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DIAGNOZA PRZEDSIÊBIORSTW
UCZESTNICZ¥CYCH W PILOTA¯U
I PROPOZYCJE POPRAWY ICH
FUNKCJONOWANIA
mgr £ukasz Potocki,
Asystent ds. doradczych w programie EQUAL

1. Wprowadzenie
Ewaluacja stanu przedsiêbiorstw i ich zdolnoœci do generowania zatrudnienia oraz w³aœciwy
proces doradztwa wraz z wdra¿aniem programów
naprawczych stanowi¹ jeden z zasadniczych elementów dzia³añ w programie „System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach
s³abo zurbanizowanych”. Etap pilota¿u programu
pozwoli³ na przetestowanie stosowanych narzêdzi
oraz wypracowanie i ujednolicenie koncepcji oceny przedsiêbiorstw, które z powodzeniem obecnie
mo¿na stosowaæ w dalszej fazie realizacji programu. Zarówno stosowane podejœcie jak i sposób
dzia³añ umo¿liwia³y uzyskanie maksymalnej efektywnoœci i skutecznoœci.
W niniejszym opracowaniu zawarte s¹ informacje o dzia³aniach zespo³u doradczego w przedsiêbiorstwach poddanych analizie w etapie pilota¿u,
który zakoñczy³ siê 30 czerwca 2006 r. Uwzglêdnione zosta³y w nim najwa¿niejsze, z punktu widzenia pracy doradcy i beneficjenta ostatecznego
jakim jest przedsiêbiorstwo, elementy. Opracowanie zawiera opis celów dzia³alnoœci doradczej,
krótk¹ charakterystykê analizowanych przedsiêbiorstw z uwzglêdnieniem formy prawnej prowadzonej dzia³alnoœci i sytuacji kadrowej oraz wskazanie zasadniczych problemów wraz ze sposobami dzia³añ usprawniaj¹cych w badanych przedsiêbiorstwach.

2. Cele dzia³alnoœci doradczej
Dzia³alnoœæ doradcza w projekcie „System
przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach s³abo zurbanizowanych” jest elementem
dzia³añ maj¹cych na celu wsparcie firm zagro¿onych upad³oœci¹ oraz pracowników zagro¿onych
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wykluczeniem zawodowym, co odbywa siê poprzez przygotowanie i wdro¿enie nowoczesnych
metod wspomagania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw.
Doradztwo w programie jest g³ównym œrodkiem
prowadz¹cym do realizacji celu 2, czyli wsparcia
przedsiêbiorstw i ich pracowników. Ponadto realizacja celu 2 odbywa siê poprzez przeprowadzenie systemu szkoleñ i funkcjonowanie biur kszta³tuj¹cych i monitoruj¹cych œcie¿ki zawodowe pracowników zagro¿onych zwolnieniami1.
Zasadnicza dzia³alnoœæ doradcza ma na celu
poprawê efektywnoœci funkcjonowania przedsiêbiorstw bior¹cych udzia³ w programie, stymulowanie ich rozwoju i poprawê sytuacji finansowej
a tak¿e powinna s³u¿yæ eliminowaniu zagro¿enia
zwolnieniami pracowników i pozwoliæ na stworzenie warunków do utrzymania lub ewentualnie
wzrostu zatrudnienia.
Cel dzia³alnoœci doradczej jest zgodny z g³ówn¹
ide¹ programu jak¹ jest wsparcie przedsiêbiorstw
zagro¿onych upad³oœci¹ oraz pracowników zagro¿onych utrat¹ pracy, jak równie¿ ze wspomaganiem firm, które mog¹ utrzymaæ lub nawet
zwiêkszyæ zatrudnienie2.
Do 30 czerwca 2006 r. w ramach projektu „System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na
terenach s³abo zurbanizowanych” zosta³o zrealizowane zadanie zwi¹zane z ewaluacj¹ stanu
przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w projekcie i ich
zdolnoœci do generowania zatrudnienia z elementami doradztwa. Ocenie poddano 50 podmiotów,
25 z województwa lubelskiego oraz 25 z województwa podkarpackiego. Celem tego zadania by³
rozwój zastosowanej koncepcji oceny przedsiêbiorstw, ujednolicenie kwalifikacji i nabranie doœwiadczenia przez osoby, które bêd¹ dokonywaæ
oceny przedsiêbiorstw w etapie wdro¿eniowym.
Dodatkowym celem by³o unormowanie zasad
wspó³pracy z zespo³em badawczym i szkoleniowym. Jak wspomniano etap pilota¿owy obj¹³ 50
przedsiêbiorstw, które zosta³y poddane ewaluacji
w postaci bezpoœrednich wizyt doradców w firmach, rozmowach z kierownictwem tych firm,
zebraniu danych o sytuacji ekonomiczno – finansowej i perspektywach rozwojowych oraz opracowaniu raportów wed³ug przyjêtej metodologii.
Pierwszym etapem dzia³alnoœci doradczej
w okresie pilota¿u by³ wybór przedsiêbiorstw

