanego przedsiębiorstwa w macierzy
McKinseya (tab. 7.10).
Tabela 7.10. Tabela atutów przedsiębiorstwa
Uwarunkowania ogólne

Waga

Ocena
PUNKTOWA

Waga x ocena

Produkt
Cena
Promocja
Sieć sprzedaży
Produkcja
Finanse
Zarządzanie
SUMA WAG

100% (lub 1)

OCENA
KOŃCOWA
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ĆWICZENIE 8. Struktury organizacyjne w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
SŁOWA KLUCZOWE

Struktura organizacyjna, podstawowe rodzaje struktur, ewolucja struktur,
struktura funkcjonalna, struktura dywizjonalna, struktura macierzowa.

Struktury organizacyjne – zagadnienia podstawowe
Struktura organizacyjna określa stosowany przez przedsiębiorstwo
podział pracy, pokazuje powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami,
wskazuje na stopień specjalizacji pracy, opisuje strukturę hierarchii i władzy
w organizacji oraz przedstawia układ odpowiedzialności. Zapewnia trwałość
i ciągłość, umożliwiającą organizacji przetrwanie [Grudzewski i in. 2000].
Struktura jest całością funkcji i relacji określających w sposób
sformalizowany misję, jaką każda komórka organizacyjna powinna wypełniać
oraz zasady współpracy między poszczególnymi częściami organizacji
[Strategor 2000]. Jest to całokształt elementów danej organizacji powiązanych ze
sobą na zasadzie współprzyczyniania się części do funkcjonowania całości, aby
osiągane były zamierzone cele i każda z części w możliwie maksymalnym
stopniu uczestniczyła w ich realizacji [Penc 1997]. Struktura to także zestaw
elementów konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania
organizacji [Griffin 2002] lub uporządkowany zbiór relacji pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi, czyli składnikami organizacji zdolnymi do
działania [Hamrol, Mantura 2004]. Inne definicje odnoszą się do następujących
stwierdzeń:
• układ określający sposób podziału działań organizacji, ich grupowania
i koordynacji [Stoner, Freeman, Gilbert, 1999].
• układ elementów organizacji oraz więzi łączących je w zorganizowaną
całość; zestaw sposobów rozdziału zadań organizacji między jej
różnorodne elementy (stanowiska, komórki i inne wewnętrzne jednostki
organizacyjne) oraz ich koordynacji dla zapewnienia sprawnego
funkcjonowanie organizacji [Sobczak 2002]
• zajmowane przez ludzi stanowiska z przypisanymi do nich zadaniami,
uprawnieniami i odpowiedzialnością oraz powiązania między nimi,
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prowadzące do powstania komórek organizacyjnych [Lichtarski, Haus,
Jagoda, 1999].
Strukturę przedsiębiorstwa można scharakteryzować według trzech
głównych cech („wymiarów”). Są to [Strategor 2000]:
1. Specjalizacja, tzn. sposób i poziom podziału pracy wewnątrz
przedsiębiorstwa.
2. Koordynacja, tzn. ustalony sposób współpracy między komórkami
organizacyjnymi.
3. Formalizacja, tzn. poziom szczegółowości w definiowaniu funkcji
i powiązań.
Struktura organizacyjna tworzy sieć więzi (powiązań): technologicznych,
funkcjonalnych i informacyjnych [Penc 1997]. Elementami konstrukcyjnymi
struktury organizacyjnej są: projektowanie stanowisk pracy oraz grupowanie
stanowisk pracy jako podstawa do tworzenia działów i wydziałów. Do
kryteriów grupowania zalicza się: wiedzę i umiejętności, przebieg procesu
pracy, funkcje w systemie produkcji i zarządzaniu, czas pracy, produkt, klient,
rynek [Sobczak 2002].
Schemat organizacyjny jest graficznym obrazem, ukazującym
poszczególne części organizacji, hierarchiczny układ zależności między nimi
oraz przypisujący konkretne funkcje poszczególnym elementom organizacji
[Sobczak 2002].
Rodzaj struktury organizacyjnej determinowany jest przez: wielkość
organizacji, technologię oraz otoczenie – jego potencjał, złożoność
i niepewność [Strategor 2000]. Griffin [2013] wskazał nie tylko na wielkość
organizacji, ale również na cykl jej życia. Woodward stwierdził, że w miarę
wzrostu złożoności techniki rosła liczba szczebli zarządzania (tzn. organizacja
przybierała bardziej wysmukłą strukturę) oraz rozpiętość zarządzania.
Natomiast koncepcja Burnsa i Stalkera zakładała zróżnicowanie projektu, czyli
struktury organizacji od rodzaju otoczenia [cyt. za: Griffin 2013].
Dobra struktura organizacyjna powinna być dostosowana do: specyfiki
produktu, technologii wytwarzania, geografii rynkowej i strategii
przedsiębiorstwa [Penc 1997]. Istnieje zależność między rodzajem struktury
a przyjętą do realizacji strategią przedsiębiorstwa, co sprowadza się do faktu, że
struktura zależy od strategii na poziomie przedsiębiorstwa, na poziomie
jednostki oraz na poziomie funkcjonalnym [Griffin 2013].
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Podstawowe rodzaje struktury organizacyjnej
Struktura liniowa, zwana strukturą prostą
Stanowi podstawowy rodzaj struktury organizacyjnej występujący
w małych przedsiębiorstwach. Cechuje się scentralizowaniem procesu
decyzyjnego przy założeniu, że każdy pracownik ma jednego przełożonego
wydającego polecenia w jednej linii. Wśród zalet wymienić należy: prostotę,
szybkość podejmowania decyzji, łatwość prowadzenia kontroli i koordynacji
podejmowanych działań, precyzję w określeniu władzy i odpowiedzialności,
także możliwość szybkiego awansu. Wadami są trudności procesu
komunikacji, możliwość zakłóceń (przerw) wynikających z braku lub
niekompetencji kierowników, pomijanie specjalizacji oraz nadmiar
obowiązków kierowników.
Struktura sztabowa (liniowo-sztabowa)
Łączy elementy charakterystyczne dla struktur organizacyjnych
liniowych i funkcjonalnych. Pracownik posiada jednego kierownika
wspieranego przez komórki pomocnicze. Ich kompetencje są związane ze
zbieraniem, przetwarzaniem informacji oraz doradzaniu w podejmowaniu
decyzji.
Struktury
sztabowe występują: przy
najwyższym szczeblu
hierarchicznym organizacji podlegając bezpośrednio prezesowi zarządu lub
dyrektorowi naczelnemu (w schemacie organizacyjnym widniejąc na tym
samym poziomie co kierownicy liniowi) lub/i wewnątrz części organizacyjnych
tj. działy, wydziały, piony lub zakłady.
Zaletami struktur sztabowych jest względna łatwość koordynacji działań
stanowisk i komórek organizacyjnych, określony zakres uprawnień
i odpowiedzialności dla każdego stanowiska organizacyjnego, szybkość
podejmowania decyzji oraz przejrzysta konstrukcja. Jako wady wymienić
należy zagrożenie konfliktami między komórkami liniowymi i sztabowymi,
a także możliwość przejmowania przez komórki sztabowe zadań komórek
liniowych oraz zagrożenie przeceniania lub niedoceniania przez komórki
liniowe opinii zgłaszanych przez komórki sztabowe.
Struktura funkcjonalna
Jest stosowana głównie przez mniejsze przedsiębiorstwa o ograniczonym
asortymencie wyrobów. Struktura ta oznacza wyodrębnienie podsystemów:
zaopatrzenia, konstrukcji i technologii, produkcji, sprzedaży, finansów (rys.
8.1). Każdy z podsystemów grupuje fachowców, którzy specjalizują się w
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wykonywaniu jednego zakresu funkcjonalnych czynności [Obłój 2001].
Określana jest jako struktura typu U (struktura jednolita, spójna, uniwersalna)
[Griffin 2013].
Podział dokonany w ramach tej struktury opiera się przede wszystkim na
trosce o efektywność i osiąganie korzyści dzięki koncentrowaniu umiejętności
i środków [Grudzewski i in. 2000]. Żaden z obszarów funkcjonalnych nie może
istnieć bez powiązań z innymi. Poziome wyodrębnianie jednostek operacyjnych
wyspecjalizowanych według funkcji opiera się na dwóch zasadach:
1. Każda jednostka powinna odpowiadać określonej podstawowej umiejętności
i zbiorowi jednorodnych kosztów poddających się kontroli.
ZARZĄD

BADANIA
I ROZWÓJ

PRODUKCJA

ZAKUPY
I DOSTAWA
SUROWCÓW

ADMINISTRACJA

SPRZEDAŻ
I MARKETING

Źródło: opracowanie własne.
Rysunek 8.1. Struktura funkcjonalna

2. Współzależności między jednostkami nie powinny być zbyt silne, aby było
możliwe egzekwowanie odpowiedzialności w obrębie każdej z nich
[Strategor 2000].
Struktura funkcjonalna umożliwia osiąganie najwyższego poziomu
doskonałości technicznej, pod warunkiem, że otoczenie i technologia
przedsiębiorstwa pozostają stabilne. Prowadzi do wąskich specjalizacji,
ograniczających możliwości jednostki i sprawiających, że traci ona z pola
widzenia swój wkład w osiąganie celów całej organizacji [Grudzewski i in.
2000]. Do wad struktury funkcjonalnej należą ograniczenia: społeczne
(wynikające z utrudnionej komunikacji między funkcjonalnymi pionami,
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centralizacji decyzji, nacisku na wydajność i efektywność przez zrutynizowane
działania i standaryzację), koordynacyjne (będące wynikiem specjalizacji) oraz
adaptacyjne (jako następstwo faktu, że wszystkie decyzje podejmuje zarząd)
[Obłój 2001]. Rozwój struktury funkcjonalnej rozpoczyna się od struktury
promienistej, zbudowanej wokół osoby założyciela i szefa przedsiębiorstwa.
Kolejnym stadium jest prosta struktura funkcjonalna charakteryzująca się
postępującą specjalizacją i formalizacją. Trzecim etapem jest rozwinięta
struktura funkcjonalna (rys. 8.2) [Strategor 2000].
DYREKCJA GENERALNA

BADANIA

MARKETING

KONTROLA

PRODUKCJA

ZAKUPY

HANDEL

BADANIA

EKSPORT

WYTWARZANIE
FABRYKA

FINANSE

ADMINISTRACJA
SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ

FABRYKA B
STREFA 1

WARSZTAT 1

STREFA 2

WARSZTAT 2

Źródło: Strategor (2000): Zarządzanie firmą... PWE, Warszawa; s. 315.
Rysunek 8.2. Rozwinięta struktura funkcjonalna

Struktura dywizjonalna
Cechą struktury dywizjonalnej jest autonomia wydzielonych podsystemów
produkcyjno-marketingowych (rys. 8.3). Organizacja uzyskuje obniżenie
kosztów. Dla powstania organizacji w formie struktury dywizjonalnej konieczna
jest różnorodność rynku oraz podzielność konfiguracji technologiczno-ekonomicznej [Obłój 2001]. Kierownik oddziału ma do dyspozycji środki
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umożliwiające analizowanie strategicznej pozycji jednostki, przygotowywanie
decyzji strategicznych przedstawianych kierownictwu grupy, kontrolowanie
realizacji podjętych decyzji oraz bieżące zarządzanie [Strategor 2000].
Struktura dywizjonalna może należeć do jednej z form podziału:
1. Podział według wyrobu – każdy dział odpowiada za określony wyrób lub
grupę wyrobów pokrewnych w zakresie technologii produkcji i metod
marketingu różniących się od stosowanych w innych częściach organizacji.
2. Podział według regionu – w jednym zakładzie grupuje się wszystkie
czynności wykonywane przez przedsiębiorstwo w danym regionie.
3. Podział według klientów – związany z obsługą określonych grup klientów
znacznie różniących się między sobą [Grudzewski i in. 2000].
ZARZĄD

OBSZAR 1

OBSZAR 2

OBSZAR 3

OBSZAR n

Źródło: opracowanie własne.
Rysunek 8.3. Struktura dywizjonalna

Wśród zalet tego typu struktury organizacyjnej wyróżnić należy: szybkie
podejmowanie decyzji i reagowanie na zmiany, łatwą koordynację
i powiększanie efektywności, łatwy pomiar efektywności, łatwe określenie
odpowiedzialności za sukces lub porażkę. Do negatywnych zjawisk należą:
wysokie koszty administracyjne, ewentualna realizacja własnych interesów
przez dywizje, napięcia między dywizjami [Obłój 2001].
Struktura macierzowa
Wiele przedsiębiorstw znajduje się w takiej sytuacji strategicznej, która nie
daje możliwości zbudowania struktury na podstawie jednego przeważającego
kryterium. Podział odpowiedzialności wynika z krzyżowania się poszczególnych
misji i wspólnych środków [Strategor 2000]. Struktura macierzowa opiera się
na dwóch kryteriach: podstawą macierzy jest zestaw wydziałów
funkcjonalnych, na które nakłada się zestaw grup wyodrębnionych według
produktów [Griffin 2013] (rys. 8.4).
Struktury macierzowe zastosowano po raz pierwszy w przemyśle lotniczym
i kosmonautycznym. Początkowym bodźcem było żądanie rządu, aby każdy
program lub projekt miał jednego kierownika, który byłby odpowiedzialny
wobec rządu, za jego przebieg i wyniki. Ustanowiono kierownika programu,
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dzielącego władzę z kierownikami wcześniej powołanych działów
produkcyjnych lub funkcjonalnych. To rozwiązanie przekształciło się
w sformalizowane struktury macierzowe. Obecnie taka struktura stosowana
jest w wielu dużych przedsiębiorstwach, włączając podmioty doradztwa
organizacyjnego i agencje reklamowe [Grudzewski i in. 2000].

PRODUKT 1
PRODUKT 2

PRODUKT n

Źródło: opracowanie własne.
Rysunek 8.4. Struktura macierzowa

W strukturze macierzowej występują dwa rodzaje koordynacji: pionowa
(mająca na celu optymalizowanie wykorzystania środków przypadających na
każdą funkcję przez dobrą ich alokację między różne produkty) oraz pozioma
(ma na celu zapewnienie dobrego powiązania różnych funkcji) [Strategor 2000].

Inne klasyfikacje struktur organizacyjnych
Struktury formalne i nieformalne
Struktura formalna jest określona przez schematy, opisy stanowisk
i procedury [Penc 1997]. W ramach struktur formalnych wyróżniamy: struktury
funkcjonalne, dywizjonalne i macierzowe [Griffin 2013].
Struktura nieformalna wyrasta z osobistych i grupowych potrzeb członków
przedsiębiorstwa. Określana jest jako interpersonalne stosunki w organizacji,
wpływające na podejmowane w niej decyzje, lecz albo pomijane w oficjalnym
schemacie, albo z nim niezgodne [Grudzewski i in. 2000, Penc 1997]. Jest to
struktura niesformalizowana, koordynację osiąga się za pomocą „działań
niepisanych” – rozwoju umiejętności profesjonalnych, wzajemnych uzgodnień.
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Struktury proste i złożone
Kryterium podziału dotyczy zróżnicowania: poziomego (ilustruje podział
pracy w organizacji, jest mierzone liczbą specjalności zawodowych), pionowego
(dotyczy podziału władzy i jest mierzone liczbą szczebli zarządzania),
przestrzennego (rozproszonego).
W strukturze prostej obserwowany jest bezpośredni nadzór kierowniczy
w małych komórkach organizacyjnych. W strukturze złożonej liczne komórki
i jednostki organizacyjne realizują różnorodne zadania, mają odmienne cele,
funkcjonują w różnych horyzontach czasowych [Sobczak 2002].
Struktury liniowe, funkcjonalne i liniowo-sztabowe
Jako kryterium podziału zostały przyjęte relacje między kierownikami
i pracownikami wykonawczymi oraz między kierownikami różnych szczebli
zarządzania [Sobczak 2002].
W strukturze liniowej obowiązuje zasada jedności rozkazodawstwa. Każdy
podwładny może mieć tylko jednego przełożonego i tylko od niego otrzymuje
polecenia. Kontakty podwładnych z pracownikami innych komórek
organizacyjnych lub kierownictwem wyższego szczebla następuje przez
bezpośredniego przełożonego z wykorzystaniem tzw. drogi służbowej.
W strukturze funkcjonalnej obowiązuje zasada specjalizacji w zakresie
funkcji kierowniczych. Podwładny ma kilku przełożonych, z których każdy
jako specjalista w swojej dziedzinie jest odpowiedzialny za pewien aspekt .
Struktura
liniowo-sztabowa
łączy
jedność
rozkazodawstwa
i specjalistyczne wsparcie dla zarządzania. Kierownik liniowy zachowuje
uprawnienia i odpowiedzialność za funkcjonowanie podległej mu komórki.
Pomoc jednostek specjalistycznych polega na opiniowaniu, doradzaniu,
sugerowaniu wyboru, prognozowaniu, oraz podejmowaniu decyzji po
uzyskaniu akceptacji kierownika liniowego [Sobczak 2002].
Struktury smukłe i płaskie
Kryterium podziału dotyczy liczby szczebli w strukturze. W strukturze
smukłej istnieje wiele szczebli, komórki organizacyjne są niewielkie. Rozpiętość
kierowania na poszczególnych szczeblach jest również niewielka. W strukturze
płaskiej istnieją: niewiele szczebli zarządzania, duże komórki i duża rozpiętość
zarządzania [Sobczak 2002].

Ewolucja struktur organizacyjnych
Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa zmianie ulegają struktury organizacyjne.
Jedna z teorii ewolucji struktur zakłada przekształcenia od najprostszej formy
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struktury funkcjonalnej, takiej jak prosta struktura promienista,
wielonarodowego przedsiębiorstwa globalnego (rys. 8.5) [Strategor 2000].
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Źródło: Strategor (2000): Zarządzanie firmą... PWE, Warszawa; s. 363.
Rysunek 8.5. Ogólny model ewolucji struktur
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PYTANIA SPRAWDZAJĄCE

1. Jakie cechy charakteryzują strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa?
Czym jest ona determinowana?
2. Jakie elementy charakterystyczne wyróżnić można w strukturze
funkcjonalnej i jej rozwiniętej wersji?
3. Jakie są zalety i wady struktury dywizjonalnej? Dla jakich przedsiębiorstw
jest ona najkorzystniejsza?
4. W jakich przedsiębiorstwach sektora spożywczego struktura macierzowa
może znaleźć zastosowanie?
5. Jakie są zalety i wady struktur liniowych, funkcjonalnych i liniowo-sztabowych?
6. Jakie etapy wyróżnić można w ewolucji struktur organizacyjnych?
ZADANIA PRAKTYCZNE

1. Wybrać pięć przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego i scharakteryzować
ich struktury organizacyjne. Ocenić rozmieszczenie w strukturze
organizacyjnej działów funkcjonalnych i filii. Dokonać oceny struktury
w kontekście szerokości i głębokości produkowanego asortymentu, liczby
obsługiwanych kanałów dystrybucji, możliwości szybkiego podejmowania
decyzji oraz zmian w produkcji.
2. Zaproponować schemat organizacyjny dla przedsiębiorstwa, którego profil
przedstawiono poniżej.
Przedsiębiorstwo jest spółką akcyjną, produkuje następujący asortyment:
• cukierki – stanowią ponad 50% produkcji wyrażonej ilościowo, obejmują
różne rodzaje, włączając m.in. cukierki nadziewane, czekoladowe,
miętowe i eukaliptusowe;
• wyroby czekoladowe i galanteria czekoladowa – stanowią ponad 25%
produkcji;
• pomadki – stanowią niecałe 25%, obejmują: krówki, irysy i toffi,
galaretki, czekolada oraz pieczywo cukiernicze.
W skład przedsiębiorstwa wchodzą trzy zakłady:
• nr 1, w którym realizowana jest produkcja wyrobów czekoladowych,
galaretek, pomadek oraz czekolady; w tym zakładzie mieści się również
zarząd;
• nr 2, w którym produkowane są cukierki, karmelki twarde i nadziewane;
• nr 3, w którym realizowana jest produkcja pomadek, galaretek i pianek
oraz galanterii na rynki zagraniczne.
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Przedsiębiorstwo współpracuje z 900 odbiorcami, a jej wyroby są sprzedawane
na terenie całego kraju. Posiada trzy sklepy firmowe. Od 1995 roku realizowany
jest system merchandisingu, który ma na celu zwiększenie efektywności sieci
dystrybucji. Na terenie całego kraju działa 80 osób, które na bazie współpracy
z hurtowniami patronackimi mają za zadanie stymulowanie sprzedaży
produktów: zbieranie zamówień od poszczególnych sklepów, dostarczanie
materiałów reklamowych i dbanie o odpowiednie eksponowanie produktów
spółki w sieci detalicznej. Przedsiębiorstwo współpracuje z wieloma sieciami
detalicznymi, w tym: Makro Cash & Carry, Auchan, 1000 i innymi.
Zatrudnienie w przedsiębiorstwie obejmuje 400 osób, w tym 70% pracowników
bezpośrednio produkcyjnych. Średnią kadrę kierowniczą stanowi 30 osób,
w administracji zatrudnionych jest 28 osób, w skład zarządu wchodzą 3 osoby.
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ĆWICZENIE 9. Osobowość i umiejętności kierownicze
SŁOWA KLUCZOWE

Istota funkcji kierowniczych, źródła władzy w organizacji, podejścia do
przywództwa, menedżer jako lider i przywódca, cechy, role i umiejętności
menedżera

Cechy i umiejętności kierownicze
Nieodzownym warunkiem skutecznego i efektywnego funkcjonowania
każdej organizacji jest sprawne nią kierowanie, czyli planowanie
i koordynowanie pracy zespołów pracowniczych w sposób jak najbardziej
efektywny, aby osiągnąć zamierzone cele organizacji. Funkcje te pełnią
kierownicy (menedżerowie). Są oni zróżnicowani m.in. ze względu na pozycję
zajmowaną w strukturze organizacji, szczebel zarządzania). Na szczycie
organizacji znajdują się menedżerowie najwyższego szczebla (prezesi,
wiceprezesi, dyrektorzy naczelni); do nich należy wyznaczanie celów
organizacji, jej ogólnej strategii i polityki operacyjnej (rysunek 9.1).
Menedżerowie średniego szczebla (kierownik zakładu, kierownik eksploatacji,
szef wydziału) odpowiadają głównie za realizację polityki i planów
opracowanych na najwyższym szczeblu. Do ich zadań należy także
nadzorowanie i koordynowanie działań menedżerów najniższego szczebla,
a niekiedy także pracowników wykonawczych. Do menedżerów najniższego
szczebla (tzw. niższy dozór) zalicza się brygadzistów i mistrzów
w zakładach produkcyjnych, kierowników biura czy pracowni, kierowników
sekcji lub działów itp. Ich zadaniem jest nadzorowanie i koordynowanie
pracowników wykonawczych [Griffin 2013].
Analiza charakteru i zakresu pracy na stanowisku kierowniczym
pozwala określić specyficzne cechy, odróżniające ją od innych działań
podejmowanych przez pracowników organizacji [Kozioł 2002]. Aby jednak
można było powiedzieć, że ktoś jest przedsiębiorcą, musi zostać spełnionych
kilka warunków. Są to [Brzeziński 1999]:
• organizowanie przedsiębiorstwa (funkcje założyciela);
• bieżące prowadzenie przedsiębiorstwa (zarządzanie);
• ponoszenie ryzyka (finansowego, prawnego, społecznego).
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Źródło: Penc J. 1998: Zarządzanie dla przyszłości. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków, s. 64
Rysunek 9.1. Szczegółowy rozkład funkcji zarządzania

