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RYSIE

małe i średnie polskie firmy,
dla których wyzwaniem
jest efektywne zarządzanie sprzedażą,
ryzykiem i proces uczenia się

W Polsce istnieją trzy profile zarządzania uzależnione od wielkości, udziałowców i stopnia rozwoju firmy. Każdy z nich ma inne wyzwania.

ORŁY

NIEDŹWIEDZIE
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duże, prężne firmy,
często z zagranicznym inwestorem,
których problemem jest wyzwolenie
impulsu innowacyjności
i balansowanie
między interesariuszami
największe koncerny,
zwykle z udziałem
skarbu państwa, które muszą
zwiększyć efektywność
sprzedaży i usprawnić
wdrażanie nowych rozwiązań
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WSTĘP

D

rapieżne rysie, zabójcze orły i groźne
niedźwiedzie — takie zwierzęta zamieszkują polską puszczę biznesową. Aby w niej
przeżyć, trzeba ją poznać. Wymienione
zwierzęta charakteryzują typy firm,
które zidentyfikowaliśmy w polskiej gospodarce w badaniu „Zarządzanie po polsku”.
Małe i średnie rysie z indywidualnym inwestorem, duże i prężne orły często z zagranicznym

kapitałem i największe — niedźwiedzie — zwykle z udziałem skarbu państwa.
Każda grupa ma inne atuty i każda ma
inne problemy. Jednocześnie wszystkie łączą wspólne cechy, które pozwalają określić
polski system zarządzania. Liczymy, że po
raport sięgną menedżerowie, którzy szukają najprostszej ścieżki do sukcesu. Dzięki
lekturze będą mogli się przekonać, przed

JAREK DMOWSKI
PARTNER I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Zwykle każda diagnoza jest dla mnie punktem wyjścia
do pytania „Co można zrobić lepiej?”. Jednak w przypadku
„Zarządzania po polsku” muszę zacząć od słów uznania
i gratulacji. Dla polskich prezesów i pracowników,
dla właścicieli firm i profesjonalnych menedżerów
— za to, ile udało się osiągnąć. Cyfry mówią same za siebie
— polskie firmy zwielokrotniły przychody, ogromnie poprawiły
zyskowność, wiele przedsięwzięć, które zaczynały od garaży,
to dziś ogólnokrajowe czy nawet regionalne marki. Menedżerowie
wielokrotnie udowodnili, że da się i że dla ich firm nie ma rzeczy
niemożliwych.
Jak się przygotować na nadchodzące wyzwania? Zarządzający
widzą, że biznes powinien lepiej słuchać swoich klientów i stawiać
na eksperymentowanie, aby mieć w rękach więcej atutów
niż tylko niskie ceny. Ich bolączką jest efektywne zarządzanie
sprzedażą, bo wraz z nasyceniem się rynku coraz trudniej
uplasować produkty. Wyzwaniem jest również to, jak coraz
dojrzalej budować i balansować relacje między interesariuszami.
Filarem, który wymaga wzmocnienia, jest ekspansja zagraniczna
— jedno z czterech największych wyzwań rozwojowych i obszar,
który od firm wymaga zdobycia nowych kompetencji.
„Zarządzanie po polsku” to ciągłe doskonalenie się i znajdowanie
rozwiązań tam, gdzie nie widzą ich inni. Dalej na tym budujmy.

jakimi wyzwaniami stoją i jakie rozwiązania
powinni zastosować. Jednym słowem, jak
pójść dalej. Rysie dowiedzą się, co zrobić,
by pozostać zwinne, szybkie, dzikie i czujne. Orły przeczytają, jak utrzymać wysokie
loty i nie dać się niesprzyjającym wiatrom.
Niedźwiedziom radzimy, jak nie przespać
wiosny i lata, jak nie obrosnąć sadłem i nie
zakleszczyć się w jaskini. © Ⓟ

MARCIN GORALEWSKI
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO „PB”
Bohaterami każdego wydania „Pulsu Biznesu” są przedsiębiorcy
— wielcy, średni i dopiero rozpoczynający karierę, od lat
inwestujący w nowe fabryki, bankrutujący i snujący plany
ekspansji. Dzięki projektowi „Zarządzanie po polsku” wiemy
dziś o nich znacznie więcej. Dokonaliśmy rzeczy, która jeszcze
kilka miesięcy temu wydawała się niemożliwa — udało nam się
naszkicować model zarządzania polską firmą.
Po wielu spotkaniach, rozmowach, ankietach wiemy, jakie są
ich silne i słabe strony, gdzie upatrują szansy i czego się boją.
To wiedza bezcenna. Dla nas — bo dzięki temu lepiej rozumiemy
czytelników, dla menedżerów — bo wierzymy, że dzięki lekturze
tego raportu będą mogli racjonalniej powadzić interesy. Poznają
lepiej nie tylko siebie, ale także konkurencję. Świadomość słabych
stron i podjęcie próby poprawy może zaowocować jeszcze
lepszymi efektami niż dotychczas. Sukces rzadko jest efektem
przypadku, częściej owocem pracy, przede wszystkim właśnie
menedżerów. Co prawda najostrzejsze określenie polskiej metody
zarządzania firmą brzmi „folwarczna”, to jednak sukcesy polskich
firm są niewątpliwe i poparte czytelnymi liczbami.
Czas, w którym publikujemy raport, jest szczególny.
Z jednej strony — po 25 latach prowadzenia biznesu i borykania
się z wieloma problemami wieku przedszkolnego polski biznes
okrzepł. Jeśli jednak chce znaczyć więcej, musi jeszcze śmielej
wyjść poza granice kraju, kupując klientów innowacyjnymi
produktami czy usługami. Z drugiej — nie milkną głosy,
że sukcesy firm nieproporcjonalnie przekładają się poprawę
jakości życia osób, które na ten sukces pracują w fabrykach.
Oba problemy, czy też wyzwania, wymagają szybkiego
rozwiązania. Ten drugi jest ważniejszy, bo ekspansja bez
fundamentów w kraju skończy się bardzo szybko.
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Główne
wnioski

warto mówić o polskim stylu
zarządzania?
1 Dlaczego

3 profile polskich firm w stylu zarządzania
Rysie — małe i średnie firmy,
zwykle bez udziału kapitału zagranicznego,
ale z mocno zaznaczoną rolą inwestora
indywidualnego. Dla tej grupy największym
wyzwaniem jest efektywne zarządzanie
sprzedażą oraz uczenie się
i zarządzania ryzykiem.
Orły — duże i prężne firmy,
często z udziałem zagranicznego
inwestora. Ich problemem jest wyzwolenie
impulsu innowacyjności oraz konieczność
balansowania pomiędzy różnymi
interesariuszami, często wywodzącymi się
z różnych krajów.

µ Przedsiębiorstwa zmieniły się w ostatnich la-

tach znacząco — duże polskie firmy są średnio
2,5-krotnie większe pod względem przychodów
i 5,4-krotnie bardziej rentowne niż 15 lat temu.
Ponadto spadek tempa przychodów (4,9 proc.
w latach 2009-14 vs 9,7 proc. w latach 2000-08)
i rentowności (3,8 proc. w 2014 r. w porównaniu
z 4,5 proc. w 2011 r.), w połączeniu z coraz silniej odczuwalną wymianą pokoleniową (coraz
więcej reprezentantów pokolenia Y) powoduje,
że polskie firmy stają przed nowymi wyzwaniami zarządczymi.
µ Zmieniają się także zarządzający polskimi firmami — profil „nowo powołanego” menedżera
ewoluuje dużo bardziej — jest 4,5-krotnie więcej
kobiet, menedżerowie są dużo lepiej wykształceni i lepiej „uzbrojeni” w międzynarodowe
doświadczenia zawodowe (odpowiednio zmiana
o 19 i 17 pp.).

Jaki jest polski styl zarządzania?

Polski menedżer ma silne fundamenty.
µ Uwarunkowania rynkowe
µ Dobrze zna rynek — osiągnął na nim
sukces
µ Jest zorientowany na wynik
µ Widzi presję na marżę, ale jest gotowy
do działania i poszukiwania nowych
rozwiązań
µ Styl i rola lidera
µ Pewny siebie oraz możliwości swojej firmy
(vs konkurenci w sektorze)
µ Skuteczny w egzekwowaniu celów
µ Stawia na długotrwałe zaangażowanie
pracowników
µ Kultura i zachowania w organizacji
µ Pokonuje polskie „tego nie da się”
µ Wierzy, że efektywnie motywuje
swój zespół do działania i dyscypliny
wdrożeniowej
µ Tworzy środowisko sprzyjające
zrozumieniu potrzeb klientów

Niedźwiedzie — największe koncerny,
zwykle z udziałem skarbu państwa.
Zależy im na tym, żeby zwiększyć
efektywność sprzedaży i usprawnić procesy
wdrażania nowych rozwiązań. Co ciekawe,
w tych spółkach ujawniają się konflikty
międzypokoleniowe, dlatego wyzwaniem
dla nich jest zarządzanie młodymi
pracownikami z pokolenia Y.

akie wyzwania stoją przed polskimi
2 Jzarządzającymi
i w jakim stopniu
są oni na nie gotowi?

dalej pracować nad wzmocnieniem
polskiego stylu zarządzania?
3 Jak

Zidentyfikowano pięć obszarów priorytetowych:
µ Szukanie nowych ścieżek wzrostu
µ Potrzeba innowacyjności — konkurowanie
nie tylko niską ceną
µ Niskie marże — presja na rentowność
µ Niewykorzystany potencjał ekspansji
zagranicznej
µ Nowy rytm sprzedażowy
µ Ciągle niska efektywność procesów
zarządzania sprzedażą
µ Organizacja zadaniowa
µ Zwiększenie dyscypliny wdrożeniowej
i zadaniowego trybu pracy
µ Efektywny zespół
µ Efektywniejszy proces uczenia się
na błędach i podejście do ryzyka
µ Zarządzanie pracownikami nieefektywnymi
µ Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y
µ Zarządzanie wpływami interesariuszy
µ Konieczność balansowania między
interesariuszami

na dalsze umocnienie polskiego stylu
zarządzania, dzięki czemu polskie firmy będą
mogły skuteczniej konkurować na arenie
międzynarodowej
µ BCG proponuje rozwiązania w 5 obszarach
priorytetowych dla polskiego modelu
na podstawie doświadczeń z innych krajów

©Ⓟ

µ Zidentyfikowane wyzwania to szansa
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Zmiana profilu polskiego przedsiębiorstwa1 w ostatnich 15 latach
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Średnia zyskowność netto [%]

300 Liczba pracowników

240

126

180

102

120

78

60

54

0

0,7

-0,3

-0,2

1,7

4,8

3,9

4,7

5,0

3,3

4,1

4,4

4,5

3,4

3,7

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

30

1. Dotyczy firm zatrudniających >49 pracowników. Źródło: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych oraz Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych, Główny Urząd Statystyczny, 1995-2013, analiza BCG

Coraz trudniej o wzrost

P

rzez ostatnie 15 lat zmieniło się życie zwierząt w polskiej puszczy.
Polskie firmy znacznie urosły — ich
przychody są średnio 2,5-krotnie wyższe niż w 2000 r. Jednak, o ile w latach
2000-08 obroty zwiększały się średnio
o 9,7 proc., to w latach 2009-14 było to już tylko
4,9 proc. Rentowność polskich firm skoczyła

jeszcze bardziej. Rodzime przedsiębiorstwa są
5,4-krotnie bardziej rentowne niż na przełomie
wieku. Jednak po okresie dynamicznych przemian w ostatnich kilku latach dziś znacznie trudniej o skokowe zwyżki. Rentowność spadła z 4,5
proc. w 2011 r. do 3,8 proc. w 2014 r.
Co ważne: średnie zatrudnienie pozostaje
na stałym poziomie, co oznacza, że produk-

Komentarz

tywność polskich firm znacząco rośnie. Coraz
większe znaczenie ma dla dużych firm eksport.
O ile w 2002 r. stanowił 14 proc. przychodów, to
w 2013 r. odsetek ten wzrósł do 23 proc. i będzie
rósł dalej.
Potencjał do dalszych zwyżek jest spory,
zwłaszcza przy spowalniającym tempie rozwoju
rynku krajowego. © Ⓟ

Komentarz

Franek Hutten-Czapski

Andrzej Maciejewski

The Boston Consulting Group
Warszawa

Spencer Stuart
Warszawa

Otwartość na rynki międzynarodowe nie należy do silnych stron polskiej
gospodarki, a ekspansja międzynarodowa to — zdaniem menedżerów —
najbardziej niewykorzystany obszar potencjału rozwojowego firm. Jeszcze
bardziej szczegółowy obraz otrzymujemy dzięki badaniom opracowanym
przez Think tank Poland, Go Global!. Okazuje się, że na dziesięć polskich
przedsiębiorstw tylko cztery prowadzą działalność za granicą, przy czym
85 proc. z nich robi to z biur w Polsce. Firmy, którym udało się zdobyć
zagranicznych kontrahentów, w znakomitej większości ograniczają się
do sprzedawania im swoich produktów i nie tworzą na obcych rynkach
własnych struktur. Połowa przedsiębiorców w ogóle nie myśli o ekspansji
zagranicznej, koncentrując się na Polsce i walce z lokalnymi konkurentami. Tymczasem ci, którzy już tę drogę przeszli, podkreślają, że obecność
w wielu krajach pomaga uniezależnić się od wahań koniunktury. Widzimy
też wyraźną zależność między obecnością firm na zagranicznych rynkach
oraz ich innowacyjnością. Menedżerowie uważają, że nowatorski produkt
jest drugim pod względem ważności warunkiem sukcesu w zagranicznej
ekspansji — numerem jeden jest znalezienie wiarygodnego partnera biznesowego. Konkurowanie na globalnym rynku jest też silnym impulsem
do działań innowacyjnych wewnątrz firm — prezesi, którzy prowadzą
biznes za granicą, lepiej oceniają zdolność swoich firm do wprowadzania
nowych rozwiązań, rozwijają uporządkowane procesy innowacji,
potrafią konstruktywnie wykorzystać opinie swoich klientów.

