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Próba oceny relacji uelastyczniających procesy implementacyjne
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PRÓBA OCENY RELACJI 
UELASTYCZNIAJĄCYCH PROCESY 

IMPLEMENTACYJNE1

Współpraca (…) daje nie tylko radość z prowadzenia 
biznesu, lecz realnie przekłada się na sukcesy. 

Bill Gates

Wprowadzenie

Implementowanie zróżnicowanych – będących odpowiedzią na bieżące potrzeby 
rynkowe – produktów wymaga od wytwórców dysponowania potencjałem rela-
cyjnym zapewniającym im szerszą perspektywę wzrostu. W domyśle oznacza to 
wdrożenie koncepcji i metod zarządzania urzeczywistniających partnerskie relacje. 
W celu tworzenia takich wartości wymaga się od przedsiębiorstwa i jego rynkowych 
interesariuszy współdziałania oraz stałej, wzajemnej adaptacji do zmieniających się 
zewnętrznych i wewnętrznych warunków wymiany [9, s. 796]. Minimalizowanie nie-
pewności2 przez dostarczanie niezbędnych informacji i wiedzy do organizacji przy 
wdrażaniu nowych produktów zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi i kon-
sumenckimi staje się jednym z głównych celów współczesnych organizacji [21, s. 7]. 

* Prof. dr hab., dr h.c. Bogdan Nogalski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.
** Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski – Politechnika Poznańska.

1 Opracowanie nawiązuje do przedsiębiorstw przemysłowych związanych z budową maszyn rolniczych, 
które są obiektami – dotychczas prowadzonych przez autorów – badań; ich wyniki prezentowano w odręb-
nych publikacjach oraz raportach z badań własnych. Wybór takiego obiektu badań wynika również z faktu, 
że zawodowo jeden z autorów związany jest z przedsiębiorstwem będącym reprezentantem tego sektora.

2 Jednym z warunków brzegowych inicjujących tworzenie potencjału relacyjnego, jego rozwój i trwałość, 
jest zaufanie, które oznacza wzajemne zobowiązanie partnerów do utrzymywania ciągłości relacji, przez 
angażowanie własnych zasobów, w przekonaniu, że realizowanie wspólnych działań przyniesie korzyści obu 
partnerom, chociaż nie jest to w żaden sposób zagwarantowane [12, s. 107].
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Nasycenie rynku prowadzi do sytuacji, w której odbiorcy coraz częściej mają aktywny 
wpływ na oferowane im produkty i to nie tylko w sposób pośredni. Obecnie spora ich 
część pomaga tworzyć nowe rozwiązania dotyczące nierzadko spersonalizowanego 
produktu. W ten sposób powstaje pewna relacja między dostawcą o odbiorcą, w któ-
rej ten drugi świadomie przekazuje część swojej wiedzy, pracy, a nawet pieniędzy 
organizacji, co w ostateczności również przynosi mu korzyści. Wychodząc z takiego 
założenia, należy podkreślić, iż wartość przedsiębiorstwa jest funkcją liczby aktual-
nych i przyszłych relacji, łączącego ich charakteru, co w perspektywie odzwiercie-
dlone jest wielkością generowanych wpływów [17, s. 8].

Z poglądem tym w pełni utożsamiają się autorzy niniejszej pracy, dodając, że 
dobre relacje między partnerami przekładają się na obopólne zaangażowanie każdej 
ze stron, co z kolei wpływa na satysfakcję ze współpracy, a w perspektywie na wyniki 
finansowe każdej ze stron.

K. Krzakiewicz i Sz. Cyfert [11, s. 32] zakładają, że każda organizacja niezależnie 
od potencjału, którym dysponuje i zajmowanej pozycji rynkowej, powinna zacho-
wywać się w sposób elastyczny i twórczy, czyli musi posiadać umiejętności charakte-
rystyczne dla niewielkich, agresywnych, innowacyjnych firm. Konieczny jest zatem 
rozwój nowych produktów, który wymaga znajomości czynników warunkujących 
kształtowanie relacji ze stałymi odbiorcami3. Przystępując do badań założono, że im 
większy jest potencjał wytwórcy do budowania sieci relacji, tym wyższy jest poziom 
jego elastyczności implementacyjnej. W związku z powyższym podjęto próbę odpo-
wiedzi na pytanie: czy liczba implementowanych przez wytwórcę produktów jest 
pochodną przyjaznych więzi między nim a jego odbiorcami? W kontekście tak posta-
wionego pytania zasadniczym celem pracy jest próba zobrazowania – wykreowanych 
przez wytwórcę – relacji jako atrybutu sprzyjającemu jego elastyczności implemen-
tacyjnej. Osiągnięcie tak postawionego celu jest możliwe przez szczegółową analizę 
przypadku procesu implementacji wybranego komponentu, który potwierdza, że 
dobre relacje między partnerami – wskutek zwiększania się serii produkcji – mogą 
implikować spadek jej kosztów jednostkowych.

Wybór strategicznych atrybutów organizacji wynika z określenia jej celów. Według 
M. Romanowskiej [16, s. 89] takimi celami może być przetrwanie organizacji, jej roz-
wój lub osiąganie wysokiej pozycji. W tym opracowaniu przyjęto, że strategicznym 
celem przedsiębiorstwa wytwórczego jest efektywny rozwój, a realizacja jego będzie 
możliwa do osiągnięcia przez implementowanie nowych produktów jako przejawu 
strategii wyróżniania się. Właśnie dlatego – bez względu na stopień zmienności 
i przewidywalności otoczenia – menedżerowie mają obowiązek budować strategie 
relacyjne dla swojego przedsiębiorstwa i stale je doskonalić.