Źródłem władzy menedżerskiej mogą być [Haber 1995]:
• prywatna własność (np. dziedziczna), określana jako źródło władzy
o charakterze tradycyjnym; przykładem mogą być firmy rodzinne,
w warunkach polskich – najczęściej małe podmioty handlowe czy
rzemieślnicze;
• wrodzone atrybuty osobowościowe – czyli wyjątkowe uzdolnienia do
kierowania i zjednywania sobie podległych pracowników w celu
realizacji własnych koncepcji; ten typ charyzmy menedżerskiej
reprezentowany jest np. przez Billa Gatesa;
• przesłanki racjonalne, związane z przygotowaniem metodycznym,
merytorycznym i specjalistycznym poprzez zdobywanie wiedzy
i praktyki w sprawowaniu funkcji kierowniczych; taka geneza władzy
jest charakterystyczna dla większości współczesnych menedżerów.
W zależności od struktury osobowości, menedżerowie dzielą się na tych,
którzy pragną zarządzać własnym przedsiębiorstwem i tych, którzy mają
pracodawców. Zwolennicy koncepcji przedsiębiorczości twierdzą, że
menedżerów można podzielić na entreprenerów i intraprenerów [Haber 1995].
Entrepreneur (przedsiębiorca) zakłada i kieruje przedsiębiorstwem na
własny rachunek, podejmując ryzyko w nadziei na sukces. Zdaniem Druckera,
entrepreneur „przenosi zasoby z obszarów niskiej efektywności i małych zysków
do obszarów wysokiej wydajności i dużych zysków”.
Intrapreneur (człowiek posiadający zdolności do kierowania
przedsiębiorstwem), wykazuje się dużą inicjatywą i pomysłowością w działaniu,
które nakierowuje na rozwój przedsiębiorstwa, niebędącego jego własnością.
Cechuje go zdolność do ryzyka w przedstawianiu i realizowaniu własnych
pomysłów, ale nie odczuwa potrzeby posiadania własnego przedsiębiorstwa.
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Podstawowa różnica między oboma typami menedżerów polega na tym, że
w przypadku intraprenerów potencjalne ryzyko i zyski są zwykle mniejsze, niż
w przypadku entreprenerów.
W naukach o organizacji i zarządzaniu istnieje wiele podejść do
przywództwa, a szereg autorów tworzyło wiele różnorodnych koncepcji
i modeli. Jednak kryteria dokonywanych podziałów wydają się dość
jednoznaczne. Badacze [Robbins 2004; Griffin 2013; Stoner i Wankel 2011;
Steinman i Schreyyogg 2001] wyróżnili następujące typy teorii dotyczących
przywództwa w organizacji:
•
teorie oparte na cechach osobowościowych przywódców, które dążą do
identyfikacji i wyodrębnienia najbardziej pożądanych cech z punktu
widzenia ich efektywności. Początkowo sądzono, że dzięki badaniu
wybitnych przywódców możliwe jest podanie zbioru uniwersalnych cech
warunkujących skuteczność. Co więcej, uważano, że cechy te są
wrodzone, genetyczne, a więc popularnym było twierdzenie, że
„przywódcą trzeba się urodzić”. Obecnie zwraca się uwagę na możliwość
rozwoju wrodzonych predyspozycji i talentów przywódczych, ale nie
uzależnia się od nich efektywności w tak znaczącym stopniu,
•
behawioralne teorie przywództwa jako wzory zachowań skutecznych
przywódców, celem których jest wskazanie, które z behawioralnych
programów uczenia się i szkolenia w zakresie wywoływania pożądanych
zachowań oraz eliminacji lub tłumienia zachowań niepożądanych są
charakterystyczne dla przywódcy skutecznego,
•
teorie przywództwa sytuacyjnego, w których bada się wpływ
uwarunkowań sytuacyjnych na skuteczność przywództwa. Za czynniki
sytuacyjne można uznać: stosunki przywódcy z grupą, strukturę
wykonywanych zadań, cechy osobiste pracownika.
Pierwsze zorganizowane podejście do badania przywództwa brało pod
uwagę osobowe, psychologiczne i fizyczne cechy mocnych przywódców.
Podejście według cech przywódczych zakładało istnienie pewnych
podstawowych cech lub ich zestawu, które wyróżniają przywódców. Należały
do nich: inteligencja, stanowczość, wysoki wzrost, dobre słownictwo,
atrakcyjność, pewność siebie. Sporządzono więc wiele analiz, mających na celu
zidentyfikowanie ważnych cech przywódczych. Okazało się, że dla każdego
zestawu przywódców, wykazujących pewną cechę, znajdowano tyle samo
wyjątków, a sama lista sugerowanych cech stała się zbyt długa. Jednocześnie
zaobserwowano, że wielu przywódców posiada dobre umiejętności
komunikowania się i wykazuje stanowczość, ale cechy te nie są przyczyną
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przywództwa, lecz jej skutkiem. Dobrzy przywódcy zaczynali je bowiem
wykazywać dopiero wtedy, gdy awansowali na określone stanowisko [Griffin
2013].
Jednym z modeli, które miały na celu określenie zestawu cech
przywódczych był model „Wielkiej Piątki”. Jest on powszechnie stosowany do
diagnozowania osobowości także przy ocenie pracowników, w tym –
menedżerów. Model wywodzi się z badań językowych, u jego podstaw tkwi
tzw. hipoteza leksykalna – „najważniejsze różnice indywidualne zostały
zakodowane w języku”. Oznacza to, że im ważniejsza dla funkcjonowania
jednostki, dla jej przetrwania była dana cecha, tym bogatsza jest jej reprezentacja
leksykalna w języku. Pięć cech (ich podgrup) należących do „Wielkiej Piątki”
to:
• ekstrawersja – rozumiana jako: serdeczność, towarzyskość, aktywność,
pozytywne emocje, poszukiwanie doznań, asertywność;
• ugodowość – w znaczeniu: szczerość, ufność, altruizm, ustępliwość,
skromność, delikatność;
• sumienność – przejawiająca się poprzez: samodyscyplinę,
obowiązkowość, kompetencję, dążenie do osiągnięć, rozwagę
i porządek;
• stabilność emocjonalna – to posiadanie wysokiej samoświadomości
i nieobecność lub niewielkie nasilenie takich cech, jak: lęk, wrogość,
depresja, impulsywność, podatność na zranienie;
• otwartość na doświadczenia – definiowana jako: fantazja, zmysł
estetyczny, uczuciowość, działanie, posiadanie idei i wartości.
Wszyscy menedżerowie, niezależnie od szczebla i specjalności, odgrywają
pewne role. Wiele interesujących spostrzeżeń na temat ról menedżerskich
poczynił Henry Mintzberg, który obserwował w codziennej pracy grupę
dyrektorów, śledząc krok po kroku ich czynności. Na tej podstawie opisał
dziesięć ról menedżerskich, zaliczonych do trzech podstawowych kategorii [Penc
2000]:
• role interpersonalne: role kierownicze reprezentanta, przywódcy
i łącznika, które przewidują kontakty z innymi ludźmi.
• role informacyjne - to role menedżera jako obserwatora, propagatora
informacji i rzecznika, które wymagają przetwarzania informacji.
• role
decyzyjne
role
menedżera
jako
przedsiębiorcy
przeciwdziałającego zakłóceniom, dysponenta zasobów i negocjatora;
przede wszystkim odnoszą się one decyzji, które trzeba podjąć (tab.
9.1).
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Menedżer działa według innych reguł niż lider. Jeśli ktoś lubi planować,
porządkować, układać procedury, harmonogramy, myśli logicznie, a sprawy
rozpatruje od szczegółu do ogółu, ma zadatki na menedżera. Wtedy
najprawdopodobniej dominują w nim typy świadomości właściwe dla naszej
lewej półkuli, m.in.: logiczność, linearność, symboliczność, werbalność,
a pisanie, czytanie, recytowanie, umiejscowienie szczegółów i faktów oraz
stosowanie się do wskazówek to umiejętności, które z łatwością zdobędzie
[Feder 2000].

KATEGORIE RÓL

Interpersonalne

TYPY RÓL

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

Reprezentant

Udział w uroczystym otwarciu nowego zakładu,
uczestniczenie w obiedzie.

Przywódca

Zachęca pracowników do zwiększenia
wydajności.

Łącznik

Koordynuje działanie zespołów projektowych.

Obserwator
Informacyjne

Propagator
Rzecznik
Przedsiębiorca
Przeciwdziałający
zakłóceniom

Decyzyjne

Siedzi sprawozdania branżowe, zbiera
informacje.
Wysyła notatki prezentujące nowe
inicjatywy organizacji, przekazuje informacje.
Wygłasza przemówienie, reprezentuje
przedsiębiorstwo wobec izby gospodarczej.
Opracowuje nowe pomysły innowacyjne.
Rozwiązuje konflikty pomiędzy podwładnymi

Dysponent zasobów

Dokonuje przeglądów i rewizji wniosków
budżetowych.

Negocjator

Negocjuje porozumienia z dostawcami,
klientami, związkami zawodowymi.

Tabela 9.1. Role menedżerskie w organizacji
Źródło: Penc J. 2000: Kreatywne kierowanie. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, s. 189

Z kolei, jeśli ktoś spogląda w daleką przyszłość i ma rozwiniętą wyobraźnię
przestrzenną, docenia znaczenie wizualizacji i barw, przemawiają do niego
kształty, jest duża szansa, że w przyszłości zostanie liderem. Posiadając
dodatkowo takie umiejętności, jak: empatia, tworzenie wizji i zdolność
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rozprzestrzeniania jej wśród innych, można uwiarygodnić własny obraz
przyszłości swoją wizją. Ona sprawi, że inni zobaczą odbicie tego, na czym
najbardziej mu zależy i co harmonizuje z ich wartościami i poczuciem celu.
Przywódca musi jednak pamiętać, że nie wolno mu wprowadzać ludzi w błąd,
wmawiając, że mogą osiągnąć nierealistyczne cele. Jeśli to zrobi, przestaną mu
ufać, a zaufanie to jedna z najważniejszych cech charakteryzujących relacje
lidera z tymi, którzy za nim podążają [Feder 1999].
Dla sprawnego i dynamicznego funkcjonowania organizacji potrzebne są
dwa rodzaje cech: cechy menedżera – dla opracowania norm, procedur i narzędzi
do pracy oraz cechy przywódcy – dla zainspirowania i zmotywowania ludzi
(tab. 9.2).
Tabela 9.2. Cechy menedżera i lidera w organizacji
Menedżer
Tworzy plany
Działa od szczegółu do ogółu
Eliminuje ryzyko
Myśli krótkimi terminami
Koncentruje się na zadaniach, systemach,
strukturach
Stabilizuje i kontroluje
Wiąże energię ludzi
Chroni przed złymi zdarzeniami
Podporządkowuje
Podejmuje decyzje samodzielnie
Koncentruje się na specjalizacji
Używa formalnych struktur
Tworzy porządek w organizacji
Planuje i budżetuje
Organizuje
Rozwiązuje problemy

Lider
Produkuje wizję
Działa od ogółu do szczegółu
Podejmuje ryzyko
Myśli długimi terminami
Koncentruje się na ludziach
Produkuje energię, motywuje i inspiruje
Rozprzestrzenia energię wśród ludzi
Powoduje pozytywne zdarzenia
Zobowiązuje
Tworzy zespół
Tworzy proces komunikowania
Używa nieformalnych struktur
Produkuje zmiany
Wprowadza innowacje
Ustala kierunki
Ustanawia normy

Źródło: B.J. Feder (1999): Dwa umysły w organizacji. Motywacyjna rola lidera.
Home&Market, 12 (89); s. 24.

Menedżer, oddziałując na ludzi, a pośrednio także na zasoby rzeczowe
i finansowe przedsiębiorstwa, odgrywa rolę integratora, łącząc elementy
składowe organizacji w jedną całość. Podejmuje on decyzje, wykonuje
czynności dotyczące np. planowania, kontroli, angażując jednocześnie swój
potencjał osobowościowy. Posiadając określony zakres wiedzy, kierownicy
muszą dysponować konkretnymi umiejętnościami (kompetencjami), aby
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osiągnąć powodzenie i skuteczność swoich działań. Umiejętności są przy tym
rozumiane jako względnie trwała zdolność zastosowania profesjonalnej wiedzy
w sposób praktyczny w celu uzyskania pożądanego rezultatu w danej sytuacji
[Kozioł 2002].
Umiejętności menedżerskie są podstawą kompetencji menedżera,
rozumianych jako pewien zakres pełnomocnictw i praw do działania
przysługujących tym, którzy mają wymagane kwalifikacje i zdolność do
ponoszenia odpowiedzialności. Na kompetencje składa się zasób wiedzy
(kwalifikacje formalne) i umiejętności praktyczne przyswojone w toku pracy na
danym stanowisku (doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia formalne do
określonego działania).
Do umiejętności kierowniczych możemy zaliczyć umiejętności techniczne,
interpersonalne, konceptualne, diagnostyczne i analityczne [Kozioł 2002].
Umiejętności techniczne obejmują wiedzę specjalistyczną w zakresie
znajomości procesów, metod i narzędzi pracy występujących w organizacji.
Ułatwiają one dostęp do informacji, zapewniają dbałość o rozwój pracowników,
a także uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów.
Umiejętności interpersonalne to zdolności do radzenia sobie z ludźmi w taki
sposób, aby rozpoczęte działania mogły być kontynuowane aż do osiągnięcia
zamierzonych celów. Do podstawowych umiejętności interpersonalnych można
zaliczyć: umiejętność komunikowania się z ludźmi oraz ich motywowania,
a także tworzenia pozytywnej atmosfery w pracy, odpowiedzialności i poczucia
obowiązku u pracowników, rozwiązywania konfliktów, poznawania siebie
i planowania własnego rozwoju.
Umiejętności konceptualne są to przede wszystkim zdolności umysłowe,
umożliwiające koordynowanie i integrowanie działań zgodnie z celem
przedsiębiorstwa. Zależą one od zdolności do abstrakcyjnego oraz
strategicznego myślenia. Obejmują także wiedzę z zakresu metod analizowania,
interpretowania i rozwiązywania problemów.
Umiejętności diagnostyczne i analityczne pozwalają kierownikowi
podejmować właściwe decyzje, dzięki zdolności do wczesnego rozpoznawania
problemów, analizowania przyczyn ich powstawania oraz określenia skutków
tych działań.
Natężenie powyższych umiejętności zależy od poziomu zarządzania
(rys. 9.2). Na poziomie najwyższym dominują umiejętności konceptualne
i diagnostyczne, podczas gdy techniczne odgrywają niewielką rolę. Na poziomie
kierownictwa średniego szczebla zarządzania wszystkie umiejętności są mniej
więcej tak samo ważne. Natomiast na poziomie kierownictwa niższego szczebla
zarządzania dominują umiejętności techniczne, natomiast znaczenie umiejętności
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koncepcyjnych i diagnostycznych jest znikome. Zdolności interpersonalne są
jednakowo ważne na wszystkich szczeblach zarządzania [Kozioł 2002].
Najbardziej rozpowszechnioną drogą do uzyskania umiejętności
menedżerskich jest wykształcenie i doświadczenie. Większość dobrych
menedżerów zdobywa swoje kwalifikacje poprzez połączenie obu tych
elementów. Coraz częściej menedżerowie muszą również zdobywać
doświadczenie międzynarodowe jako element osobistego rozwoju [Griffin
2013].
Kierownicy
wg szczebli zarządzania

Rodzaj umiejętności

Podstawowe funkcje

Kierownictwo
naczelne

UMIEJĘTNOŚCI
KONCEPTUALNE

Planowanie
strategiczne

Kierownictwo
średniego szczebla
zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI
TECHNICZNE

Koordynowanie
i planowanie
wdrożenia

Kierownictwo
niższego szczebla
zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI
INTERPERSONALNE

Wdrażanie

Źródło: L. Kozioł (2002): Motywacja w pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
s. 193
Rysunek 9.2. Funkcje i umiejętności kierowników według szczebli zarządzania

Wyniki badań skuteczności przywództwa w oparciu o klasyczne koncepcje
okazały się niewystarczające dla wyjaśnienia wszystkich aspektów tego
zjawiska, dlatego coraz większą uwagę zaczęto zwracać na wpływ emocji,
nastrojów i zaangażowania na sposób zachowania liderów, a także na wyniki
pracy ich oraz podwładnych. Powszechny stał się pogląd, że skuteczny
przywódca powinien charakteryzować się wysoką inteligencją emocjonalną (EI
– emotional intelligence), która oznacza zbiór umiejętności, postaw, zdolności
oraz kompetencji, które wpływają na zachowania, reakcje, stan umysłu oraz
styl komunikacji jednostki. Definicji ta uwzględnia również takie czynniki jak
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motywacja i wytrwałość. Zdaniem autora, możliwe jest zwiększenie
wykorzystania EI poprzez trening i doświadczenie [Goleman 2007].
Na podstawie przeprowadzonych badań, Goleman, Boyatzis i McKee
[2002] wyróżnili cztery obszary inteligencji emocjonalnej, które – ich zdaniem
– mają wpływ na fakt, iż jedni liderzy są wybitni, natomiast inni osiągają
przeciętne wyniki. Są to samoświadomość i samokontrola (tzw. kompetencje
osobiste), a także świadomość społeczna oraz zarządzanie relacjami z innymi
ludźmi (zaliczane do kompetencji społecznych). Każdy z tych obszarów wiąże
się z charakterystycznymi umiejętnościami. Badacze podkreślają, że
kompetencje składające się na EI nie są wrodzonymi, ale wyuczonymi
umiejętnościami, które przyczyniają się do zwiększenia skuteczności
przewodzenia. Zatem, powinno się zdiagnozować, które kompetencje są
pożądane i potrzebne określonemu liderowi do bycia bardziej skutecznym
i szkolić go w tym kierunku.
Stworzenie charakterystyki współczesnego menedżera powinno stanowić
podstawę do próby stworzenia modelu menedżera przyszłości. Nowe wymagania
postawią przed menedżerem nowe zadania, na przykład będzie musiał [Kałużny
1996]:
• podejmować większe ryzyko z większym wyprzedzeniem;
• tworzyć zintegrowany zespół, w którym każdy potrafi oceniać swą
wydajność i wyniki w odniesieniu do wspólnych celów;
• zapewniać sobie odpowiedzialne współuczestnictwo ze strony innych
menedżerów, specjalistów i pozostałych pracowników.
Wydaje się, że najbardziej typową cechą naszych czasów jest rosnące tempo
zmian, a najważniejszą umiejętnością menedżera przyszłości będzie umiejętność
dostosowania się do zachodzących zmian i poddawania się ich kontroli.
Najważniejszą umiejętnością kierownika przyszłości będzie zatem umiejętność
uczenia się [Kałużny 1996].

Model postępowania lidera w organizacji
Na początku lat dziewięćdziesiątych, dzięki badaniom prowadzonym przez
konsultantów AchieveGlobal, określono kryteria sukcesu dla różnych rodzajów
działań zmierzających do ulepszenia organizacji, jak również wpływ poparcia
ze strony szefów na te sukcesy. W wyniku tych badań określono pięć
podstawowych strategii postępowania, charakteryzujących liderów niezależnie
od zajmowanych przez nich stanowisk. Strategie te składają się na model
nazywany obecnie CLIMB (od słów angielskich):
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•

twórz (create) atrakcyjną przyszłość – poprzez tworzenie,
przekazywanie innym i podtrzymywanie wizji organizacji;
• pozwól (let) klientom kierować organizacją – poprzez zdobywanie
i wykorzystywanie wiedzy o potrzebach i pragnieniach klientów,
niezbędnej do podejmowania kluczowych decyzji;
• zaangażuj (involve) każdego człowieka – dając poszczególnym
pracownikom i zespołom odpowiedzialność, środki, szkolenia i wsparcie,
jakiego potrzebują, by ulepszyć zarówno swoją pracę, jak i całą
organizację;
• zarządzaj (manage) pracą w sposób poziomy – koncentrując się na
procesach i przepływach występujących między jednostkami
organizacyjnymi, wdrażając myślenie systemowe, wszechstronnie
analizując i usprawniając przebieg komunikacji;
• buduj (build) osobistą wiarygodność – poprzez postępowanie wedle
głoszonych przez siebie reguł (zawsze, a nie tylko wtedy, gdy jest to
wygodne).
Przedstawione poniżej opisy pięciu strategii działań liderów tworzą wspólny
trzon większości opisów stanowisk kierowniczych na wszystkich szczeblach
dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw. Dają one wspólny obraz oczekiwań
stawianych liderom, potrafiącym działać we współczesnej, szybko zmieniającej
się rzeczywistości.
Twórz atrakcyjną przyszłość
Warunkiem sukcesu i rozwoju przedsiębiorstwa jest posiadanie przez
wszystkich jej pracowników długofalowej wizji działania, czyli szerokiej
perspektywy. Zamiast koncentrować się jedynie na bieżących problemach,
menedżerowie muszą spojrzeć w przyszłość, następnie dostosować swoje plany
do najważniejszych celów, wychodzić naprzeciw zmianom oraz pomagać innym
w radzeniu sobie w nowych sytuacjach.
Pozwól klientom kierować organizacją
Ciągłe zmiany na rynku sprawiają, że kluczowym elementem powodzenia
staje się obecnie wiedza, kim są i czego potrzebują klienci przedsiębiorstwa.
Bez względu na to, jakie stanowisko zajmuje menedżer i jakie obowiązki są z
nim związane, musi on wiedzieć, w jaki sposób jego praca wpływa na klientów.
Zrozumienie oczekiwań klientów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych)
umożliwia ustalenie priorytetów dotyczących polepszenia wyników – zarówno
prywatnych, jak i zespołu, w którym działa lub za który odpowiada.
Zaangażuj każdego człowieka
Lider musi dbać o jak najlepsze wykorzystanie potencjału, wiedzy
i umiejętności wszystkich pracowników. W większości przypadków, największą
wiedzę na temat danego zadania mają osoby bezpośrednio z nim związane.
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Należy więc angażować pracowników do podejmowania decyzji mających
wpływ na ich pracę zawsze, kiedy to tylko możliwe. Podstawą rozwoju
przedsiębiorstwa jest stała wymiana wiedzy i umiejętności między jej
pracownikami.
Zarządzaj pracą w sposób poziomy
Ważną strategią kierowania jest sięganie wzrokiem poza granice własnego
działu czy zespołu. Można dzięki temu dostrzec niepotrzebne bariery lub
ograniczenia utrudniające, wręcz uniemożliwiające właściwą realizację misji
przedsiębiorstwa.
Buduj osobistą wiarygodność
We współczesnym środowisku zawodowym konieczne jest szybkie
nawiązywanie produktywnych więzi partnerskich. Ludzie chętniej
współpracują z osobą, której wierzą. Dlatego też cechy przywódcze, takie jak
dawanie dobrego przykładu i okazywanie odpowiedzialności osobistej, są dziś
ważniejsze niż kiedykolwiek.
Źródło: J. Kamieński (2002): Lider w każdym z nas. Baza Wiedzy Menedżerskiej (Instytut
Zarządzania), Onet.pl S.A., Warszawa.

PYTANIA I ZADANIA

1. Jakie funkcje pełnią menedżerowie na różnych szczeblach władzy
menedżerskiej?
2. Jakie są źródła władzy menedżerskiej? Podaj przykłady menedżerów,
reprezentujących poszczególne typy władzy.
3. Zdefiniuj pojęcia entrepreneur i intrapreneur. Czym różnią się menedżerowie
obu typów?
4. Wymień i scharakteryzuj znane Ci teorie przywództwa. Wskaż ich
podobieństwa i różnice.
5. Jakie są najważniejsze grupy cech menedżerskich według modelu
„Wielkiej Piątki”?
6. Jakie znasz role menedżerskie? Jakie przykładowe działania można do nich
przypisać?
7. Wymień podstawowe różnice między liderem a menedżerem.
8. Jakie umiejętności można nazwać menedżerskimi, a jakie kierowniczymi?
Jak zmienia się natężenie umiejętności kierowniczych w zależności od
poziomu zarządzania?
9. Jakie nowe wyzwania stoją przed menedżerem przyszłości?
10. Wymień pięć strategii postępowania liderów w organizacji zgodnie
z modelem CLIMB.
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ZADANIE PRAKTYCZNE

Lista norymberska, opracowana w Instytucie Badania Rynku Pracy
w Norymberdze, obejmuje 25 cech najczęściej występujących u menedżerów,
którzy odnieśli sukces (tab. 9.3) [Karney 1991].
Tabela 9.3. Lista cech charakteru i innych czynników decydujących o sukcesach
i powodzeniu na arenie zawodowej
Lp.

Cecha

Ocena*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Odczuwanie satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy
Zdolność do wytyczania sobie dalekosiężnych celów
Zdolność do myślenia abstrakcyjnego
Zdolność do podejmowania decyzji
Zdolność do podejmowania odpowiedzialności
Chęć brania udziału w życiu społecznym
Dokładność
Sumienność
Postawa twórcza
Wytrwałość
Upór
Umiejętność koncentracji
Konsekwencja w działaniu
Zrozumienie związków między techniką i nauką a sytuacją społeczną
Umiejętność obrony własnych interesów
Umiejętność rozsądnego rozwiązywania konfliktów i zatargów
Zdolność do porozumiewania się z innymi ludźmi
Zdolność do współżycia i zgodnej współpracy z innymi ludźmi
Umiejętność ekonomicznego gospodarowania środkami materiałowymi
Umiejętność ekonomicznego gospodarowania czasem swoim i innych
Umiejętność łączenia teorii z praktyką
Zdolność do uczenia się przez całe życie
Zdolność prezentacji grupy i występowania w jej imieniu
Zdolność prawidłowego negocjowania
Zdolność analizy ponoszonych kosztów własnych działania (fizycznych
i psychicznych), aby nie przekroczyć granic własnych możliwości
Suma

* Objaśnienia w tekście.
Źródło: E.J. Karney (1991): Psychologia w zarządzaniu, czyli co menedżer powinien
wiedzieć sam o sobie (wybrane zagadnienia). Międzynarodowa Szkoła Menedżerów Sp. z o.o.,
Warszawa; s. 51.
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W celu oceny własnych możliwości na drodze do sukcesu należy przeczytać
każdy z 25 punktów listy co najmniej dwukrotnie:
• za pierwszym razem należy odpowiedzieć sobie, czy dana cecha
„charakteryzuje mnie w moim działaniu”;
• za drugim razem – w celu ustalenia w jakim stopniu cecha
„charakteryzuje moje zachowanie podczas podejmowania różnych
decyzji zawodowych i życiowych”. Dotyczy to wyłącznie cech, które
zostały zaznaczone podczas pierwszego czytania.
Każdą z wybranych właściwości należy ocenić w skali 5-stopniowej,
przydzielając punkty od 1 do 5, gdzie:
• ocena 5 oznacza „w pełni mnie dotyczy”;
• ocena 4 oznacza „jestem taki”;
• ocena 3 oznacza „nie zawsze jestem taki”;
• ocena 2 oznacza „bardzo rzadko jestem taki”;
• ocena 1 oznacza „nie jestem taki” (sporadyczne podobne zachowania
są dla mnie ewenementem).
Maksymalny wynik może się kształtować w granicach 120–125 punktów. Im
więcej punktów uda się zdobyć, tym lepiej, ponieważ każda z cech znajdujących
się na liście norymberskiej jest dodatnio skorelowana z powodzeniem
w zarządzaniu i sukcesem w biznesie. Należy przy tym pamiętać, że ocena ta jest
subiektywna i w dużym stopniu zależy od umiejętności dokonywania samooceny
[Karney 1991].
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ĆWICZENIE 10. Style kierowania

SŁOWA KLUCZOWE

Styl kierowania, siatka kierownicza, skrzynka stylów kierowania, styl
demokratyczny, styl autokratyczny.