Charakterystyczna dla przedstawicieli generacji dzisiejszych liderów
wyrosłych w czasach transformacji jest relatywnie nisko zawieszona
poprzeczka ich biznesowych aspiracji. Wynika to z tego, że na starcie
swoich karier często nawet w najśmielszych snach nie marzyli, że uda
się osiągnąć tak wiele, zarówno w sensie karierowym, jak i materialnym.
Nakłada się na to także swoista zaściankowość i kompleksy wobec
Zachodu. Dlatego polscy przedsiębiorcy i menedżerowie niejednokrotnie
zadowalają się np. pozycją lidera na rodzimym rynku, a jeśli wychodzą
na świat, to raczej próbując podbijać ościenne kraje, niż atakując pozycje
uznanych liderów. Oczywiście są już wyjątki od tej reguły, ale wciąż
bardzo nieliczne. To zjawisko widać także w niechęci do podejmowania
szans na wyjazd z Polski do innych krajów w ramach międzynarodowych
korporacji, w których Polacy często są bardzo dobrze ocenianymi
menedżerami. Często zbudowana lokalnie strefa komfortu
(wraz z silnymi więzami rodzinnymi) stają na drodze międzynarodowych
karier i powodują, że to, co w zamyśle pracodawcy miało być
wyróżnieniem i szansą zawodową, paradoksalnie staje się impulsem
do zmiany pracy.
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Doświadczenie i świeża
krew w zarządach

P

uszcza urosła, zgęstniała, ale — na pierwszy
rzut oka — przywódcy stada są tacy sami
jak 15 lat temu. Polscy menedżerowie
nie zmienili się tak mocno jak ich firmy.
Dzieje się tak dlatego, że 52 proc. zarządzających największymi polskimi firmami
piastowało te same funkcje pięć lat temu, a 25
proc. nawet przed dekadą. Znacząca ewolucja
zachodzi w przypadku menedżerów, którzy weszli do zarządów w latach 2010-15 w porównaniu
z latami 2005-10. Jest wśród nich 4,5 razy więcej kobiet. Średnia wieku menedżerów urosła
o 2 lata. Częściej też ukończyli zagraniczne uczelnie: 47 wobec 34 proc. w latach 2005-10. Tytuł MBA
zdobyło 33 proc., podczas gdy wcześniej — tylko
14 proc. Niemal połowa — 46 proc. — menedżerów
ma międzynarodowe doświadczenie zawodowe,
a jeszcze parę lat temu było to 29 proc. Do polskich
firm dołączyło w ostatnich pięciu latach trzykrotnie więcej obcokrajowców niż w okresie 2005-10
— ich odsetek wzrósł z 6 do 18 proc. © Ⓟ

Profil polskiego menedżera

Komentarz
Roselinde Torres
The Boston Consulting Group
Nowy Jork

Zauważamy coraz wyraźniej nowy trend
— rekrutując nowego prezesa, firmy sięgają
poza naturalny krąg kandydatów, czyli członków
zarządu i menedżerów najwyższego szczebla,
a zamiast tego wybierają osoby młodsze, nawet
trzydziestokilkulatków, którzy jeszcze niedawno
nie byliby brani pod uwagę w rekrutacji
na tak wysokie stanowiska.

Na pierwszy rzut oka zmiana profilu
polskiego menedżera jest niewielka…

2005

2005-10

…ale w rzeczywistości sylwetka zarządzającego
istotnie się zmieniła

Profil menedżera (prezes lub członek zarządu)*;**

2015

2010-15

Profil nowo powołanego menedżera (prezes lub członek zarządu)*;**

46

Średni wiek (w latach)

Procent kobiet

7

Procent z zagranicznym
doświadczeniem
zawodowym

50

36

15

43

10 lat temu

39

2

48

9

piastowało
te same funkcje
5 lat temu

25%

31

27

46

52%

10

Procent z zagranicznym
wykształceniem

Procent z MBA

Skąd ten ruch? Gdyby radzie nadzorczej
zależało na prostej kontynuacji, to wcale
nie musiałaby zmieniać prezesa, a skoro
już na taki ruch się decyduje, to ma pewne
oczekiwania. Chodzi o potrzebę świeżego
spojrzenia, które jest krytyczne w wielu
branżach – w sektorach technologicznym,
medialnym, telekomunikacyjnym
czy handlu.
Typ nowych prezesów to ludzie, którzy nie
obawiają się nowych technologii, cyfrowych
mediów, pracowali w międzynarodowym
środowisku i mają na koncie sukcesy
w kierowaniu projektami, w które
zaangażowani byli ludzie z wielu kultur.
Do tego trzeba mieć otwartą głowę, ale też nikt
nie oczekuje błyskawicznych efektów.

34

15

47

33

29

46

*na podstawie grupy 70 największych polskich spółek giełdowych; **porównanie dotyczy prezesów i członków zarządów, którzy zostali powołani na stanowisko w latach 2010-15 vs. 2005-10. Źródło: analiza BCG
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Polska szkoła zarządza n
Jaki jest polski menedżer
Obszar zarządzania

Dobrze zna rynek

Uwarunkowanie
rynkowe
i strategia

Zorientowany na wynik

Widzi presję na marże i jest gotowy
do poszukiwania nowych rozwiązań

Pewny siebie i możliwości swojej firmy
(vs konkurencja w sektorze)

Styl i rola
lidera

Skuteczny w egzekwowaniu celów

Stawia na długoterminowe
zaangażowanie pracowników

Prestiżowe wykształcenie
nie jest kluczowe

Pokonuje polskie „tego nie da się zrobić”

Kultura
i zachowania
w organizacji

Wierzy, że efektywnie motywuje zespół
do działania i dyscypliny wdrożeniowej

Tworzy środowisko sprzyjające
zrozumieniu potrzeb klientów

Wsa

G

dy rozpoczynaliśmy projekt „Zarządzanie
po polsku”, opinie menedżerów były
oparte na ich indywidualnych doświadczeniach, intuicji i osobistej perspektywie. Za cel postawiliśmy sobie uchwycenie silnych stron, które można traktować
jako wspólne dla działających w Polsce firm,
oraz zidentyfikowanie wyzwań, z którymi nasze
przedsiębiorstwa się zmagają. Żeby to osiągnąć,
przyjęliśmy rygorystyczny i usystematyzowany
tryb pracy, zebraliśmy opinie kilkudziesięciu
menedżerów, przestudiowaliśmy dane makroekonomiczne z ostatnich 15 lat. Na początku
część naszych rozmówców uważała, że na zdefiniowanie polskiej szkoły zarządzania jest jeszcze za wcześnie. Ale raport pokazuje, że widać
już wyraźne filary polskiego stylu zarządzania.

Cytaty z tekstu „PB” z 27 kwietnia 2015 r.
„Nie ma polskiej szkoły zarządzania”
— Polska demokracja jest zbyt niedojrzała,
by mówić o polskiej szkole zarządzania, natomiast
na pewno można mówić o polskim stylu.
Jego wadą jest zbyt mała otwartość na eksport.
Młode firmy działają lokalnie, podczas gdy znam
mnóstwo kilkuosobowych firm z Norwegii, Niemiec
i Francji, które są globalne. Zdarzają się problemy
z płynnością finansową, co jest rzadko spotykane
w innych krajach Europy, doskwiera też mały
stopień innowacyjności — mówi Rafał Domżalski,
prezes Expomu, producenta wielkogabarytowych
konstrukcji stalowych dla branż morskiej,
offshore i energetycznej.
— Dziś funkcjonuje kilka systemów, które z czasem
będą się do siebie upodabniać, ale dopiero
za 3-10 lat wykształci się prawdziwy polski
system zarządzania. Dziś jest on nie do końca
hierarchiczny, zamknięty — nazwijmy go
niemieckim, nie jest to też posłuszeństwo w stylu
azjatyckim. Nie jest to również znajdujący się po
przeciwnej stronie system skandynawski: płaski,
egalitarny, gdzie szef przynosi kawę asystentce,
a wszystkie decyzje są uzgadniane ze wszystkimi.
Nie jest to także system anglosaski — mniej
egalitarny niż skandynawski, a jednocześnie
hierarchiczny i decyzyjny — uważa Jacek Levernes,
członek zarządu Hewlett-Packard Europe.
— Trudno mówić o polskiej szkole zarządzania,
jako że nie istnieją jej podwaliny teoretyczne. Może
szczęśliwie się złożyło, bo dzięki temu poznaliśmy
wiele szkół: japońską, amerykańską czy niemiecką,
a polscy menedżerowie są na tyle elastyczni,
że odnajdują się w każdej z nich. Tworzone od
podstaw firmy zazwyczaj mają bardzo silnego
lidera, który podejmuje decyzje oparte na swoich
doświadczeniach, rzadko sięgając po doradców.
Ryzyko jest takie, że gdy go zabraknie, nie ma go
kim zastąpić i firma jest sprzedawana lub upada.
Merrill Lynch wykazał, że majątek zgromadzony
przez takich menedżerów w 60 proc. przypadków
znika w drugim pokoleniu, a w 90 proc. w trzecim.
Tacy liderzy pracują bardzo ciężko, są specjalistami
w bardzo wielu dziedzinach, ale często nie ma ich
kim w firmie zastąpić, co różni ich od menedżerów
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a nia coraz mocniejsza
Zarządzający lepiej oceniają swoją gotowość niż swoich konkurentów
Autoocena (%) firma jest niegotowa

Uwarunkowanie
rynkowe
i strategia

Niewykorzystany potencjał
ekspansji zagranicznej

30,8

Ciągle niska efektywność
procesów zarządzania sprzedażą

30,8

Potrzeba innowacyjności
– konkurowanie nie tylko ceną
Wolniejszy wzrost krajowego
rynku (niż w przeszłości)

3,1

27,7

6,2

Zarządzanie pracownikami
nieefektywnymi

1,5

3,1

-3,1
10,8

6,2

10,8
15,4

7,7
4,6

16,9

15,4

7,7

10,8

Pokonanie polskiego tego się
nie da

-4,6

6,2

18,5

13,8

Efektywniejsze uczenie się
na błędach i podejścia do ryzyka

Lepsze rozumienie klienta
i jego potrzeb

23,1
12,3

Zarządzanie pokoleniem Y

Zwiększenie dyscypliny
wdrożeniowej i zadaniowego
trybu pracy

24,6

12,3

3,1

4,6

7,7

7,7

Konieczność lepszego
egzekwowania realizacji celów

Różnica

15,4

18,5

Budowanie trwałego
zaangażowania pracowników

Kultura
i zachowania
w organizacji

26,2
35,4

Konieczność balansowania
między interesariuszami

Efektywniejsza motywacja
kadry kierowniczej

35,4

18,5

Niskie marże
– presja na rentowność

Styl i rola
lidera

Ocena sektorowa (%) firma jest niegotowa

12,3

-3,1
4,6
4,6

6,2

1,5

7,7

4,6
Źródło: badania ankietowe „Pulsu Biznesu” i BCG, analiza BCG

działających w korporacjach — twierdzi Adam
Żołnowski, wiceprezes DCT Gdańsk.

— mówi Remigiusz Talarek, wiceprezes giełdowego
touroperatora Rainbow Tours.

wcześniej m.in. dyrektor zarządzający koncernem
Johnson & Johnson.