3 Wymaga dostosowania do specyfiki konkretnego sektora. W związku z powyższym badania prowadzono 
w odniesieniu do polskiego producenta działającego na rynku maszyn rolniczych.
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W tym miejscu zasadne jest przywołanie słów Grupy Strategor [19, s. 256], a mia-
nowicie: „Charakter preferencyjny nadają relacjom partnerzy, którzy je nawiązują, 
oraz strategie, jakie przyjmują oni w swoich działaniach”. W nawiązaniu do powyż-
szego D. Nowak [14, s. 9] zauważa, że „dochód z relacji” może przybierać charak-
ter: uzyskania dostępu do nabywców, do komplementarnych zasobów i możliwości 
(zdolności produkcyjnych) partnerów, możliwość uczenia się i akumulacji technicznej 
i organizacyjnej wiedzy oraz uzyskanie korzyści skali i zakresu działania. Powyższe 
przesądza o celowości podjętych przez autorów badań, czyniąc je zasadnym.

1. Relacje w teorii i praktyce zarządzania4

Rynek stawia coraz większe wymagania, które producenci muszą spełniać, aby 
przetrwać w konkurencyjnym, zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Pobieżna 
obserwacja życia gospodarczego wystarcza, aby zauważyć, że zachowania przedsię-
biorstw uwzględniają nie tylko informację cenową, a zawierane kontrakty mają często 
charakter powtarzalnych, wielokrotnych transakcji opartych na długoterminowych 
relacjach [7, s. 14]. Rozwój relacji, znajdujący odbicie w procesach implementacyj-
nych, przyczynia się nie tylko do wzrostu ilościowego i jakościowego portfela pro-
duktów, lecz także do stosowania coraz bardziej zróżnicowanych i ekonomicznie 
efektywniejszych jej procesów kształtowania. W związku z powyższym istotnym 
czynnikiem dla przedsiębiorstw jest dążenie do utrzymania dobrych relacji z part-
nerami przez zwiększenie ich lojalności i przywiązania do organizacji. Należy pod-
kreślić, że rozwijają się ci, którzy współtworzą rzeczywistość, kreują i wykorzystują 
okazje, zaspokajając oczekiwania klientów; myślą innowacyjnie w całym łańcuchu 
budowy wartości.

Przystępując do badań, autorzy zweryfikowali wybrane sposoby definiowania 
relacji5. Prowadzone przez nich rozważania pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że 
termin „relacje” jest pojęciem wielowymiarowym, co powoduje trudności w jego 
jednoznacznym interpretowaniu, zarówno przez autorów reprezentujących nauki 
o zarządzaniu, jak i nauki pokrewne6. Ze zdefiniowaniem relacji jest podobnie jak 
z określaniem wielu innych kluczowych kategorii czy pojęć z zakresu ekonomii 

4 W artykule rozmyślnie nie zostały przedstawione szczegółowe rozważania nad istotą i pojęciem rela-
cji; takowe rozważania funkcjonują w literaturze naukowej z tego zakresu. Na podstawie analizy wybranych 
sposobów definiowania przedstawiono wyłącznie wnioski.

5 Autorzy bazują na dorobku teorii organizacji i zarządzania dotyczącej współpracy, sieci i relacji. Na tle 
relatywnie dużego dorobku w tym zakresie warto wymienić prace polskich badaczy, w tym: A. Zakrzewskiej-
-Bielawskiej [22, 23, 24, 25], E. Rudawskiej [17], J. Światowiec-Szczepańskiej [20] oraz W. Czakona [3, 4, 5, 6].

6 W związku z powyższym ważnym zadaniem jest skupianie środowiska naukowego wokół praktyki 
zarządzania, w tym wspólne badania i konferencje tematyczne dotyczące sieci relacji. W Polsce takie inicjatywy 
podejmuje m.in. Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej pod kierownictwem A. Zakrzewskiej-Bielawskiej.
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i zarządzania. Występuje mnogość definicji, brak jest jednorodności, a niekiedy za 
pomocą tego samego pojęcia określane są różne zjawiska. W konsekwencji prowa-
dzi to do wielu nieporozumień w zakresie interpretacji pojęcia. Resumując, należy 
podkreślić, że:

 � relacje są pojęciem wieloznacznym, wieloaspektowym i złożonym, co powoduje 
trudności w ich jednoznacznym zdefiniowaniu i interpretowaniu;

 � występuje mnogość definicji, brak jest jednorodności w zakresie pojęcia;
 � przedstawiane są niekiedy za pośrednictwem różnych metafor (pluralizm episte- 

mologiczny);
 � obserwuje się przenoszenie osiągnięć naukowych z innych krajów czy nauk bez 

wyraźnego zaznaczenia pochodzenia i znaczenia omawianych pojęć;
 � sytuację utrudnia występowanie terminów bliskoznacznych, np. współpraca, 

kooperacja, partnerstwo7;
 � teoria i praktyka zarządzania pokazuje, że daleko do przyjęcia jednej, powszech-

nie akceptowanej definicji relacji8;
Niewątpliwie powstało zamieszanie metodologiczne, które czasem prowadzi do 

sprzecznych opinii, a nawet sporów, dotyczących tego, czym w istocie są relacje, a co 
za tym idzie – jakimi metodami je badać9. Ponieważ termin „relacje” często wystę-
puje zarówno w myśli potocznej, jak i w opracowaniach naukowych, konieczne było 
przeanalizowanie i przyjęcie własnej definicji.