Style kierowania – zagadnienia podstawowe i teorie klasyczne
Styl kierowania jest to względnie trwały i powtarzalny sposób
oddziaływania przełożonego na zachowania podwładnych dla pobudzenia
i koordynacji ich działalności zespołowej, zmierzającej do realizacji celów
stojących przed organizacją [Penc 1997]. Sposób, w jaki kierownik zespołu
sprawuje władzę, ma niezwykle ważne znaczenie dla efektywności działania
podległych mu pracowników.
Dla określenia stylu kierowania przejmuje się kryteria [Zawadczak
2005]:
• sposób podejmowania przez kierownika decyzji i włączania
pracowników w proces decyzyjny;
• zakres odpowiedzialności i autonomii pracowników oraz nasilenia
procesu kontroli;
• umiejętność bycia przez kierownika przywódcą;
• sposób motywowania pracowników;
Style kierowania określane są przez liczne elementy składowe
o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Wśród nich wyróżnić można m.in.
[Koźmiński, Piotrowski 2013; Żukowski, Galla 2009]:
• poziom udziału pracowników w procesie podejmowania decyzji
• stopień nastawienia kierownika na osiąganie postawionych celów,
realizację zadań z uwzględnieniem podejścia do pracowników
• rodzaj sprawowanej kontroli
• kontakt emocjonalny z pracownikiem.
Występuje potencjalny i rzeczywisty styl kierowania. Przez potencjalny
styl kierowania należy odnieść się do racjonalnie pomyślanego wzorca
zachowania kierownika wobec pracowników. Rzeczywisty styl kierowania
świadczy natomiast o praktycznie ukształtowanym i stosowanym zespole
metod i technik oddziaływania kierownika na pracowników w odniesieniu do
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określonych warunków działania. Transformacja styli potencjalnego do
rzeczywistego determinowane jest wieloma czynnikami włączając
uwarunkowania zewnętrzne (np. odpowiedzialność kierownika, preferowany
styl kierowania, stopień wpływu kierownika na ustalanie celów i zadań, metoda
i kryteria oceny pracy kierownika), czynniki personalne (np. wielkość luki
kwalifikacyjnej między kierownikiem a pracownikami) oraz techniczne
i ergonomiczno-organizacyjne (np. poziom zmienności warunków pracy,
ergonomiczne warunki pracy i poziom sprawowania nadzoru) [Żukowski, Galla
2009].
W literaturze przedmiotu podawane są dwa przeciwstawne style
kierowania: autokratyczny i demokratyczny oraz zbliżone dwa style
ukierunkowane na zadania i na pracowników. Występuje wiele modyfikacji
ww stylów, przykładowo do stylu autokratycznego zalicza się styl dyrektywny,
nakazowy, totalitarny, scentralizowany, a do stylu demokratycznego – styl
partycypacyjny, integratywny i zdecentralizowany [Zawadczak 2005].
Klasyczna teoria stylów kierowania, opracowana przez Lipitta
i White’a, zakłada występowanie trzech rodzajów [Kostera i in. 2002]:
1. Styl autokratyczny – kierownik sam podejmuje decyzje, ustala cele,
sposób wykonania, podział zadań. Oddziałuje głównie przez polecenia
i kary. Utrzymuje dystans w stosunku do członków grupy, nie uczestniczy
w jej pracach.
2. Styl demokratyczny – kierownik zasięga opinii pracowników przed
podjęciem decyzji, zachęca zespół do podejmowania decyzji w zakresie
celów, zadań, ich rozdziału. Często kontaktuje się z pracownikami
i uczestniczy w pracach zespołu.
3. Styl nieingerujący (bierny) – kierownik pozostawia członkom grupy dużą
swobodę w planowaniu i organizowaniu działań. Sam nie podejmuje
żadnych decyzji, nie uczestniczy w pracach zespołu.
W zespołach kierowanych przez przełożonych autokratów obserwowane
jest nastawienie „na ilość” kosztem jakości i oryginalności produkowanych
wyrobów. Skutkiem kierowania demokratycznego jest przeważnie mniejsza
ilość wyprodukowanych wyrobów, ale o wyższej jakości i o wyższym stopniu
oryginalności. Efektem stylu biernego jest niewielka ilość i zła jakość
wykonanej pracy.
Brown wskazał również na trzy główne style kierowania, podobnie jak
Lipitt i White, wyróżnił ponadto trzy odmiany stylu autokratycznego:
• surowy – autokraci apodyktyczni, ale sprawiedliwi, pryncypialni, nie
delegujący swoich uprawnień na niższe szczeble pracowników;
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życzliwy – autokraci odpowiedzialni za pracowników, pragnący
zapewnić im dobre warunki pracy, ale sami podejmujący decyzje w tej
kwestii;
• nieudolny – autokraci despotyczni, o zmiennych nastrojach
uzależnionych od sytuacji.
Wśród stylów kierowania Likert wyróżnił cztery kategorie [Kożusznik 2013]:
1. Styl autokratyczny, zwany również autorytarno-despotycznym – kierownik
stosuje określony system nagród i kar, motywuje strachem i sankcjami, nie
uwzględnia nowych pomysłów pracowników. Nie ma zaufania do
pracowników, sam podejmuje decyzje. Dyktuje pracownikom, co ma być
wykonane i oczekuje natychmiastowego wykonania.
2. Styl autokratyczny życzliwy – kierownik stara się być dobrym kolegą
personelu, ale traktuje pracowników z dystansem. Nie dąży do współpracy
z pracownikami, nie interesuje go, co pracownicy myślą o podejmowanych
przez niego decyzjach. Wydaje polecenia w taki sposób, żeby sprawić
wrażenie, że uwzględnia życzenia podwładnych. Solidarność w grupie jego
podwładnych jest słaba.
3. Styl konsultacyjny – w którym kierownik podejmuje decyzje po konsultacji
z pracownikami. Stosuje głównie system nagród, sankcje tylko
okazjonalnie. W jego zespole panuje dość silna solidarność.
4. Styl partycypacyjny, demokratyczny – kierownik reprezentuje wysoki
poziom dbałości o personel. Stosunki z podwładnymi są serdeczne i pełne
zaufania. Grupa uczestniczy w podejmowaniu decyzji. Kierownik stosuje
system nagród, premiując aktywne uczestnictwo w działaniach grupy.
W zespole jest bardzo silna atmosfera solidarności.
Analiza osobowości kierownika pozwoliła według Sergie’a wyodrębnić
pięć rodzajów stylów kierowania [Kożusznik 2013, Kostera i in. 2002]:
1. Styl osobisty – cechuje egocentrycznego przełożonego, podejmującego
decyzje w autorytarny sposób, przekonanego o własnej nieomylności.
W zespole występuje wysoki poziom dyscypliny i kontroli.
2. Styl impulsywny – charakteryzuje kierownika zmiennego w nastrojach,
którego poczynania cechuje emocjonalne podejście.
3. Styl bezosobowy – kierownik nie jest zaangażowany emocjonalnie, jest
racjonalny, zachowuje dystans wobec pracowników. W zespole występuje
ściśle określony podział kompetencji.
4. Styl zbiorowy – cechuje kierownika działającego w sposób
demokratyczny, liczącego się z opinią pracowników.
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5. Styl spokojny – charakteryzuje kierownika działającego w sposób
zrównoważony, niepodejmującego nagłych decyzji. Jego poczynania
cechuje spokój, porządek, przemyślenie i rozwaga.
Inną klasyfikację stylów kierowania zaproponował J. Zieleniewski
odnosząc się do trzech wyznaczników: zleceń, bodźców i argumentów.
Zlecenia stanowią informacje przekazywane pracownikom odnoszące się do
oczekiwań kierownika. Bodźce to oddziaływanie na podwładnych, natomiast
argumentami posługuje się kierownik dążąc do zmiany osobowości
podwładnych. Na tej podstawie wyodrębnił dwa zasadnicze style kierowania
[Zieleniewski 1981]:
1. Styl dyrektywny (autokratywny) – kierownik określa zadania dla
pracowników i sposób ich wykonywania, stawia pracownikom zadania
cząstkowe, których wykonanie ma przyczynić się do wykonania
zadania końcowego. Kierownik koncentruje się na bodźcach
negatywnych. W wersji złagodzonej stylu dyrektywnego, kierownik do
poleceń dołącza uzasadnienie;
2. Styl integratywny (demokratyczny) – kierownik przekazuje
pracownikom zadania całościowe z określeniem spodziewanych
wyników, pozostawiając swobodę w wykonaniu zadań. Swoboda
wyboru odnosi się do stwarzania sytuacji pobudzających przy braku
ingerencji ze strony kierownika.

Siatka i skrzynka stylów kierowania jako podstawowe teorie
roli kierownika
Koncepcja siatki stylów kierowania, zwana również siatką kierowniczą,
zaproponowana przez Blake’a i Mouton, jest zbiorem stylów kierowania w
zależności od stopnia koncentracji kierownika na zadaniach organizacji bądź
interesach pracowników. Za pomocą 9-stopniowej skali dwóch zmiennych
ujętych w układzie macierzy sporządzono siatkę kierowniczą złożoną z 81 pól
wyrażających różne teoretyczne style kierowania lub ich odmiany [cyt. za:
Kostera i in. 2002, Griffin 2013]. W praktyce rozpatrywanych jest pięć
obszarów (rys. 10.1):
1. Styl bierny (1,1) – cechuje się minimalną troską zarówno o ludzi, jak
i o produkcję. Kierownicy są stosunkowo nieudolni, wkładają minimalny
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wysiłek w realizację niezbędnych zadań wystarczających im do utrzymania
stanowiska.
STYL
DEMOKRATYCZNY (1,9)

STYL
PRZYWÓDCZY (9,9)

wysoka

9
8

TROSKA O LUDZI

7
STYL
KOMPROMISOWY (5,5)

6
5
4
3
2
niska

STYL

STYL
BIERNY (1,1)

AUTOKRATYCZNY (9,1)

1
1

2

3

4

5

6

niska

7

8

9
wysoka

TROSKA O PRODUKCJĘ

Źródło: R. Blake, J.S Mouton: The Managerial Grid. Gulf Publishing Company, Houston,
Texas 1964, cyt. za: Zarządzanie. Teoria i praktyka. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.).
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013; s. 294.
Rysunek 10.1. Siatka kierownicza Blake’a i Mouton (objaśnienia w tekście)

2. Styl demokratyczny (1,9) – charakteryzuje się wysoką troską o
i niską o produkcję. Kierownik zasięga opinii pracowników
podjęciem decyzji. Styl ten obejmuje kierowników poświęcających
uwagi dobrym stosunkom międzyludzkim. Osiągają dobrą atmosferę

ludzi
przed
wiele
pracy
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i wydajną pracę podwładnych na niewysokim poziomie dzięki stwarzaniu
poprawnych i szczęśliwych zespołów pracowniczych.
3. Styl kompromisowy (5,5) – cechuje się średnią troską o produkcję
i o ludzi. Kierownicy skłaniają się do opinii, że dobra działalność organizacji
jest możliwa pod warunkiem znalezienia równowagi między
egzekwowaniem pracy a utrzymaniem właściwych stosunków
międzyludzkich.
4. Styl autokratyczny (9,1) – charakteryzuje się wysoką troską o produkcję
i niską o ludzi. Kierownicy interesują się wyłącznie zadaniami, dobre
wyniki pracy osiągają dzięki stwarzaniu warunków, których nie zakłócają
złe stosunki międzyludzkie. Nie troszczą się zupełnie o dobre stosunki
międzyludzkie i o dobrą atmosferę w pracy.
5. Styl przywódczy (9,9) – obejmuje nowoczesnych kierowników,
umiejących integrować orientację na ludzi i orientację na zadania. Są oni
kierownikami idealnymi, uważającymi, że efektywność pracy jest skutkiem
zaangażowanej
postawy
pracowników
i
traktowania
celów
przedsiębiorstwa jako „wspólnej sprawy” [Kostera i in. 2002, Griffin
2002].
Koncepcję Blake’a i Mouton rozwinął Reddin [Martyniak 1992]. Stworzył
on skrzynkę kierowania uwzględniającą trzeci wymiar, czyli orientację na
efektywność. Z modelu tego wynika osiem podstawowych stylów kierowania,
zgrupowanych w dwóch sferach efektywności: wysokiej i niskiej (rys. 10.2).
Niska efektywność dotyczy stylów:
• biernego (inaczej wcześniej omawiany styl nieingerujący), zwany
dezerterem;
• altruistycznego, zwanego misjonarzem, charakteryzującego się
orientacją na kontakty z ludźmi (styl demokratyczny); kierownik jest
przekonany, że ludzie szczęśliwi są bardziej efektywni, dlatego
większość swych zabiegów i działań dotyczy utrzymania dobrych
kontaktów z pracownikami; sprawdza się w organizacjach
młodzieżowych;
• autokratycznego – zorientowanego wyłącznie na zadania (omawiany
wcześniej), sprawdza się w sytuacjach skrajnych;
• kompromisowego, uwzględniającego zarówno orientację na ludzi, jak
i na zadania, ale w praktyce przy podejmowaniu decyzji kierownicy nie
potrafią tego założenia zrealizować; decyzje podejmują pod naciskiem
faktów dokonanych albo pod bardzo silną presją otoczenia.
Sfera wysokiej efektywności obejmuje takie style kierowania, jak
[Martyniak 1992]:
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biurokratyczny, charakteryzujący się tym, że kierownik nie orientuje
się ani na zadania, ani na ludzi, jest jednak efektywny, ściśle
przestrzega zasad i przepisów; styl ten jest dogodny w administracji,
gdzie występują liczne stanowiska, w tym także o charakterze
pomocniczym;

KONTAKTY
Z LUDŹMI

EFEKTYWNOŚĆ

STREFA WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI

STYL PROMOCYJNY

STYL REALIZACYJNY

STYL BIUROKRATYCZNY

STYL AUTOKRATYCZNO-ŻYCZLIWY

STREFA NISKIEJ EFEKTYWNOŚCI

STYL ALTRUISTYCZNY

STYL KOMPROMISOWY

STYL BIERNY

STYL AUTOKRATYCZNY

WYKONANIE ZADAŃ

Źródło: Z. Martyniak (1992): Style kierowania. Businessman 1; s. 58.
Rysunek 10.2. Skrzynka stylów kierowania według Reddina

• autokratyczno-życzliwy, nastawiony na efektywność i kontakty
z ludźmi kierownik potrafi wyjaśnić podwładnym podjęte decyzje,
interesuje się reakcjami pracowników na własne decyzje; jest odmianą
stylu autokratycznego;
• promocyjny, preferuje efektywność i kontakty z ludźmi; od kierownika
altruisty różni się tym, że wymaga i zachęca do pracy; kierownik jest
pełen zaufania i stara się, aby jego współpracownicy rozwijali swoje
umiejętności w dobrej atmosferze pracy;
• realizacyjny, jest zorientowany na ludzi, zadania, jak również na
efektywność; silnie angażując się zarówno w wykonanie zadania, jak
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i w indywidualne sprawy ludzi, stwarza bardzo silną motywację do
pracy; stara się, by współpracownicy byli współtwórcami planów pracy
i korzysta z ich uwag i sugestii; stara się kojarzyć potrzeby indywidualne
z celami instytucji; według Reddina stanowi wzór kierownika.

Sytuacyjne style kierowania
Sytuacyjne koncepcje stylów kierowania wskazują na znaczącą rolę
sytuacji w ocenie stylu kierowania reprezentującego przez kierownika.
Diagnoza zachowań kierownika w zakresie relacji z podwładnymi w relacji do
zadań następuje w kontekście zaistniałych sytuacji [Kożusznik 2013].
Tannenbaum i Schmidt wyróżnili sześć stylów kierowania w zależności
od sytuacji, bazując na kryterium stopnia używania przymusu przez kierownika
oraz stopnia swobody podwładnych przy podejmowaniu decyzji [Stoner i
Wankel 2011, Kożusznik 2002]. Kierownik ma do wyboru [Kożusznik 2002]:
• polecanie – kierownik poleca podwładnym zrealizowanie pewnego
przedsięwzięcia lub wykonanie pewnych zadań w sytuacji np. braku czasu;
• sprzedawanie – kierownik z pewną akceptacją podwładnych poleca
wykonanie zadania, wskazując korzyści płynące z jego zrealizowania;
• testowanie – kierownik proponuje wprowadzenie pewnych działań w celu
realizacji zadań, pyta pracowników i sonduje ich opinie;
• konsultowanie – decyzja, którą podejmuje samodzielnie kierownik, jest
konsultowana wśród pracowników; mogą oni wprowadzić dodatkowe
pomysły rozwiązań;
• współpraca – kierownik prosi grupę o rozwiązanie problemu;
• delegowanie – kierownik pozostawia zespołowi całkowitą swobodę bez
narzucania rozwiązania.
Kolejne teorie zaproponowane przez Herseya i Blancharda [cyt. za:
Kożusznik 2013, Stoner i Wanker 2011] wskazały, że podstawą tworzenia
stylów powinna być „dojrzałość podwładnych”, czyli pragnienie osiągnięć,
chęć brania na siebie odpowiedzialności, doświadczenie i umiejętności (rys.
10.3). Style kierowania obejmują [Kożusznik 2013]:
• rozkazywanie – gdy dojrzałość zespołu jest mała, kierownik jest
zorientowany na zadania w celu osiągnięcia sukcesu;
• sprzedawanie – gdy wzrasta dojrzałość pracowników, kierownik redukuje
zachowania zorientowane na zadania i zwiększa zorientowanie na zadania
międzyludzkie;

ORIENTACJA NA LUDZI

123
PARTYCYPACJA

SPRZEDAWANIE

Wysoka orientacja na ludzi
Niska orientacja na zadania

DELEGOWANIE
Niska orientacja na ludzi
Niska orientacja na zadania

Wysoka orientacja na ludzi
Wysoka orientacja na zadania

ROZKAZYWANIE
Niska orientacja na ludzi
Wysoka orientacja na zadania

ORIENTACJA NA ZADANIA
DOJRZAŁOŚĆ

BRAK DOJRZAŁOŚCI

Źródło: E. Schein (1988): Organizational Psychology. Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
N.J., cyt. za: B. Kożusznik (2013): Zachowanie człowieka w organizacji. PWE, Warszawa; s.
138, 140.
Rysunek 10.3. Style kierowania według Herseya i Blancharda

•
•

partycypacja – gdy w dalszym ciągu wzrasta poziom dojrzałości
pracowników, kierownik redukuje orientację na zadania i na relację, aby
zespół mógł zwiększyć zaufanie do siebie;
delegowanie – gdy zespół osiąga pełną dojrzałość, kierownik dalej redukuje
zachowania zorientowane na zadania i na relacje, dlatego może delegować
zadania grupie i oczekiwać ich realizacji.
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PYTANIA SPRAWDZAJĄCE

1. Co to jest styl kierowania? Jakie style kierowania wyróżnia teoria
klasyczna?
2. Jakie cechy charakteryzują kierowników w klasyfikacji stylów Likerta?
3. Co stało się kryterium w klasyfikacji stylów według Sergie’a? Jakie
wyróżniono style kierowania?
4. Czym charakteryzuje się siatka kierownicza Blake’a i Mouton? Jakie jest
jej praktyczne zastosowanie?
5. Jakie style kierowania wyróżnił Reddin w sferze niskiej i wysokiej
efektywności? Oceń praktyczność tej klasyfikacji stylów kierowania
w porównaniu z innymi.
6. Na co wskazują sytuacyjne style kierowania? Jakie elementy składowe
można w nich wyróżnić i co one obejmują?

ZADANIA PRAKTYCZNE

Określić styl kierowania przełożonego, bazując na trzech głównych i sześciu
pomocniczych stylach kierowania. W tym celu z każdego bloku
zawierającego 12 stwierdzeń wybrać sześć, które najczęściej występują u
Twojego obecnego lub przyszłego kierownika [cyt. za: Kożusznik 2002]:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Z godnością reprezentuje własne stanowisko.
Z trudem przystosowuje się do realizacji nowych zadań.
Cechuje go umiejętność przekonywania innych.
Narusza formalną dyscyplinę pracy.
Powierza podwładnym coraz bardziej odpowiedzialne zadania.
Nie potrafi egzekwować poleceń.
Najczęściej mówi: „Tak trzeba”, „Tak być musi” itp.
Wszystko wykonuje w terminie.
Wykazuje brak zainteresowania potrzebami podwładnych.
Interesuje się jedynie pracą zawodową podwładnych.
Wykazuje niezwykłą pomysłowość w realizowaniu zadań.
Z zainteresowaniem odnosi się do potrzeb i trosk pracowników.

2.1. Potrafi kontrolować pracę podwładnych.
2.2. Wyraźnie interesuje go własna praca.
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2.3. Traktuje podwładnych jak „zasoby”, jedynie z punktu widzenia ich roli
organizacyjnej.
2.4. Doradza nawet natarczywie, gdy nie jest o to proszony.
2.5. Jest ceniony ze względu na wiedzę.
2.6. W stosunku do podwładnych zachowuje się jak kolega.
2.7. Traci głowę w trudnych sytuacjach.
2.8. Łatwo ulega wpływom otoczenia.
2.9. Jest przyjaźnie ustosunkowany wobec podwładnych.
2.10. Gra rolę „ojca” podwładnych.
2.11. Często stosuje groźby.
2.12. W razie konfliktu udaje, że go nie dostrzega.
3.1.
Reprezentuje przeciętną wiedzę specjalistyczną.
3.2.
Dyktuje podwładnym, co mają robić i oczekuje natychmiastowego
wykonania.
3.3.
W nagłych sytuacjach podejmuje bezzwłocznie decyzję.
3.4.
Dąży do dokonania czegoś nowego, lepszego niż dotychczasowe.
3.5.
Zawsze chętnie współpracuje.
3.6.
Zachęca podwładnych do uczenia się nowości.
3.7.
Nie zależy mu na ocenie otoczenia.
3.8.
Udaje, że nie dostrzega konfliktu.
3.9.
Jego dyspozycje mają charakter nakazu.
3.10. Ukrywa niedociągnięcia podwładnych.
3.11. Dostarcza podwładnym dużo swobody.
3.12. Jasno i jednoznacznie formułuje swoje decyzje.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Potrafi szybko dostrzec błędy.
Niechętnie angażuje się w zbyt łatwe zadania.
Ceni nade wszystko święty spokój.
Podporządkowuje się całkowicie propozycjom podwładnych.
Formalizuje stosunek władzy względem podwładnych.
Nie pyta o zdanie podwładnych.
Pracuje wyjątkowo starannie, bez błędów.
Przedstawia problem i pozwala podwładnym podjąć decyzję.
Potrafi samodzielnie rozwiązywać bardzo skomplikowane problemy.
Nie lubi karać podwładnych.
Boi się ingerować w momencie zaistnienia spraw drażliwych.
Niechętnie angażuje się w zbyt trudne zadania.

Sposób przydzielenia wyników:
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1.1

A+

1

2.1

A+

2

3.1

D–

1

4.1

A+

2

1.2

A–

2

2.2

K+

1

3.2

A–

1

4.2

K+

1

1.3

D+

2

2.3

K–

2

3.3

A+

1

4.3

K+

1

1.4

D–

1

2.4

A–

1

3.4

K+

2

4.4

D–

1

1.5

K+

1

2.5

K+

2

3.5

D+

2

4.5

A–

1

1.6

D–

2

2.6

D+

1

3.6

K+

1

4.6

A–

2

1.7

A–

1

2.7

D–

2

3.7

K–

1

4.7

A+

1

1.8

A+

2

2.8

D-

1

3.8

K–

2

4.8

D+

2

1.9

K–

2

2.9

D+

2

3.9

A–

2

4.9

K+

2

1.10

K–

1

2.10

A+

1

3.10

D–

2

4.10

D+

1

1.11

K+

2

2.11

A–

2

3.11

D+

1

4.11

K–

2

1.12

D+

1

2.12

K–

1

3.12

A+

2

4.12

D–

2

OBLICZENIE WYNIKÓW
Policz, ile punktów otrzymałeś dla poszczególnych kategorii: A, D i K, a
następnie dla kategorii cząstkowych: A+, A–, D+, D–, K+, K– i określ styl
kierowania swojego obecnego lub przyszłego kierownika.
Przewaga:
• A – styl autokratyczny;
• D – styl demokratyczny;
• K – styl konsultatywny;
•
•
•
•
•
•

A+ – styl autokratyczny, paternistyczny;
A– – styl autokratyczny, despotyczny;
D+ – styl demokratyczny, ukierunkowany na ludzi i współpracę;
D– – styl demokratyczny, towarzyski i nieformalne stosunki w pracy;
K+ – styl konsultatywny, ukierunkowany na osiągnięcia i sukcesy
zespołowe;
K– – styl konsultatywny, ukierunkowany na sukces indywidualny
i rywalizację.
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ĆWICZENIE 11. Motywacja w organizacji (techniki
motywacyjne)

SŁOWA KLUCZOWE

Motywacja, motywowanie, bodźce motywacyjne, teorie motywacji, systemy
wynagrodzeń, teoria „X” i „Y”, techniki motywacyjne