— Być może w dużych korporacjach można
wyznaczyć dominację jakiejś koncepcji, często
zresztą wynikającej z powiązań kapitałowych.
Koreańskie montownie TV w Polsce zarządzane są
po koreańsku, a fabryka BSH w Łodzi pracuje
w niemieckich standardach zarządzania.
My zaczynaliśmy jako mały organizm
— kilka osób, teraz zatrudniamy około 400.
Nie ma możliwości, żeby swoich kompetencji
czy władzy — początkowo absolutnej — nie
dzielić z ludźmi i nie budować struktur. Dawniej
decydowałem o rzeczach ważnych i zupełnie
nieważnych, teraz decyduję tylko o strategicznych.
Rozwiązywanie spraw codziennych i mniejszej
wagi pozostawiam odpowiednim kadrom

— Kiedyś po prostu „przybijało się piątkę” z Kaziem,
załatwiało mnóstwo rzeczy przy zakrapianej kolacji
i nie było potrzeby szczegółowego wchodzenia
w zawiłe kontrakty. Dziś biznes ciągle jeszcze jest
relacyjny, ale oparty na analizach i wypracowaniu
szczegółów kontraktu. Niemcy słyną ze swojego
analitycznego podejścia, rozwiązań opartych
na modelach. Główna cecha Amerykanów to
„challenge” — dyskusja z szefami, podważanie
poglądów itd. To pobudza wymianę myśli
i może pozwolić znaleźć lepsze rozwiązanie.
Przeciwieństwem są Japończycy, którzy w rozmowie
z szefem nie potrafią powiedzieć: nie.
Gdzie jesteśmy my? Gdzieś pomiędzy Amerykanami
Niemcami — mówi Marek Sypek, prezes Agros-Novy,

— Polskie zarządzanie to 27 proc. umów
śmieciowych, relatywnie duży wzrost
produktywności w porównaniu ze wzrostem
płac, słaba pozycja pracownika, niski stopień
uzwiązkowienia — 17 proc., podczas gdy
w większości krajów Europy Zachodniej sięga
kilkudziesięciu. To system folwarczny: autokratyczny,
akcentujący duży dystans między zarządem
a podwładnymi, nacechowany konserwatyzmem,
niechęcią do innowacji, którą wprowadza się,
gdy firmie grozi kryzys. Nie życzę nikomu na świecie,
żeby miał wprowadzać polski styl zarządzania
— mówi prof. dr hab. Janusz Hryniewicz z Centrum
Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
EUROREG na Uniwersytecie Warszawskim.
ZARZĄDZANIE PO POLSKU 9
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Przeprowadzone w ramach projektu warsztaty
i ankieta pozwalają określić cechy polskiego stylu
zarządzania. Współcześni zarządzający opanowali
„elementarz zarządczy” w jego trzech zasadniczych obszarach: uwarunkowania rynkowe —
strategia działania, styl i rola lidera oraz kultura
i zachowania w organizacji.

Uwarunkowania rynkowe
i strategia działania
Polscy menedżerowie uważają, że doskonale znają sytuację na rynku. Nie dotyczy to wyłącznie ich
spółek, ale całej branży. 88 proc. respondentów
udzieliło odpowiedzi na pytania, czy istotnymi
kwestiami dla biznesu są: spowolnienie polskiego rynku, ekspansja zagraniczna, niskie marże,
mała innowacyjność i sprzedaż. Dowodzi to dużej
orientacji i szerokich horyzontów polskich zarządzających. Tylko 12 proc. respondentów ma wątpliwości dotyczące sytuacji na rynku (odpowiedzi
„nie wiem/nie dotyczy”).
Dla polskiego menedżera najważniejszym
kryterium sukcesu są osiągane wyniki. Na tę
kwestię wskazuje większość zarządzających,
którzy wzięli udział w warsztatach. Podkreślają,
że Polak jest głodny sukcesu, pokonuje bariery
i jest zorientowany na wyniki. Pod tym względem najbliżej polskim menedżerom do kolegów
z USA czy Wielkiej Brytanii, gdzie efektywność
i zyski na koniec kwartału są kluczowym motorem działalności.

— Od samego początku bardzo duże znaczenie
miała motywacja. Chcieliśmy osiągnąć sukces,
byliśmy zaangażowani i zmotywowani
do ciężkiej pracy i uczenia się gospodarki
rynkowej, w której po raz pierwszy pojawiła się
konkurencja. Praktycznie prawie wszyscy mieli
pierwszy raz możliwość zarządzać własnymi
przedsiębiorstwami. W latach 90. każdy,
kto podejmował działalność, osiągał
sukces — wspomina Grzegorz Dzik,
prezes Impela.
— Na pewno bardzo polską cechą, niespotykaną
u naszych sąsiadów, jest kreatywność.
My mówimy: kto nie da rady?! Ja? Znajdę na to
sposób! Z takim podejściem nie spotkałem się
ani u Węgrów, ani u Czechów. To jest nasze DNA
— mówi Marek Sypek, prezes Agros-Novy,
wcześniej m.in. dyrektor zarządzający koncernem
Johnson & Johnson.

Styl i rola lidera
Mocną stroną polskich menedżerów jest efektywna motywacja kadry kierowniczej — ani
jeden respondent nie uważa tego obszaru za
swoje wyzwanie. Coraz częściej używają marchewki, a nie kija, w tym pozapłacowych elementów motywacyjnych. Wskazują, że metoda gróźb i kar stosowana jeszcze w XX wieku

dziś się nie sprawdza. Podkreślają, że w spółce
nie powinno się utrzymywać kultury strachu
przed zwolnieniem. Jeśli potrzebna jest restrukturyzacja, należy ją przeprowadzić szybko
i transparentnie. Dodają, że o ile w korporacjach pensja odgrywa dużą rolę w motywacji,
to w start-upach pracownik jest traktowany
jak inwestor. Dlatego nagroda finansowa może
być odroczona w czasie. Coraz częściej systemy
motywacyjne budowane są na podstawie wartości dodanej — spółki dzielą się dodatkowym
zyskiem w formie premii.
Zarządzający dobrze radzą sobie z egzekwowaniem realizacji celów — jest to problem dla zaledwie 1 proc. ankietowanych.
Menedżerowie są pewni siebie — zwykle oceniają swoje firmy lepiej od konkurencji. Dzieje
się tak w 77 proc. przypadków. Różnice bywają
drastyczne: np. 43 proc. uważa, że istotnym wyzwaniem dla nich jest zarządzanie nieefektywnymi pracownikami, a w przypadku konkurencji na
taki problem wskazuje 59 proc. W budowaniu
trwałego zaangażowania pracowników we własnej firmie wyzwanie dostrzega 12 proc. menedżerów, ale w przypadku innych firm z sektora
— już co czwarty.
Jeszcze większe różnice w postrzeganiu
siebie vs konkurencja — na korzyść własnej
firmy — polscy menedżerowie wykazują pod
względem przygotowania spółek do stawienia
czoła wyzwaniom. Jest tak w przypadku kwestii
z obszaru uwarunkowań rynkowych — potrze-

Pewność siebie szczególnie wyraźna w przypadku stylu i roli lidera
Ocena sektorowa (%) wyzwanie jest istotne

Autoocena (%) wyzwanie jest istotne
Potrzeba innowacyjności
– konkurowanie nie tylko ceną

Uwarunkowanie
rynkowe
i strategia

94,0

Ciągle niska efektywność
procesów zarządzania sprzedażą
Niskie marże
– presja na rentowność

86,6

Niewykorzystany potencjał
ekspansji zagranicznej

29,9

Konieczność lepszego
egzekwowania realizacji celów
Efektywniejsza motywacja
kadry kierowniczej

20,9

Kultura
i zachowania
w organizacji

4,6

Zarządzanie pokoleniem Y

9,2

32,3
23,1

24,6
10,8

Lepsze rozumienie klienta
i jego potrzeb

4,5

33,8

Pokonanie polskiego tego się
nie da

15,5

13,4

25,4

4,6

Zwiększenie dyscypliny wdrożeniowej i zadaniowego trybu pracy

4,5

1,5

1,5 6,0

Efektywniejsze uczenie się
na błędach i podejścia do ryzyka

0,0

3,0

58,6
22,4

11,9

-4,5

-1,5

32,8

43,1

Konieczność balansowania
między interesariuszami

91,0

40,3

41,8

Zarządzanie pracownikami
nieefektywnymi

Budowanie trwałego
zaangażowania pracowników

92,5

92,5

Wolniejszy wzrost krajowego
rynku (niż w przeszłości)

Styl i rola
lidera

89,6

Różnica

13,8
9,2

13,8
4,6 10,8

-1,5
-1,5
3,1
0,0
6,2
Źródło: badania ankietowe „Pulsu Biznesu” i BCG, analiza BCG
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by innowacyjności, spowolnienia na rynku czy
niskich marż oraz stylu i roli lidera — egzekwowania realizacji celów czy budowania trwałego
zaangażowania pracowników.
Jak wynika z danych dotyczących profilu
polskich zarządzających, choć prestiżowe wykształcenie zyskuje na znaczeniu, to jest traktowane jako dodatkowy warsztat, a nie główne kryterium pozycji zawodowej. Co prawda
w latach 2005-15 odsetek menedżerów z dyplomem MBA podwoił się z 15 do 31 proc., ale
osób z zagranicznym wykształceniem w zarządach jest niewiele więcej — 43 wobec 36 proc.,
a zarządzający z doświadczeniem za granicą to
dziś 39 wobec 27 proc. przed dekadą. Pod tym
względem dominujący w Polsce styl zarządzania najbardziej różni się od obserwowanego
we Francji, gdzie wybór uczelni, a co za tym
idzie — dyplom jest bardzo istotnym kryterium
dla ścieżki kariery.

Kultura i zachowania
w organizacji
Kolejnym atutem polskich menedżerów jest
umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego
rozumieniu klientów. Tylko 4 proc. zarządzających uważa, że jest to dla ich firm wyzwanie,
które muszą podjąć. Tylko 9 proc. menedżerów
nie radzi sobie z pokonywaniem polskiego „tego
nie da się zrobić”. © Ⓟ

Komentarz
Andrzej Maciejewski
Spencer Stuart
Warszawa

W obszarze braków specyficznych
dla polskich liderów wymieniłbym komunikację
z ludźmi, a w szczególności umiejętność
formułowania klarownego przekazu,
docierającego do wszystkich pracowników,
inspirującego do wysiłku, a jednocześnie
budującego długotrwałą identyfikację z misją
i wizją organizacji. Wielu naszych liderów
cierpi na grzech gadulstwa, nie potrafiąc
w chwytliwy i charyzmatyczny sposób docierać
do większych grup pracowniczych.
Łatwiej idzie im w mniejszych gremiach,
w gronie kolegów z zarządu, gdzie język
cyfr i zrozumiałych dla wszystkich celów
przekładających się na ocenę ich pracy
przez akcjonariuszy i bonusy niejednokrotnie
wystarcza do bieżącej komunikacji.
Innym powiązanym ograniczeniem jest

słabo rozwinięta umiejętność przekazywania
informacji zwrotnych w taki sposób,
aby pracownik otrzymywał jasne i konstruktywne
komunikaty pozwalające zarówno
na zadowolenie z sukcesów, jak też
identyfikację obszarów wymagających
dalszej pracy.
Pozytywnym wyróżnikiem polskiego
przywództwa jest silne nastawienie na rezultat
oraz przedsiębiorczość, wyrażająca się poprzez
niezgodę na narzucone odgórnie ograniczenia,
i umiejętność podejmowania ryzyka,
które dla wielu kolegów z innych kultur
byłyby trudne do zaakceptowania.
Ta cecha narodowa pozwala nam często
osiągać lepsze wyniki i wybijać się na tle
bardziej zachowawczych i mniej
odważnych nacji.

R E K L A M A
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TRZY PROFILE POLSKICH FIRM – RYSIE
Polskie Rysie
Istotność wyzwania (% odpowiedzi twierdzących)

Gotowość (% respondentów niegotowych)

Potrzeba innowacyjności
– konkurowanie nie tylko ceną
Ciągle niska efektywność
procesów zarządzania sprzedażą

Uwarunkowanie
rynkowe
i strategia

18

96
23

83

Niskie marże
– presja na rentowność

74

Niewykorzystany potencjał
ekspansji zagranicznej

39

Wolniejszy wzrost krajowego
rynku (niż w przeszłości)

5
50

26

14

10,34
Zarządzanie pracownikami
nieefektywnymi

45

Konieczność balansowania
między interesariuszami

Styl i rola
lidera

17

Budowanie trwałego
zaangażowania pracowników

9

Konieczność lepszego
egzekwowania realizacji celów

5

Efektywniejsza motywacja
kadry kierowniczej

36
14

14

Efektywniejsze uczenie się
na błędach i podejścia do ryzyka

Kultura
i zachowania
w organizacji

45

Zwiększenie dyscypliny wdrożeniowej i zadaniowego trybu pracy

Zarządzanie pokoleniem Y

18

18

Pokonanie polskiego tego się
nie da

9
5

9

9
32

Lepsze rozumienie klienta
i jego potrzeb
Źródło: badania ankietowe „Pulsu Biznesu” i BCG, analiza BCG

C

zas bliżej poznać trzy profile polskich
firm. Oto charakterystyki rysiów, orłów
i niedźwiedzi z najważniejszymi dla nich
wyzwaniami. Mówią też o nich menedżerowie reprezentujący każdy z typów
spółek. Łatwiej o zdystansowaną
wypowiedź na temat innych, dlatego o rysiach
wypowiada się nie tylko przedstawiciel tego
typu firmy,
ale także kilka spółek orłów, które ten etap rozwoju mają za sobą, o orłach mówią i aspirujący
do ich grupy ryś, i znajdujące się w całkiem innej
sytuacji niedźwiedzie, a o tych ostatnich uwagi
przekazują zarówno ryś, jak i orzeł.