W kontekście dokonanego przeglądu literatury oraz w oparciu o praktyczne 
doświadczenia autorów – na potrzeby badań – za wiodące przyjęto następujące 
założenia:

 � relacje mają dodatni wymiar ekonomiczny10, są zasobem wynikającym z potrzeb 
lub systematycznej obserwacji rynku;

 � relacje odnoszą się do produktu, jego implementacji, który jest postrzegany przez 
wytwórcę jako nowy;

7 W opracowaniu przyjęto, że termin „relacja” odnosi się do sposobu, w jakim dwa podmioty zachowują 
się wobec siebie. W takim ujęciu słowo „relacja” ma szersze znaczenie od więzi i partnerstwa. Partnerstwo jest 
docelowym i modelowym układem powiązań między przedsiębiorstwem a klientem, natomiast wieź między 
klientem a firmą powinna być postrzegana jako wyznacznik tego, w jaki sposób klient ocenia całokształt 
wszystkich dotychczasowych interakcji [2, s. 4].

8 Poszukiwanie jednej, wspólnej lub uniwersalnej definicji nie wzbogaciłoby ani wiedzy, ani praktyki 
zarządzania, a jednocześnie mogłoby doprowadzić do zawężenia pola badawczego; autorzy rekomendują takie 
definicje, które są sensowne w kontekście warunków organizacji i mogą być wykorzystywane konsekwentnie 
w prowadzonych badaniach.

9 Rodzi się zatem potrzeba podjęcia badań w tym zakresie. Na tle niedostatków metodycznych w zakresie 
pomiaru relacji międzyorganizacyjnych należy odnotować próbę W. Czakona [4], który porusza w swojej pracy 
zagadnienie jakościowych kryteriów oceny więzi międzyorganizacyjnych. Nowy kierunek pomiaru relacji 
uelastyczniających procesy implementacyjne przedsiębiorstwa produkcyjnego aktualnie jest przedmiotem 
badań zespołu naukowców pod kierunkiem B. Nogalskiego.

10 Dodatni wymiar ekonomiczny oznacza, że relacje muszą przynosić wymierną korzyść, którą – w przy-
padku omawianym w pracy – jest możliwość implementacji nowego produktu.
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 � budowanie przewagi konkurencyjnej musi się opierać na odpowiednio dobra-
nych zasobach relacyjnych oraz zdolnościach przedsiębiorstwa do ich efektyw-
nego wykorzystania;

 � gwarancją sukcesu na coraz bardziej konkurencyjnym i zmiennym rynku jest 
umiejętność nawiązywania trwałych relacji z otoczeniem.
Zasoby przedsiębiorstwa są podstawowym źródłem umiejętności, które decydują 

o osiągnięciu przez przedsiębiorstwo wyznaczonego celu. W kontekście powyższego 
w myśl teorii zasobowej posiadanie unikatowych zasobów relacyjnych i umiejętność 
ich wykorzystania jest determinantą osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Idea relacji 
– według autorów niniejszej pracy – doskonale wpisuje się w teorię zasobów, według 
której do cennych, poza zasobami finansowymi, wiedzy i technologicznymi, należą 
także relacje organizacji z otoczeniem [8, s. 120]. Pogląd ten zdaje się potwierdzać 
K. Obłój [15, s. 268], według którego stanowią je zarówno kontakty osobiste pra-
cowników (w tym także relacje o charakterze nieformalnym), jak i oficjalne relacje 
organizacji, przybierające postać kontaktów czy baz danych11. Obydwie te grupy 
są traktowane jako aktywa niematerialne.

Eliminując myślenie pojedynczych transakcji na rzecz budowy trwałych relacji 
rynkowych, należy przyjąć, iż związki z dostawcami, klientami i pozostałymi uczest-
nikami otoczenia rynkowego należą do zasobów trwałych, istotnie implikujących 
możliwość kreowania i wykorzystywania pojawiających się okazji. Powyższą zależ-
ność w sposób dalece uproszczony przedstawiono na rysunku 1.

Brak związku między relacjami a elastycznością implementacyjną organiza-
cji (zaistniałą sytuację obrazuje kwadrat nr 1 macierzy) można tłumaczyć sprzyja-
jącą okolicznością, chwilową (jednorazową) okazją. Według autorów opracowania 
przedstawiona zależność jest w praktyce możliwa, ale stosunkowo rzadko występuje. 
Może stanowić chwilową przewagę nad konkurentami; w żadnym razie nie może 
być podstawą planowania długoterminowej działalności przedsiębiorstwa, chyba, 
że – myśląc prorozwojowo – uzyskiwane „przypadkowo” środki przedsiębiorstwo 
racjonalnie wykorzysta. Niemniej jednak wszystko sprowadza się i tak do tego, że 
kluczowe w kontekście dalszych działań i rozwoju przedsiębiorstwa są w ostatecz-
ności długoterminowe relacje z uczestnikami rynku.