Motywacja i motywowanie w organizacji
Jedną z podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
jest motywowanie, czyli wzbudzenie intencji zrobienia czegoś, dotarcia do celu.
Motywowanie jest dziedziną kierowania, polegającą na bezpośrednim włączaniu
pracowników w nurt działalności i na zapewnieniu niezbędnego zaangażowania
w pracę i obowiązki, z zamiarem jak najlepszego wykorzystania ich kwalifikacji,
umiejętności i uzdolnień dla realizacji celów stojących przed
przedsiębiorstwem [Kałużny 1996]. Funkcjonujący w przedsiębiorstwie system
motywacyjny to układ czynników, działań i zasad tworzących bodźce
kształtujące odpowiednie zachowania pracowników, który pozwala na
osiąganie celów organizacji poprzez uzyskanie wyższej efektywności pracy.
Motywowanie oznacza zatem stosowanie środków, za pomocą których każdy
pracownik dąży do osiągnięcia celów spełniających jego osobiste potrzeby.
Należy przy tym rozróżnić pojęcia motywowania (a więc wpływania na poziom
motywacji przez siłę zewnętrzną – menedżera – w celu uzyskania określonych
zachowań i rezultatów) i motywacji (wewnętrznego napięcia skłaniającego do
działania). Motywacja odnosi się do przeżyć psychicznych człowieka, od
których zależy możliwość i kierunek ludzkiej aktywności; jest procesem
regulacji, który pełni funkcję sterowania czynnościami tak, aby prowadziły do
osiągnięcia określonego wyniku (celu) [Reykarski 1975, za: Kozioł 2002].
Motywację do pracy można przedstawić w formie procesu, w którym
pracownik [Pocztowski 2016]:
•
uświadamia sobie niezaspokojone potrzeby,
•
rozpoznaje warunki i możliwości ich zaspokojenia,
•
podejmuje działania ukierunkowane na osiągnięcie celów (zadań),
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•

osiąga określony poziom wykonania zadań, które zaspokajają (lub nie)
jego potrzeby,
•
ocenia stopień zaspokojenia potrzeb, co w konsekwencji prowadzi do
rozbudzenia nowych potrzeb lub modyfikacji istniejących.
Czynniki motywujące dzielone są na wewnętrzne i zewnętrzne.
Przykładem pierwszych mogą być: poczucie własnej skuteczności
mobilizującej do lepszej pracy, poczucie sprawiedliwego wynagrodzenia za
pracę, spełnienie oczekiwań związanych z podjętym trudem. Do czynników
zewnętrznych należą m.in. wyznaczane ambitne cele, pochwała określonych
zachowań, nagrody uznaniowe, awanse [Gruszczyńska-Malec 1999].
Motywację można pobudzać, zagrażając temu, co człowiek już osiągnął
(stosowanie ujemnych bodźców motywacyjnych) lub tworząc warunki
umożliwiające pełniejsze urzeczywistnianie celów pracownika (stosowanie
dodatnich bodźców motywacyjnych) [Penc 1998]. Motywacja negatywna
opiera się na obawie (lęku), która pobudza do pracy przez stwarzanie poczucia
zagrożenia typu: groźba utraty części zarobków w razie gorszego wykonania
zadania, zagrożenie naganą czy też przesunięciem do pracy gorzej płatnej niż
obecnie wykonywana. Skutkiem stosowania motywacji negatywnej może być
niekorzystna zmiana osobowości pracownika, np. obniżenie poczucia własnej
wartości, przyjmowanie postawy defensywnej, spadku ambicji itp.
Motywacja pozytywna polega na stwarzaniu pracownikowi perspektyw
coraz lepszego urzeczywistniania jego celów w miarę spełniania oczekiwań
pracodawcy, jak np. osiągnięcie wyższych zarobków lub stanowiska, większej
samodzielności itp. Ten rodzaj motywacji powoduje większą aktywizację
pracownika i pełniejsze wykorzystanie jego możliwości ze względu na większe
zaangażowanie emocjonalne. Takie podejście do motywacji jest oparte na teorii
wzmocnienia, która głosi, że zachowanie wywołujące nagrody będzie
prawdopodobnie powtarzane, natomiast prawdopodobieństwo powtórzenia się
zachowań pociągających za sobą karę jest mniejsze [Kozioł 2002].
Stymulowanie do osiągania zamierzonych rezultatów odbywa się poprzez
odpowiedni zestaw bodźców materialnych (płace, premie, nagrody pieniężne,
dofinansowania, zniżki w opłatach itp.) i pozamaterialnych (pochwały,
wyróżnienia, odpowiednie warunki pracy, prawidłowe stosunki międzyludzkie,
prawidłowy rozdział zadań, atrakcyjność zajęć, wysoki stopień swobody itp.).
System motywowania pracowników obejmuje spójny zbiór elementów
(warunków i czynników), mających zapewnić odpowiednio wysoki poziom
motywacji zatrudnionego personelu. Obejmuje on takie elementy środowiska
pracy, jak: lokalizacja przedsiębiorstwa, sytuacja ekonomiczna, wizerunek
przedsiębiorstwa na rynku, struktura organizacyjna, treść i warunki pracy oraz
organizacja pracy, poziom techniczny, stosunki społeczne, stosunki przymusu
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(nakazy, zakazy, polecenia, zalecenia), środki zachęty (bodźce materialne i
pozamaterialne) oraz środki perswazji (informowanie, doradzanie,
przekonywanie, konsultowanie, krytyka) [Pocztowski 2016].
Efektywność systemu motywacji, określana przez stopień zbieżności
między oczekiwaniami pracownika a tym, co może on uzyskać od istniejącego
systemu, jeżeli postępuje zgodnie z przyjętymi regułami, wymaga, aby oba
rodzaje bodźców (materialne i niematerialne) [Strzelczyk i Pękalska 2002]:
• zostały umiejętnie połączone – same zachęty materialne nie są
wystarczające do pełnego zaspokojenia potrzeb i rozwoju
pracowników, skuteczność zachęt niematerialnych wzrasta z kolei pod
warunkiem zapewnienia prawidłowej motywacji ekonomicznej;
• wzmacniały jednocześnie te same zachowania i efekty działań;
• posiadały dla odbiorcy (pracownika) dużą subiektywną wartość;
• zaspokajały potrzeby pracowników i jednocześnie sprzyjały realizacji
misji i wizji przedsiębiorstwa.
Chociaż teoria i praktyka motywacji wskazują, że stosowanie zachęt
niematerialnych jest jednym z istotnych elementów skutecznego systemu
motywowania pracowników (wzmagają lojalność i zaangażowanie w sprawy
przedsiębiorstwa), zasadnicze znaczenie ma również system wynagrodzeń.
Zgodnie z teorią Maslowa [1954], czynnik ten powinien być zaspokojony
w pierwszym rzędzie, aby mogły się aktualizować potrzeby wyższego rzędu.
Poza tym wynagrodzenie materialne stanowi dla pracownika miernik
„ważności” dla przedsiębiorstwa, a tym samym zaspokaja potrzebę statusu,
uznania, poczucia własnej wartości [Griffin 2013].
Dla budowy efektywnego systemu wynagrodzeń są istotne następujące
elementy [Kałużny 1996]:
• skuteczny system wartościowania stanowisk pracy;
• przejrzysta struktura gradacji;
• aktualna informacja o płacach i świadczeniach pozapłacowych na rynku
przedsiębiorstw konkurencyjnych;
• rozwinięta polityka płac i świadczeń pozapłacowych, umiejętnie
komunikowana pracownikom;
• system wynagrodzeń i świadczeń stworzony na podstawie polityki
kierowania zasobami ludzkimi;
• dobrze zdefiniowane procedury wdrażania systemu płac, które
uwzględniają sposób awansu pracowników w obrębie tego systemu.
Wynagrodzenie uczestników organizacji można podzielić na kilka
głównych typów. Są to: płace, inne wynagrodzenia materialne, możliwość
zrobienia kariery zawodowej oraz misja [Kostera 2010]. Płaca występuje
głównie w dwóch formach tj. płacy za przepracowany czas i płacy za wyniki.
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Inne wynagrodzenia materialne to np. korzystanie z samochodu służbowego,
bezpłatne posiłki w stołówce zakładowej, nabywanie produktów
przedsiębiorstwa po kosztach własnych, korzystanie z przedszkola i żłobka
zakładowego, pobyt we własnym domu wczasowym. Wynagrodzenie w formie
kariery zawodowej rozumie się jako stworzoną przez przedsiębiorstwo drogę
do profesjonalnej doskonałości i osiągnięcia satysfakcji w życiu zawodowym.
Misja to poczucie wartości, ważności i użyteczności wykonywanej pracy, co
bardzo często jest równie ważną formą wynagradzania pracownika.
Wynagrodzenie pełni w organizacji cztery główne funkcje: dochodową,
kosztową, motywacyjną i społeczną. Funkcja dochodowa wyraża się w tym, że
wynagrodzenie stanowi dla większości ludzi podstawowy rodzaj uzyskiwanych
dochodów. Wynagrodzenie, które dla pracownika jest dochodem, dla
przedsiębiorstwa stanowi składnik kosztów, wpływając na konkurencyjność na
rynku. Dlatego w interesie pracodawcy jest minimalizowanie kosztów pracy, a
tę sprzeczność można rozwiązać jedynie przez uzależnienie wzrostu
wynagrodzenia od wzrostu efektywności pracy. Funkcja motywacyjna pracy
jest oczywista, gdyż to właśnie płaca jest instrumentem kształtowania postaw i
zachowań pracowników, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa. Funkcja
społeczna płacy ma wpływ na stosunki panujące wewnątrz przedsiębiorstwa
(formalne i nieformalne), gdyż system wynagradzania pracowników ma wpływ
na harmonijne stosunki wśród pracowników lub jest przyczyną sporów
i konfliktów [Pocztowski 2016].
Bardzo istotną rolę odgrywa w przedsiębiorstwie strategia
wynagradzania, którą można zdefiniować jako: „ spójną konfigurację celów,
zasad i metod osiągania oraz utrzymywania wewnętrznej i zewnętrznej
konkurencyjności wynagrodzeń, umożliwiającą ich efektywną integrację ze
strategicznymi celami biznesowymi organizacji, a także z zachowaniem
zatrudnionych w niej osób” [Pocztowski, 2016]. Może się ona opierać na
zasadach: uzależnienia wynagrodzenia od wykonywanej pracy, kompetencji,
wkładu wnoszonego do organizacji lub wartości rynkowej pracy.
Wynagradzanie według efektów pracy polega na indywidualnej ocenie
pracownika. Wynagradzanie według kompetencji polega na przyciąganiu do
organizacji osób o ponadprzeciętnych kompetencjach przy założeniu, ze będą
one wnosić większy wkład w tworzenie ogólnej wartości pracy. Chodzi też o
dowartościowanie kierowników, liderów zespołów, dowartościowanie tzw.
pracowników wiedzy.
Według Armstronga [2011], istnieje pięć zasad gwarantujących
powodzenie systemu uzależniającego wysokość płacy od wyników pracy:
•
każdy pracownik musi być świadomy wyników, których spełnienia
oczekuje się od niego;
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•
•
•
•

sprawdzanie realizacji zadań powinno być dokładne i sprawiedliwe;
pracownicy muszą mieć wpływ na kryteria oceny;
musi istnieć jasne powiązanie wyników i nagród;
nagroda musi być sensowna tzn. dawać poczucie, że warto było starać
się.

Teorie motywacji
Wśród teorii motywacji można wyróżnić teorie treści, które odwołują się
do potrzeb i są ukierunkowane na wyjaśnianie wewnętrznych przyczyn, które
pobudzają ludzi do działania. Zaliczamy do nich teorię hierarchii potrzeb
Maslowa, teorię potrzeb Alderfera (zwaną teorią ERG), teorię trzech potrzeb
McClellanda oraz dwuczynnikową teorię potrzeb Herzberga.
Teorie motywacji wychodziły z założenia, że niezrealizowana potrzeba jest
czynnikiem motywującym i popychającym człowieka do działania. Jednostka
może zaspokoić swoje oczekiwania czy potrzeby, o ile będzie zachowywała się
w określony sposób. Należy zatem zidentyfikować potrzeby charakterystyczne
dla ludzi, by móc zrozumieć, poprzez jakie wartości można na nich
oddziaływać.
Teoria psychologa klinicznego Abrahama Maslowa została szybko
przeniesiona na grunt organizacji i stosunków pracy i wykorzystana do
motywowania pracowników. Według tej teorii, działania podejmowane przez
ludzi są wynikiem pięciu podstawowych grup potrzeb, które są przez nich
odczuwane: potrzeb fizjologicznych (biologicznych), potrzeby bezpieczeństwa,
przynależności i akceptacji (afiliacyjne), szacunku i uznania oraz
samorealizacji. Brak zaspokojenia jednej z potrzeb popycha jednostkę do
odpowiedniego zachowania, bowiem ich zaspokajaniu towarzyszy poczucie
zadowolenia i satysfakcji, a niezaspokojona potrzebna powoduje stan
przykrości, który prowadzi najczęściej do depresji lub frustracji. To, która
z potrzeb jest w danym momencie dominująca i w jaki sposób będzie
zaspokajana zależy od jednostki (jej wiedzy, doświadczeń) i sytuacji w jakiej
się znalazła. Maslow uporządkował potrzeby od najprostszych do bardziej
złożonych zgodnie z zasadą hierarchiczności Adaptując koncepcję Maslowa na
grunt organizacji uznano, że człowiek wszystkie te potrzeby będzie mógł
zaspokajać w procesie pracy, należy mu tylko stworzyć odpowiednie warunki
[Burkiewicz 2003; Kuc 2000].
Zgodnie z teorią Alderfera, motywację pracowników można mierzyć
odwołując się do ich potrzeb; niezaspokojone potrzeby aktywizują człowieka
do podjęcia określonych działań, a zaspokojone tracą swoją moc pobudzającą
i motywującą. Jego teoria nosi nazwę ERG od pierwszych liter potrzeb
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wyróżnionych przez Alderfera: egzystencji (existence needs), odpowiadających
potrzebom fizjologicznym i bezpieczeństwa, integrujących (relatedness needs),
odnoszących się do kontaktów społecznych jednostki i rozwoju (growth needs),
związanych z rozwojem osobistym jednostki. Teoria ERG daje kierownikom
więcej możliwości działania i motywowania swoich pracowników [Szałkowski
2002].
W latach pięćdziesiątych XX wieku amerykański psycholog Dawid
McClelland doszedł do wniosku, że ludzie nabywają potrzeby poprzez własne
doświadczenie i środowisko, w którym żyją, determinuje stan ich potrzeb, które
układają się w trzy główne grupy: potrzeby władzy, afiliacji (społeczne)
i osiągnięć. McClelland wyrażał przekonanie, że u każdego pracownika
występują wszystkie trzy grupy potrzeb będąc potężnymi siłami napędowymi,
chociaż ich proporcje są różne u różnych ludzi. Zadaniem kierownika jest
zatem przydzielać role i zadania z uwzględnieniem dominującej potrzeby,
ponieważ ona jest tej osoby najsilniejszym motywatorem. Trudno jest zatem
zbudować jednolity system motywacyjny dla wszystkich pracowników,
każdego należy motywować indywidualnie [McClelland 1975; Armstrong
2011].
W teorii Herzberga [1959], tzw. teorii dwuczynnikowej, istnieje założenie,
że odpowiedni poziom wynagrodzenia zasadniczego nie ma charakteru
motywacyjnego, lecz „higieniczny” – wynagrodzenie zasadnicze o relatywnie
odpowiedniej wysokości nie obniża motywacji. Podobny charakter mają: jasna
polityka przedsiębiorstwa, dobre kierowanie, poprawne stosunki międzyludzkie
czy odpowiednie warunki pracy. Należy zapewnić, by czynniki te poprzez
swoje nieprawidłowe funkcjonowanie nie obniżały motywacji, ale nie należy
oczekiwać, że ich usprawnianie będzie skutkowało rosnącą motywacją.
Czynniki motywujące, według Herzberga, to satysfakcja z osiągnięć, uznanie
za wysiłek, ciekawa praca czy awans. Powiązanie płacy z wynikami pracy
także służy wzrostowi motywacji [Bittel 1998].
Inną, wartą przytoczenia koncepcją motywacji jest model oczekiwań Portera
i Lawlera [1968]. Pokazuje on, że pracownik wkłada wysiłek, angażując swoje
umiejętności, możliwości i predyspozycje w działania, które wynikają dla niego
z jego roli organizacyjnej (tak jak ją postrzega), uzyskując efektywność, za
którą może otrzymać nagrody lub kary, co daje w efekcie satysfakcję z pracy –
pod trzema warunkami [Urbaniak 2002]:
1) odpowiedniej wartości nagrody – musi być ona wystarczająca, by zachęcać
do wzmożonego wysiłku;
2) wystarczająco silnego związku między wysiłkiem a wynagrodzeniem;
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3) sprawiedliwości, czyli uczciwego zróżnicowania nagród za odmienną
efektywność pracy.
Obok teorii treści (skupionych na potrzebach), zajmujących się
problematyką motywacji, powstały również teorie procesu (poznawcze).
Opisują one, w jaki sposób działania ludzkie związane z zaspokajaniem potrzeb
mogą być uruchamiane, ukierunkowywane, wzmacniane, wygaszane.
Zaliczamy do nich teorię sprawiedliwości Adamsa, teorię oczekiwań Vrooma,
teorię warunkowania instrumentalnego Skinnera i teorię wyznaczania celów
Locka.
Teoria sprawiedliwości opisana przez Adamsa w latach sześćdziesiątych
XX wieku odwołuje się do opisanych w socjologii założeń dotyczących
funkcjonowania jednostki, które mówią, że dzięki możliwości porównywania
się z innymi ludźmi, którzy stanowią układ odniesienia, można prawidłowo
oszacować własne postawy i działania w określonych sytuacjach. Dlatego
istotniejsze dla człowieka jest subiektywne wrażenie, jakie uzyskuje
porównując siebie z otoczeniem, niż obiektywne wskaźniki i mierniki
postępowania czy zewnętrzne oceny zjawisk. Ludzie oceniają zatem wykonanie
swoich zadań i uzyskane w ten sposób nagrody poprzez odniesienie ich do
poniesionych nakładów i sytuacji innych pracowników. Jedną
z najważniejszych potrzeb jest przy tym oczekiwanie sprawiedliwej oceny
wysiłków i nakładów, co znajduje odbicie w gratyfikacjach, jakie dostaje od
swojego pracodawcy. Najczęściej jest to wynagrodzenie pieniężne, dlatego
teorię sprawiedliwości nazywa się również teorią słusznej płacy [Armstrong
2011].
Teoria wzmocnienia ma charakter behawiorystyczny, tzn. postrzega
człowieka jako układ reaktywny, którego zachowanie jest sterowane przez
środowisko zewnętrzne i płynące stamtąd bodźce. Opiera się na badaniach
i wnioskach uzyskanych przede wszystkim przez Pawłowa i Skinnera. Według
niej, ludzie uczą się pewnych zachowań i ich działanie ma charakter
nawykowy. Ludzie uczą się, że pewne zachowania mają dla nich pozytywne
konsekwencje, a inne nieprzyjemne, przy czym każdy woli doznawać
przyjemnych i zadowalających uczuć, dlatego jest skłonny do powtarzania
zachowań przynoszących mu pozytywne gratyfikacje i poszukiwania sytuacji
przyjemnych, a unikania tych zachowań, które niosą ze sobą negatywne dla
niego skutki i są nieprzyjemne. W związku z tym można kształtować
i kontrolować zachowanie pracowników przez odpowiednie bodźce, czyli
wzmacnianie (nagrody). Kształtowanie to będzie oddziaływać motywacyjnie,
bowiem pracownik spodziewając się nagrody w danej sytuacji, będzie
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zachowywał się tak, żeby tę nagrodę uzyskać pamiętając, że taka sytuacja miała
miejsce w przeszłości i będzie wystrzegał się zachowań, które związane są
z przykrościami i nieprzyjemnościami. Teoria wzmocnienia pomija jednak
w procesie motywacji stany wewnętrzne człowieka i ogranicza przyczyny
zachowania wyłącznie do wyuczenia i tego, że opiera się na powtarzalności
[Szaban 2003].
Zdaniem Vrooma [1964], twórcy teorii oczekiwań, motywacja jest odbiciem
wyboru danej osoby między wieloma alternatywnymi zachowaniami. Oznacza
to, że pracownik może wybrać ciężką pracę w celu uzyskania podwyżki albo
pracować na tyle dobrze, żeby nie stracić pracy i uzyskać akceptację i aprobatę
współpracowników. Osoba ta może również postrzegać pracę jako na tyle
przykrą, że w końcu zostanie zwolniona.
Należy przy tym pamiętać, że istnieją trzy podstawowe źródła zadowolenia
z pracy. Są to [Katz i van Maanen 1977, za: Kożusznik 2014]:
• sama praca – powiązanie z czynnikami motywacji prawdziwej
Herzberga,
czyli
osiągnięcia,
uznanie,
samorealizacja,
odpowiedzialność, awans i rozwój;
• kontekst interakcyjny – współpracownicy, szefowie, inne osoby;
• polityka organizacji – takie czynniki kontekstu, jak płace, premie,
promocje (warunki pracy zwykle poza kontrolą pracownika lub
bezpośredniego zwierzchnika).
Jedną z nowszych koncepcji motywacyjnych jest teoria wyznaczania
celów, która opiera się na założeniu, że ludzie mają naturalną skłonność do
wyznaczania sobie celów, do których dążą i które starają się osiągnąć. Zatem
pracownicy będą wydajniej działać i będą lepiej motywowani do pracy, jeśli
cele, które muszą osiągać będą przez nich rozumiane i akceptowane. Zgodnie
z tym twierdzeniem, dopuszczanie pracowników do współustalania
i współwyznaczania celów organizacyjnych, które mają być w przyszłości
przez nich realizowane będzie ich motywowało. W tej strategii motywowania
i zwiększania zaangażowania pracowników ważne jest, żeby otrzymywali
informacje zwrotne informujące ich o ich wydajności. Teoria motywacji opartej
na wyznaczaniu celów łączy wcześniejsze koncepcje, ponieważ w praktycznym
działaniu wymaga ona od przełożonego dopasowania nagród do
indywidualnych preferencji, analizy oczekiwań, zapewnienia poczucia
sprawiedliwości i dostarczania ciągłych pozytywnych wzmocnień [Lundy,
Conwling 2000].
Na podstawie badania czynników pracy w licznych zawodach wyróżniono
główne wymiary, które mogą się stosować do każdego rodzaju pracy. Są one
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powiązane z psychologiczną wartością pracy [Hackman i Lawler 1971, Hackman
i Oldham 1979, za: Kożusznik 2014]:
1. Praca musi być postrzegana jako pełna znaczenia, warta włożenia w nią
wysiłku, ważna.
2. Pracownik musi doświadczać osobistej odpowiedzialności za wynik swojej
pracy.
3. Pracownik musi być w stanie określić sposoby regulacji wysiłków na
podstawie informacji zwrotnej.
Aby zadowolenie wewnętrzne z pracy, wykonania zadania, rozwiązania
problemu i osiągnięcia celu było jak największe, część pracodawców stara się
modyfikować proces pracy w taki sposób, aby odpowiadała ona potrzebom
wyższego rzędu. Zjawisko to nosi nazwę wzbogacania pracy i jest oparte m.in.
na koncepcji Herzberga. Polega ono na projektowaniu zadań z myślą
o jednoczesnym zwiększeniu wydajności i zadowolenia z pracy poprzez
stworzenie większych możliwości osobistych osiągnięć i uznania, uczynienie
pracy bardziej odpowiedzialną i stanowiącą większe wyzwanie, a także
stwarzanie okazji do osobistego awansu i rozwoju. Poprzez wzbogacanie pracy
usiłuje się zmienić wzajemne stosunki między pracownikiem a pracą. Znajduje
ono zastosowanie np. w sytuacjach, w których pracownicy czują, że ich
kwalifikacje nie są w pełni wykorzystywane. Ważnym elementem jest
dostarczanie pracownikowi informacji zwrotnej o uzyskiwanych wynikach
pracy, co ma ułatwić samodzielne podejmowanie decyzji o tym, czy zwiększać
jej wkład, czy utrzymywać ją na dotychczasowym poziomie [Kałużny 1996,
Kożusznik 2014].
Rozwój teorii motywacji, koncepcji metodologicznych oraz pojawienie
się nowych kierunków zarządzania prawdopodobnie spowoduje istotne zmiany
i przekształcenia systemów motywacyjnych we współczesnych organizacjach.
Do najważniejszych prognozowanych tendencji w tym zakresie można zaliczyć
[Kozioł 2002]:
1. Zindywidualizowanie warunków pracy i płacy poprzez upowszechnienie
indywidualnych programów motywacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do
kadry kierowniczej i specjalistów.
2. Większe niż dotąd uzależnienie ogólnej strategii organizacji od strategii
wynagradzania ukierunkowanych na zbudowanie długotrwałych więzi
przedsiębiorstwa z pracownikami oraz stworzenie modelu wspólnej
odpowiedzialności za efektywne działania przedsiębiorstwa.
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3. Podniesienie rangi kryterium rynkowego w procesie budowy systemu
wynagradzania w przedsiębiorstwie, głównie ze względu na wpływ
wynagrodzeń na produktywność i konkurencyjność.
4. Wzrost znaczenia ruchomej części wynagrodzenia, dochodów odroczonych
oraz dodatków pozapłacowych, takich jak samochód służbowy itp.
5. Coraz większą rolę odgrywać będą pozapłacowe czynniki motywacyjne,
zwłaszcza te, które wiążą się z osobistym rozwojem pracownika oraz treścią
pracy.

Teoria „X” i „Y” a techniki motywacyjne
Zgodnie z koncepcją wynikającą z doktryny hedonistycznej, człowiek
działa w celu maksymalizowania osobistych korzyści, a pracownik jest
motywowany przede wszystkim potrzebami ekonomicznymi. Organizacja
kontrolując bodźce ekonomiczne, stara się ograniczyć wszystkie czynniki,
związane z emocjonalną stroną funkcjonowania pracownika. W miarę
prowadzenia badań nad uczestnictwem człowieka w organizacji okazało się
jednak, że wartością dla pracowników jest nie tylko zaspokajanie ich potrzeb
racjonalno-ekonomicznych czy wysiłki menedżerów świadomych znaczenia
potrzeb społecznych [Kożusznik 2002]. Założenia te posłużyły McGregorowi
[1960] jako podstawa koncepcji „X” i „Y”, w której przedstawił obraz
podwładnego w oczach przełożonego i wynikające z tego konsekwencje,
widoczne w sposobach motywowania i uzyskiwania wyników w pracy.
Zgodnie z tą teorią, menedżerowie orientacji „X” postrzegają swoich
pracowników jako [Haber 1995]:
• ludzi, którzy nie lubią pracy i będą jej unikać, jeśli tylko nadarzy się
okazja;
• ludzi, którzy muszą być przymuszani, kontrolowani, kierowani
i stawiani w sytuacji zagrożenia, aby wykonywali cele organizacji
(przedsiębiorstwa);
• ludzi, którzy faktycznie chcą być kierowani i kontrolowani, ponieważ
jest to skuteczny sposób na unikanie odpowiedzialności.
Efektem przyjęcia takiej wizji podwładnego jest przekonanie menedżera
o konieczności ścisłego nadzoru i kontroli oraz podejmowania samodzielnych,
arbitralnych decyzji. Działania motywacyjne sprowadzają się do stosowania kar
jako jedynego instrumentu wymuszającego posłuszeństwo, przy prawie
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całkowitej rezygnacji z motywacji o charakterze pozytywnym, takich jak
wyróżnienia i nagrody [Haber 1995].
Zgodnie z tą samą teorią, menedżerowie orientacji „Y” postrzegają swoich
pracowników jako:
• ludzi, którzy traktują pracę jako naturalną część życia i rozumieją, że
wysiłek fizyczny i umysłowy jest tak naturalny, jak zabawa czy
odpoczynek;
• ludzi, którzy potrafią sobą samodzielnie kierować i kontrolować
rezultaty działań, do których się zobowiązali;
• ludzi, którzy w odpowiednich warunkach są w stanie wyzwolić swoje
możliwości twórcze i efektywnie je wykorzystywać.
Wynikiem takiego postrzegania podwładnego jest poszerzenie obszaru jego
samodzielności i inicjatywy, zwiększenie obowiązków i odpowiedzialności,
delegowanie uprawnień kierowniczych itp. Dostarczanie podwładnym tego
typu możliwości rozwoju jest efektem szczególnego eksponowania funkcji
motywacyjnych przez menedżera, co jest charakterystyczne zwłaszcza dla
demokratycznego stylu kierowania [Haber 1995] (patrz rozdział 10: Style
kierowania). Konsekwencje, jakie dla rezultatów pracy przynosi oddziaływanie
menedżerów o orientacji „X” i „Y”, przedstawiono w tabeli 11.1.
Tabela 11.1. Kombinacja zachowań menedżerów i pracowników orientacji „X” i „Y”
Wyszczegól
nienie
Zachowanie
pracownika
o orientacji
„X”

Postępowanie menedżera
o orientacji „X”
Przekazywanie polecenia, którego
szczegóły zostały opracowane przez
menedżera. Pracownik dokładnie je
wykonuje, nie mając możliwości
wykazania
się
własną
pomysłowością. Ścisła kontrola
ogranicza swobodę działalności
podwładnego
Zachowanie Stworzenie
pracownikowi
pracownika możliwości
samodzielności
i
o orientacji inicjatywy nie zostaje przez niego
„Y”
wykorzystane,
ponieważ
autokratyczny
styl
kierowania
pozbawił
go
zdolności
do
korzystania z nowych uprawnień

Postępowanie menedżera
o orientacji „Y”
Prowadzenie
ścisłej
kontroli
wykonywanych prac jest powodem
frustracji
–
niezadowolenia
podwładnego,
ponieważ
uniemożliwia mu rozwój własnej
przedsiębiorczości i inicjatywy
Zakreślenie
obszaru
swobody
działania podwładnego umożliwia
wyzwolenie jego inicjatywy i
samodzielności, ponieważ stwarza
warunki
odpowiadające
jego
potrzebom, w których zaspokojeniu
może wykazać wszystkie swoje
zdolności

Źródło: L.H. Haber (1995): Management. Zarys zarządzania małą firmą. Wydawnictwo
Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków; s. 147.
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PYTANIA I ZADANIA

1. Zdefiniuj pojęcia motywowanie i motywacja. Jak można pobudzić
motywację człowieka?
2. Na czym polega motywacja negatywna i pozytywna? Podaj przykłady.
3. Jakie elementy składają się na efektywny system motywacji, a jakie na
efektywny system wynagrodzeń? Jakie funkcje pełni wynagrodzenie w
organizacji?
4. Jakie znasz teorie motywacji? Jakie są ich główne założenia?
5. Jakie czynniki – zgodnie z teorią Herzberga – należą do czynników
motywacyjnych, a jakie do czynników higieny? Podaj przykłady.
6. Wymień trzy podstawowe źródła zadowolenia z pracy. Jakie główne
wymiary można stosować do oceny pracy?
7. Na czym polega psychologiczna wartość pracy? Jak można wzbogacać
pracę?
8. Jakie są najważniejsze prognozowane zmiany systemów motywacyjnych
we współczesnych przedsiębiorstwach?