RYSIE — małe i średnie firmy, zwykle bez udziału

— Zarządzanie jest sztuką osiągania zamierzonych
celów. To kompleksowy proces rozwijania
przedsiębiorstwa, wymagający dostosowania się
do ciągłych zmian w biznesowym otoczeniu
— twierdzi Katarzyna Dorywała, wiceprezes
Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

— Amerykanie mają takie powiedzenie:
„If you are not selling, you are consuming”,
niezależnie, czy jesteś prezesem firmy,
czy menedżerem, czy pracownikiem.
Wszyscy coś sprzedajemy, a jeśli wydaje nam się,
że tak nie jest, to właśnie coś kupujemy
— mówi Kinga Piecuch, prezes SAP Polska.

— Nie przywiązuję się do znanego, akceptuję
zmianę, w niej dostrzegam swoje bezpieczeństwo,
przygodę, pełnię życia — mówi Grzegorz Dzik,
prezes Grupy Impel.

kapitału zagranicznego, ale z mocno zaznaczoną
rolą inwestora indywidualnego. Dla tej grupy największym wyzwaniem jest efektywne zarządzanie
sprzedażą oraz proces uczenia się i zarządzania
ryzykiem.

— Jesteśmy głodni wiedzy, bo na niej,
a nie na najniższej cenie, coraz częściej budujemy
przewagę konkurencyjną — podkreśla Adam Góral,
prezes Asseco Poland.

— Ludzie podążają za liderami, którzy sami wierzą
w cel. Jeśli sami ufamy naszej strategii i pracujemy
z prawdziwym oddaniem, możemy być pewni,
że ludzie chętnie podejmą nowe wyzwania, ryzyko,
zdobędą nowe umiejętności i wiedzę, żeby wspólnie
to osiągnąć. Jednak sami musimy w to mocno wierzyć
— dodaje Kinga Piecuch, prezes SAP Polska. © Ⓟ
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TRZY PROFILE POLSKICH FIRM – ORŁY
Polskie Orły
Istotność wyzwania (% odpowiedzi twierdzących)

Gotowość (% respondentów niegotowych)

Ciągle niska efektywność
procesów zarządzania sprzedażą

Uwarunkowanie
rynkowe
i strategia

14

93

Potrzeba innowacyjności
– konkurowanie nie tylko ceną

86

Niskie marże
– presja na rentowność

86

Wolniejszy wzrost krajowego
rynku (niż w przeszłości)

43

Niewykorzystany potencjał
ekspansji zagranicznej

14

7

29

21

10,34
Konieczność balansowania
między interesariuszami

43

Zarządzanie pracownikami
nieefektywnymi

Styl i rola
lidera

21

29

Budowanie trwałego
zaangażowania pracowników
Konieczność lepszego
egzekwowania realizacji celów
Efektywniejsza motywacja
kadry kierowniczej

Kultura
i zachowania
w organizacji

Efektywniejsze uczenie się
na błędach i podejście do ryzyka

7

Zwiększenie dyscypliny wdrożeniowego i zadaniowego trybu pracy

7

Pokonanie polskiego tego się
nie da

7

Lepsze rozumienie klienta
i jego potrzeb

14

45

7

5

Zarządzanie pokoleniem Y

Źródło: badania ankietowe „Pulsu Biznesu” i BCG, analiza BCG

ORŁY — duże i prężne firmy, często z udziałem
zagranicznego inwestora. Ich problemem jest
wyzwolenie impulsu innowacyjności oraz
konieczność balansowania pomiędzy różnymi
interesariuszami, często wywodzącymi się
z różnych krajów.

elementach konkurencyjności. Skoro dobrze idzie
proces optymalizacji kosztów, jaką mam motywację,
by pakować się w projekty, które spowodują,
że będę innowacyjny — wyjaśnia Bartłomiej Baudler,
członek rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych
i dyrektor zarządzający Kersten Europe.

— Myśl innowacyjna powstaje, gdy głowa jest wolna
od bieżących, standardowych, a więc nużących
zadań. Tworząc system zarządzania na kolejne
25 lat, trzeba postawić na takie przeformułowanie
cyklu pracy, aby pracownicy mieli czas na myślenie
strategiczne. I to w zespołach na różnych poziomach
struktury organizacyjnej, nie tylko na poziomie
zarządów — mówi Sławomir Harazin,
wiceprezes Action.

— Dzisiaj przedsiębiorstwo, które nie ma
świadomości innowacyjności i potrzeby
wprowadzania narzędzi ją budujących
i zwiększających zainteresowanie nią pracowników,
praktycznie nie ma szans utrzymać się na rynku.
Popyt na innowacje będzie coraz większy.
Nie wiem, gdzie i czy jest kres tego rozwoju,
ale jestem przekonany, że w najbliższych latach
w przedsiębiorstwach będą powstawały wydzielone
budżety związane z działaniami innowacyjnymi
— uważa Grzegorz Dzik, prezes Grupy Impel.

— Cały czas jesteśmy rozpieszczani przez klientów,
szczególnie branże eksportowe. Niskie koszty są
głównym powodem konkurencyjności. To sprawia,
że trochę tracimy motywację, by myśleć o innych

— Aby generować innowacje, konieczne jest
strategiczne podejście do wzmacniania potencjału

pracowników. Powinniśmy jednocześnie rozliczać
i wynagradzać za efekty oraz zapewniać stabilność
zatrudnienia i dostęp do szkoleń zawodowych
— mówi Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty
Polskiej.
— Świat jest tak nakręcony na efektywność
ekonomiczną, że zapomina o innych możliwościach.
Warto wspomnieć o tym drugim aspekcie
zarządzania. Tu nie chodzi o CSR, który tak
wrósł w moją branżę, że nie wyobrażam sobie
długoterminowego biznesu bez dobrych relacji
ze społecznością lokalną. Chodzi o tworzenie nowej
wartości podczas zaspokajania swoich potrzeb.
W branży górniczej kupuje się teren, karczuje się
las, daje wędkę. I co z tego? Ludzie z Filipin czy
Indonezji, którzy uciekli z trójpolówki, nie potrafią
znaleźć pracy. Dopiero od jakiegoś czasu zauważa
się, że nie wystarczy zapłacić za teren.
Tym ludziom trzeba dać szansę na godziwe życie
— mówi Herbert Wirth, prezes KGHM. © Ⓟ
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Kos
cała
spa
takż

www

THINK ABOUT WORK
MAKE BUSINESS BETTER

SIĘGAMY
GŁĘBIEJ
Koszty personalne mogą stanowić nawet 65% wszystkich kosztów operacyjnych. To
cała góra z pozoru niewidocznych kosztów związanych z rotacją, absencją,
spadkiem wydajności, koniecznością wdrażania i szkolenia nowych pracowników. To
także koszty nadgodzin, koszty nieudanych rekrutacji, koszty utraconych korzyści...

W takich sytuacjach warto pomyśleć o Work Service. Codziennie pracujemy, aby
uczynić biznes lepszym. Naszym Partnerom skutecznie doradzamy, jak
optymalizować koszty personalne i osiągać rynkową przewagę. Nasi najlepsi
doradcy pracują dla 3000 Klientów w 12 krajach Europy.

www.workservice.com

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom HR gwarantujemy optymalizację kosztów
personalnych na poziomie 10%. To jedyna taka oferta na rynku.

E KS P E R T I S T R A T E G I C Z N Y D O R A D C A H R

01-32-LWC_Zarzadzanie po polsku.indd 15

11.09.2015 17:55

TRZY PROFILE POLSKICH FIRM – NIEDŹWIEDZIE
Polskie Niedźwiedzie
Istotność wyzwania (% odpowiedzi twierdzących)

Uwarunkowanie
rynkowe
i strategia

Potrzeba innowacyjności
– konkurowanie nie tylko ceną

100

Ciągle niska efektywność
procesów zarządzania sprzedażą

100

Niskie marże
– presja na rentowność

Gotowość (% respondentów niegotowych)

20
60

91

Wolniejszy wzrost krajowego
rynku (niż w przeszłości)

18

Niewykorzystany potencjał
ekspansji zagranicznej

18

40

10,34
Zarządzanie pracownikami
nieefektywnymi

Styl i rola
lidera

70

Konieczność balansowania
między interesariuszami

36

Budowanie trwałego
zaangażowania pracowników

36

Konieczność lepszego
egzekwowania realizacji celów

30
20

10

9

Efektywniejsza motywacja
kadry kierowniczej

10

Efektywniejsze uczenie się
na błędach i podejście do ryzyka

Kultura
i zachowania
w organizacji

60

Zwiększenie dyscypliny wdrożeniowego i zadaniowego trybu pracy

50

Zarządzanie pokoleniem Y
Pokonanie polskiego tego się
nie da
Lepsze rozumienie klienta
i jego potrzeb

10

30

10

30

10

20
15

10
Źródło: badania ankietowe „Pulsu Biznesu” i BCG, analiza BCG

NIEDŹWIEDZIE — największe koncerny,

zwykle z udziałem skarbu państwa.
Zależy im na tym, żeby zwiększyć efektywność
procesów sprzedażowych i usprawnić procesy
wdrażania nowych rozwiązań. Co ciekawe,
w tych spółkach ujawniają się konflikty
międzypokoleniowe, dlatego wyzwaniem
dla nich jest zarządzanie młodymi
pracownikami z pokolenia Y.

— Oczekiwania młodych wobec kierujących
polskimi przedsiębiorstwami koncentrują się
m.in. wokół spłaszczenia hierarchicznych struktur.
Nie bójmy się zmian w zakresie uelastyczniania
relacji organizacyjnych, bo nie prowadzą one
bezpośrednio do zanikania autorytetów
— mówi Rafał Trusewicz, prezes Katharsis
Development.

w możliwie najkrótszym czasie. Takie działanie
może prowadzić do nieodwracalnych zmian
społecznych, a młodych Polaków trwale zniechęcić
do myślenia o karierze w strukturach jakiejkolwiek
polskiej firmy. Odpowiedzią na te wyzwania
jest większa koncentracja na ludziach
i ich umiejętnościach — radzi Tomasz Misiak,
prezydent rady nadzorczej Work Service’u.

— Autorytarny styl wielu organizacji w dłuższej
perspektywie hamuje rozwój, doprowadzając
do zatracania kreatywności i potencjału
do tworzenia innowacji, który drzemie w każdym
z nas. Winą za to można obarczyć zbyt silne
nastawienie na maksymalizację zysków

Każda z grup firm wskazuje na inne wyzwania
menedżerskie. Najmniej zadań stoi przed orłami,
najwięcej przed niedźwiedziami. Niektóre z zadań
— szukanie nowych ścieżek wzrostu i nowy rytm
sprzedażowy — to problemy wymieniane przez
wszystkie firmy. © Ⓟ
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R

Przed
firmami stoją
wyzwania
w pięciu
obszarach

ysie, orły i niedźwiedzie muszą walczyć o przetrwanie.
Każdy ma inne atuty i słabości. Aby pokonać własne
braki i wykorzystać mocne strony, trzeba je najpierw
poznać. Na podstawie profilu polskiego menedżera
w raporcie zidentyfikowano dziewięć najważniejszych
wyzwań, które można pogrupować na pięć obszarów.
Stopień przygotowania firm do stawienia czoła tym wyzwaniom jest bardzo różny.
Pierwszy z obszarów to szukanie nowych ścieżek wzrostu,
a tu ankietowani wskazują trzy wyzwania: potrzeba innowacyjności i konkurowania nie tylko ceną, niskie marże i presja
na rentowność oraz niewykorzystany potencjał ekspansji zagranicznej. Kolejny obszar to nowy rytm sprzedażowy, bo
menedżerowie widzą problem w niskiej efektywności procesów zarządzania sprzedażą. Trzecie wyzwanie dotyczy organizacji zadaniowej — zarządzający uważają, że konieczne jest
zwiększenie dyscypliny wdrożeniowej i zadaniowego trybu
pracy. Przedostatni obszar dotyczy efektywnego zespołu. Tu
menedżerowie wskazują na następujące zadania: efektywniejszy proces uczenia się na błędach i podejście do ryzyka,
zarządzanie nieefektywnymi pracownikami oraz zarządzanie
pracownikami z pokolenia Y. Choć ten ostatni aspekt to problem relatywnie niewielu menedżerów (9 proc.), co może
częściowo wynikać z nowości tego zjawiska. Dlatego raport
odnosi się także do tej kwestii. Ostatni obszar związany jest
z zarządzaniem wpływami interesariuszy. Nie jest to wprawdzie problem wskazywany przez przytłaczającą większość menedżerów, ale zaledwie 21 proc. z nich może jednak wynikać
z niechęci do ujawniania delikatnych i wewnętrznych spraw
firm. Autorzy raportu uznali, że warto się tą sprawą zająć. © Ⓟ