Odnosząc się do kwadratu nr 4 – obrazującego sytuację, w której relacje wprost 
nie przekładają się na wzrost elastyczności – należy podkreślić, że taka sytuacja może 
być wynikiem braku zainteresowania ze strony przedsiębiorstwa, aby taką zależność 
wypracować. Brak wizji i strategii, niewłaściwe przewodzenie to okoliczności, które 
temu sprzyjają. Sytuacja taka występuje bardzo rzadko. Częściej zachodzą sytuacje, 

11 Relacje z otoczeniem jako istotnie oddziałujące na warunki funkcjonowania całego przedsiębiorstwa 
i realizację wyznaczonych – przez przedsiębiorstwo – celów długoterminowych podkreśla J. Skalik [18, s. 15], 
zwracając uwagę na kluczowe ich znaczenie.
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w których istnieje związek między relacjami a elastycznością implementacyjną. 
Układ takiej zależności obrazuje kwadrat nr 2 macierzy. Powyższe treści prowadzą 
do sformułowania następującego wniosku: im wyższy poziom relacji przedsiębior-
stwa z otoczeniem, tym wyższe prawdopodobieństwo implementowania produktu 
adekwatnego do rzeczywistych potrzeb rynku. Należy jednak pamiętać, że relacje 
i umiejętność ich wykreowania to tylko jeden z warunków osiągania określonego 
poziomu efektywności.

Rysunek 1. Relacje a elastyczność – kwadrat zależności
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Źródło: opracowanie własne.

W tym miejscu – zdaniem autorów – należy zwrócić uwagę na istniejący brak 
zdecydowania w sprawie zależności między relacjami a elastycznością implementa-
cyjną. Interesujący jest także stosunek zaufania do elastyczności. Warto zadać pyta-
nie, czy zaufanie jest szczególnym przypadkiem implikującym relacje, czy raczej nie? 
W myśl powyższego warto odnotować, że cechą wspólną dla relacji i elastyczności jest 
to, że obie te oceny są zorientowane na wyniki działania. Różnica polega zaś na tym, 
że mówiąc o elastyczności, chodzi, krótko mówiąc, o realizację celu implementacyj-
nego, co jest możliwe przez wzajemne relacje, natomiast w przypadku relacji będzie 
chodziło o osiągnięcie możliwie pozytywnych wyników, wobec których wysuwa się 
warunek, by były one przyczynkiem do realizacji wyznaczonego celu.
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2.  Relacje aktywizujące elastyczność – analiza przypadku 
(ujęcie sektorowe)

Badania, o których mowa w tej części opracowania, realizowano z perspektywy 
polskiego producenta części przeznaczonych do maszyn rolniczych; dotyczą konkret-
nego – zaistniałego w przedsiębiorstwie – przypadku12. Celem badań było przedsta-
wienie – wykreowanych przez przedsiębiorstwo – relacji jako atrybutu sprzyjającego 
prowokowaniu okazji i docelowo wzrostowi jego elastyczności implementacyjnej. 
Przedmiot badań stanowił przypadek wdrożenia koła przenośnika przyczepy rolni-
czej o numerze 7552–150111.

Na podstawie zapytania ofertowego, które przedsiębiorstwo otrzymało od swo-
jego dotychczasowego odbiorcy, autorzy zamierzali, po pierwsze, wykazać, jaki jest 
wpływ relacji na zdolność pozyskania przez wytwórcę kluczowych – od partnera 
– informacji, które z kolei istotnie implikują elastyczność implementacyjną; po dru-
gie, zobrazować istotę relacji w kontekście – determinującego procesy implementa-
cyjne – zaufania między stronami transakcji13.

Na sukces firmy wpływ ma wiele różnorodnych czynników, a jednym z nich niewąt-
pliwie są trwałe i udane relacje z partnerami biznesowymi, o których można powie-
dzieć w kontekście badanych przedsiębiorstw. Dobre relacje i atmosfera przekładają 
się na obopólne zaangażowanie partnerów i satysfakcję ze współpracy, a to w efekcie 
ma wpływ na wyniki finansowe każdej ze stron.

W dalszej części opracowania wskazano przypadek wzajemnych relacji, które 
pozwoliły wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące obydwie strony, tj. dostawcę 
(wytwórcę) i odbiorcę14. Proponowane rozwiązanie – w opinii autorów – prowadzi 
do umacniania współpracy i  jest zachętą do dalszych wspólnych działań między 
partnerami. Kiedy zaufanie między partnerami jest duże, co osiąga się w wyniku 
doświadczenia, długoterminowego pogłębiania relacji, spada poczucie ryzyka trans-
akcji. Kiedy obaj partnerzy wierzą sobie, dołożą wszelkiej staranności, aby wzajemnie 
realizować nowe projekty wdrożeniowe. Tak też było w prezentowanym przypadku.

W ramach długookresowej współpracy z firmą Parts Polska15 wytwórca, o któ-
rym mowa w niniejszej pracy, otrzymał zapytanie ofertowe dotyczące możliwości 

12 Dobór przypadku poddanego ocenie był celowy.
13 Relacje są oparte na wzajemnym porozumieniu ich uczestników oraz zaufaniu.
14 W niniejszym opracowaniu autorzy skupiają się na relacjach opartych na współpracy i podkreślają 

ich zalety w długofalowej perspektywie. Nie oznacza to jednak, że w zakupach nie ma miejsca na relacje 
transakcyjne. Są one jak najbardziej wskazane w sytuacjach, kiedy skala biznesu z dostawcą jest na tyle mała, 
że nieekonomiczne jest inwestowanie czasu w budowanie zbyt zażyłej relacji z dostawcą.