ZADANIA PRAKTYCZNE

1. Ocena własnego systemu motywacyjnego
Teorie „X” i „Y” wskazują na to, że poglądy wyznawane przez menedżerów
wpływają na rodzaj stosowanych przez nich technik motywacyjnych. Celem
niniejszego badania jest zatem wykazanie, jakie założenia przyjmuje menedżer
w odniesieniu do swoich podwładnych. Dzięki niemu można się przekonać, czy
jest mu bliższa tzw. filozofia „X” czy też filozofia „Y”, a co za tym idzie –
który ze sposobów motywowania jest mu bliższy. Wynik badania stanowi suma
punktów przypisana do jednej z powyższych filozofii. Im większa przewaga
jednaj sumy nad drugą, tym wyraźniejsze są tendencje do przyjmowania jednej
z filozofii motywowania.
Należy ocenić wartość każdego z poniższych zdań, w skali od 0 do 10, w taki
sposób, aby punkty przypisane każdej parze zdań (a i b) dawały w sumie 10.
Nie ma przy tym odpowiedzi dobrych lub złych. Ćwiczenie służy wyłącznie
refleksji i samopoznaniu [Kożusznik 2014].
1a. Cechą ludzkiej natury jest to, że ludzie, jeśli to tylko jest możliwe, starają
się unikać pracy.
b. Jeśli ludzie unikają pracy, to zwykle dlatego, że nie dostrzegają jej
sensu.
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2a. Jeśli podwładni mają dostęp do każdej informacji, to wykazują większą
odpowiedzialność i lepiej pracują.
b. Jeśli podwładni mają dostęp do większej liczby informacji, niż jest
to potrzebne do wykonania ich bezpośrednich zadań, to nie potrafią ich
wykorzystać.
3a. Pytanie o zdanie podwładnych jest o tyle problematyczne, że brak im
umiejętności i możliwości szerokiego spojrzenia na sprawy przedsiębiorstwa
tak, aby wysuwane przez nich sugestie miały jakąś praktyczną wartość.
b. Pytanie o zdanie podwładnych może poszerzyć ich horyzonty
i przynieść praktyczne korzyści.
4a. Praktyka wskazuje, że ludzie rzadko odwołują się w swej pracy do
pomysłowości czy wyobraźni; znaczy to, że prawdopodobnie nieliczni mają
te cechy.
b. Większość ludzi ma wyobraźnię i pomysłowość, ale nie ujawnia
ich z powodu ograniczeń kierownictwa i rodzaju pracy.
5a. Ludzie pracują zdecydowanie lepiej, jeśli są odpowiedzialni za swoje
zachowanie i mogą poprawić własne błędy.
b. Ludzie pracują znacznie gorzej, jeśli nie są karani za złe
zachowanie i błędy.
6a. Lepiej jest przekazywać pracownikom wszelkie informacje, gdyż pragną
oni znać całą prawdę bez względu na to, jak jest nieprzyjemna i trudna.
b. Lepiej nie przekazywać ludziom wszelkich informacji, gdyż
niektóre z nich mogą spowodować zbyt wiele zamieszania i wzbudzić
problemy dla samych pracowników.
7a. Ze względu na szczególny charakter pracy kierowniczej przyznanie
podwładnemu racji może obniżyć prestiż kierownika.
b. Ze względu na to, że każda praca wymaga określonego wysiłku,
przyznanie podwładnemu racji zwiększa prestiż kierownika.
8a. Jeśli dać pracownikowi więcej pieniędzy, to nie będzie mu zależało na tak
nieokreślonych sprawach, jak np. odpowiedzialność czy uznanie.
b. Jeśli dać ludziom interesującą pracę, będą mniej narzekać na
zarobki i dodatkowe świadczenia.
9a. Jeśli ludzie mogą sami formułować cele działania i standardy pracy, to
ustalają je na wyższym poziomie, niż uczyniłby to ich kierownik.
b. Jeśli ludzie mogą sami formułować cele działania i standardy
pracy, to ustalają je na niższym poziomie, niż uczyniłby to ich kierownik.
10a. Ze względu na to, że z większą wiedzą pracownika łączy się też tendencja
do uzyskiwania większej samodzielności, to im więcej wiedzy
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i samodzielności ma pracownik, tym bardziej trzeba go kontrolować, aby
był zdyscyplinowany.
b. Im więcej wiedzy i samodzielności ma pracownik, tym mniej
trzeba go kontrolować, aby był zdyscyplinowany.
KLUCZ:
Teoria „X”: suma 1a, 2b, 3a, 4a, 5b, 6b, 7a, 8a, 9b, 10a.
Teoria „Y”: suma 1b, 2a, 3b, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9a, 10b.
Źródło: B. Kożusznik (2002): Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa; s. 41
(za: Kolb, Rubin, McIntyre 1974).

Na podstawie wyników powyższego testu możesz stwierdzić, czy jesteś
kierownikiem o orientacji „X” czy „Y”. Jakie techniki motywowania związku z
tym preferujesz i jaki ma to wpływ na Twoich podwładnych?
LITERATURA

BITTEL L.R. 1998: Krótki kurs zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN,
McGraw-Hill Book Company, Warszawa-Londyn.
BURKIEWICZ M. 2003: Rola zaangażowania pracowników w strategii ZZL.
PRET S.A., Warszawa.
GRIFFIN R.W. 2013: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.
GRUSZCZYŃSKA-MALEC G. 1999: Globalizacja a zarządzanie
przedsiębiorstwem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, s.3-5.
HABER L.H. 1995: Management. Zarys zarządzania małą firmą.
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
KAŁUŻNY S. 1996: Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem. Centrum
Szkoleniowo-Wydawnicze KWANTUM Sp. z o.o., Warszawa.
KOSTERA M. (2010): Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa.
KOZIOŁ L. 2002: Motywacja w pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
KOŻUSZNIK B. 2014: Zachowania człowieka w organizacji. PWE,
Warszawa.
KUC B.R. 2000: Zarządzanie doskonałe. Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa
2000.
LUNDY O., CONWLING A. 2000: Strategiczne zarządzanie zasobami
ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

142
M. ARMSTRONG 2011: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer SA,
Warszawa.
MCCLELLAND D.C. 1975: Power: The inner experience. Irvington, Nowy
Jork.
PENC J. 1996: Motywowanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej
Szkoły Biznesu, Kraków.
POCZTOWSKI A. 2016: Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie-procesymetody. PWE, Warszawa.
STRZELCZYK J., PĘKALSKA H. 2002: Kop dla menedżera. Baza Wiedzy
Menedżerskiej (Instytut Zarządzania), Onet.pl S.A., Warszawa.
SZABAN J. 2003: Miękkie zarządzanie ze współczesnych problemów
zarządzania ludźmi. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania,
Warszawa.
SZAŁKOWSKI A. 1975: Rozwój personelu. Wydawnictwo AE w Krakowie,
Kraków.
URBANIAK Z. 2002: Motywacyjne systemy wynagrodzenia pracowników pionu
sprzedaży. Baza Wiedzy Menedżerskiej (Instytut Zarządzania), Onet.pl S.A.,
Warszawa.

143
ĆWICZENIE 12. Komunikacja i negocjacje
w organizacji
SŁOWA KLUCZOWE

Komunikacja i komunikowanie w organizacji, konflikt, negocjacje, style
negocjacyjne, BATNA, przygotowanie do negocjacji, prowadzenie negocjacji.

Komunikacja i konflikt w organizacji
Komunikowanie się oznacza obieg informacji wewnątrz organizacji oraz
wymianę informacji z otoczeniem. Sztuka komunikowania się polega na
przekazywaniu właściwym adresatom we właściwym czasie komunikatów,
które zostaną zrozumiane zgodnie z intencją nadawcy i wywołają zamierzony
przez niego skutek oraz na zdolności do właściwego odbioru komunikatów
nadawanych przez innych. Komunikowanie w organizacji służy przede
wszystkim dwóm celom: tłumaczy abstrakcyjne cele i plany na pojęcia
zrozumiałe dla pracowników i wywołujące ich działania, a także integruje
organizację.
W literaturze przedmiotu występuje rozróżnienie pomiędzy pojęciem
„komunikowania” i „komunikowania się”. Czynnikiem, który pozwala na ich
rozróżnienie jest sprzężenie zwrotne pomiędzy nadawcą a odbiorcą
komunikatu, w którym wyraża się reakcja na komunikat. Komunikowaniem
można więc nazwać jednostronny akt nadania komunikatu przez nadawcę (np.
emisję reklamy przez przedsiębiorstwo), zaś komunikowanie się polega nie
tylko na nadawaniu, ale i na reakcji odbiorcy, który w pewnym momencie staje
się nadawcą [Potocki, 2001].
Proces komunikacji obejmuje przede wszystkim takie jej elementy jak
(rys. 12.1):
•
Uczestników komunikacji (nadawcę i odbiorcę),
•
Proces komunikacji (kodowanie i dekodowanie),
•
Komunikat (symbol rynkowy),
•
Szumy (zakłócenia),
•
Sprzężenie zwrotne (wyłącznie w przypadku komunikowania się).
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sprzężenie zwrotne
kodowanie
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Źródło: Świątkowska M. (2013): Komunikacja na rynku żywności [w:] GórskaWarsewicz H. (red.): Marketing żywności. Wolters Kluwer, Warszawa

Rysunek 12.1. Podstawowy model komunikowania (się)
Komunikowanie się oznacza obieg informacji wewnątrz organizacji oraz
wymianę informacji z otoczeniem. Służy ono przede wszystkim dwóm celom:
tłumaczy cele i plany na pojęcia zrozumiałe dla pracowników i wywołujące ich
działania, a także integruje organizację. Od prawidłowej komunikacji zależą
w dużej mierze nasze dobre relacje z otoczeniem: współpracownikami,
klientami, interesariuszami przedsiębiorstwa itd.
Najczęściej w organizacji ma miejsce komunikowanie interpersonalne
czyli proces przekazywania i odbierania informacji między dwiema osobami
lub pomiędzy małą grupą osób, wywołujących określone skutki i rodzaje
sprzężeń zwrotnych; jest to najprostszy i podstawowy proces komunikowania
w społeczeństwie [Głodowski 1994] (rys. 12.2).
W przypadku komunikowania interpersonalnego niezbędna jest obecność
uczestników procesu, ale może ono się odbywać za pomocą mediów takich jak
telefon, wideofon, Internet. Komunikowanie interpersonalne ma charakter
interaktywny z natychmiastowym sprzężeniem zwrotny, dwustronny, kiedy
uczestnicy procesu prowadzą dialog oraz wymieniają się rolami nadawcy
i odbiorcy. Odbywa się na trzech poziomach [Dobek-Ostrowska 2002]:
•
poziom faktyczny sprowadza się do swobodnej rozmowy prowadzonej
z reguły na nieistotne tematy przez osoby słabo się znające;
•
poziom instrumentalny cechuje zainteresowanie uczestników procesu
osiągnięciem porozumienia w określonej sprawie, nawet wówczas, kiedy
ich poglądy znacznie się różnią; intencją jednej ze stron bądź obu jest
modyfikacja zachowań lub postaw rozmówcy;
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•

poziom afektywny wymaga od uczestników procesu komunikowania
głębszej znajomości, a nawet zażyłości stosunków; ma ono miejsce
wtedy, gdy strony komunikujące się uzewnętrzniają swoje emocje,
postawy, wartości i są głęboko zaangażowane w proces komunikowania.

Komunikowanie masowe

DUŻO
PRZYPADKÓW

Komunikowanie instytucjonalne
Komunikowanie
międzygrupowe
Komunikowanie
interpersonalne

MAŁO
PRZYPADKÓW

Komunikowanie
intrapersonalne

Źródło: McQuail D. (2010): McQuail's Mass Communication Theory, ed. 6, Sage
Publications Ltd, Londyn 2010, s. 18

Rysunek 12.2. Piramida (poziomy) komunikowania wg McQuaila

Relacje interpersonalne wewnątrz organizacji prowadzą do
powstawania sieci komunikacyjnych, łączących ich ze sobą bezpośrednio
lub pośrednio w sposób formalny (relacje służbowe) lub nieformalny
(relacje koleżeńskie). Kanały nieformalne pojawiają się w przypadku, kiedy
uczestnicy procesu są na pozycjach równorzędnych (komunikowanie ma
charakter symetryczny), zaś kanały formalne są typowe dla wszelkich
struktur formalnych i instytucjonalnych, w których uczestnikom
komunikowania przypisane są określone role, np. szefa - podwładnego
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(komunikowanie asymetryczne). Dwoma kluczowymi typami relacji
interpersonalnych są relacje wertykalne występujące między przełożonymi
i podwładnymi oraz relacje horyzontalne występujące między członkami
organizacji zajmującymi równorzędne stanowiska [Baruk 2011].
Komunikację można podzielić na werbalną (słowną) i niewerbalną
(pozasłowną) lub na jedno- i dwukierunkową. Komunikacja jednokierunkowa
polega na przesyłaniu informacji od jednej osoby do drugiej bez sprzężenia
zwrotnego. W komunikacji dwukierunkowej pojawia się sprzężenie zwrotne,
osiągane przez zadawanie pytań, parafrazowanie i wyrażanie zgody [Bittel
19948].
Wyróżnia się następujące poziomy komunikacji [Huflejt-Łukasik 1999]:
1. Faktyczny – typowym przejawem komunikacji faktycznej jest swobodna
rozmowa na nieistotne tematy. Jest to bezpieczne, wolne od emocji
komunikowanie się, podczas którego nie rozmawia się o poglądach ani
wartościach. Stosuje się ją wówczas, gdy ludzie spotykają się ze sobą po
raz pierwszy lub nie znają się zbyt dobrze.
2. Instrumentalny – w komunikacji instrumentalnej rozmówcy przekazują
sobie informacje i/lub instrukcje. Robią to w sposób bezpośredni, wolny od
emocji. Ten typ komunikacji ma na celu wywołanie pewnego zachowania
u odbiorcy komunikatu.
3. Afektywny – podczas komunikacji afektywnej ludzie ujawniają wartości
i poglądy. Ujawniają się emocje, zaangażowanie w rozmowę. Zachodzi ona
wówczas, gdy rozmówcy chcą wyrazić swoje postawy, uczucia i wartości.
Na tym poziomie komunikowania ujawniają się bardziej osobiste cechy
rozmówców.
Komunikacja wewnętrzna jest ważnym elementem funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi pozwala na
realizację celów, integrację pracowników oraz inicjowanie zmian. Umożliwia
przepływ informacji, kształtuje wewnętrzne relacje w przedsiębiorstwie,
wpływa na jego kulturę oraz wizerunek. Bez właściwej komunikacji nie można
mówić o sprawnym działaniu przedsiębiorstwa. Dobrze poinformowany
personel pracuje lepiej i efektywniej, kiedy zna cele wykonywanych przez
siebie działań i wie, jak wykonywana praca wpływa na działania realizowane
przez inne osoby oraz kiedy ma możliwość faktycznego współdecydowania
o swojej pracy.
Komunikację wewnętrzną w organizacji można rozpatrywać na trzech
płaszczyznach [Olsztyńska 2005]:
•
struktury organizacyjnej, która determinuje komunikację w kontekście
układu zależności między stanowiskami,
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•

czynnika ludzkiego - dotyczy indywidualnych cech pracowników, ich
percepcji i subiektywnej interpretacji informacji. Pracownicy mogą także
komunikować się pomijając formalne struktury, budując nieformalną sieć
powiązań,
•
symboliki - każde przedsiębiorstwo tworzy swój system symboli
i znaczeń, który ułatwia zrozumienie pracownikom własnej roli,
pomagający we wspólnej interpretacji zjawisk. Przyczynia się także się
do większej identyfikacji z przedsiębiorstwem.
Konflikt jest to forma rywalizacji między ludźmi lub grupami. Pojawia się
wtedy, gdy dwie lub więcej stron (im jest ich więcej, tym konflikt jest bardziej
złożony) rywalizuje o uzyskanie pewnych dóbr czy uznanie pewnych wartości;
kiedy występują między nimi niezgodne intencje, zamiary czy interesy.
Konflikty mogą dotyczyć nie tylko różnic interesów, ale też postaw, przekonań,
pełnionych ról i emocji. W sytuacji konfliktowej, gdy jedna ze stron spostrzega
jakąś zmianę jako korzystną dla siebie, druga uważa ją za niekorzystną.
Przeciwnika w konflikcie postrzega się jako przeszkodę na drodze do celu, co
wzbudza stany frustracyjne i związane z nim napięcie emocjonalne oraz uczucie
wrogości [Huflejt-Łukasik 1999].
Do najważniejszych przyczyn konfliktów zaliczamy sytuacje prowadzące
do pojawienia się rozbieżnych celów i wartości, procesy poznawcze
i emocjonalne, powodujące ujawnienie się konfliktu i/lub są jego następstwem,
a także zachowania stron, czyli podejmowane przez nie działania. Zgodnie
z teorią Webbera [1990], możliwość wystąpienia konfliktu determinują głównie
trzy czynniki: konieczność dzielenia się ograniczonymi zasobami, niezgodność
celów i współzależność działań. Innymi przyczynami konfliktów mogą być
[Piotrkowski i Świątkowski 2000]:
•
wadliwa struktura organizacyjna niezapewniająca funkcjonalnych
powiązań między różnymi szczeblami organizacji,
•
zła organizacja pracy wynikająca z niejasno określonych zakresów
obowiązków i celów,
•
braki kompetencyjne kierowników różnych szczebli zarządzania,
•
nadużycia kierowników,
•
niska kultura organizacyjna,
•
niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa,
•
złe warunki pracy,
•
niestosowanie lub naruszanie obowiązującego prawa,
•
system nagród i kar,
•
niezadowolenie ze swojej roli,
szkodliwe ambicje, próżność i pycha,
•
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•

trudności
z
wprowadzaniem
innowacji
technologicznych
i organizacyjnych.
Konflikty można podzielić według przyczyn na [Karney 1991]:
• konflikt relacji – pojawia się w wyniku działania silnych negatywnych
emocji, stereotypów, złej komunikacji między ludźmi lub odwetowych,
negatywnych zachowań; tego rodzaju problemy mogą się pojawiać nawet
wtedy, gdy nie ma obiektywnych warunków sprzyjających powstaniu
konfliktu, np. wykluczających się wartości czy ograniczonych dóbr;
• konflikt danych – pojawia się wtedy, gdy ludzie nie dysponują potrzebną
im informacją, gdy brakuje danych, mają dostęp do danych fałszywych lub
gdy odmiennie interpretuje się te same informacje;
• konflikt interesów – jest spowodowany współzawodnictwem o pewne
dobra lub wynika z odmiennych potrzeb stron; konflikt tego rodzaju
powstaje wtedy, gdy jedna strona chce zaspokoić swoje potrzeby kosztem
drugiej; ten typ konfliktu dotyczy tzw. kwestii rzeczowych (pieniędzy,
dóbr), spraw proceduralnych (sposobu, w jaki coś się powinno robić) czy
potrzeb psychologicznych (zaufania, sprawiedliwości, wzajemnego
szacunku);
• konflikt strukturalny – może być spowodowany pewnymi siłami
zewnętrznymi, które utrudniają ludziom osiągnięcie porozumienia;
charakteryzują go ograniczone dobra, brak czasu, odległość, brak
upoważnień do podjęcia decyzji;
• konflikt wartości – może wyniknąć z odmiennych systemów wartości
ludzi zaangażowanych w daną sytuację; wartości obrazują co jest dobre,
a co złe, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe; do konfliktu dochodzi
wtedy, gdy ludzie forsują swoje wartości i nie przejawiają postawy
tolerancji wobec systemu wartości innych.
Konflikty odgrywają na ogół rolę destrukcyjną na skutek tego, że obniżają
efektywność działań; powodują wzrost negatywnych emocji, które mogą
doprowadzić do działań szkodliwych dla jednostek i organizacji, wywołują
podejrzliwość i brak zaufania, dezintegrują zespoły i niszczą współpracę;
powodują zużycie energii jednostek i grup na działania destrukcyjne, co
utrudnia realizację celów indywidualnych, grupowych i organizacyjnych.
W każdym konflikcie można odnaleźć jednak pewne elementy pozytywne, jak:
pobudzenie motywacyjne, wzrost aktywności i integracji ze „swoją” grupą,
duże zaangażowanie, dostarczanie informacji o potrzebie doskonalenia
organizacji, wzajemne lepsze poznanie się stron. Celem kierowania konfliktem
nie powinna być zatem jego eliminacja, lecz takie działania, które umożliwiają
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maksymalizację jego pozytywnych cech przy równoczesnej minimalizacji
kosztów i skutków negatywnych.
Do najważniejszych cech komunikowania się w sytuacji konfliktowej należą
[Huflejt-Łukasik 1999]:
• odzwierciedlanie zachowania partnera lub zdystansowanie obu stron
w sytuacji emocjonalnego zaangażowania w konflikt – werbalne
i niewerbalne;
• używanie parafrazy;
• mówienie o własnym stanowisku, uczuciach;
• udzielanie nieoceniającej informacji zwrotnej, skonfrontowanie
partnera z jego zachowaniem;
• okazanie akceptacji drugiej osobie jako człowiekowi, nawet gdy
potępia się jego zachowanie;
• unikanie odpowiedzi oceniających, pogróżek, kłamstw, manipulacji
drugą osobą; wszystkiego co może powodować reakcje obronne.
Konflikty w organizacji można podzielić wg przedmiotu konfliktu, czasu
jego trwania, podłoża czy formy (tab. 12.1). Do najczęściej występujących
w organizacji konfliktów można zaliczyć konflikt produkcja-sprzedaż. Celem
produkcji jest wytwarzanie przez długi okres dużej ilości wyrobów
zunifikowanych; celem sprzedaży jest wprowadzanie częstych zmian
w produktach, wytwarzanie maksymalnego asortymentu dostosowanego do
wymagań klientów, szybkie zmiany w asortymencie dotrzymujące kroku
zmianom potrzeb konsumentów. W trakcie badań stwierdzono, że typowe
konflikty w organizacji występują między pracownikiem a organizacją, między
zespołem a przełożonym, między pracownikami, między zespołami oraz
między pracownikiem a przełożonym. [Holstein-Beck 1997].
Terminy „zarządzanie konfliktem” i „kierowanie konfliktem” obejmują
szeroki zakres działań, które podejmuje kierownik w celu nadania konfliktowi
określonego kierunku z zamiarem wykorzystania jego pozytywnego potencjału.
To podejście jest konsekwencją przyjęcia konfliktu jako zjawiska pozytywnego
dla pracowników i przedsiębiorstwa. Zarządzanie konfliktem należy rozumieć
jako
jego
planowanie,
organizowanie,
skuteczne
rozwiązywanie
i wydobywanie z niego cech pozytywnych, a także sprawowanie nad nim
kontroli w taki sposób, aby nie stał się destrukcyjny [Sikora 1998].
Stoner przedstawia sześciofazowy proces zarządzania konfliktem [Stoner
i wsp. 2011]:
•
dostrzeżenie konfliktu (wczesne rozpoznanie istoty problemu
i zapobieżenie przerodzeniu się konfliktu rzeczowego w emocjonalny);
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•
•
•
•
•

zdefiniowanie konfliktu (ustalenie uczestników konfliktu i znaczenia
sytuacji konfliktowej dla przedsiębiorstwa oraz określenie, czy konflikt
dotyczy różnicy interesów, ról czy kompetencji);
ujawnienie konfliktu (w tej fazie kierownictwo oficjalnie informuje, że
zna konflikt, przedstawia swoją ocenę sporu i określa swój punkt
widzenia);
rozwiązanie konfliktu (zastosowanie odpowiednich metod);
kontrola rozwiązania (śledzenie skuteczności wybranego sposobu
rozwiązania konfliktu);
konsolidacja (tworzenie warunków dobrej współpracy i wydobywanie
pozytywnych wartości konfliktu).