Wyzwania stojące przed polskimi firmami*
Tak

Zdecydowanie tak
Potrzeba innowacyjności
– konkurowanie nie tylko ceną

Uwarunkowanie
rynkowe
i strategia

28,4

Niewykorzystany potencjał
ekspansji zagranicznej

Konieczność balansowania
między interesariuszami

2,9

20,9
26,9

37,3

7,5

8,9

13,4
20,9

25,4

5,9

20,9

15,5

10,3
2,9 5,9

Budowanie trwałego
zaangażowania pracowników
Konieczność lepszego
egzekwowania realizacji celów

31,3
52,2

Niskie marże
– presja na rentowność

Zarządzanie pracownikami
nieefektywnymi

Styl i rola
lidera

41,8

Ciągle niska efektywność
procesów zarządzania sprzedażą

Wolniejszy wzrost krajowego
rynku (niż w przeszłości)

Raczej tak

17,2

11,9
11,9

1,5

Efektywniejsza motywacja
kadry kierowniczej

Kultura
i zachowania
w organizacji

Efektywniejsze uczenie się
na błędach i podejście do ryzyka

1,5 3,1

Zwiększenie dyscypliny wdrożeniowego i zadaniowego trybu pracy

6,2

Pokonanie polskiego tego się
nie da

1,5

Zarządzanie pokoleniem Y
Lepsze rozumienie klienta
i jego potrzeb

29,2
18,5
9,2

3,1
4,6

6,2
13,8
*procent odpowiedzi. Źródło: badania ankietowe „Pulsu Biznesu” i BCG, analiza BCG
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Komentarz
dr hab.
Teresa Chirkowska-Smolak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Menedżerowie dostrzegają wyzwania, jakimi są
„poszukiwanie nowych przewag konkurencyjnych
(poza ceną)”, wskazują na potrzebę innowacyjności
oraz konieczność tworzenia organizacji inteligentnych.
Tworzenie klimatu sprzyjającego innowacyjności
i uczeniu się przejawia się w inspirowaniu podległych
pracowników, na przykład we wskazywanym przez
badanych menedżerów „pokonywaniu polskiego tego
się nie da zrobić”. Innowacyjne przedsiębiorstwa
opierają się na kreatywności i pomysłowości
pracowników. Kluczową rolę odgrywać tu może
kształtowanie kapitału ludzkiego, a zwłaszcza
pozyskiwanie i zatrzymywanie w przedsiębiorstwie
pracowników o wysokim potencjale. Można się jednak
zastanawiać, w jaki sposób przyciągnąć do organizacji
talenty, jeżeli dla zarządzających nią najważniejsze są
„skuteczność w egzekwowaniu celów” i „orientacja na

wynik”? Trochę mnie niepokoi w myśleniu badanych
menedżerów orientacja zadaniowa, której nie
towarzyszy równie wyraźna orientacja na ludzi.
Raport prezentujący wyniki wywiadów i warsztatów
z polskimi menedżerami nie wskazuje na to wprost,
pojawiają się tylko ogólniki w postaci „rozwój
zachowań” (w obszarze „efektywny zespół”). Jak
pozyskać cennych pracowników, dzięki którym
będziemy zwiększać konkurencyjność polskiej
gospodarki, jeżeli menedżerowie nie zmienią podejścia
do pracowników i nie zaczną traktować ich jak
partnerów, a nie „żywe maszyny”, jak traktowano ludzi
w epoce industrialnej? Jeżeli pracownik postrzega swoją
organizację jako szczura, sępa czy hienę, zamiast rysia,
orła czy niedźwiedzia, to po prostu będzie wkładał
w swoją pracę niezbędny wysiłek, ale nic,
co wykracza poza zakres podstawowych obowiązków.

R E K L A M A
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Polski styl zarządzania w

R

ysie, orły i niedźwiedzie wykazują większe i mniejsze umiejętności adaptacyjne.
Z badania wynika, że w każdym z profili
firm stopień przygotowania do wyzwań
jest odmienny.

1

Jak poradzić sobie z tymi wyzwaniami i poprawić polski styl zarządczy? Gdzie i jak szukać
potencjału wzrostu? Jak sprawić, by zmiany miały pozytywny wpływ na marże? Jak efektywnie
organizować proces sprzedażowy? W jaki sposób
zarządzać wdrożeniami, gdy skala projektów rośnie nieproporcjonalnie szybciej od dostępnych
zasobów? Jak wspierać efektywną współpracę
między reprezentantami różnych pokoleń, w tym
pokolenia Y? Jak sprawić, by współpraca na linii
zarząd — rada nadzorcza była konstruktywna?
Poniżej odpowiedzi na te pytania i proponowane
działania w pięciu kluczowych obszarach.

Szukanie nowych ścieżek wzrostu
— potrzeba innowacyjności,
konkurowanie nie tylko niską ceną

µ Regularne poszukiwanie możliwości rozwoju
w ramach swojej głównej działalności, ekspansji
na sąsiadujące obszary odraz odkrywanie nowych
obszarów w ramach „ekosystemów” — jasne
wskazanie kierunków rozwoju i szans rynkowych
o dużym potencjale
µ Stworzenie środowiska do generowania dużej
ilości pomysłów, szybkiej oceny i szybkiego testowania i wdrożenia. Promowanie współpracy
między działami, by czerpały z odmienności perspektyw
µ Zaszczepienie kultury przedsiębiorczości i mentalności „startupowej”, nawet w przypadku największych firm
µ Uproszczone podejście do oceny projektów
i zmiana podejścia do ryzyka. Jasne i sprawne
ścieżki decyzyjne oraz platforma do wymiany
i dyskusji nad nowymi pomysłami

Przykład

Jednemu ze znaczących graczy
na międzynarodowym rynku produktów FMCG
zaczęła w drugiej połowie lat 90. doskwierać
stagnacja przychodów. Po fali sukcesów
z poprzedniej dekady firma stanęła przed
wyzwaniem: gdzie i jak rosnąć. Bez wątpliwości
pozostawał fakt, że siła spółki leży w kilku
czołowych markach produktów. Dzięki dokładnym
analizom potencjału rozwoju i szans rynkowych
w ujęciu per produkt udało się zidentyfikować
marki i/lub produkty, które nie cieszyły się tak
dużym zainteresowaniem klientów. Zostały
wycofane z produkcji, co pozwoliło na redukcję
kosztów i koncentrację wysiłku na najważniejszych
markach i kategoriach. Poza wzmocnieniem
czołowych marek poprzez wiele innowacji
produktowych oraz rozszerzeniem działalności
o obszary sąsiadujące (wykorzystanie siły
marek czołowych w kategoriach ościennych),
zaoszczędzone pieniądze umożliwiły stworzenie
programu strategii rozwoju nowych produktów.
Dzięki zaszczepionej w organizacji mentalności

Katalog najistotniejszych wyzwań menedżerskich
Obszar zarządania

Wyzwania menedżerskie

Kogo najczęściej dotyczy

Potrzeba innowacyjności

Szukanie nowych
ścieżek wzrostu

Nowy rytm
sprzedażowy

Organizacja
zadaniowa

Efektywny
zespół
Zarządzanie
wpływami
interesariuszy

Niskie marże
Potencjał ekspansji zagranicznej

Ciągle niska efektywność procesów sprzedażowych

Zwiększenie dyscypliny wdrożeniowej
i zadaniowego trybu pracy

Rozwój zachowań i uczenia się organizacji
Zarządanie pooleniem Y

Konieczność balansowania
między interesariuszami

Źródło: badania ankietowe „Pulsu Biznesu” i BCG, analiza BCG
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ia warto umocnić
„przedsiębiorczości” w kolejnych latach
zostało stworzonych wiele produktów
i innowacji, z czego, co ważne, ponad 50 proc.
pochodziło spoza departamentu prac badawczo-rozwojowych. Pracownicy różnych działów
zaczęli dzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi
usprawnień i nowych kategorii, co w połączeniu
z uproszczonymi procedurami decyzyjnymi
i stworzonymi mechanizmami sprawnego
testowania rozwiązań przekuło się na wzrost
przychodów w kolejnych latach w tempie
ponad 10 proc. rocznie.

2

Nowy rytm sprzedażowy
— ciągle niska efektywność procesów
zarządzania sprzedażą

µ Systematyczne wykorzystywanie wszystkich
„moments of truth”, czyli w teorii marketingu
kontaktu między klientem a firmą, który pozwala
na zmianę zdania o produkcie czy usłudze jako
okazji sprzedażowych
µ Wykorzystanie narzędzi online i digitalizacji do
zintegrowania kanałów kontaktu i budowy nowego modelu interakcji z klientem
µ Systemy CRM oparte na behawioralnym profilowaniu klienta, czyli wiedzy o jego potrzebach
stosowanej zamiast suchych danych demograficznych
µ Nowoczesne narzędzia i systemy motywacyjne
dla sieci sprzedaży: bardzo proste, przejrzyste,
promujące budowanie głębokiej i długotrwałej
relacji z klientem. Regularny przegląd efektywności zespołów sprzedażowych i stosowanych
narzędzi

Przykład
Jeden z liczących się banków europejskich,
znajdując się pod presją pogarszających się
wyników na jednym z rynków, zdecydował się
opracować zintegrowane podejście do zarządzania
okazjami sprzedażowymi, wykorzystując wszystkie
kanały kontaktu z klientem. Co ważne, opracowane
rozwiązanie było zintegrowane z istniejącym
systemem CRM oraz bazowało na precyzyjniejszych
niż dotychczas metodach segmentacji klientów
— profilowanie na podstawie potencjału
siły nabywczej, ambicji produktowych oraz
dostosowywaniu kanału interakcji do segmentu
klienta. Osiągnięty wzrost sprzedaży produktów
zawdzięczano również wdrożonym mechanizmom
monitorowania operacyjnych KPI (kluczowych
wskaźników efektywności) oraz dostosowania
systemu motywacyjnego sieci sprzedaży,
umożliwiającego ujednolicenie interesów
pracowników sieci sprzedaży z wprowadzaną nową
strategią. Efektem było zwiększenie tempa wzrostu
bazy przychodowej o około 1 pp. względem
średniej obserwowanej u konkurencji.
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3

Organizacja zadaniowa
— dyscyplina wdrożeniowa
i zadaniowy tryb pracy

µ Promowanie aktywnego przywództwa opartego
na przykładzie „z góry”, poczucie odpowiedzialności za sukces liderów mówiących „jednym głosem”
µ Budowanie zaangażowania całej organizacji,
przygotowanie do zmian na każdym szczeblu,
wzmacnianie wybranych zachowań oraz zakresu
odpowiedzialności
µ Przejrzyste zarządzanie inicjatywami strategicznymi, stosowanie rygorystycznych metod
i narzędzi
µ Umocnienie organizacji przez przejrzystą
strukturę, jasne zdefiniowanie ról, wybór najambitniejszych liderów i aktywne PMO, czyli biuro
zarządzania projektami realizowanymi w firmie

4

Efektywny zespół
— rozwój zachowań i uczenia się
w firmie oraz zarządzanie pracownikami
z pokolenia Y
µ Analiza zmian w firmie pod kątem demografii, zaniku/rozwoju kompetencji w kluczowych
obszarach oraz konkretny plan uzupełnienia luk
µ Zrozumienie i uwzględnienie motywatorów
wpływających na efektywność pracy najmłodszych członków zespołu, którzy mogą mieć inne
wartości, potrzeby i oczekiwania
µ Promowanie współpracy między pokoleniami
— czerpanie z odmienności
µ Umożliwianie uzasadnionego podejmowania
ryzyka, brak kar w przypadku niepowodzenia
prac eksperymentalnych

5

Zarządzanie wpływami interesariuszy
— konieczność balansowania między
interesariuszami

µ Na nowo zdefiniowanie roli i zasad współpracy
na linii rada nadzorcza — zarząd, zgodnie z KSH,
aby skoncentrować działania organów na kreowaniu wartości firmy i najważniejszych kwestiach
strategicznych
µ Wprowadzenie praktycznych mechanizmów
i procesów ładu korporacyjnego, przejrzystości
i wymiany informacji zapewniających efektywność i wartość dodaną ze współpracy (mechanizmy onboardingu, czyli adaptacji nowych
członków organów zarządczych, standardów
i platformy wymiany informacji, agendy spotkań)

Przykład

Przykład

Przykład

Jeden z graczy na rynku usług transportowych
w związku z malejącą rentownością zdecydował się
przeprowadzić kompleksową transformację firmy,
by zwiększyć efektywność. W pierwszym kroku
zespół zarządzających opracował listę kilkudziesięciu
najważniejszych inicjatyw w ramach kilku głównych
obszarów strategicznych oraz powołał zespół PMO,
którego zadaniem było aktywne monitorowanie
procesu wprowadzania zmian. Zidentyfikowane
inicjatywy zostały rozpisane procesowo na ponad
sto map drogowych z zaznaczonymi kamieniami
milowymi oraz jasno przypisanymi do poszczególnych zespołów zadaniami. Proces transformacji był
wspierany wieloma spotkaniami, podczas których
odbywały się dyskusje pomiędzy pracownikami zaangażowanymi w prace nad różnymi obszarami funkcjonalnymi w celu czerpania z odmienności perspektyw i doświadczeń. Zespół PMO został wyposażony
w przejrzyste narzędzia do monitorowania postępu
prac i raportowania zagrożeń. Wszyscy pracownicy
zostali poinformowani o potrzebie zachodzących
zmian i kształcie procesu, dzięki czemu wzrosło
zaangażowanie całej firmy. W efekcie rentowność
poprawiła się o kilkanaście procent.