15 Firma prowadząca hurtową sprzedaż oryginalnych i zamiennych części do większości występujących 
na światowym rynku marek maszyn rolniczych. Centrum działania firmy Parts Polska znajduje się w maga-
zynie centralnym w Heeslingen, przedsiębiorstwa siostrzane natomiast w: Austrii, Holandii, Belgi, Francji, 
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zaimplementowania koła łańcuchowego przenośnika (por. rysunek 2). Zapytanie 
zostało przesłane drogą mailową do wytwórcy 9 grudnia 2016 r. i opiewało na 200 sztuk.

Pomimo dobrych relacji między stronami – ze względu zarówno na sezono-
wość16, jak i stosunkowo niski poziom sprzedaży wymienionego koła17 – zamówie-
nie docelowe, które mógłby złożyć kupujący, zwiększono maksymalnie do 250 sztuk 
wyrobu18. W tym miejscu należy podkreślić, że relacje biznesowe to związek między 
dwiema stronami, mający na celu obopólną korzyść handlową (zysk)19. Stwierdze-
nie, że relacje z dostawcą mają przynosić zysk obu stronom jest stosunkowo łatwe 
do udowodnienia – nie ma wszak oczekiwania ze strony partnerów, żeby w ramach 
relacji jakakolwiek ze stron działała wbrew ekonomii, generując straty dla swojego 
przedsiębiorstwa.

Rysunek 2. Koło przenośnika 7552–150111 – przedmiot implikujący analizę

Źródło: materiały wewnętrzne firmy Parts Polska.

W kontekście powyższego przystąpiono do badań dotyczących technologii pro-
dukcji koła oraz determinujących proces zasobów, w tym środków i przedmiotów 
pracy. Podstawą do opracowania technologii produkcji danej części jest jej kształt, czyli 
wymiary i stopień skomplikowania, oraz materiał, z którego ma być wykonana. Jako że 
w analizowanym przypadku materiał stanowi żeliwo sferoidalne – przy współudziale 
technologa-odlewnika – ustalono, że istnieje konieczność wytworzenia specjalnego 

Włoszech, Anglii, Polsce, Czechach, Danii, Szwajcarii i Węgrzech. Ze względu na ochronę danych nazwa 
firmy celowo została zmieniona.

16 Mimo że przyczepy rozrzucające należą do maszyn niezbędnych w gospodarstwie, nie są wykorzysty-
wane na co dzień. Ich zadanie jest bardzo proste do określenia: rozwiezienie, rozdrobnienie i równomierne 
rozrzucenie obornika po polu. Analizując specyfikę pracy sezonowej rozrzutnika obornika, trzeba brać pod 
uwagę możliwości sprzedaży przeznaczonych do niego części.

17 Prognozy sprzedaży firmy wykazały, iż w 2017 roku zapotrzebowanie na wymienione koła kształtować 
się będzie na poziomie 220 sztuk.

18 Proponowana cena netto 27,80 zł za szt.
19 Relacja między kupującym a dostawcą, nawiązywana z obopólnej chęci zysku, musi na ogół wiązać się 

z pewnym stopniem dojrzałości biznesowej. Silna relacja, opierająca się na zasadzie win to win, jest gwarancją 
sukcesu zapewniającą zdobycie znaczącej przewagi nad konkurencją [1].
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modelu20 do produkcji odlewu żeliwnego, który – na dalszym etapie – poddany zosta-
nie obróbce ubytkowej21. Prowadzona symulacja pozwoliła na oszacowanie kosztu 
wytworzenia modelu odlewniczego; wykorzystano metody szybkiego prototypo-
wania22, a do wykonania odlewu wybrano technologię formy piaskowej. W ramach 
realizowanych działań ustalono, iż koszt produkcji modelu odlewniczego – dla ana-
lizowanego rodzaju koła – kształtuje się na poziomie 6 000,00 zł23. Biorąc pod uwagę 
dostawę 250 sztuk wyrobu po cenie sprzedaży 27,80 zł24 i związane z jego implemen-
tacją koszty produkcji25, ustalono, że wytwórca ponosi stratę w wysokości 3 925 zł26.

W kontekście przedstawionej sytuacji należało podjąć decyzję czy i ewentualnie 
w jaki sposób sprostać oczekiwaniom odbiorcy i rynku. Podjąć się produkcji koła 
czy może – w wyniku nieopłacalności zaimplementowania 250 sztuk koła – odrzucić 
kontrakt. W istocie będzie to miało swoje negatywne przełożenia na wiążące part-
nerów wyniki sprzedażowe27, zwłaszcza że najlepiej prosperujące biznesy działają 
dziś w oparciu o lojalnych i powracających partnerów. Pozyskanie bowiem nowego 
partnera (zarówno odbiorcy, jak i dostawcy) kosztuje niekiedy kilkakrotnie więcej 
niż zatrzymanie obecnego; wymaga czasu i wiąże się z dużym ryzykiem28. To spra-
wia, że funkcjonowanie firm musi ulec zmianie, a odnoszenie sukcesów na rynku 
wymaga zupełnie nowych reguł. Umiejętność budowania relacji okazuje się obec-
nie ważniejsza niż nastawienie wyłącznie na sprzedaż. Tworzenie przyjaznych więzi 
między dostawcami a odbiorcami staje się nieodzowną wartością firmy, a jakość tych 
kontaktów jest pochodną sukcesu, co potwierdza prezentowany przypadek, w którym 
zaczęto poszukiwać rozwiązania, które, przy takim zapotrzebowaniu i z góry narzu-
conej cenie sprzedaży, mogłoby zapewnić zakładaną przez wytwórcę efektywność 