Tabela 12.1. Rodzaje konfliktów w organizacji.
Kryterium
Przedmiot konfliktu

Rodzaje konfliktów
ekonomiczne – wynikają z zasad podziału pracy, płacy, ze
stosunków własnościowych socjalne – dotyczą spraw bytowych,
warunków pracy organizacyjne – dotyczą zależności
służbowych, stanowisk,
komórek organizacyjnych w zakładzie pracy kompetencyjne –
wynikają z zakresu władzy, rozbieżności uprawnień i
obowiązków służbowych
wartości i celów, jakie mogą być realizowane przez
pracowników – dotyczą motywów, potrzeb, interesu jednostek
Czas trwania
długotrwałe
konfliktu
krótkotrwałe
Podłoże konfliktu
racjonalne – wynikają z rzeczowych, racjonalnych podstaw, np.
władza, stanowisko, dobro irracjonalne – wynikają z przyczyn
fikcyjnych, pozornych, z podejrzliwości, zawiści, ze
stereotypów społecznych
Formy konfliktu
jawne – pracownicy otwarcie wskazują na przyczynę, cel
konfliktu (np. skargi, zażalenia, strajki)
ukryte – uwidaczniają się pośrednio, a ich przyczyny są ukryte
(np. plotki, anonimy, rozgrywki personalne)
zorganizowane – przeprowadzane wg zaplanowanych zasad (np.
strajki)
niezorganizowane – żywiołowe, spontaniczne
Źródło: Sikora J. (1998): Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy. Oficyna
Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, s. 13.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat podejście do konfliktu w organizacji ulegało
zmianom. Szkoła tradycyjna głosi, że konflikt w miejscu pracy jest
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niepotrzebny, destrukcyjny i świadczy o wadliwym działaniu grupy.
Dominująca do lat osiemdziesiątych XX wieku szkoła stosunków
międzyludzkich przekonuje, że konflikt jest nieunikniony i naturalny, należy go
akceptować i szukać uzasadnień jego występowania. Z kolei szkoła
interakcyjna przekonuje, że konflikt jest pozytywną siłą procesów grupowych
i jest absolutnie niezbędny inaczej organizacja staje się statyczna. Organizacja
powinna zatem podtrzymywać minimalny poziom konfliktu.

Negocjacje w organizacji
Negocjacje to proces rozwiązywania problemów, w którym dwie lub więcej
stron dyskutuje na temat dzielących je opinii i usiłuje dążyć do wspólnego ich
rozwiązania w obopólnym interesie stron. Inaczej można określić negocjacje
jako dwustronny (co najmniej dwie strony) proces komunikowania się, którego
celem jest osiągnięcie porozumienia, a więc podjęcie wspólnej decyzji
o przyszłym działaniu. Zakończeniem negocjacji jest zgoda na określone warunki,
które będą miały miejsce w przyszłości. Do negocjacji dochodzi w sytuacji, gdy
przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych stron są konfliktowe (konflikt
jest przyczyną i celem negocjacji; jego przyczyną są pieniądze, władza, prestiż).
Do najważniejszych cech negocjacji zalicza się [Fisher i Ury 2001]:
• współzależność stron – oznacza ograniczenie swobody zachowania strony
przez zachowania drugiej, ze względu na wykonalność lub czas;
• wzajemną niepewność – każda ze stron może nie w pełni ujawnić motywy
i cele swojego działania (we własnym interesie);
• dostrzeganie konfliktu, który nie oznacza totalnej sprzeczności interesów.
Można wyróżnić dwa główne typy negocjacji – przetarg pozycyjny oraz
przetarg oparty na interesach stron. Do głównych cech przetargu pozycyjnego
należą: ograniczone dobro, podejście do negocjacji w kategoriach „wygranaprzegrana”, używanie różnych form nacisku, aby osiągnąć zamierzony cel,
tendencja do powtarzania się tak rozwiązanego konfliktu, niemożność
osiągnięcia kompromisu, kooperacji, wzajemnego zrozumienia. Przetarg oparty
na interesach występuje w sytuacji, gdy dobro nie jest ograniczone, a przyjęte
rozwiązanie satysfakcjonuje obie strony. W trakcje takich negocjacji partnerzy
powinni się w pełni dzielić własnymi poglądami, przekonaniami, informacjami.
Negocjowanie tego rodzaju wymaga uważnego słuchania i rozumienia
perspektywy drugiej strony. Konieczna jest przy tym otwarta konfrontacja
różnic, która służy poprawie wzajemnych stosunków stron [Fisher i Ury 2001].
Model stylów rozwiązywania konfliktów w ujęciu Thomsona-Kilmanna
[1974] obrazuje pięć podstawowych strategii relacyjnych typowych również

152
dla negocjacji handlowych. Dwa wymiary tego modelu to z jednej strony
dążenie do realizacji własnych potrzeb, z drugiej – dążenie do realizacji potrzeb
drugiej strony. W zależności od stopnia zaspokojenia potrzeb, zarówno
w jednym, jak i drugim wymiarze, otrzymujemy wynik w postaci jednej z
pięciu strategii negocjacyjnych: konfrontację (walkę), dostosowanie, unikanie,
kompromis oraz współpracę [Karney 1991].
Konfrontacja, czyli walka jest to styl negocjacyjny, reprezentowany przez
osoby silnie nastawione na realizację własnych celów, a minimalnie lub wcale
nie dążący do zaspokojenia potrzeb drugiej strony. Zalety tej strategii polegają
na skuteczności w osiąganiu założeń negocjacyjnych, nastawienie na
zwycięstwo, swobodę w stawianiu twardych warunków partnerowi
i wywieraniu presji. Wady tej strategii to: brak umiejętności słuchania, słaba
empatia, brak umiejętności czynienia ustępstw. Na dłuższą metę styl ten może
zniechęcać drugą stronę.
Dostosowanie jest stylem komplementarnym do konfrontacji – nastawienie
negocjatora jest całkowicie odmienne. Nie znaczy to, że pragnie przegrywać,
ale bardziej niż na osiąganiu celów negocjacyjnych zależy mu na utrzymaniu
dobrych relacji z drugą stroną. Zalety tego stylu to: znaczna empatia,
umiejętność czynienia ustępstw, okazywanie zrozumienia dla trudności drugiej
strony. Wady tej strategii to: zbyt łatwe uleganie presji, frustracje z powodu
braku odwagi i umiejętności wyartykułowania własnych potrzeb i celów,
a także dążenie do porozumienia za wszelką cenę.
Unikanie charakteryzuje negocjatorów o niskiej orientacji zarówno na
własne cele, jak i cele drugiej strony. Zalety tego stylu to: brak zaangażowania
w niepotrzebne dyskusje, oszczędność energii, dyplomacja. Wadami tej
strategii będą: niezadowolenie obu stron z powodu braku ustaleń, słaba
umiejętność komunikowania własnych potrzeb, słaba umiejętność reagowania
na potrzeby drugiej strony.
Kompromis jest to strategia pośrednia między konfrontacją, współpracą,
dostosowaniem i unikaniem. Negocjator podejmuje działania w kierunku
znalezienia rozwiązań satysfakcjonujących przynajmniej częściowo obie
strony. Zalety tej strategii to: dążenie do znalezienia wspólnego rozwiązania,
umiejętność
wymiany
ustępstw,
umiejętność
czynienia
czasowo
satysfakcjonujących ustaleń. Wadami kompromisu będzie tylko częściowe
zaspokojenie potrzeb dwóch stron, niedostateczna konsekwencja w dążeniu do
własnych celów, niewystarczające umiejętności komunikacyjne.
Współpraca to w dłuższej perspektywie czasowej strategia o największej
skuteczności spośród wszystkich pięciu strategii dlatego, że negocjator
zorientowany jest na realizację celów własnych w równym stopniu co i drugiej
strony. O ile poprzez kompromis osiągnięte są rozwiązania tylko częściowo
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zadowalające strony, o tyle w tym przypadku ważna jest dla negocjatora
percepcja obustronnego zadowolenia. Zaletami tej strategii będą: kreatywność
w poszukiwaniu rozwiązań najlepszych dla obu stron, dobra komunikacja
i współpraca, zrozumienie dla ludzi i nieugiętość wobec problemów. Wady to:
czasochłonność i podatność na manipulację drugiej strony.
Chociaż każda strategia może okazać się przydatna, większość
negocjatorów stosuje połączenie najczęściej dwóch strategii, bez względu na
ich skuteczność. Jeśli np. dostawca uważa się za słabszego, istnieje duże
prawdopodobieństwo zastosowania przez niego strategii dostosowania.
Dostawca silny będzie z dużym prawdopodobieństwem wykazywał tendencję
do stosowania strategii konfrontacji.
Sukces negocjacji zależny jest od stosunku do wygranej bądź przegranej.
Podczas negocjacji nie należy jednak myśleć w kategoriach wygrany –
przegrany, ponieważ jest to związane z traktowaniem negocjacji jako
zastępczej formy dominacji i jest związane z ignorowaniem wspólnych
i różnych interesów w negocjacjach. Negocjacje można uznać za zakończone
sukcesem, jeśli co najmniej dwa pierwsze spośród poniższych warunków
zostaną spełnione [Fisher i Ury 2001]:
1. Powinna zostać osiągnięta BATNA (najlepsza z zakładanych alternatyw).
2. Usatysfakcjonowanie interesów, zarówno własnych (najlepsza możliwość),
jak i drugiej strony (w stopniu ich zdaniem wystarczającym), a także
innych, nie biorących udziału w negocjacjach, ale wprowadzających je
w życie (tak, aby tolerowali całą sytuację).
3. Efektywność procesu negocjacji (jak się mają poniesione nakłady do
wyników). Kosztami negocjacji mogą być – obok kosztów materialnych –
także utracone możliwości, czas itp.
4. Wpływ na wzajemne stosunki. Powinno nastąpić polepszenie wzajemnych
stosunków. Dobre stosunki to tzw. working relations, mające umożliwić
rozwiązywanie problemów (ich częścią jest zaufanie).
5. Odpowiedniość składanych zobowiązań. Porozumienia powinny być
dotrzymywane przez obie strony z dobrej woli; ważne jest również
dotrzymywanie terminów. Należy obiecywać tylko rzeczy realne,
ponieważ w przeciwnym razie można zarzucić jednej ze stron złą wolę.
6. Kreatywność porozumienia – jeśli sytuacja konfliktowa zostaje rozwiązana
niekonwencjonalnie (np. wysokość czynszu zamiast stałej lub od obrotu,
naliczamy od ilości klientów). Należy przy tym uwzględnić maksymalną
ilość interesów wspólnych i obcych.
7. Legitymizacja wyniku, czyli oparcie go na konkretnych kryteriach (wynik
jest taki dlatego, że jedna ze stron dłużej obstaje przy swoim stanowisku).
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Przygotowanie i przebieg negocjacji
Przygotowania do negocjacji i można podzielić na dziewięć etapów.
Pierwszych osiem etapów to przygotowania do negocjacji, natomiast dziewiąty
jest efektem elementów poprzednich [Fisher i Ury 2001].
1. Interesy
Przed przystąpieniem do negocjacji interesy stron muszą zostać
precyzyjnie określone. Chodzi tu zarówno o interesy strony, którą
reprezentujemy, np. przedsiębiorstwa, czyli jakie jest prawo do ryzyka, jak i
interesy negocjatora, np. prowizja. Należy je przy tym pogrupować według
wspólnych kategorii, tj. czasu, interesów ekonomicznych i pozaekonomicznych
(np. polityczne, prestiżowe, społeczne).
Konieczne jest również określenie, kim jest druga strona i jakie są jej
interesy (jak długo działa na rynku, jakie ma wyniki finansowe, zasoby
ludzkie). Ważne są także dotychczasowe kontrakty, jakie zawierało
przedsiębiorstwo uczestniczące w negocjacjach – jakość ich realizacji, opinie
własnych pracowników, oraz to, czego mogą spodziewać się po negocjacjach.
Można przy tym podjąć próbę postawienia się w sytuacji drugiej strony („co
bym zrobił, gdybym był na ich miejscu”).
2. BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement)
Ponieważ negocjacje nie zawsze kończą się porozumieniem, więc trzeba być
przygotowanym na ewentualność przegranej i zastanowić się nad
alternatywami porozumienia („co mogę zrobić, aby zrealizować swoje interesy
niezależnie od drugiej strony”). Najlepsza z alternatyw (BATNA) wyznacza
możliwości realizacji interesów strony w przypadku fiaska rozmów.
3. Kwestie
Na wstępie należy przygotować listę kwestii, mających być przedmiotem
negocjacji w zależności od ich źródła, którym mogą być interesy, praktyka
w branży (specyfika negocjowania w danej branży); jak również od rodzaju
kwestii. Następnie należy się zastanowić, czy wszystkie postulaty, zgłaszane
przez pracodawców zostały uwzględnione, których postulatów nie wzięto pod
uwagę i jakie były tego przyczyny (np. zgodność z kwestią zasadniczą).
Kolejnym etapem jest porównanie listy kwestii i interesów w celu sprawdzenia,
czy interesy zostały dobrze przetłumaczone na kwestie. Można także
przygotować tzw. bezpiecznik, czyli warunki ostatecznej oferty, jaka w chwili
obecnej wydaje się do zaakceptowania.
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4. Kryteria
Najlepiej jest stosować kryteria obiektywne (niezależne od woli stron), np.
wzrost płac ze względu na inflację, wzrost kosztów utrzymania, porównanie ze
średnią krajową; dobrze uzasadnione (pasujące do sytuacji) i łatwe do
stosowania. Należy również rozważyć, jakie kryteria zastosuje druga strona.
5. Propozycje
Należy opracować jak najwięcej propozycji porozumienia, ponieważ
negocjacje nie sprzyjają kreatywności, warto więc uprzedzić ewentualne
problemy. W tym celu przygotowuje się „mieszankę negocjacyjną”, czyli
kwestie w połączeniu z możliwymi propozycjami, np. – ilość i cena (np.
towar zostanie dostarczony szybciej, ale za wyższą cenę). Przygotowując
propozycje, należy uwzględnić jak najwięcej dzielących strony kwestii,
maksymalizować wspólne korzyści i legitymizację. Dobrze jest na pierwszą
sesję przygotować ofertę wstępną. Może wówczas nastąpić wymiana ofert,
o których będzie mowa na następnej sesji, można określić również zakres
niektórych kwestii, np. cen.
Przy konstruowaniu oferty należy uwzględnić nadmiarowość, zarówno
ilościową (cel optymistyczny + 10–12% zależnie od branży), jak i jakościową,
oraz uwzględnić kwestie taktyczne (kwestie włączane dodatkowo do
negocjacji, z których łatwo można zrezygnować).
6. Zobowiązania, czyli upoważnienia negocjatora
Już na początku negocjacji należy jasno określić swoje uprawnienia jako
przedstawiciela strony. Uprawnienia mogą się ograniczać do przedstawienia
oferty, ustalenia porządku dziennego negocjacji, przedyskutowania możliwości
porozumienia, sformułowania protokołu rozbieżności, przygotowania
rekomendacji.
Ważne jest także określenie zasobów, jakie strona powinna przeznaczyć na
negocjacje. Należą do nich zarówno zasoby finansowe (budżet), rzeczowe
(zaplecze logistyczne), np. miejsce obrad, posiłek, telefon, komputer, jak
i zasoby ludzkie (kto i po co uczestniczy w rozmowach), w zależności od ich
umiejętności (ekonomia, finanse, branża, negocjacje) oraz pełnionych
w organizacji ról (np. szef przygotowuje i prowadzi najważniejsze rozmowy).
W negocjacjach często bierze udział obserwator, którego zadaniem jest
obserwacja reakcji drugiej strony, a także sekretarz, który robi notatki
z przebiegu rozmów, mogące stanowić np. dowód sądowy.
Role uczestników negocjacji można podzielić na trzy grupy [Wiśniewski
2002]:
• merytoryczno-formalne, zwane inaczej oficjalnymi, które są zdecydowanie
najważniejsze. Pośród tych ról można wyróżnić: kierownika, asystenta,
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oratora, analityka informacji, obserwatora. Powinny być obsadzone
w pierwszej kolejności, gdyż to na nich spoczywa cały ciężar prowadzenia
negocjacji i od ich sprawności działania i umiejętności postępowania w
głównej mierze zależy ostateczny rezultat;
• taktyczno-manipulacyjne, zwane inaczej społecznymi, które są
zdecydowanie najbardziej kontrowersyjne. Można tu wymienić role
określane umownie jako „fajtłapa”, „miły gość i wredny gość”, „błazen”,
„dyżurny do picia”. Zastosowanie tych zachowań w konkretnym
przypadku, a w konsekwencji obsadzenie ról negocjacyjnych zależy od
przyjętej strategii oraz zastosowanej taktyki postępowania. Niektóre z nich
można więc pominąć, inne rozbudować;
• ekspercko-doradcze, zwane inaczej pomocniczymi. Pośród grupy
ekspertów, doradców możemy wyróżnić takie role, jak: prawnik,
finansista, inżynier, kulturoznawca, tłumacz. Ich zadania są bardzo
podobne – każdy z nich ma służyć radą i pomocą, w zakresie swej
specjalności, pozostałym członkom zespołu, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Często nie ma ich fizycznie na sali obrad, korzysta się z ich usług po
rozmowach, w trakcie przerw, osobiście lub telefonicznie. Bywa i tak, że
biorą oni udział jedynie w przygotowaniach lub opiniują gotowy projekt
kontraktu bądź porozumienia.
Jest to oczywiście podział częściowo umowny, role bowiem częściowo
przenikają się wzajemnie, a częściowo uzupełniają; trudno jest więc
przedstawić wyraźnie ostrą typologię.
Na tym etapie przygotowuje się propozycje obietnic i gróźb. Są to
informacje o intencjach strony co do jej zachowania, które jest korzystne lub
szkodliwe dla drugiej w zależności od tego, co zrobi. Obietnicę można opisać
następująco: „jeśli zrobisz coś, to otrzymasz nagrodę”, natomiast groźbę: „jeśli
czegoś nie zrobisz, ukarzę cię”. Jest to tzw. strategia „kija i marchewki”.
Jeśli negocjacje mają znaczenie społeczne, trzeba również przygotować
informację (oświadczenie) dla opinii publicznej, dotyczącą przyjętych
zobowiązań.
7. Komunikowanie się, czyli negocjować to mówić i słuchać
Jednym z celów negocjacji jest zdobycie informacji na temat drugiej
strony. Dlatego należy się zastanowić, jakie informacje są istotne z punktu
widzenia obecnych i przyszłych relacji (interesy, BATNA, kryteria strony
przeciwnej). Ważne jest również, jakie informacje zostaną przekazane drugiej
stronie, a także jakie wrażenie wywierają strony na sobie nawzajem (silny i
pewny siebie, rzeczowy, słaby i zastraszony, kompetentny). Dlatego wszelkie
działania podczas negocjacji powinny być podejmowane rozważnie.
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Należy również określić, czy, jak i kiedy negocjatorzy będą się
komunikować z tymi, których reprezentują i w jaki sposób przekazać
informację na temat efektu negocjacji.
8. Wzajemne relacje
Ważne jest to, jak druga strona ocenia dotychczasowe relacje (otwarta
wrogość, zawieszenie broni, neutralność, życzliwość, zimna wymiana, pełna
współpraca, obcość) i do jakich kontaktów dążą obie strony. Po negocjacjach
dobrze jest rozważyć, w jaki sposób wpłynęły one na wzajemne relacje obu
stron.
9. Prowadzenie negocjacji
Zazwyczaj negocjacje odbywają się w pięciu fazach, prowadzących do
porozumienia, którymi są: otwarcie, rozpoznanie, wysuwanie propozycji,
przetarg, zakończenie. W zależności od stopnia złożoności zagadnień będących
przedmiotem negocjacji i stosunków między stronami, fazy te mogą pochłaniać
mniej lub więcej czasu [Jeffery 2002].
Otwarcie. Podczas otwarcia przedstawia się i wyjaśnia role
poszczególnych osób w negocjacjach; przedmiotem dyskusji mogą być także
szczegóły negocjacji (czas trwania, przerwy, przygotowanie notatek itp.).
Najważniejszym elementem tej fazy jest ustalenie porządku dziennego
negocjacji, przedmiotu negocjacji i ich celu.
Rozpoznanie. W tej fazie negocjacji strony kolejno przedstawiają swój
pogląd na problem, zagadnienia priorytetowe i rodzaj uzgodnień, jakie chcą
osiągnąć. Przy dobrej fazie rozpoznania obie strony zadają pytania, uważnie
słuchają odpowiedzi i szczegółowo przedstawiają swoje argumenty, prowadząc
do uzyskania możliwie pełnego obrazu poglądów i zainteresowań drugiej
strony, a zwłaszcza ich priorytetów. Pod koniec fazy rozpoznania powstają
alternatywy rozwiązań konfliktu, będącego przyczyną negocjacji.
Wysuwanie propozycji. Po rozpoznaniu zagadnień następuje wysunięcie
wstępnych propozycji, mających na celu osiągnięcie porozumienia. Propozycje
często są składane ostrożnie oraz obwarowane warunkami i zastrzeżeniami.
Obie strony sprawdzają również reakcje na swoje propozycje, uznając je za
możliwe do przyjęcia albo wymagające kontrpropozycji. Na tym etapie można
wycofać propozycje, które nie uzyskały przychylnej reakcji, bez szkody dla
wyników negocjacji.
W miarę tego, jak obie strony oceniają możliwość przyjęcia składanych
ofert w świetle swoich celów oraz siły przetargowej, faza wysuwania
propozycji przechodzi w fazę przetargową.
Przetarg. W tej fazie dochodzi do uzgodnień i zawarcia konkretnej
umowy. Warunkowy i ostrożny charakter wypowiedzi w poprzednich fazach
zostaje zastąpiony językiem bardziej bezpośrednim i konkretnym.
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Z jakiejkolwiek oferty złożonej i przetargu nie można się wycofać bez
narażenia negocjacji na ryzyko oraz utraty zaufania i dobrej woli drugiej strony.
Zakończenie. Na koniec negocjacji należy podsumować wszystkie
uzgodnienia, sprecyzować wszystkie niejasności i podpisać umowę. Równie
ważne jest wyjaśnienie, co jeszcze wymaga uzgodnienia oraz jakie sprawy
zostaną odłożone na przyszłość.
PYTANIA I ZADANIA

1. Co oznacza komunikowanie się w organizacji? Z jakich elementów składa
się proces komunikacji?
2. Na jakich poziomach odbywa się komunikacja w organizacji? Podaj
przykłady każdego z nich.
3. Jakie znasz rodzaje komunikacji w organizacji? Na jakich płaszczyznach
można ją rozpatrywać?
4. Co to jest konflikt w organizacji i czego dotyczy? Jakie są główne
przyczyny i rodzaje konfliktów? Wymień cechy komunikowania się
w sytuacji konfliktowej.
5. Na czym polega zarządzanie konfliktem?
6. Podaj definicje negocjacji. Jakie są najważniejsze cechy negocjacji?
7. Jakie dwa główne typy negocjacji wyróżniamy? Jakich pięć stylów
rozwiązywania konfliktów obrazuje model Thomsona-Kilmanna?
8. Od czego zależy sukces w negocjacjach? Wymień pięć elementów
negocjacji zakończonych sukcesem.
9. Co to jest BATNA i jak można ją osiągnąć?
ZADANIE PRAKTYCZNE

Na przykładzie konfliktu w wybranej organizacji zaplanuj proces
przygotowania i prowadzenia negocjacji. Dokładnie sprecyzuj interesy,
kwestie, kryteria, propozycje, BATNĘ, zobowiązania, sposób komunikowania
się, wzajemne relacje stron w negocjacjach. Scharakteryzuj poszczególne etapy
prowadzenia negocjacji: otwarcia, rozpoznania, wysuwania propozycji,
przetargu i zakończenia.
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ĆWICZENIE 13. Kultura organizacyjna

SŁOWA KLUCZOWE

Kultura organizacyjna, wymiary kultury organizacyjnej, diagnoza kultury
organizacji.