W jednej z renomowanych firm prawniczych
znacząco zmienił się skład grupy zarządzających.
O ile firma z nowym zespołem liderów odnotowała
dużą poprawę wyników finansowych, o tyle zaczęto
obserwować malejące zaangażowanie pozostałych
pracowników. W celu zrozumienia przyczyn tego
zjawiska i przeciwdziałania jego przyczynom
przeprowadzono analizę stylów pracy i zachowań
pomiędzy grupami pracowników. Odkryto
polaryzację zachowań zespołu wokół nakazowego
stylu pracy z nieprzejrzystym komunikowaniem
celowości poszczególnych zadań oraz
impulsywności w procesie podejmowania decyzji.
Zdecydowanie brakowało osób stawiających
na systematyczne planowanie i organizowanie
pracy, podpieranie argumentów staranną
analityką oraz promowanie pracy zespołowej.
Wnioski z tego badania pomogły określić
cele rekrutacyjne dla firmy oraz wspomogły
procesy tworzenia zespołów projektowych
w taki sposób, by niezbędne dla realizacji
zadań cechy stylu pracy znajdowały
wystarczające odzwierciedlenie w składach
zespołów projektowych.

Jedna z instytucji finansowych postawiła sobie
za zadanie poprawę obowiązującego ładu
korporacyjnego, rozumianego jako zasady
współpracy pomiędzy organami spółki. W ramach
projektu udało się m.in. uprościć i zharmonizować
podręcznik zasad współpracy, ujednolicić procedury
przekazywania informacji pomiędzy spółkami
córkami, centralą a radą nadzorczą
oraz wyposażyć organizację w przejrzyste
narzędzia raportowania w tym zakresie,
wprowadzić zestandaryzowany program
onboardingowy dla nowo powołanych członków
organów, uregulować podział obowiązków
i kompetencji pomiędzy organami, dając radom
nadzorczym więcej miejsca do konstruktywnej
dyskusji w kwestiach strategicznych
oraz przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię
informacyjną dotyczącą nowych zasad współpracy,
podkreślającą korzyści z wypracowanego podejścia
dla wszystkich interesariuszy. W efekcie zmiany
te stanowiły ważny pierwszy krok na drodze ku
koncentrowaniu wysiłków firmy na tworzeniu
wartości dla akcjonariuszy — nadrzędnego celu
działalności gospodarczej. © Ⓟ

Komentarz
Mirek Godlewski
Senior Advisor The Boston Consulting Group,
wieloletni prezes Netii,
wcześniej prezes
Pepsi-Cola Polska i Opoczna

Budowanie i balansowanie relacji między
interesariuszami to jedno z największych
wyzwań, które wskazywali menedżerowie
największych firm. W pełni zgadzam się z tą
diagnozą — sam wielokrotnie tego
doświadczyłem. Kiedy byłem prezesem Netii,
firma przeszła przez trzy różne modele
właścicielskie — gdzie największym inwestorem
był fundusz private equity, następnie mieliśmy
rozproszony akcjonariat instytucjonalny
(głównie polskie OFE i TFI), a potem
dominującego prywatnego akcjonariusza.
W Netii, ale również innych firmach, którymi

kierowałem, obserwowałem, jak w zależności
od modelu właścicielskiego zmieniały się
priorytety inwestorów, horyzont planowania,
skłonność do wychodzenia na nowe rynki,
inwestowania w technologie i innowacyjne
rozwiązania biznesowe, rola rady nadzorczej,
podejście do pracowników oraz poziom ingerencji
w bieżące zarządzanie.
To moje osobiste doświadczenia, ale mając
kontakt z wieloma menedżerami najwyższego
szczebla, wiem, jakim wyzwaniem są kontakty
z ministerstwami, instytucjami nadzoru
czy lokalnymi władzami.

O ile w latach 90. funkcjonowały przede
wszystkim wielkie firmy państwowe, bardzo
małe firmy prywatne i budowały się oddziały
firm zagranicznych, to dzisiaj mamy do czynienia
z wielokrotnie bardziej złożonymi relacjami
różnorodnych interesariuszy. Zdolność do
konsensu staje się coraz ważniejszą kompetencją
kadry zarządzającej. Nawet w prężnych firmach
rodzinnych, takich jak Inglot czy Solaris, prezesi
muszą opanować tę sztukę, bo w ciągu ostatnich
25 lat ich przedsiębiorstwa przestały być biznesami
prowadzonymi jednoosobowo i muszą balansować
między oczekiwaniami wielu członków rodziny.
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„Słowa w czyny” — ważne jest to, żeby w codziennych przekazach
jasno formułować oczekiwania, aktywnie angażować zespół do dalszych
kroków i pracę nad rozwojem firmy, dawać do zrozumienia, że o trafności
pomysłu świadczy nie poziom w strukturze organizacji, ale jakość samej
inicjatywy, oraz że krzewienie kultury zaangażowania i szacunku ma
realny wpływ na jakość wewnętrznych interakcji, jak też na percepcję
firmy na zewnątrz”.
Mimo że „damy radę” jest głęboko zakorzenionym w polskiej mentalności
mechanizmem, jest on wykorzystywany głównie w sytuacjach
kryzysowych. W naszej ocenie polscy zarządzający, menedżerowie
średniego stopnia, lecz również pozostali pracownicy polskich
przedsiębiorstw powinni proaktywnie wykorzystywać drzemiący w nich
potencjał, nawet jeśli obecnie sprawy toczą się „nieźle” lub „dobrze”.
Co więcej, mając na uwadze bardzo hierarchiczny charakter relacji
w polskich organizacjach i zakorzenioną niepewność przy podejmowaniu
decyzji, wprowadzenie innowacyjnego podejścia do pracy wymaga
wzmożonego wysiłku na samej górze piramidy decyzyjnej.

Tworzenie efektywnych zespołów jest kolejnym obszarem priorytetowym
dla polskich przedsiębiorstw, gdyż ani interwencje naprawcze typu
„damy radę” w sytuacjach kryzysowych, ani kultura nakazowo-kontrolna
nie generują w dłuższej perspektywie przewag konkurencyjnych w szybko
zmieniających się realiach rynkowych. Dogłębne zrozumienie, jak tworzyć,
wspierać oraz wykorzystywać zmiany i innowacje przy pomocy
efektywnych zespołów, jest kluczową umiejętnością związaną ze stylem
zarządczym i czynnikiem, który decyduje o sukcesie firmy. Niestety,
w polskich przedsiębiorstwach obserwujemy jej obecność wciąż zbyt rzadko.
Zaangażowanie w ciągły rozwój osobisty — liderzy o najbardziej
imponującym dorobku zawodowym, których spotykamy, najczęściej
bardzo szybko się uczą. Regularnie poświęcają czas na zastanowienie
się, co w swojej pracy mogliby ulepszyć, i natychmiast wdrażają
zidentyfikowane zmiany. Mają nawyk kwestionowania własnego
postrzegania świata, otwierają „lejek świadomości”. Podobnie jak w fizyce
prawo grawitacji, tak w przypadku zarządzania występuje prawidłowość
potwierdzona w kanadyjskich badaniach, że rozwój liderów napędza
wzrost organizacji, która jest skoncentrowana na zrobieniu na świecie
czegoś ważnego a tym samym przynoszącego wymierne korzyści.
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Solutions
for demanding
business.

Współczesny biznes działa w warunkach wysokiej konkurencyjności.
Naszym podstawowym celem jest dostarczanie rozwiązań, które sprostają
wyzwaniom stawianym przez nawet najbardziej wymagających klientów.
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O RAPORCIE – NASZE PODEJŚCIE DO BADANIA POLSKIEGO STYLU ZARZĄDZANIA

P

rojekt „Zarządzanie po polsku” jest unikatowym przedsięwzięciem badawczym,
który oparliśmy na bezpośrednich rozmowach z menedżerami polskich firm różnej
wielkości, o różnym profilu własności oraz
działających w różnych branżach. Wywiady
zostały wsparte przez badania ilościowe i analizy statystyczne.

Diagnozę polskiego stylu zarządzania przeprowadziliśmy, mając na uwadze stojące przed
firmami wyzwania, ponieważ w naszej ocenie, to
właśnie od aktualnych wyzwań menedżerskich
zależy to, jaki styl zarządczy jest w danym momencie najskuteczniejszy.
Dlatego poza analizą profilu menedżera, jego
warsztatu i postaw, badamy aktualne i potencjalne wyzwania zarządcze, jak również deklarowany
przez zarządzających stopień gotowości do stawiania im czoła.

Cele projektu

Redakcja dziennika „Puls Biznesu” oraz międzynarodowa firma doradztwa strategicznego The

Boston Consulting Group zdecydowały się wspólnie podjąć wyzwanie zgłębienia problematyki
polskiego stylu zarządzania, stawiając sobie trzy
cele: 1) uchwycenie specyficznych cech polskiego
stylu zarządzania; 2) zidentyfikowanie, ocenę
znaczenia oraz hierarchizację nadchodzących
wyzwań menedżerskich; 3) wskazanie obszarów
priorytetowych do dalszych prac nad polskim
stylem zarządzania, w tym praktycznych sugestii
operacyjnych dla zarządzających. Autorzy projektu liczą, że wnioski wynikające z „Zarządzania
po polsku” staną się podstawą do szerszej dyskusji na temat najlepszych praktyk zarządczych
i godnych powielenia wzorców menedżerskich
w kontekście zmieniającego się otoczenia ekonomicznego.

Struktura procesu badawczego

Prace nad wypracowaniem podejścia do badania rozpoczęły się od wywiadów wstępnych i warsztatów z prezesami i członkami
zarządów przedsiębiorstw partnerów projektu
„Zarządzanie po polsku”. Celem tego etapu było
dogłębne zrozumienie opinii polskich zarządzających, dotyczącej dominującego w Polsce

stylu zarządzania oraz identyfikacja obecnych
i przyszłych wyzwań menedżerskich. W rozmowach i serii trzech warsztatów, które odbyły się
w czerwcu tego roku, udział wzięli zarządzający
przedsiębiorstwami działającymi w wielu sektorach polskiej gospodarki, tj. Poczta Polska,
PKP, Work Service, Kulczyk Investments,
Ciech, Katharsis Development, Vivus.pl, PGNiG,
AB.PL, Impel, Asseco Poland, SAP oraz YouNick
Nickel Technology Park Poznań.
Wywiady i warsztaty umożliwiły wstępną
identyfikację wyzwań menedżerskich, z którymi, jeżeli jeszcze nie dziś, to w perspektywie 3-5
lat zmagać się będą zarządzający polskich
przedsiębiorstw. Dyskusje zostały przeprowadzone na podstawie struktury inspirowanej
doświadczeniami projektowymi BCG dotyczącymi modeli strategii przywódczych i adaptacyjnego stylu zarządzania. Zidentyfikowano
16 głównych wyzwań zarządczych w ramach
4 kategorii: 1) uwarunkowania rynkowe — strategia działania; 2) styl i rola lidera; 3) kultura
i zachowania w organizacji; oraz 4) ład korporacyjny.
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Dyskusje przeprowadzone w trakcie warsztatów umożliwiły także identyfikację głównych
trendów dotyczących zmieniającego się profilu
polskiego menedżera, wzorców, postaw oraz narzędzi warsztatu zarządczego często wykorzystywanych w polskich firmach.
Następnie zidentyfikowane wyzwania i trendy
przybrały formę hipotez badawczych poddanych
weryfikacji w ramach badania ankietowego adresowanego do szerszej (~600 respondentów) próby zarządzających polskimi przedsiębiorstwami.
Wśród ankietowanych znaleźli się menedżerowie
spółek o różnej wielkości, operujących w różnych
branżach oraz charakteryzujących się odmiennym stopniem powiązań z podmiotami zagranicznymi, czy też różnym typem inwestora dominującego (skarb państwa, inwestor indywidualny,
inwestor instytucjonalny).
Wyniki badania ankietowego stały się podstawą do sformułowania tez, które zostały
opatrzone komentarzami ekspertów zewnętrznych. Całość została zebrana w formie niniejszego raportu podsumowującego projekt oraz

poddana debacie po opublikowaniu opracowania na spotkaniu zamykającym projekt
„Zarządzania po polsku”, 16 września 2015 r.
na Stadionie Narodowym.