20 Jest to przyrząd, który służy do odwzorowania zewnętrznych kształtów odlewu w formie.
21 Zadaniem obróbki ubytkowej jest usunięcie określonej objętości materiału.
22 Metoda służąca do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów w technologii addytywnej 

(np. z wykorzystaniem technik druku przestrzennego), zwykle przy sterowaniu komputerowym.
23 Całkowity koszt produkcji obejmuje: 1) opracowanie trójwymiarowej technologii odlewniczej przy 

zastosowaniu wspomagania komputerowego (edytory graficzne, symulacje komputerowe), 2) opracowanie 
modeli wirtualnych i dokumentacji oprzyrządowania odlewniczego, 3) wykonanie modeli odlewniczych 
(płyta modelowa), 4) wykonanie form na podstawie modeli odlewniczych, 5) wytop dobranego stopu odlew-
niczego, 6) zalewanie form, studzenie i wybicie form odlewniczych, oczyszczanie odlewów, odcięcie układów 
wlewowych i zasilających, 7) malowanie.

24 27,80 zł x 250 szt.= 6 950,00 zł.
25 Uwzględniając koszty zakupu surowca (odlewu wykonanego z żeliwa sferoidalnego), koszty pracy 

(toczenie – 2,00, przeciąganie – 0,50) oraz dodatkowe koszty implementacji w wysokości 6 000,00.
26 Suma poniesionych kosztów wynosi 10 875,00, w tym: jednorazowe koszty oprzyrządowania i modelu 

– 6 000,00 zł; koszty surowca – 17,00; koszty pracy – 2,50 zł.
27 Według autorów opracowania nie podjęcie implementacji wskazanego wyrobu, mogłoby świadczyć 

o niskiej elastyczności wytwórcy.
28 Im wyższe koszty zmiany dostawcy, odczuwane ryzyko czy większe znaczenie nabywanego dobra lub 

usługi z punktu widzenia działalności nabywcy, tym rodzi się większy poziom uzależnienia odbiorcy od źródła 
zakupu. Istotnym wyznacznikiem skłonności nabywców do rozwijania relacji długookresowych jest rodzaj 
nabywanego produktu, co wynika ze struktury branżowej rynków przemysłowych.
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implementacji29. Tu warto dodać, że w przypadku analizowanego koła kolejne zamó-
wienie na ten wyrób było przewidywane nie szybciej niż w okresie dwunastu miesięcy; 
okres zwrotu zainwestowanego – na potrzeby implementacji – kapitału jest zbyt długi.

Zamówienie takiej liczby wdrażanego produktu w relacji do jego ceny rynko-
wej, tak aby zysk ze sprzedaży, pomimo znacznych kosztów związanych z urucho-
mieniem produkcji wpisywał się – w przyjętą przez wytwórcę strategię – był zatem 
niemożliwy. Przyjmując, jako podstawę prognozowania, koszt wykonania modelu, 
a także koszty związane z produkcją jednej sztuki koła, ustalono, że minimalna liczba 
wyrobu, którą należy wraz z pierwszą implementacją wykonać i dostarczyć na rynek 
wynosi 723 sztuki30. Wskazana liczba – gwarantująca zysk ze sprzedaży, który w cało-
ści pokrywa koszty wykonania modelu i dodatkowego oprzyrządowania – jest nie-
racjonalna z punktu widzenia odbiorcy.

W dalszej części opracowania wskazano przypadek wzajemnych relacji, które 
pozwoliły wypracować rozwiązanie satysfakcjonują obydwie strony. W oparciu 
o swoją wiedzę dotyczącą określonych zachowań – przez wszystkie lata współpracy 
– wytwórca potrafił zbudować takie relacje, które sprawiły, że między nim a odbiorcą 
nawiązała się silna nić porozumienia31. Potwierdza się, że ścisłe relacje z partnerami 
mogą zapewnić dostęp do ważnych informacji, takich jak trendy rynkowe czy inno-
wacyjne technologie32.

Proponowane rozwiązanie – w opinii autorów – prowadzi do umacniania współ-
pracy i jest zachętą do dalszych wspólnych działań między partnerami. Kiedy zaufanie 
między partnerami jest duże, co osiąga się w wyniku doświadczenia, długotermino-
wego pogłębiania relacji, spada poczucie ryzyka transakcji. Kiedy obaj partnerzy wierzą 
sobie, dołożą wszelkiej staranności, aby wzajemnie wywiązać się z umowy. Postępują 
tak, ponieważ wiedzą, że tak budują swoją dobrą reputację nie tylko w odniesieniu 
do tego konkretnego partnera, lecz także do całego przedsiębiorstwa.