Wprowadzenie
Każda organizacja charakteryzuje się pewnym specyficznym dla siebie
klimatem (atmosferą), który ma niebagatelny wpływ na efektywność jej
funkcjonowania i skuteczność realizacji wyznaczonych celów. Istnienie
harmonijnego środowiska pracy działa mobilizująco i sprzyja rozwojowi.
Pracownicy z zapałem i zaangażowaniem wykonują powierzone im zadania.
Praca nie jest dla nich jedynie narzędziem do osiągania innych celów, ale staje
się wartością samą w sobie. Atmosfera pracy ma znaczenie nie tylko dla jakości
działań, ale także dla wizerunku przedsiębiorstwa. To pracownicy kontaktują
się z klientem i między innymi od ich opinii, sposobu obsługi, zachowania
zależy, jak organizacja jest postrzegana przez otoczenie. Tylko
usatysfakcjonowani pracownicy są w stanie głęboko zaangażować się w sprawy
przedsiębiorstwa i w rezultacie doprowadzić do pełnego zadowolenia klientów.
Definicja kultury organizacyjnej mówi, że jest to zbiór dominujących
wartości i norm postępowania, charakterystycznych dla danej organizacji,
podbudowany założeniami co do natury rzeczywistości i przejawiający się
poprzez artefakty – zewnętrzne, sztuczne twory danej kultury [Koźmiński
i Piotrowski (red.) 2013]. Kultura organizacyjna jest wyuczonym produktem
grupowego doświadczenia, opartego na wartościach oraz normach
i wynikających z nich wzorcach kulturowych [Schein 2010]. Według
Hofstede’a [2000], kultura organizacyjna jest „zaprogramowaniem umysłów
członków danego społeczeństwa oraz działających w nim organizacji”.
Przyjmując podejście do kultury jako rdzennej metafory, Kostera wyraża
pogląd, że kultura organizacyjna powinna być postrzegana jako środowisko
ludzi, stanowiące zbiór trwałych wartości i widocznych wzorców zachowań akceptowanych i uznawanych przez większość członków danej organizacji,
które wyrażają się w rzeczywistych postawach, praktykach i zasadach
postępowania, symbolach i mitach, zwyczajach oraz rutynowych codziennych
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działaniach [Kostera 2010]. Rdzenna metafora oznacza, że kultura
organizacyjna jest utożsamiana z samą organizacją. Zgodnie z opisywanym
podejściem, ludzie postrzegają organizację poprzez specyficzne kulturowe
ramy odniesienia, które nadają sens ich działaniom. Kultura organizacyjna jest
traktowana jako forma ekspresji i odzwierciedlenie ludzkiej świadomości.
Organizacja ucząca się jest formą ludzkiej ekspresji, w której kultura tworzy
wspólne znaczenia i symbole [Kostera 1996].
Kultura jest najczęściej traktowana jako trwały zespół wartości, przekonań
i założeń charakteryzujących organizacje i ich członków, w przeciwieństwie do
atmosfery, która jest mniej trwała, przemijająca i oznacza postawy, uczucia
i indywidualne sposoby postrzegania zjawisk [Cameron i Ettington 1998].
Przejawia się ona w wyznawanych wartościach, dominujących stylach
przywództwa, języku i symbolach, metodach postępowania i rutynowych
procedurach oraz definicji sukcesu [Cameron i Quinn 2003]. Sułkowski [2002]
wyróżnia kilka definicji kultury organizacji:
•
Kultura organizacji jako sama organizacja - mówi o odrębnych regułach i
normach charakterystycznych dla każdego przedsiębiorstwa; zakłada, że
organizacja jest rodzajem małego społeczeństwa, w którym członkowie
przestrzegają tego samego systemu wartości.
•
Kultura organizacji jako jeden z kręgów kulturowych, gdy współistnieje
ona obok kultury regionu, kultury narodu czy kultury kontynentu.
•
Kultura organizacji jako społeczne „reguły gry” - czynniki kulturowe,
które tworzą „swoiste, niepisane „reguły gry” społecznej w organizacji,
pozwalającą uczestnikom życia społecznego rozumieć organizację
i identyfikować się z nią.
•
Kultura organizacji jako „tożsamość” organizacji - której wyróżnikami są
cechy i logika postępowania, które rozwijają się z czasem i są
kształtowane przede wszystkim przez menedżerów. W tej definicji
wyraźny akcent jest położony na wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek
organizacji, który powinien być spójny.
•
Kultura organizacji jako filozofia organizacji, która wywiera wpływ na
„percepcję członków organizacji i kształtuje strategię, strukturę oraz
procesy społeczne”. Według Scheina [2010], zespół podstawowych
przekonań jest „tworzony, odkrywany, rozwijany i uczony w danej
organizacji dla rozwiązania kwestii zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej
integracji”.
•
Kultura organizacji jako system akceptowanych podstawowych znaczeń
lub wartości - jej badanie polega na interpretacji, nie jest nauką
eksperymentalną; nie poszukuje się praw rządzących daną społecznością,
ale znaczenia działań.
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•

Kultura organizacji jako wzory i wzorce zachowań - jest to sposób
myślenia i postępowania, który jest przestrzegany przez pracowników i
musi zostać zaakceptowany i zasymilowany przez kandydatów, zanim
staną się członkami przedsiębiorstwa.
Schein [2010] zwrócił uwagę na trzy poziomy czynników wpływających
na kulturę (osobowość) przedsiębiorstwa. Są nimi artefakty, normy i wartości
oraz założenia [Sułkowski 2002].
Artefakty są to sztuczne twory kultury, widoczne dla ludzi z zewnątrz
przedsiębiorstwa i uświadamiane także przez pracowników:
• artefakty językowe – wyrażenia specyficzne dla danego
przedsiębiorstwa (slang);
• artefakty o charakterze behawioralnym – rytuały takie, jak gimnastyka
w przedsiębiorstwach japońskich, spotkania i nagrody z okazji świąt,
pikniki dla personelu;
• artefakty fizyczne – logo firmy, specyfika ubiorów, kolorystyka i wystrój
biura.
Głównym celem artefaktów jest wzmocnienie więzi pomiędzy pracownikami
a firmą.
Normy i wartości, które możemy podzielić na deklarowane (określone
w kodeksie etycznym przedsiębiorstwa) i na przestrzegane (nigdzie nie
zapisane, ale przekazywane ustnie przez samych pracowników), np.: kwadrans
akademicki, czystość, szybkość, praca po godzinach.
Założenia, które stanowią najtrudniejszy element do określenia. Są one
niewidoczne i bardzo często zupełnie nie uświadamiane przez pracowników.
Założenia dotyczą kultury człowieka lub relacji międzyludzkich – np. czy
pracownicy mają za zadania konkurować między sobą, czy też większą wartość
ma praca zespołowa. Założenia określają również sposoby zachowania się
w otoczeniu, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje.
Na kulturę organizacji mają wpływ [Sułkowski 2002]:
1. Czynniki zewnętrzne, czyli kultura narodowa jako zbiór kultur danego
regionu, a także lokalne systemy wartości.
2. Czynniki wewnętrzne, czyli cel działalności danej organizacji – np.
maksymalizacja zysku, maksymalizacja wartości rynkowej akcji
przedsiębiorstwa.
Należą do nich:
• branża, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje – pozycja
przedsiębiorstwa na rynku, sytuacja ekonomiczna na rynku;
• pracownicy (jednej narodowości czy wielu, wiek pracowników, ich
kwalifikacje);
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•
•

struktura organizacji (zdecentralizowana czy scentralizowana);
menedżerowie i ich wpływ na proces podejmowania decyzji
w przedsiębiorstwa – budują założenia kultury organizacyjnej;
• historia przedsiębiorstwa i tradycje związane z założycielami
organizacji.
Wyróżniamy następujące typy kultur organizacyjnych [wg Handy’ego 1976 za:
Sułkowski 2002]:
• kultura władzy – przywódca jest głównym nosicielem władzy („słońce
organizacji”); jego decyzje i oczekiwania są drogowskazami zachowań
uczestników organizacji; nie ma potrzeby formalizowania struktur,
tworzenia pisanych praw, formalnego definiowania ról;
• kultura roli – gdzie funkcjonalne piony organizacji są jej filarami;
funkcjonują opracowane, stałe procedury działania, kanały przepływu
informacji, struktura formalnych autorytetów; wprowadza to ład
i porządek do organizacji;
• kultura zadań – kultura zespołów zadaniowych, problemowych; często
brak tu struktury, hierarchii władzy; praca jest oparta na tworzeniu
zespołów ad hoc, które kończą swą działalność w momencie zakończenia
zadania; taka kultura znajduje zastosowanie w biurach doradczych,
przedsiębiorstwach eksperckich, zespołach filmowców;
• kultura jednostek (swobodnej twórczości), która występuje często
w zespołach twórczych.
Wyróżnia się pięć funkcji kultury organizacyjnej [Sułkowski 2002]:
•
integracyjną - umożliwia poczucie przynależności do danej organizacji;
przejawia się to przez realizację wspólnych celów, podobieństwo
poglądów, stworzenie wspólnego języka określającego abstrakcyjne
terminy, które wiążą się z działalnością przedsiębiorstwa, ustanowienie
hierarchii wśród współpracowników, ustalenie zasad i reguł rządzących
przedsiębiorstwem
•
percepcyjną - wynika ze sposobu postrzegania otoczenia zewnętrznego
i wewnętrznego organizacji;
•
adaptacyjną - pozwala na tworzenie schematów działania, które z góry
wyznaczają sposób zachowania w konkretnych sytuacjach, minimalizuje
obszar niepewności. Według Scheina [2010], funkcja adaptacyjna ma
pomagać w przystosowywaniu się pracowników do warunków otoczenia
- ma integrować grupę;
•
przypisywania tożsamości - ma na celu stworzenie spójnego wizerunku,
czytelnego dla otoczenia zewnętrznego i pracowników. Jest to możliwe
dzięki ustanowieniu wspólnych celów, misji, założeń, strategii,
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stworzeniu systemu zarządzania akceptowanego przez wszystkich
członków, podziałowi pracy, ustaleniu metod korygujących złe decyzje.
•
stymulowania zmian
Atmosfera miejsca pracy, w której ludzie odczuwają pozytywne emocje,
sprzyja wytwarzaniu się tożsamości lub „obywatelstwa” biznesowego, tj.
tendencji do wzajemnego pomagania sobie, a także podejmowania
dodatkowych wysiłków ponad regulaminową normę. Eksperci są coraz bardziej
przekonani, że poczucie „biznesowego obywatelstwa” jest tym, co odróżnia
najbardziej dochodowe przedsiębiorstwa od reszty. Przy tym najważniejszym
miernikiem pozytywnych emocji dla pracownika jest satysfakcja zawodowa,
która jest silnie sprzężona z wynikami pracy. Menedżerowie personalni
powinni zatem kształtować w przedsiębiorstwie kulturę pozytywnych emocji
sprzyjających większej produktywności, niższej rotacji kadr i lepszemu
zdrowiu personelu. Koncentracja na technicznie pojmowanej wydajności, bez
uwzględnienia roli emocji, nie gwarantuje pełnego sukcesu firmy [West 2005].
Kultura organizacji jest narzędziem zmian, co widać na cyklu życia
organizacji. Według Scheina [2010], wyróżnia się cztery etapy rozwoju kultury
organizacyjnej: narodzin, wczesnego wzrostu, wieku średniego i dojrzałości.
Pierwsze dwa etapy są czasem, kiedy organizacja powstaje, wtedy największe
znaczenie mają wartości i postawa założyciela. Etap wieku średniego jest nieco
trudniejszy - wtedy bowiem mogą powstać sub- i kontrkultury, mogą się
pojawić zmiany tożsamości, co jest dość groźne dla funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Ostatni etap jest również niebezpieczny z tego względu, że
kultura może stracić swą elastyczność, a w konsekwencji - zmniejszyć swą
konkurencyjność. W tym okresie największe znaczenie ma łagodzenie zmian
i ich sensowna analiza. Podsumowując - istotna jest umiejętność reagowania na
zmiany, a przy tym zachowanie w miarę stałych wartości, które kierują
zachowaniami członków organizacji.
Przedsiębiorstwa, które odniosły sukces, mają najczęściej silną kulturę
organizacyjną, co pozwala wyeliminować niepewność, zapewniając wszystkim
jeden system interpretacji, który tworzy porządek społeczny poprzez jasne
określenie, czego się od ludzi oczekuje. Gwarantuje również ciągłość
polegającą na tym, że kolejne pokolenia członków organizacji wyznają te same
wartości i stosują te same zasady. Poza tym buduje ona grupową tożsamość i
wspólne zaangażowanie, wytwarzając więzi, a także ułatwia stworzenie wizji
przyszłości [Trice i Beyer 1993].
Na sposób zarządzania ma wpływ także kultura kraju czy region, w którym
przedsiębiorstwo funkcjonuje. Badanie związków między zarządzaniem
a kulturami narodowymi jest głównym przedmiotem zarządzania
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międzykulturowego, które według Adlera [1980], koncentruje się na
zachowaniach organizacyjnych w układach międzynarodowych, na interakcjach
ludzi pochodzących z więcej niż jednej kultury, działających w ramach ról
organizacyjnych. Menedżerowie działający na styku kultur powinni być
wrażliwi na zróżnicowanie, przede wszystkim pod względem artefaktów
kulturowych (np. języka danego kraju, etykiety, przyjętych sposobów
zachowań) [Koźmiński i Piotrowski (red.) 2013].
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku
rozwinęła się koncepcja, związana z rolą kultury organizacyjnej w
doskonaleniu zasad zarządzania. Do jej twórców należał m.in. Wiliam Ouchi
[1982], dla którego inspiracją badań była konkurencyjność wyrobów japońskich
w stosunku do ich amerykańskich odpowiedników. Pogłębione badania nad
funkcjonowaniem przedsiębiorstw amerykańskich i japońskich ujawniły
zasadnicze różnice w sposobach zarządzania, zwłaszcza w sferze filozofii
działania, systemów wartości, norm i zasad postępowania, gratyfikacji
o charakterze moralnym i ekonomicznym, oceny i zaawansowania
pracowników. Spostrzeżenia te znalazły swoje odzwierciedlenie w teorii „Z”,
zgodnie z którą przedsiębiorstwa amerykańskie pragnące osiągnąć sukces
powinny przyjąć kompilację japońskiego i amerykańskiego sposobu
zarządzania [Haber 1995].
W latach 1999–2004 Hewitt Associates przeprowadziło badanie „Najlepsi
Pracodawcy” na próbie 1500 przedsiębiorstw działających w Europie, Ameryce
Południowej i Północnej oraz Azji [Szkopińska 2005]. Jedną z cech, które
wyróżniały te przedsiębiorstwa, była silna kultura organizacyjna powodująca,
że pracownicy angażowali się w swoją pracę, a sukces przedsiębiorstwa
rozumieli jako swój własny. Z analizy tych badań wynika, że najlepsi
pracodawcy kształtują w swoich przedsiębiorstwach taką kulturę, której
podstawę stanowią efektywność, wspólne wartości i systemy zarządzania
zasobami ludzkimi, motywujące personel do dużego zaangażowania w pracę.
Podczas procesu rekrutacyjnego zwraca się uwagę na stopień dopasowania
kandydata do danej kultury, czyli na to, czy jego uzdolnienia i cechy
osobowości pomogą przedsiębiorstwu odnieść sukces. Ponadto najlepsi
pracodawcy często stosują dłuższy proces zapoznawania się nowych
pracowników z kulturą przedsiębiorstwa, promują rekrutację wewnętrzną, dając
tym samym do zrozumienia członkom personelu, że mogą liczyć na awans a
także mają i realizują programy rozwoju kadry zarządzającej.
Oprócz silnej kultury organizacyjnej, równie ważne okazało się umiejętne
przywództwo, rozumiane jako większa dostępność kadry zarządzającej dla
pracowników (efektem jest wzrost zaufania personelu do podejmowanych
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przez szefów decyzji), przejrzysta komunikacja (nieustanne informowanie
o pracowników o rozwoju przedsiębiorstwa, strategii biznesowej i postępach
w jej realizacji), promowanie otwartości i włączania pracowników w działania
przedsiębiorstwa (kreowanie przez liderów partnerskiego podejścia
w rozwiązywaniu problemów i rozwoju strategii). Kolejnym elementem
polityki personalnej stosowanej przez badane przedsiębiorstwa jest zarządzanie
talentami, traktowane jako kluczowa inwestycja przedsiębiorstwa. Oprócz tego,
najlepsi pracodawcy promują elastyczny czas pracy, pracę w domu, podział
obowiązków w ramach etatu pomiędzy kilku pracowników, oferują pomoc
w organizowaniu opieki nad dziećmi lub osobami starszymi [Szkopińska
2005].

Wymiary kultury organizacyjnej wg Hofstede
Na podstawie badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu krajach o różnej
kulturze Hofstede zaproponował następujące wymiary kultury organizacyjnej:
dystans władzy, indywidualizm i kolektywizm, unikanie niepewności oraz
kobiecość i męskość [Kożusznik 2014].
Dystans władzy jest to stopień nierówności między ludźmi, wynikający
z zajmowanej przez nich pozycji w strukturze organizacyjnej. Duży dystans
władzy jest związany ze scentralizowanymi strukturami organizacyjnymi,
kontrolą i nadzorem zewnętrznym, dużym zróżnicowaniem wśród
pracowników zajmujących określone pozycje w strukturze organizacyjnej. Mały
dystans władzy przejawia się m.in. w decentralizacji i płaskich strukturach
organizacyjnych; charakteryzuje się samodzielnie wykonywaną pracą,
nastawieniem na kontakty między przełożonymi a podwładnymi.
Najmniejszy dystans władzy występuje w krajach skandynawskich, Wielkiej
Brytanii, Niemczech i Austrii, stosunkowo wysoki jest zaś we Francji, Belgii,
Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Badania przeprowadzone w polskich
organizacjach wskazują na dość duży dystans władzy, przejawiający się przewagą
autokratycznego wzorca kierowania.
Indywidualizm i kolektywizm. Ten wymiar odzwierciedla zakres, w jakim
ludzie postrzegają siebie jako grupę w organizacji, do której należą. Jest to
stopień, w jakim jednostka sama dochodzi do osiągania swoich sukcesów
i akcentuje swoje „ja”, bądź zdaje się na grupowe dochodzenie do osiągnięć
i wówczas akcentuje „my”.
Organizacja oparta na indywidualizmie wykazuje brak możliwości
wpływania na zadowolenie pracowników, którzy oddzielają pracę od własnych

168
emocji. Charakteryzuje ją silny nacisk na inicjatywę indywidualną
i przedsiębiorczość, kalkulację korzyści i nakładów, nastawienie na
indywidualne ścieżki rozwoju, ocenę na podstawie osiągnięć i wyników
osobistych itd. Kraje północnoeuropejskie można umieścić na
indywidualistycznym końcu skali. Natomiast w organizacji kolektywistycznej
występuje silna identyfikacja z grupą i mniejsza orientacja na samego siebie.
Więzy społeczne są silne, a jednostki z obcych grup – dyskryminowane.
Typowym społeczeństwem kolektywistycznym jest społeczeństwo japońskie.
Unikanie niepewności jest to stopień, w jakim organizacja czuje się
zagrożona niepewnymi lub niejasnymi sytuacjami i poszukuje
ustabilizowanych struktur i rozwiązań. Organizacje o wysokim stopniu
unikania niepewności charakteryzuje m.in. przewaga przepisów, nacisk na
standaryzację zachowań i orientacja na uzyskiwanie wyników, opieranie się na
opinii specjalistów, ustalanie precyzyjnych reguł i procedur. Do cech
charakterystycznych organizacji o niskim stopniu unikania niepewności należą
m.in.: unikanie formalnych przepisów, akceptacja różnic opinii i poglądów,
formułowanie strategii organizacji, nieformalne formy komunikacji,
nastawienie na stosowanie zmiennych struktur organizacyjnych w zależności
od realizowanych zadań.
Najniższy poziom unikania niepewności występuje w Danii, Szwecji
i Wielkiej Brytanii, natomiast stosunkowo wysoki – w Belgii, Francji,
Szwajcarii i Finlandii.
Kobiecość i męskość. Wymiar ten opisuje dwa przeciwstawne bieguny
zachowań społecznych; na jednym z nich jest rywalizacja, nastawienie na
osiągnięcia, na drugim zaś – nastawienie na relacje międzyludzkie, nacisk na
jakość życia itp.
Organizacje, w których dominują wartości męskie, charakteryzuje
nastawienie na karierę w organizacji, na indywidualizm w osiąganiu celów,
upodabnianie się zachowań kobiet na wysokich stanowiskach do zachowań
mężczyzn, duże napięcie i nastawienie na rywalizację, przedsiębiorczość,
zaradność, pomysłowość, autokratyczny styl kierowania. Natomiast
organizacje, które cechują się wartościami kobiecymi, są nastawione na
stosunki społeczne w organizacji. Występuje w nich partycypacyjny styl
kierowania, słaba rywalizacja, brak presji na robienie kariery, nastawienie na
integrację pracowników.
W tym wymiarze kraje niemieckojęzyczne czy Japonia wydają się raczej
zmaskulinizowane, podczas gdy kultura hiszpańska czy kultury skandynawskie
wydają się być raczej kobiece.
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Badanie klimatu organizacyjnego
Centrum Badań Marketingowych TEST opracowało listę czynników, które
mogą stanowić podstawę do badania klimatu organizacyjnego i opinii
pracowniczej. Należą do nich: poziom satysfakcji pracowników, stopień
identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem, system komunikacji w
przedsiębiorstwie, system motywacyjny, rozwój zawodowy oraz ocena pracy
pracowników [Anonim 2002].
1. Poziom satysfakcji pracowników
W badaniu klimatu organizacyjnego i opinii pracowniczej analizowane są:
• ogólna satysfakcja z pracy, czyli ogólny poziom zadowolenia z pracy;
• satysfakcja zadaniowa, czyli zadowolenie z organizacji – pracownik
może dobrze wykonywać to, co zostało mu przydzielone z tytułu zadań
służbowych;
• satysfakcja z atmosfery i stosunków międzyludzkich panujących
w miejscu pracy.
2. Stopień identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem
W sprawnie funkcjonującej organizacji pracownicy dążą do osiągania
wspólnych celów, akceptują i podzielają wartości i normy w niej funkcjonujące.
W badaniu należy zatem skoncentrować się na:
• identyfikacji z przedsiębiorstwem – identyfikacja właściwa; pracownik
identyfikuje się z przedsiębiorstwem, jego misją i realizowanymi
celami strategicznymi;
• identyfikacji nastawionej na „my” – pracownik identyfikuje się
z przedsiębiorstwem przez realizację swojej potrzeby przynależności
do grupy i poprzez relacje ze współpracownikami;
• identyfikacji nastawionej na „ja” – pracownik identyfikuje się
z przedsiębiorstwem, ponieważ organizacja, której jest członkiem,
umożliwia mu realizację swoich osobistych celów, potrzeb, dążeń;
• znajomości misji przedsiębiorstwa, jego wartości, norm i celów;
• postrzeganiu przez pracowników własnej roli i miejsca w pracy.
3. System komunikacji w przedsiębiorstwie
Przepływ w przedsiębiorstwie odbywa się zarówno pionowo (między
kierownictwem a pracownikami), jak i poziomo (między poszczególnymi
działami, pracownikami). Komunikacja to nie tylko przekazywanie informacji
o oczekiwaniach, wymaganiach co do realizacji pracy, ale także udzielanie
informacji zwrotnych na temat tego, jak praca jest wykonywana
(komunikowanie zadowolenia lub jego braku), informowanie o kondycji
przedsiębiorstwa, o tym, jak realizuje swoje cele i zadania, jakie zachodzą w niej
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zmiany. Dzięki temu badaniu możliwe jest określenie poziomu przepływu
informacji oraz sprawdzenie, skąd pracownicy czerpią informacje na temat
przedsiębiorstwa.
4. System motywacyjny
Na efektywność pracowników ma wpływ zespół czynników pobudzających
ich do działania i ukierunkowujących ich aktywność. Niekiedy powstają
rozbieżności między tym, jak kierownictwo widzi system motywacyjny, a tym,
co dostrzegają pracownicy. System, na pozór efektywny, może być niejasny
i niezrozumiały. Inną kwestią jest dostosowanie systemu motywacyjnego do
indywidualnych potrzeb pracowników. Typowe dla silnie zmotywowanych
pracowników są twórcze pomysły i duże zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Badanie klimatu organizacyjnego i opinii pracowniczej ujawnia, jak
pracownicy postrzegają aktualny system motywacyjny oraz jak oceniają
zgodność tego systemu z ich indywidualnymi potrzebami.
5. Rozwój zawodowy
Stworzenie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego jest elementem
systemu motywacyjnego. Potrzeba samorealizacji i osiągnięć znajduje się na
szczycie hierarchii ludzkich potrzeb. Praca jest jednym z kluczowych czynników
w życiu człowieka, daje mu możliwość nabywania nowej wiedzy, umiejętności,
samodoskonalenia się.
W badaniu ustalane są wyobrażenia pracowników na temat ich przyszłości
w przedsiębiorstwie, spostrzegane przez nich kryteria awansowania, a także
stopień zaspokojenia oczekiwań związanych ze szkoleniami.
6. Ocena pracy pracowników
W większości przedsiębiorstw obowiązuje mniej lub bardziej
sformalizowany system ocen pracowników. Ocenie podlega nie tylko ich praca,
ale również oni jako pracownicy. Badanie klimatu organizacyjnego i opinii
pracowniczej ma również na celu ujawnienie, jak pracownicy widzą
rzeczywiste kryteria oceny ich samych jako pracowników. Dodatkowo warto
dopytać o preferowane kryteria oceny pracowników i porównać ich zgodności z
kryteriami obecnie stosowanymi.
W badaniu klimatu organizacyjnego i opinii pracowniczej oceniani są
również przełożeni: ich ocena ogólna, wiedza i fachowość, umiejętność
kierowania oraz umiejętności, relacje, komunikacja, innowacyjność,
delegowanie kompetencji i uprawnień.
Źródło: Anonim (2002): Czynniki tworzące atmosferę w miejscu pracy. Centrum Badań
Marketingowych (CBM) TEST, Gdynia (www.cbmtest.com.pl).
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PYTANIA I ZADANIA

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Jakie są przyczyny zainteresowania teoretyków i praktyków pojęciem
kultury organizacji? Kiedy zaczęto się nim interesować?
Podaj definicje kultury organizacyjnej. Jakie czynniki wpływają na
kulturę przedsiębiorstwa? Scharakteryzuj je na przykładzie wybranej
organizacji.
Wymień typy kultur organizacyjnych według Handy’ego? Jakie są
funkcje kultury organizacyjnej?
Jakie są etapy rozwoju kultury organizacyjnej wg Scheina? Jak można
scharakteryzować silną, efektywną kulturę organizacyjną?
Co to jest zarządzanie międzykulturowe? Jakie znasz jego przykłady?
Jakie są relacje pomiędzy zarządzaniem międzykulturowym a teorią „Z”?
Wymień wymiary kultury organizacyjnej według Hofstede’a. W jakich
krajach dominują poszczególne wymiary klimatu organizacyjnego?
Korzystając z listy czynników, opracowanych przez CBM TEST, oceń
klimat organizacyjny wybranego przedsiębiorstwa.

ZADANIA PRAKTYCZNE

Diagnoza kultury organizacji
Korzystając z opisu wybranej organizacji, określ, jaki jest w niej poziom
poszczególnych wymiarów klimatu organizacyjnego. W tym celu przy każdym
z siedmiu podanych poniżej wymiarów klimatu organizacyjnego należy umieścić
literę A nad liczbą na skali, która odpowiada obecnemu stanowi organizacji
(zespołu) oraz literę I nad liczbą, która odpowiada stanowi idealnemu organizacji
[Kożusznik 2002].
1.

KONFORMIZM. Poczucie, że istnieje wiele wymuszonych z zewnątrz
ograniczeń w instytucji czy w zespole; stopień, w jakim pracownicy czują, że
istnieje wiele zasad, procedur, przepisów i sposobów, którym muszą się
poddawać, zamiast wykonywać swoją pracę tak, jak uważają za stosowne.

Konformizm nie jest
charakterystyczny
dla
organizacji/zespołu

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10

Konformizm jest
bardzo
charakterystyczny
dla
organizacji/zespołu

2.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Członkowie zespołu (organizacji) są osobiście
odpowiedzialni za wykonanie przydzielonych im zadań; stopień, w jakim
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pracownicy czują, że mogą samodzielnie decydować i rozwiązywać problemy bez
konieczności uzgadniania każdego kroku z kierownictwem.
Organizacja (zespół)
jest pozbawiona
jakiejkolwiek
odpowiedzialności

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10

W organizacji
(zespole) kładzie się
ogromny nacisk na
indywidualną
odpowiedzialność

3.
WYMAGANIA. Nacisk organizacji na jakość wykonania i produkcji;
stopień, do którego pracownicy mają poczucie, że organizacja ustala im ambitne
zadania i zachęca do ich podejmowania.
Istnieją bardzo niskie
standardy
w organizacji
(zespole)

4.

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10

Standardy są
bardzo wysokie
i stymulujące
pracowników

NAGRODY. Stopień, do którego pracownicy mają poczucie, że są w
organizacji (zespole) raczej nagradzani i uznawani za swoją pracę, niż
ignorowani, krytykowani lub karani, gdy coś im się nie powiedzie.