Uwagi techniczne

W przeprowadzonych analizach wykorzystano
założenia dotyczące klasyfikacji podmiotów gospodarczych pod względem wielkości i sektora
działalności. Jeżeli chodzi o rozmiar firmy, wyodrębniono cztery klasy podmiotów pod względem
osiąganych rocznych przychodów ze sprzedaży:
1) małe — poniżej 10 milionów USD; 2) średnie —
pomiędzy 10 a 50 milionów USD; 3) duże — pomiędzy 50 a 300 milionów USD; oraz 4) bardzo
duże — powyżej 300 milionów USD. W przypadku przynależności sektorowej wykorzystano pięć
grup przedsiębiorstw: 1) usługi profesjonalne
(doradztwo biznesowe i HR, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze private equity);
2) usługi finansowe (bankowość i ubezpieczenia);
3) produkcja i transport (produkty przemysłowe, energia, transport, produkty medyczne);
4) usługi detaliczne i B2C; oraz 5) TMT (telekomunikacja, media i technologie).

O autorach

Autorami projektu są zespół redakcyjny dziennika „Puls Biznesu” pod kierownictwem Marcina
Goralewskiego, zastępcy redaktora naczelnego, oraz firma doradztwa strategicznego The
Boston Consulting Group reprezentowana
przez Jarosława Dmowskiego, partnera i dyrektora zarządzającego, który w warszawskim
biurze BCG kieruje praktyką doradztwa dla firm
z sektorów energetycznego i przemysłowego.
W celu omówienia szczegółów raportu można
się z nimi skontaktować drogą e-mailową pod
adresami: m.goralewski@pb.pl oraz dmowski.
jarek@bcg.com. Ze strony redakcji dziennika „Puls Biznesu” w projekcie uczestniczyły
Małgorzata Grzegorczyk — dziennikarz, oraz
Paulina Biernacka — lider ds. projektów specjalnych. Z ramienia warszawskiego biura BCG
w pracach nad projektem uczestniczyli: Marcin
Jędrzejewski — dyrektor, kierujący zespołem
doradztwa dla firm z branż przemysłowej i chemicznej, Agnieszka Kulas-Wróbel — menedżer
projektów, ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, oraz Hubert Rachwalski von
Rejchwald — konsultant. © Ⓟ
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Z raportu wynika, że w ostatnich 25 latach polskie firmy wypracowały własny
styl zarządzania. Cieszy to, że nasi menedżerowie są coraz lepiej wykształceni
i efektywni w działaniu. Przed nami jednak jeszcze wiele wyzwań.
Uważam, że sztuka budowania organizacji to umiejętność otaczania się nieprzeciętnymi ludźmi. Bez dobrego zespołu nawet świetny menedżer jest bezużyteczny.
Oprócz tego niezbędne jest pozytywne myślenie. To dobrze, że jak wynika z raportu, polski menedżer coraz rzadziej mówi, że czegoś „nie da się zrobić”. W szerszym
ujęciu jednak, moim zdaniem, nadal brakuje nam odpowiedniego podejścia do problemów, często nie wiemy, co robić, gdy popełnimy błąd. A takie sytuacje powinny
stanowić podstawę do postępu. Umiejętność radzenia sobie z nimi polega na tym,
żeby koncentrować się na szukaniu rozwiązania, zamiast na szukaniu winnych.
Oczywiście później musimy się zastanowić, co poszło nie tak, ale nie w ramach
rozliczania, lecz wyciągnięcia wniosków. Wciąż się tego uczymy.
Polscy menedżerowie muszą się też nauczyć dostrzegać korzyści, które płyną
ze wzajemnej współpracy. A one są oczywiste. To ważne, by firmy, które odnoszą sukces na zagranicznych rynkach, wciągały do współpracy inne polskie
przedsiębiorstwa, bo przecież łatwiej porozumieć się z rodakiem. Jeżeli Polak
Polakowi nie da takiej okazji, to nic nie stworzymy. Nie można jednak tego
robić za wszelką cenę, ponieważ w biznesie ważna jest konkurencyjność.

Zarządzać można na dwa sposoby: dostosowując marzenia do rzeczywistości
albo rzeczywistość do marzeń. Jedno jest pewne: aby osiągnąć sukces
w biznesie, trzeba te marzenia mieć. Nam, Polakom, nigdy ich nie brakowało.
Możemy być dumni, że wiele wspaniałych pomysłów polskich przedsiębiorców
się zmaterializowało, a ich autorzy na stałe wpisali się w historię. Zawsze
podziwiałem tych, którzy po okresie PRL-u rzucili się w wir raczkującego
w ówczesnej Polsce biznesu. Prowadzenie firmy było w tamtych czasach
prawdziwym wyzwaniem. Dziś nie brakuje nam nowych. Współczesne
przywództwo wymaga m.in. efektywniejszego uczenia się na błędach:
nie własnych, lecz cudzych. Inspirujmy się, podglądajmy, wykorzystujmy
nadarzające się szanse, ale unikajmy potknięć, które przydarzyły się innym.
I chociaż prawdziwy sukces jest mierzony liczbą popełnionych błędów,
wyciągajmy słuszne wnioski z już przepracowanych doświadczeń.
Wnikliwa obserwacja, zbieranie i trafna interpretacja informacji z różnych
źródeł — to umiejętności przynoszące firmie konkretne korzyści.
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Komentarz

Bez polskiego kompleksu

Komentarz

Menedżer to kapitał firmy

Grzegorz Dzik

Kinga Piecuch

prezes Grupy Impel

prezes SAP Polska

Analizując raport, z zadowoleniem stwierdzam, że polski menedżer jako osobowość biznesu odrobił zadanie domowe i pozbył się „polskiego” kompleksu
względem tzw. światowego poziomu zarządzania. Nastąpił istotny wzrost
poziomu specjalistycznej edukacji z zakresu zarządzania, zwiększa się skala
przejmowania doświadczeń biznesowych, wypracowanych przez najbardziej
rozwinięte gospodarki, poprawiła się zdolność bezpośredniej komunikacji
i wymiany doświadczeń, zatem: Polak bez kompleksów.
Taki stan jest niezwykle ważny, by nie mieć dodatkowego balastu w zderzeniu
z problemami współczesnego rynku, które wydają się podobne do tych, z którymi walczy menedżer światowego formatu. Kluczem do sukcesu w przyszłości
będzie to, czy, a przede wszystkim komu pierwszemu uda się zapanować
nad stereotypami.
Moim zdaniem, wskazywana nagminnie niska efektywność zarządzania sprzedażą jest zarówno sprawdzianem, jak i szansą zmiany w myśleniu i działaniu,
której należy podporządkować pozostałe wskazane w raporcie wyzwania.
Nie pobudzimy efektywnej sprzedaży bez zaangażowania w zrozumienie
i akceptację różnic pokoleniowych i kulturowych. Odpowiedzialności za osiąganie celów nauczymy wyłącznie poprzez zrozumienie podstaw i akceptację
błędów. Strach powinien być wypleniony z firm przez racjonalne poczucie
własnej wartości i wspólne rozumienie strategii i celów przez wszystkich
interesariuszy: wewnętrznych i zewnętrznych.

Menedżerowie są jednym z najcenniejszych zasobów polskich firm. Dzięki dobrze
wykształconej kadrze przedsiębiorstwa są w stanie sprawnie wprowadzać najnowsze rozwiązania i strategie biznesowe. Pozwala im to odnosić sukcesy na arenie
międzynarodowej, gdzie liczą się ci, którzy są w stanie dotrzymać tempa rozwojowi technologicznemu i dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom rynku.
Nasi menedżerowie są sprawni, dobrze wykształceni, przygotowani do prowadzenia biznesu także od strony technologicznej, innowacyjnej. Jesteśmy
rynkiem, gdzie po ludzi specjalizujących się w nowoczesnych technologiach
sięgają firmy amerykańskie i europejskie. To dowodzi, jakim dysponujemy
kapitałem — cennym na rynkach zagranicznych.
Dużą rolę w budowaniu sukcesu polskich firm odgrywa umiejętność połączenia
sprawnego zarządzania z możliwościami, które dają najnowsze rozwiązania
technologiczne. Rynek jest bardzo konkurencyjny i dynamiczny. Klienci są bardzo dobrze wyedukowani i szukają informacji o produktach i usługach w wielu
źródłach. Dzięki nowym technologiom możemy być bliżej oczekiwań klienta,
dostarczać mu rozwiązania dopasowane do jego potrzeb. W ten sposób możemy sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami transformacja cyfrowa.
Sprawne korzystanie z nowoczesnych rozwiązań pozwala również radzić sobie
z poważną bolączką współczesnej gospodarki, czyli nadmiernym zbiorem informacji. Technologie pozwalają uprościć procedury i dzięki temu przedsiębiorcy mogą
działać sprawniej i szybciej podejmować decyzje ważne dla prowadzenia biznesu.
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Komentarz

Potrafimy stale się zmieniać
Andrzej Przybyło
prezes AB

Komentarz

Chcemy być zwinnym
i szybkim niedźwiedziem
Jerzy Jóźkowiak
prezes Poczty Polskiej

Udział w projekcie „Zarządzanie po polsku” jest ciekawym doświadczeniem
w mojej już 25-letniej aktywności biznesowej. Przede wszystkim podsumowanie systemów zarządzania i próba zdefiniowania naszego rodzimego modelu
jest nie lada wyzwaniem. Działamy bowiem w tak zmieniającym się otoczeniu
biznesowym, że właściwie pewna jest jedynie potrzeba ciągłej zmiany,
aby sprostać oczekiwaniom partnerów biznesowych i skutecznie budować
długoterminowe relacje.
W raporcie podsumowującym „Zarządzanie po polsku” zwróciłem uwagę na
coraz większy odsetek menedżerów, którzy mają międzynarodowe doświadczenie i specjalistyczne wykształcenie zdobyte także poza granicami kraju.
Potwierdza to, że jako Polacy jesteśmy otwarci na nowe trendy i idee płynące
ze świata.
Jednocześnie cieszy fakt, że stale potrafimy się zmieniać. W Grupie Kapitałowej
AB codziennie zmieniamy się dla naszych partnerów handlowych, aby jak
najlepiej spełniać ich oczekiwania. Ewolucyjna zmiana odbywa się na poziomie strategicznym (strategia produktowa, cenowa, kanały dystrybucyjne etc.)
i operacyjnym (np. dostosowanie usług logistycznych i e-commerce do potrzeb
klientów). Dzięki temu łatwiej nam pokonywać trudności i zawirowania,
których w świecie nie brakuje.
Wyniki płynące z badania „Zarządzania po polsku” wskazują także na innowacyjność jako ważne wyzwanie menedżerskie. Branża nowych technologii,
w której działa AB, opiera się na innowacyjności rozumianej jako wdrażanie
praktycznych zastosowań oraz zdolność i motywacja firm do szukania nowych
rozwiązań, pomysłów i koncepcji, które zwiększają ich efektywność i konkurencyjność. W swoich decyzjach biznesowych opieramy się na dogłębnej
analizie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, patrząc w długoterminowej
perspektywie na efekty planowanych zmian. Pozwala nam to m.in. wykorzystać potencjał ekspansji zagranicznej, czego przykładem jest nasza działalność
w Czechach i na Słowacji, gdzie w 2007 r. przejęliśmy AT Computers.
Była to wtedy trzecia co do wielkości spółka na terenie Czech i Słowacji,
a dzisiaj pod względem przychodów jest liderem, zaś Grupa AB jest numerem
jeden w Europie Środkowej i Wschodniej i z każdym rokiem umacnia
swoją dominującą pozycję.