Jako że niemożliwe było zamówienie większej liczby kół, odbiorca z własnej 
inicjatywy postanowił poszukać innych możliwości. Szczegółowa analiza portfela 
produktowego odbiorcy wykazała istnienie zapotrzebowania na koła o podobnych 
parametrach33. Ustalono, że projektowany odlew koła charakteryzuje się bardzo dużym 
stopniem elastyczności implementacyjnej, stąd możliwe jest jego zastosowanie jako 

29 Dokonując oceny okazji implementacyjnej w badanym przedsiębiorstwie (wyniki badań przedstawiono 
w odrębnym opracowaniu) w ramach kryterium „okres zwrotu zainwestowanych środków” ustalono, że powi-
nien on być natychmiastowy, tzn. wraz z pierwszą dostawą. Biorąc pod uwagę prognozowaną sprzedaż, cenę 
i koszty związane z implementacją koła powyższy warunek jest niemożliwy do spełnienia. Szerzej: [13].

30 723 szt. x 8,30 zł (zysk/szt.) = 6 000,90 zł, co pokrywa wyłącznie koszty produkcji modelu odlewniczego.
31 Jakie elementy są ważne, aby to zaufanie się pojawiło? Odpowiedź na tak postawione pytanie została 

przedstawiona w odrębnym opracowaniu autorów.
32 Pomaga to obniżyć poziom niepewności, co jest istotnym elementem teorii zasobowej [10].
33 Relacje stanowią istotny czynnik determinujący elastyczność implementacyjną producenta. To właśnie 

dzięki partnerowi wytwórca otrzymuje informację o potrzebach w zakresie implementowanych produktów.
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półfabrykatu w procesie produkcyjnym właściwym dla innych typów kół. W poro-
zumieniu z wytwórcą stwierdzono możliwość zastosowania półfabrykatu (odlewu 
koła) w procesie produkcyjnym właściwym dla dwóch innych kół o podobnych para-
metrach, tj. 7552–150109 oraz 7552–150110.

Jedynym parametrem różnicującym półfabrykat jest jego wymiar wewnętrzny 
(por. rysunek 3)34 [DI1–32 mm, DI2–35 mm, DI3–40 mm]; pozostałe charakterystyki 
koła, tj. typ [A], liczba zębów [6], podziałka łańcucha [8x24 mm], rowek wpustowy 
[12 mm], średnica zewnętrzna [DA-110 mm] oraz szerokość [B-45 mm] są iden-
tyczne (rysunek 3).

Rysunek 3. Charakterystyka koła – symbole

DA – Średnica zewnętrzna (mm)
B – Szerokość (mm)
DI – Rozmiar otworu

Źródło: materiały wewnętrzne firmy Parts Polska.

Na podstawie – dokonanej przez odbiorcę – analizy rynku ustalono roczne 
zapotrzebowanie dla każdego z pozostałych dwóch rodzajów kół. Odpowiednio dla 
koła 7552–150109 oraz koła 7552150110 wygenerowano zapytanie opiewające na 150 
i 170 sztuk, przy czym dla pierwszego koła ustalono cenę na poziomie 27,80 zł, nato-
miast dla drugiego – 38,62 zł (por. tabela 1)35.

Biorąc powyższe pod rozwagę w ramach implementacji trzech rodzajów kół pro-
ducent osiąga przychód netto w wysokości 6 485,40 zł36, który pomniejszony o kwotę 
6 000,00 zł (koszty produkcji modelu odlewniczego), przy danej strukturze produkcji 
w końcowym rozrachunku daje niewielki – ale jednak – zysk w wysokości 485,40 zł.

34 Istotny z punktu widzenia funkcji użytkowej odlewu jest rozmiar otworu [DI], który jest implikowany 
rozmiarem rdzenia użytego w trakcie procesu odlewniczego.

35 Relacje to związek między dwiema stronami, mający na celu obopólną korzyść handlową, co odzwier-
ciedla powyższa sytuacja. Chcąc pokryć część kosztów związanych z implementacją – oczywiście biorąc pod 
uwagę możliwości sprzedażowe i wyniki finansowe (zapewnienie odpowiedniej marży) – odbiorca jest skłonny 
podzielić się nadwyżką; zapłacić wyższą cenę za wyrób o podobnych parametrach i zbliżonych kosztach 
produkcji (różnica 0,50 zł). 

36 Koszty produkcji, nie uwzględniając kosztów wytworzenia modelu.
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Tabela 1. Specyfikacja kosztów wyrobów poddanych analizie

Wyrób

Charakterystyka

Koło (A)
7552–150109

Koło (B)
7552–150110

Koło (C)
7552–150111

KM Koszty modelu [zł] 9 000,00

KS Koszty surowca [zł] 17,00 17,00 17,00

KP Koszty pracy [zł] 2,50 3,00 2,50

KC Koszty całkowite [zł] 19,50 20,00 19,50

CS Cena sprzedaży [zł] 27,80 38,62 27,80

Z Zysk [zł/szt.] 8,30 18,62 8,30

I Liczba [szt.] 150 170 250

P Przychód [zł]37 1 245,00 3 165,40 2 075,00

PC – Przychód całkowity [zł]38 PC = Pa + Pb + Pc – KM = 6 485,40

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań.