Członkowie
organizacji (zespołu)
są ignorowani, karani
lub krytykowani

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10

Członkowie
organizacji (zespołu)
są doceniani
i nagradzani

5. ZORGANIZOWANIE. Poczucie, że działania organizacji (zespołu) są dobrze
zorganizowane, a cele określone w przeciwieństwie do dezorganizacji,
zamieszania itp.
Organizacja
(zespół) jest
niezorganizowana,
chaotyczna

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10

Organizacja
(zespół) jest dobrze
zorganizowana, ma
jasno określone cele

6. POCZUCIE CIEPŁA I POPARCIA. Poczucie, że przyjaźń jest w organizacji
(zespole) wartością cenioną, że pracownicy ufają sobie nawzajem i udzielają sobie
poparcia; poczucie, że w zespole przeważają dobre stosunki.
W organizacji
(zespole) brakuje
ciepła i poparcia dla
jej członków

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10

Dobry nastrój, poparcie,
ciepła atmosfera są
charakterystyczne dla
organizacji (zespołu)
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7. KIEROWANIE. Członkowie organizacji (zespołu) dobrowolnie akceptują
kierownictwo i wskazówki fachowców; jeśli zachodzi potrzeba kierowania,
członkowie zespołu potrafią przejąć role kierownicze i są popierani przez
pozostałych członków zespołu; kierowanie jest oparte na wysokich
kompetencjach zawodowych.
Kierowanie nie jest
Członkowie organizacji
nagradzane,
(zespołu) akceptują i
1—2—3—4—5—6—7—8—9—10
członkowie
nagradzają kierownictwo
organizacji (zespołu)
oparte na
dominują lub są
doświadczeniu
Na
koniec narysuj wykres łączący litery A oraz drugi wykres
łączący
litery
i wiedzy
oporni
fachowej

I w poszczególnych wymiarach, a następnie porównaj oba wykresy. Zastanów
się, jaki jest poziom poszczególnych wymiarów klimatu wybranej organizacji?
Jakie potrzeby pracowników zaspokaja obecny klimat organizacji, a jakie
potrzeby nie są zaspokajane? Jakie zmiany klimatu organizacyjnego byłyby
konieczne?
Źródło: B. Kożusznik (2002): Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa; s. 234.
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ĆWICZENIE 14. Wybrane instrumenty controllingu
w przedsiębiorstwie
SŁOWA KLUCZOWE

Controlling, controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling
finansowy, metoda progu rentowności, analiza wrażliwości.

Controlling – zagadnienia podstawowe
Pojęcie controllingu pojawiło się w pierwszej połowie XX wieku,
początkowo w Stanach Zjednoczonych, w następnych dziesięcioleciach objęło
Europę i inne rozwijające się kraje świata. Początkowo controlling mieścił się
w obszarze tematycznym rachunkowości i służył głównie nadzorowi nad
wykorzystaniem posiadanych przez przedsiębiorstwo środków. Z czasem
zadania controllingu ulegały zmianom oraz rozszerzeniu problematyki,
powodując, że stał się on skutecznym sposobem zarządzania
przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnego otoczenia.
W nauce i praktyce nie ma jednolitej definicji pojęcia controllingu,
można spotkać różne jego pojmowanie. Według B. Niedbały i M Sierpińskiej
controlling w kompleksowym ujęciu to „system wzajemnie określonych
przedsięwzięć, zasad, metod i technik służących wewnętrznemu systemowi
sterowania i kontroli, zorientowanemu na osiągnięcie założonego wynik”
Należy go traktować jako „system wspomagania kierownictwa
przedsiębiorstwa w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania,
orientującym decyzje i działania kierownictwa wszystkich szczebli zarządzania
na globalne cele przedsiębiorstwa” [Niedbała, Sierpińska 2003].
Controlling jest metodą kierowania przedsiębiorstwem, polegającą na
tworzeniu i aktualizowaniu architektury systemu planowania i konstruowania
wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej oraz na przygotowaniu
informacji bieżących i strategicznych do podejmowania decyzji przez kadrę
kierowniczą. Stanowi on zbiór reguł, który ma pomagać organizacji
w osiąganiu wyznaczonych celów (głównie zysku) [Penc 1997].
Według T. Sztuckiego (1998) „controlling jest kompleksowym,
skoordynowanym zarządzaniem przedsiębiorstwem, ukierunkowanym na
optymalizację ustalonych celów wyrażanych ogólnie jako osiąganie zysku
w krótkim okresie oraz pewność egzystencji i rozwoju przedsiębiorstwa w
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długim i bardzo długim okresie”. H.J. Vollmuth (2000) wyraził controlling za
„(…) ponadfunkcyjny instrument zarządzania wspierający dyrekcję
i pracowników zarządu w podejmowaniu decyzji”. Ideą controllingu jest
zbudowanie logicznego systemu łączącego różne elementy strukturalne
przedsiębiorstwa, uczestniczące w działalności gospodarczej z perspektywy
finansowej, ekonomicznej, organizacyjnej oraz technicznej, który pomaga
w procesie decyzyjnym operacyjnym i strategicznym [Vollmuth 2002].
Stanowi proces kierowniczy w przedsiębiorstwie prowadzący do powiązania
planowania i kontroli z systemem przetwarzania informacji w celu podnoszenia
efektywności przedsiębiorstwa. Jest ponadfunkcyjnym procesem zarządzania
przedsiębiorstwem zorientowanym na wyniki, a realizowanym przez
planowanie, sprawozdawczość oraz kontrolę [Strużycki 2004].
W controllingu wyróżnia się dziedzinę operacyjną i strategiczną.
Controlling strategiczny odnosi się do opisowego kształtowania procesu
planowania i kontroli w odniesieniu do zarządzania strategicznego i uwzględnia
dłuższy horyzont czasowy, poddaje analizie zamierzenia strategiczne
wynikające z szans i zagrożeń oraz identyfikuje możliwości długotrwałego
funkcjonowania przedsiębiorstwa. W obszarze zadań controllingu
strategicznego plasuje się inicjowanie i wspieranie kadry zarządzającej dla
zapewnienia możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, także opracowanie
i wdrożenie strategicznego systemu sprawozdawczości [Strużycki 2004].
Celami strategicznymi są przede wszystkim: wprowadzanie i rozwój nowych
produktów, rozbudowa mocy produkcyjnych, zastosowanie nowych technologii,
systematyczne szkolenia pracowników, wejście na nowe rynki, zwiększanie
udziałów w rynku oraz wejście do nowych kanałów dystrybucji [Vollmuth 2002,
Wierzbicki 1994].
Wśród narzędzi controllingu strategicznego wyróżnia się m.in. analizę
konkurencji, metody portfelowe, analizę cyklu życia produktu, określenie luki
strategicznej, analizę cyklu życia produktu oraz analizę scenariuszową
[Vollmuth 2002, Kwiatek 2007].
Controlling operacyjny zajmuje się procesami jednego roku i za punkt
wyjścia przyjmuje istniejące zasoby. Zarządzanie procesami zachodzącymi
w przedsiębiorstwie odbywa się za pomocą stałego porównywania stanu
faktycznego z założeniami. Wielkości planowane porównywane są z
rzeczywistymi, najlepiej w okresach miesięcznych, w celu wykrywania
rozbieżności i natychmiastowego reagowania [Sierpińska 2002, Vollmuth
2002].
Controlling operacyjny ma na celu zapewnienie płynności finansowej,
rentowności oraz osiąganie nadwyżki finansowej. Zorientowany jest na
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wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa, ekonomizację działań i wewnętrznych
procesów. Opiera się na relacji koszty – przychody – zysk oraz wpływy –
wydatki [Kwiatek 2007].
W ramach controllingu operacyjnego przeprowadza się analizę metodą
ABC, analizę wielkości zamówień i ich optymalizację, analizę progu rentowności
(break-even point), rachunek kosztów bezpośrednich, analizę „wąskich gardeł”,
metody rachunku inwestycyjnego oraz analizę sprzedaży.
Biorąc pod uwagę obszary działalności w przedsiębiorstwie, wyróżnia się
[Szczepankowski 2013]:
1. Controlling w zarządzaniu produkcją – obejmujący controlling w logistyce
w zakresie:
• analizy wielkości zamówień;
• controlling zapasów.
2. Controlling działań marketingowych – będący systemem sterowania
osiąganiem celów w dziedzinie marketingu. Realizowany przez:
• analizę obszarów;
• analizę penetracji rynku;
• kontrolę sprzedaży poszczególnych asortymentów produkcji;
• kontrolę efektów działań komórki sprzedaży;
• analizę klientów;
• kontrolę kosztów marketingowych.
3. Controlling finansowy – jako system mający na celu poprawę rentowności
przedsiębiorstwa, zagwarantowanie płynności środków obrotowych
i podwyższenie zyskowności działania. Realizowany jest przez:
• analizę budżetów i kosztów sprzedaży;
• analizę kosztów stałych i zmiennych;
• metodę ABC;
• analizę progu rentowności;
• analizę wskaźnikową;
• analizę opłacalności inwestycji.
Inna klasyfikacja controllingu wyodrębnia [Nowak 2011, Kwiatek,
2007]:
• controlling marketingowy – odnoszący się do wewnętrznych
i zewnętrznych procesów marketingowych w obszarze strategicznym
i operacyjnym z wykorzystaniem wskaźników marketingowych;
• controlling produkcji – dostarczający informacji o kosztach
wytworzenia produktów gotowych oraz zapewniający optymalne
wykorzystanie posiadanego majątku;
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controlling logistyki – ukierunkowany na planistyczne, informacyjne
i kontrolne procesy logistyczne wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w jego
otoczeniu;
controlling jakości – polegający na wspomaganiu i koordynowaniu
działań w zakresie doskonalenia jakości;
controlling personalny – odnoszący się do poprawy rentowności,
sprawności i efektywności działań w zakresie zarządzania kapitałem
ludzkimi;
controlling kosztów –realizowany jako analiza kosztów i ich
budżetowanie z uwzględnieniem pomiaru poniesionych kosztów,
porównania kosztów rzeczywistych z planowanymi, przyczyn odchyleń
oraz wprowadzenia działań modyfikujących;
controlling podatkowy – definiowany jako podejście do kwestii
podatkowych, mających na celu maksymalizację korzyści podatkowych
oraz minimalizację nieprawidłowości podatkowych;
controlling inwestycyjny – obejmujący wszystkie fazy procesu
inwestycyjnego w odniesieniu do szybkości zwrotu nakładów
inwestycyjnych
oraz
rentowności
realizowanych
projektów
inwestycyjnych;
controlling finansowy – realizowany w procesie kompleksowego
zarządzania
przedsiębiorstwem,
realizujące
cele
związane
z maksymalizacją wyniku finansowego w krótkim czasie i wartości
przedsiębiorstwa w długim okresie.

Controlling finansowy
Controlling finansowy jako część controllingu przedsiębiorstwa obejmuje
działania i instrumenty wspomagające proces zarządzania finansami. Analizuje
dane odnoszące się do przychodów, kosztów, wyniku finansowego, wpływów
i wydatków, co wynika z rachunku zysków i strat oraz informacje związane ze
strukturą aktywów i kapitałów oraz generowanych przepływów finansowych.
[Nowak 2011]
Zadaniem controllingu finansowego jest m.in. zapewnienie płynności
finansowej analizowanej jako zdolność przedsiębiorstw do wypełniania
zobowiązań płatniczych w określonym czasie [Niedbała, Sierpińska, 2003].
Dotyczy także analizy środków finansowych koniecznych do funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz odpowiedniego ich podziału [Kisielnicki 2008].
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Wyróżnia się controlling finansowy strategiczny i operacyjny.
Controlling finansowy strategiczny obejmuje działania realizowane w długim
okresie, związane z zachowaniem płynności finansowej, dążeniem do
zapewnienia stabilności finansowej, poprawą wyników finansowych,
kontrolowaniem wyników przedsiębiorstwa oraz maksymalizacją jego
wartości. Stosowanymi instrumentami są m.in. budżetowanie kapitałowe,
analiza możliwości, analiza konkurencji, strategie finansowe, wyodrębnianie
ośrodków odpowiedzialności, długookresowe plany finansowe oraz analiza
portfelowa [Nowak 2011].
Controlling finansowy operacyjny dotyczy krótkiego okresu
z określeniem takich celów i zadań jak: osiąganie satysfakcjonujących
wyników finansowych, zapewnienie optymalizacji kosztów oraz dążenie do
kontroli nad przepływami pieniężnymi. Do metod controllingu operacyjnego
należy: krótkoterminowy rachunek kosztów, rachunek odpowiedzialności,
rachunek przepływów pieniężnych, analiza kosztów, analiza wskaźnikowa oraz
budżetowanie i analiza odchyleń [Nowak 2011].

Metoda progu rentowności
Analiza progu rentowności (metoda break-even-point, tzw. BEP) służy do
kontroli poziomu wielkości sprzedaży, jaka musi być zrealizowana dla
całkowitego pokrycia kosztów w danym okresie. Metoda ta pozwala również
na kontrolowanie wielkości kosztów stałych i kosztów zmiennych
w przedsiębiorstwie [Sierpińska 2002, Szczepankowski 2013, Górska-Warsewicz
2005, 2015]. Koszty stałe są częścią kosztów własnych przedsiębiorstwa, które
nie reagują na zmiany wielkości produkcji w krótkim czasie. Koszty stałe są
ponoszone nawet wtedy, gdy przedsiębiorstwo nic nie produkuje. Przykładem
kosztów stałych są koszty administracji i koszty ochrony obiektu. Koszty
zmienne natomiast są kosztami należącymi do kosztów własnych, których
poziom uzależniony jest od wielkości produkcji. Charakterystyczne dla tej
grupy kosztów jest zróżnicowanie stopnia reakcji na zmiany rozmiarów
produkcji. Przykładem kosztów zmiennych są koszty surowców oraz płac
pracowników bezpośrednio produkcyjnych.
Metoda BEP pozwala określić i monitorować, jaki wpływ na zysk będą miały
zmiany wolumenu sprzedaży, cen sprzedaży oraz kosztów zmiennych i stałych.
W najprostszej postaci metoda BEP dotyczy ilościowego progu rentowności,
który może być rozpatrywany w następującej sytuacji:
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(14.1)

S = Kc

gdzie:
S – wartość sprzedaży,
Kc – całkowite koszty przedsiębiorstwa.
Przy produkcji jednoasortymentowej wartość sprzedaży jest równa
iloczynowi ceny i sprzedanej ilości, natomiast koszty całkowite są sumą
kosztów stałych i zmiennych. Koszty zmienne są funkcją produkcji, można je
obliczyć, mnożąc wielkość produkcji przez jednostkowy koszt produkcji, więc:

P ⋅ c = Ks + P ⋅ k z

(14.2)

A więc:
P=

Ks
= BEP I
c − kz

(14.3)

gdzie:
BEPI – ilościowy próg rentowności,
P
– ilość sprzedanych wyrobów,
c
– jednostkowa cena sprzedaży,
– stałe koszty produkcji,
Ks
– jednostkowe koszty zmienne.
kz
Złożona analiza progu rentowności obejmuje również próg rentowności
w wyrażeniu wartościowym (BEPII), obrazujący, jaka wartość sprzedaży musi
być zrealizowana, aby przedsiębiorstwo osiągnęło próg rentowności.
BEP II = BEP I ⋅ c =

Ks
⋅c
c − kz

(14.4)

Próg rentowności w wyrażeniu procentowym wyraża natomiast stopień
wykorzystania zdolności produkcyjnych lub stopień zaspokojenia
przewidywanego popytu. Informuje, jaką część zdolności produkcyjnych (lub
przewidywanego popytu) trzeba wykorzystać, aby ponoszone koszty
zrównoważyć przychodami ze sprzedaży:
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BEP III =

BEP I
Ks
⋅ 100 =
⋅ 100
Pm
Pm ⋅ (c − k z )

(14.5)

gdzie:
BEPIII – procentowy próg rentowności,
– maksymalna ilość sprzedanych wyrobów określona na podstawie
Pm
zdolności produkcyjnych lub prognozy popytu.
Próg rentowności jest określany jako punkt wyrównania i określa sytuację,
w której przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione koszty,
przedsiębiorstwo nie osiąga zysku, ale też nie ponosi strat. Rentowność sprzedaży
równa się zero, tzn. przedsiębiorstwo osiąga próg rentowności.
Przedstawione powyżej zależności są możliwe dzięki założeniom [Sierpińska
2002]:
• wartość produkcji w badanym okresie jest równa wartości sprzedaży;
• koszty produkcji są funkcją wielkości produkcji;
• stałe koszty produkcji są jednakowe dla każdej wielkości produkcji;
• jednostkowe koszty zmienne są stałe, a całkowite koszty produkcji
zmieniają się proporcjonalnie do wielkości produkcji;
• jednostkowe ceny sprzedaży nie ulegają zmianie z upływem czasie
i zmieniają się również wraz ze zmianą skali produkcji w całym badanym
czasie;
• poziom jednostkowych kosztów zmiennych i stałych kosztów produkcji
pozostaje niezmieniony w całym badanym okresie.
Graficzne zobrazowanie progu rentowności przedstawiono na rysunku 14.1.
Zysk maksymalny jest zyskiem możliwym do osiągnięcia przy pełnym
wykorzystaniu zdolności produkcyjnych lub przy pełnym zaspokojeniu
maksymalnego popytu. Jego obliczenie daje przedsiębiorcy rozeznanie
o możliwej do osiągnięcia skali działania. Jest to różnica między wartością
sprzedaży oraz poziomem kosztów całkowitych, które zostały określone
w równaniu 14.2:
Z m = Pm ⋅ c − ( K s + Pm ⋅ k z )
(14.6)
gdzie
Zm – poziom zysku przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych (lub
przy pełnym zaspokojeniu przewidywanego popytu).
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Przedsiębiorstwo działające na rynku narażone jest na zmianę warunków
funkcjonowania, co prowadzi do spadku sprzedaży. Stąd istotne i celowe jest
kontrolowanie tzw. wskaźnika bezpieczeństwa, obrazującego wrażliwość
przedsiębiorstwa na spadek popytu zgłaszanego przez rynek na jego wyroby.
koszty
wartość
sprzedaży

PRÓG RENTOWNOŚCI
zrównanie kosztów i wartości
sprzedaży
SPRZEDAŻ

S=P·c

ZYSK
Zm
KOSZTY

Kc = Ks + P ⋅ kz

BEP II

STRATA

0

0%

BEP I
BEP III

Pm

wielkość
sprzedaży

100%

Rysunek 14.1. Graficzne przestawienie progu rentowności

Wzór na obliczenie wskaźnika bezpieczeństwa przedstawia się następująco:

Wb =
gdzie:
Wb = 0

Pm − BEP
Pm

(14.7)

– do osiągnięcia progu rentowności konieczne jest zaspokojenie
pełnego popytu, tzn. w chwili obecnej przedsiębiorstwo nie osiąga
zysku, każdy spadek popytu na produkowane wyroby przyniesie
stratę,
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Wb → 0

– tym większy spadek popytu może przedsiębiorstwo przetrwać, nie
ponosząc strat,
Wb = 0,5 – spadek popytu o 50% nie spowoduje straty, choć zredukuje zysk
przedsiębiorstwa do 0.

Analiza wrażliwości
Zmiana poziomu ceny, kosztów zmiennych lub kosztów stałych powoduje
przesunięcie progu rentowności. Elementem wyjściowym w analizie wrażliwości
jest określenie, do jakiego poziomu obniżyć można cenę oraz do jakiego poziomu
mogą wzrosnąć jednostkowe koszty zmienne lub koszty stałe, aby
przedsiębiorstwo nie ponosiło strat.
Graniczny poziom jednostkowej ceny sprzedaży obliczyć można ze
wzoru na próg rentowności, oznaczając cenę jako cenę minimalną, a P jako
zakładaną wielkość sprzedaży (z równania 14.2 na obliczenie BEP):
Px ⋅ c min = K s + Px ⋅ k z

(14.8)

gdzie:
cmin – graniczny poziom jednostkowej ceny sprzedaży, minimalnej do
zaakceptowania przez przedsiębiorstwo,
Px – zakładana wielkość sprzedaży,
kz – jednostkowe koszty zmienne,
Ks – koszty stałe.
Po przekształceniu wzór na graniczny poziom jednostkowej ceny sprzedaży,
najniższej, jaki może zaakceptować przedsiębiorstwo, aby nie ponieść starty,
przedstawia się następująco:
cmin =

k z ⋅ Px + K s
Px

(14.9)

Na podstawie granicznej wielkości ceny, jaką jest cena minimalna, określić
można tzw. margines bezpieczeństwa ze względu na cenę. Obrazuje on
procentową relację między aktualną ceną a ceną minimalną:
Mc =

c − cmin
⋅100%
c

(14.10)
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gdzie
Mc – margines bezpieczeństwa przedsięwzięcia ze względu na cenę.
Drugim elementem wpływającym na wielkość progu rentowności
i rentowność przedsięwzięcia jest wielkość jednostkowych kosztów zmiennych.
Dlatego też z punktu widzenia przedsiębiorstwa ważny jest maksymalny poziom
jednostkowych kosztów zmiennych, powyżej których przedsiębiorstwo będzie
już ponosić stratę. Wielkość maksymalna kosztów zmiennych jednostkowych
określana jest jako graniczny poziom jednostkowych kosztów zmiennych,
którą można obliczyć ze wzoru na próg rentowności, oznaczając koszty zmienne
jako koszty maksymalne, a P jako zakładaną wielkość sprzedaży (z równania
14.2 na obliczenie BEP):
(14.11)
Px ⋅ c = K s + Px ⋅ k z max

gdzie:
kz max – graniczny poziom jednostkowych kosztów zmiennych, maksymalny do
zaakceptowania przez przedsiębiorstwo,
c
– jednostkowa cena sprzedaży.
Po przekształceniu wzór na graniczny poziom jednostkowych kosztów
zmiennych, najwyższych, jaki może zaakceptować przedsiębiorstwo, aby nie
ponieść straty, przedstawia się następująco:

k z max

c ⋅ Px − K s
=
Px

(14.12)

Na podstawie granicznej wielkości jednostkowych kosztów zmiennych, jaką
są koszty maksymalne, określić można tzw. margines bezpieczeństwa ze
względu na jednostkowe koszty zmienne. Obrazuje on procentową relację
między aktualnym poziomem kosztów zmiennych a maksymalnym do
zaakceptowania poziomem kosztów:
(14.13)
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Mz =

k z max − k z
⋅ 100%
kz

gdzie
Mz – margines bezpieczeństwa przedsięwzięcia ze względu na jednostkowe
koszty zmienne.
Marginesy bezpieczeństwa ze względu na cenę oraz jednostkowe koszty
zmienne pozwalają ustalić, jaki maksymalny spadek ceny sprzedaży lub
maksymalny wzrost kosztów zmiennych jest możliwy, aby przedsiębiorstwo
nie ponosiło strat.
PYTANIA SPRAWDZAJĄCE

1. Co to jest controlling i jakie jest jego zastosowanie w zarządzaniu
przedsiębiorstwem?
2. Jakie elementy można wyróżnić w controllingu finansowym, controllingu
działań marketingowych oraz controllingu dotyczącym zarządzania
produkcją?
3. Czym zajmuje się controlling operacyjny i strategiczny?
5. Jakie rodzaje progów rentowności wykorzystywane są w controllingu
finansowym?
6. O czym mówi margines bezpieczeństwa?
7. Jakich sygnałów dla osób podejmujących w przedsiębiorstwie decyzje
finansowe dostarcza analiza wrażliwości?
ZADANIA PRAKTYCZNE

Zadanie 1
Realizacja inwestycji spowoduje wprowadzenie na rynek nowego wyrobu. Na
podstawie badań rynku stwierdzono, że przy cenie 1200 PLN/szt. popyt na
ten wyrób wyniesie 2000 sztuk rocznie. Jednostkowe koszty zmienne wynoszą
800 PLN/szt., a koszty stałe 300 000 PLN rocznie.
Po pół roku okazało się, że dla utrzymania popytu na dotychczasowym
poziomie konieczne będzie obniżenie ceny o 10%, tzn. do 1080 PLN/szt. Na
skutek działania czynników niezależnych od przedsiębiorstwa wzrosną koszty
jednostkowe zmienne do 880 PLN/szt. (o 10%). Obliczyć nowy próg

186
rentowności ilościowy, margines bezpieczeństwa ze względu na cenę
minimalną i koszt jednostkowy maksymalny.
Zadanie 2
Przedsiębiorstwo X zajmuje się produkcją i sprzedażą wag. Oferta obejmuje 10
rodzajów o jednakowych kosztach zmiennych i cenie sprzedaży. Właściciel
rozważa możliwość uruchomienia nowego przedstawicielstwa handlowego,
przewidując następujące wielkości przychodów i kosztów:

Wariant A
Cena sprzedaży 1 wagi
Koszt wyprodukowania 1 wagi
Prowizja sprzedaży 1 wagi
Koszty zmienne 1 wagi

500
250
50
300

Koszty stałe przedstawicielstwa handlowego w skali roku:
Dzierżawa
80 000
Płace
180 000
Reklama
50 000
Inne koszty stałe
20 000
Razem koszty stałe
330 000
Wariant B
Zmianie ulega wielkość prowizji – prowizji nie ma wcale, czyli koszty zmienne
1 jednostki = 250. Właściciel zwiększa natomiast płace o 65 tysięcy w wymiarze
rocznym, czyli do 245 000 PLN rocznie.
OBLICZ:
• próg rentowności ilościowy i wartościowy dla nowego
przedstawicielstwa handlowego w wariancie A;
• wielkość zysku, gdy sprzedaż wyniesie do 1000 wag w wariancie A;
• próg rentowności, gdy prowizja w wariancie A wzrośnie do 90
zł/wagę;
• próg rentowności w wariancie B;
• cenę minimalną w obu wariantach i margines bezpieczeństwa ze
względu na jednostkową cenę sprzedaży przy sprzedaży 2500 wag;
• maksymalny poziom jednostkowych kosztów zmiennych możliwy do
zaakceptowania przez kierownika przedsiębiorstwa X w obu
wariantach i margines bezpieczeństwa ze względu na jednostkowe
koszty zmienne przy sprzedaży 2500 wag;

187
•
•
•
•
•

wskaźnik bezpieczeństwa przy sprzedaży 2500 i 3000 wag w obu
wariantach;
wysokość zysku, gdy sprzedanych będzie 3000 wag, a prowizja za każdą
wagę ponad próg rentowności wyliczony w wariancie A wyniesie 80;
wielkość sprzedaży, dla której zysk przy wariancie A i wariancie B
będzie taki sam;
wielkość zysku/straty przy sprzedaży 3000 i 4000 wag w obu wariantach;
wielkość sprzedaży dla uzyskania 180 000 zł zysku dla obu wariantów.
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