Projekt „Zarządzanie po polsku”, będący autodiagnozą polskiego biznesu,
prowadzi do kilku ważnych wniosków, które menedżerowie powinni sobie
wziąć do serca, jeśli chcą nadal skutecznie kierować organizacjami w warunkach permanentnej zmiany. Spadające marże i tempo rozwoju polskiej gospodarki wymuszają szukanie alternatywnych wobec ceny sposobów konkurowania. Potrzebujemy innowacyjnego podejścia do produktów, procesów i sprzedaży, aby mimo trudnego otoczenia rynkowego wciąż osiągać nasze cele.
Kluczem jest stworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom,
a więc takiej, w której pracownicy są premiowani za nieszablonowe myślenie,
a nie bezrefleksyjne posłuszeństwo. W nadchodzących latach to właśnie kapitał ludzki będzie najcenniejszym aktywem firm, ale żeby ten kapitał pomnażać,
potrzebne jest efektywne przywództwo. Szef w XXI w. musi umiejętnie
zarządzać wiedzą i kompetencjami w firmie, wydobywać z pracowników
drzemiący w nich potencjał, rozbudzać wewnętrzną motywację,
a zamiast kontrolować i krytykować, skupić się na tworzeniu energii
potrzebnej do wprowadzania zmian.
Rentowność i efektywność to wraz z innowacyjnością trzy najistotniejsze
wyzwania, jakie stoją przed polskim biznesem. Bardzo dobrze, że firmy
zdają sobie sprawę z ich priorytetowej roli, jednak tym, co gwarantuje
rynkowy sukces, jest stworzenie szytych na miarę sposobów sprostania tym
wyzwaniom. Z badania wynika, że nie wszystkie przedsiębiorstwa czują się
do tego gotowe.
Poczta Polska, jako przedstawiciel zidentyfikowanych w badaniu niedźwiedzi,
widzi potrzebę ciągłego rozwoju strategii działania dostosowanej do zmian
rynkowych i wzmacniania przywództwa oraz budowania mocnej kultury organizacyjnej. Nasza strategia zakłada więc bycie niedźwiedziem, który wzoruje
się na zwinności rysia i szybkości orła.

Komentarz

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych
Tomasz Misiak

wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.
To ogromne wzmocnienie nie tylko dla zarządzanych przez nie firm, ale także kapitał dla całej
polskiej gospodarki i kolejny ważny krok w umacnianiu pozycji polskiego stylu zarządzania.
Kolejne lata będą jednak stawiały przed nami wiele
wyzwań. Konsekwentnie zwracam uwagę, jak bardzo potrzebne jest polskim przedsiębiorcom skupienie na konkurowaniu innowacyjnością, stawianiu
na kapitał ludzki i zmierzanie na zagraniczne rynki.
Z dużą satysfakcją obserwuję postępy polskiej szko- Kluczem do ekspansji i długofalowego rozwoju
jest dobrze przygotowana strategia oparta
ły zarządzania. To dzięki nim coraz częściej nasze
przedsiębiorstwa mogą rywalizować z zagraniczny- na inwestycji w najlepszych specjalistów,
mi konkurentami jak równy z równym. Szczególnie bo to właśnie tworzenie efektywnych zespołów
cieszy mnie umiędzynarodowienie wiedzy menedże- i wykorzystywanie różnorodności i talentów
rów. Wśród polskiej kadry kierowniczej w ostatnich w przedsiębiorstwach pozwala budować przewagę
latach znacząco wzrosła liczba osób z zagranicznym konkurencyjną także na międzynarodowym rynku.
prezydent rady nadzorczej
Work Service

Rysują się dla nas nowe perspektywy. Kolejne
pokolenia pracowników i specyfika ich oczekiwań
wymagają zmian w zarządzaniu. Konieczne jest
porzucenie stylu opartego jedynie na metodzie
kija i marchewki na rzecz budowania organizacji
jako wspólnoty. Dzięki temu powstanie zmotywowany zespół specjalistów, którzy zyskają poczucie
wpływu na rozwój firmy, a także świadomość
jej strategicznych celów.
Jestem przekonany, że w kolejnej dekadzie debata
nad polską szkołą zarządzania nie będzie się sprowadzała do pytania, czy ona istnieje, ale jak daleko
jest w stanie nas zaprowadzić. Obecne badania
potwierdzają moje przekonanie, że jesteśmy narodem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.
Wiara w sukces i chęć sięgania po pozornie nieosiągalne są i będą naszym motorem rozwoju.
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Komentarz

A jednak się da

Komentarz

Musimy zadbać o jakość

Piotr Ciżkowicz

Katarzyna Dorywała

członek zarządu PKP

wiceprezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Wyniki badania napawają optymizmem. Do kluczowych zmian w sposobie
zarządzania zaliczam pokonywanie słynnego polskiego „nie da się”.
Rzeczywiście, coraz więcej menedżerów jest ukierunkowanych na cele
i konsekwentnie je realizuje. Nie boją się wyzwań. Mam przyjemność
współpracować z takimi ludźmi. Trzy lata temu zapoczątkowaliśmy w Grupie
PKP daleko idące zmiany. Udało nam się to, co wcześniej wydawało
się niemożliwe: przekształcenie skostniałego państwowego molocha
w nowoczesne, nastawione na klienta i działające według rynkowych zasad
przedsiębiorstwo.
Przez wiele lat kolej w Polsce funkcjonowała niejako sama dla siebie,
w oderwaniu od rynkowej rzeczywistości i potrzeb swoich klientów. Brak
rozwiązania dla wielu problemów tłumaczono właśnie tak: „Nie da się”.
Udowodniliśmy, że jednak się dało. Zatrudniliśmy w Grupie PKP specjalistów
z różnych branż. Wcześniej nawet sprzedażą nieruchomości zajmowali się
kolejarze. Brakowało także pracowników potrafiących przygotowywać
wnioski o unijne dofinansowanie inwestycji. Łącząc kompetencje kolejowe
z tymi z innych dziedzin, zbudowaliśmy zespół profesjonalistów,
dla których najważniejszym celem jest klient.
Zapewnienie jak najwyższej jakości usług jest dla nas priorytetem. Co ważne,
pasażerowie dostrzegają zmiany i wracają do kolei. Po wielu latach spadków
nasz przewoźnik, czyli PKP Intercity, notuje wreszcie znaczący wzrost liczby
podróżnych. Wyniki badań pokazują również, że nasi klienci doceniają czystość
w pociągach i na dworcach oraz bezpieczeństwo.
To wszystko udało się dlatego, że zaczęliśmy od rzeczy podstawowej — zmiany
sposobu myślenia, jaki przez wiele lat panował na kolei. Do tego doszła konsekwencja i odwaga wobec trudnych wyzwań. Wyniki badania „Zarządzanie po
polsku” pokazują, że duże państwowe firmy coraz bardziej nastawiają się
na klienta. Grupa PKP doskonale wpisuje się w tę tendencję.

Wyniki badania nie zaskoczyły mnie zbytnio, ponieważ są efektem tego,
jak zmienia się nasz kraj, a tym samym jego rola w Europie. Stajemy się coraz
poważniejszym graczem w Unii Europejskiej. Z ostatnich danych Eurostatu,
europejskiego urzędu statystycznego, wynika, że udział naszej gospodarki
w wartości całego unijnego PKB wzrósł w minionym roku do 3 proc. Oznacza
to, że prześcignęliśmy Austrię i Belgię i jesteśmy ósmą gospodarką w Europie.
Do tej pory głównym motorem wzrostu naszej gospodarki była raczej tania
siła robocza, a także konkurowanie z innymi przede wszystkim kosztami.
To się jednak kończy. Z przedstawionych przez The Boston Consulting Group
badań wynika, że polski menedżer dobrze zna rynek, osiągnął na nim pierwsze
sukcesy, ale też widzi konieczność poszukiwania nowych rozwiązań i nowych
przewag konkurencyjnych poza ceną.
Tym, co stanowi wyzwanie dla polskich menedżerów, jest zatem dbanie
o jakość i innowacyjność. Potwierdzają to niniejsze badania, w których
aż 94 proc. ankietowanych wskazało „potrzebę innowacyjności” jako znaczące
wyzwanie. Co ważne — szukanie nowych ścieżek rozwoju i innowacyjności
jest istotne dla firm bez względu na ich profil, wielkość oraz to,
czy są własnością prywatną, czy skarbu państwa.
Musimy zatem zadbać o jakość produktów i usług. Polski biznes musi
przestać oferować nisko lub średnio zaawansowane technologicznie produkty
na dobrze znanych rynkach. Taki model przypisany jest do gospodarek o średnim poziomie dochodu i rozwoju. Jest szansa na taką zmianę, ponieważ w tej
chwili mamy duże pieniądze z UE na innowacyjność. Dla firm oznacza to, że
mogą inwestować w badania, w rozwój swoich technologii bądź zakup nowych
linii produkcyjnych. Dodatkowym wsparciem będą takie ośrodki badawczo-rozwojowe, jak Wrocławskie Centrum Badań EIT+, które umożliwią realizację
aplikacyjnych projektów badawczych. Wierzę, że tak się stanie
— widać to po wyzwaniach, jakie wyznaczają sobie polscy menedżerowie.

Komentarz

Współpraca zamiast rywalizacji
Dagmara Nickel

wszystkich interesariuszy i próby wypracowania
nowych rozwiązań. Takich, które przynoszą trwałe
i obopólne korzyści. Podstawowym paradygmatem,
który musimy zmienić, jest ten, że w ludzkiej naturze
leży rywalizacja. Że jesteśmy skazani na walkę, w której wygrywają najsilniejsze i najlepiej przystosowane
osobniki. Koncepcje Darwina nie przystają do założeń
rozwoju społeczeństwa XXI wieku. Są anachroniczne
i destruktywne. Wiele badań naukowych dowodzi,
że rywalizacja — czy to w środowisku szkolnym, czy
Raport „Zarządzenie po polsku” precyzyjnie wskazu- biznesowym — prowadzi do obniżenia kreatywności,
je ograniczenia rozwoju w dotychczasowym modelu: efektywności i zadowolenia jednostek i organizacji.
Natomiast postawy oparte na kooperacji, szacunku
wolniejszy wzrost krajowego rynku, niskie marże
dla indywidualności i szukaniu rozwiązań zaspokai presja na podnoszenie rentowności. Konieczne
jających interesy wszystkich uczestników procesu
jest zatem ciągłe poszukiwanie innowacji w celu
uniknięcia konkurowania ceną, lepszego rozumienia owocują wzrostem odpowiedzialności zbiorowej,
potrzeb klienta i dostarczania prawdziwej wartości, motywacji wewnętrznej, zaangażowania i satysfakcji
z wypracowanych rozwiązań.
efektywniejszego uczenia się na błędach i zwiększania zaangażowania pracowników wobec zmiany Raport celnie wskazuje olbrzymią wartość tworzenia
warunków do powstawania wielu pomysłów, szybpokoleniowej (generacja Y).
kiej ich oceny, testowania i wdrożenia. Promujących
Wszelkie zmiany zaczynają się od nowego podejścia
do dotychczasowych rozwiązań, zrozumienia potrzeb współpracę między ludźmi i działami, by czerpać
prezes parku technologicznego
YouNick

korzyści z odmienności perspektyw. Zaszczepienie
kultury przedsiębiorczości i mentalności
startupowej nawet w przypadku największych firm.
Praca projektowa, eksperymentowanie, dopuszczenie ryzyka i błędu, wykorzystanie np. metodyki design
thinking sprzyjają tworzeniu prawdziwych innowacji.
W środowisku biznesowym potrzebujemy nowych
wzorców zarządzania i nowych ludzi. Rozumiejących
i umiejących pracować na postawie odpowiedzialnego przywództwa, czerpiących z rozwoju zasobów
wszystkich pracowników. Odpowiedzialnych, konstruktywnych i pozytywnych liderów zamiast władczych menedżerów.
To nie technologia czy pieniądze są naszym deficytem. Dysponujemy wystarczającymi zasobami
i technologiami, żeby rozwiązać większość problemów tego świata. Wciąż jednak brakuje świadomości, że to się nam po prostu opłaca. Świadomość
współzależności i potrzeby współpracy zamiast dbania jedynie o własne dobro, oddzielenia i rywalizacji
— to najważniejsze wyznaczniki naszego wzrostu
w wymiarze indywidualnym i społecznym.
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Trzymaj rękę na Pulsie
Sprawdź dziś, o czym napiszemy jutro

Najświeższe informacje z jutrzejszego
dziennika możesz przeczytać już dziś.
Wydanie cyfrowe „Pulsu Biznesu”
jest dostępne codziennie od godz. 22.00
Zamów prenumeratę cyfrową na

sklep.pb.pl

Prenumeratorzy wydania drukowanego „PB” mają bezpłatny
dostęp do wydań cyfrowych po zalogowaniu się na stronie
pulsbiznesu.pl
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POLSKI MENEDŻER
zna rynek, dba o wyniki, potrafi motywować
i egzekwować realizację celów,
jest pewny siebie, nie ukończył prestiżowej uczelni,
jego firma rozumie klienta
WYZWANIA
szukanie ścieżek wzrostu, efektywności sprzedaży,
tworzenie organizacji zadaniowej,
budowa efektywnego zespołu,
balansowanie między interesariuszami
ROZWIĄZANIA
poprawa w pięciu obszarach priorytetowych
to szansa na umocnienie polskiego stylu zarządzania,
podpowiadamy 18 działań, które pozwolą to osiągnąć
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