Rozpatrując przypadek wyłącznie w kategorii bieżącego zysku, proponowane roz-
wiązanie jest mało atrakcyjne. Jako że jest rozwiązaniem nastawionym na długoter-
minową współpracę w perspektywie będzie przynosić duże zyski. Ponadto jest swego 
rodzaju buforem zabezpieczającym wytwórcę przed konkurencją; wysokie bariery 
wejścia na rynek zniechęcają innych jego uczestników do implementacji tego wyrobu, 
zwłaszcza że nieposiadający tak dobrych relacji wytwórcy nie będą mieli możliwości 
takiego działania. Podejmując decyzje o implementacji, wytwórca – przez udoskona-
lanie wartości oferty rynkowej i wzrostu dostępności produktów – zdobywa jeszcze 
większą lojalność klientów [20, s. 18]..

Bazując na podejściu relacyjnym, mając na uwadze zaufanie między partnerami, 
wszelkie realizowane inwestycje należy rozpatrywać w perspektywie długotermino-
wej. To podejście czyni zasadnym implementacje, które w perspektywie danej chwili 
wydają się być całkowicie nieuzasadnione. Biorąc pod uwagę kolejne zapotrzebowa-
nie w perspektywie – chociażby – jednego roku, wytwórca będzie generował znacz-
nie wyższy zysk. Nie ponosi bowiem ponownych kosztów związanych z wykonaniem 
kompletu modelowego. Wykorzystuje powstały w ramach poprzedniej implementa-
cji. Biorąc pod uwagę sprzedaż na podobnym poziomie, przyszła transakcja wyge-
neruje zysk w wysokości 6 485,40 zł.

Dobre relacje w biznesie rodzą zaufanie, a nic nie przynosi tylu zysków, co eko-
nomia oparta na zaufaniu. Organizacje, które potrafią je zdobywać, osiągają wyniki 
wielokrotnie wyższe niż te, którym mało kto ufa.

37 Nie uwzględnia kosztów modelu odlewniczego.
38 Pomniejszony o koszty produkcji modelu odlewniczego.
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Podsumowanie

Na sukces firmy wpływ ma wiele różnorodnych czynników, a niewątpliwie jed-
nym z nich są trwałe i udane relacje z partnerami biznesowymi. Można o nich mówić 
w kontekście przedstawionego w pracy przedsiębiorstwa. Rekomendacje, będące 
rezultatem prowadzonych przez autorów wywodów teoretycznych, oraz realizowane 
postępowanie badawcze stanowią istotną bazę wiedzy, która upoważnia ich do stwier-
dzenia, w myśl którego liczba implementowanych przez wytwórcę produktów jest 
pochodną przyjaznych więzi między nim a jego odbiorcami. W kontekście weryfi-
kacji – przyjętej w pracy tezy – zobrazowano wykreowane przez wytwórcę relacje 
jako atrybut sprzyjający jego elastyczności implementacyjnej. Przedstawiono szcze-
gółową analizę przypadku procesu implementacji wybranego komponentu, który 
potwierdza, że to właśnie relacje między partnerami – wskutek zwiększania się serii 
produkcji – mogą implikować spadek jej kosztów jednostkowych.

Mające podłoże teoretyczne – przedstawione w publikacji badania – dla praktyków 
zarządzania mogą być podstawą diagnozy i inspiracją do opracowywania własnych 
strategii rozwojowych. Takie podejście potwierdza sens i celowość realizowanych 
przez autorów badań „użytecznych” w praktyce zarządzania. Niemniej jednak auto-
rzy dostrzegają potrzebę dalszych – jeszcze bardziej pogłębionych – badań w oma-
wianym zakresie. Będzie to sprzyjać uelastycznianiu procesów implementacyjnych 
przedsiębiorstw.
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PRÓBA OCENY RELACJI UELASTYCZNIAJĄCYCH PROCESY 
IMPLEMENTCYNE

Streszczenie

Im większy jest potencjał wytwórcy do budowania sieci relacji, tym wyższy jest poziom jego 
elastyczności implementacyjnej. W nawiązaniu do powyższego w artykule podjęto próbę odpo-
wiedzi na pytanie: czy liczba implementowanych przez wytwórcę produktów jest pochodną 
przyjaznych więzi między nim a jego odbiorcami? W kontekście tak postawionego pytania 
zasadniczym celem pracy jest próba zobrazowania – wykreowanych przez wytwórcę – relacji 
jako atrybutu sprzyjającemu jego elastyczności implementacyjnej. Osiągnięcie tak postawio-
nego celu jest możliwe przez szczegółową analizę przypadku procesu implementacji wybranego 
komponentu, który potwierdza, że dobre relacje między partnerami – wskutek zwiększania 
się serii produkcji – mogą implikować spadek jej kosztów jednostkowych.

Słowa kluczowe: relacje, teoria okazji, elastyczność 
implementacyjna, ocena relacji



426 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski  

ATTEMPT TO ASSESS RELATIONSHIPS THAT MAKE 
THE IMPLEMENTATION OF PROCESSES FLEXIBLE

Abstract

The greater the manufacturer’s potential to build a network of international relations, the 
higher level of its implementation flexibility. In relation to the above, an attempt to answer 
the following question was undertaken in the paper: Is the quantity of products imple-
mented by the manufacturer a derivative of friendly relationships between the recipients? 
In the context of such a question, the main objective of the paper is an attempt to illustrate 
relationships – created by the manufacturer – as an attribute promoting his/her implemen-
tation flexibility. The achievement of such an objective is possible thanks to a detailed case 
analysis of the implementation process of a selected component, which confirms that good 
relationships between partners – as a result of the increase in production series – may imply 
a decrease in its unit costs.

Key words: relationships, implementation flexibility, opportunity 
theory, relationship assessment