Informacje pochodz¹ z dokumentu pod nazw¹ Opis zadañ projektu "System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach
s³abo zurbanizowanych".
Informacje zawarte w strategii i opisie projektu.
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spe³niaj¹cych kryteria kwalifikuj¹ce je do programu EQUAL. Zgodnie z zapisami w strategii
dzia³ania s¹ to ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa,
w których planowane s¹ zwolnienia lub istnieje
zagro¿enie zwolnieniami oraz przedsiêbiorstwa
rozwijaj¹ce siê i mog¹ce zwiêkszyæ zatrudnienie w przeci¹gu dwóch lat realizacji projektu.
Zgodnie z za³o¿eniami podpisano umowê
o wspó³pracê z 50 przedsiêbiorstwami z Lubelszczyzny i Podkarpacia i przyst¹piono do drugiego etapu dzia³alnoœci doradczej w okresie pilota¿u tj. analizy wstêpnej podmiotów bior¹cych
udzia³ w projekcie, ocenie ich mocnych i s³abych
stron oraz okreœleniu na tej podstawie obszarów
dzia³alnoœci wymagaj¹cych poprawy (naprawy).
Ocenie podlega³y m.in. strategia i cele taktyczne przedsiêbiorstwa, wiedza kierownictwa
o rynkach, na których dzia³a firma, organizacja
sprzeda¿y w firmie, organizacja zaopatrzenia,
ocena nowoczesnoœci produktów oferowanych
przez przedsiêbiorstwo, ocena polityki jakoœci
i elastycznoœci technologicznej przedsiêbiorstwa, wydatki na badania i rozwój, podejmowanie dzia³añ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska, zarz¹dzanie pracownikami, ocena potencja³u
wzrostu firmy 3 . Celem uzyskania „prawid³owej
diagnozy” w ka¿dym przedsiêbiorstwie przeprowadzona zosta³a analiza SWOT. Kierownictwo
firmy udziela³o odpowiedzi na temat sfer dzia³alnoœci, które stanowi¹ mocn¹ i s³ab¹ stron¹
funkcjonowania przedsiêbiorstwa oraz dokonywa³o analizy szans i zagro¿eñ ze szczególnym
uwzglêdnieniem czynników makro, mezo i mikro, które mog¹ stwarzaæ zagro¿enie b¹dŸ stymulowaæ rozwój jednostki. Analiza wstêpna dokonywana by³a w oparciu o kwestionariusz diagnostyczny, który umo¿liwia³ prawid³ow¹ ocenê i uwzglêdnia³ wp³yw ró¿nego rodzaju sfer
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa na zatrudnienie.
Kwestionariusz zawiera³ równie¿ informacje na
temat polityki szkoleniowej prowadzonej przez
firmê, co pozwala³o doradcom na ocenê zapotrzebowania na szkolenie i w miarê mo¿liwoœci
dostosowanie treœci przeprowadzanych w projekcie szkoleñ do potrzeb analizowanych przedsiêbiorstw. Diagnoza wstêpna formu³owana by³a
w postaci raportu z analizy wstêpnej / raportu
diagnostycznego, w którym doradca umieszcza³
podstawowe informacje zwi¹zane z funkcjonowaniem firmy.
3

Etap trzeci dzia³alnoœci doradczej w okresie
pilota¿u polega³ na sporz¹dzeniu zaleceñ dla
usprawnienia funkcjonowania przedsiêbiorstw
i bezpoœredniej pomocy doradczej. Sformu³owane
zarysy programu rozwoju / restrukturyzacji pozwala³y na dokonanie w³aœciwej oceny sytuacji kadrowej i perspektyw zmian w zatrudnieniu (przyjmowaniu nowych pracowników b¹dŸ zwalnianiu pracowników).
Procedura wspó³pracy doradcy z przedsiêbiorstwem w etapie pilota¿u przebiega³a wed³ug nastêpuj¹cego schematu:

Realizacja trzech etapów dzia³alnoœci doradczej pozwoli³a na wykonanie jednego z podstawowych celów pilota¿u w projekcie „System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach
s³abo zurbanizowanych” jakim by³o przetestowanie przygotowanych narzêdzi analizy i sposobów
usprawniania przedsiêbiorstw.

3. Charakterystyka przedsiêbiorstw
W ramach dzia³añ pilota¿owych w projekcie
„System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach s³abo zurbanizowanych”
wsparciem objêto po 25 przedsiêbiorstw z sektora MSP odpowiednio z województw lubelskiego i podkarpackiego. W procesie ich rekrutacji
(dotyczy pracodawców i pracowników) przyjêto za³o¿enie, ¿e nie bêdzie stosowana dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ, religiê, przekonania polityczne i inne. W strategii i opisie projektu sformu³owano okreœlone kryteria, wed³ug których powinien siê odbywaæ nabór przedsiêbiorstw. Ustalono, ¿e brany pod uwagê bêdzie
aspekt terytorialny, kryterium zwi¹zane z zagro-

Koncepcja ewaluacji i doradztwa dla przedsiêbiorstwa w ramach Programu "EQUAL" - "System przeciwdzia³ania powstawaniu
bezrobocia na terenach s³abo zurbanizowanych"; M.Grelik, J.Kowalczyk, A.Cylwik;
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¿eniem upad³oœci¹, kryterium zwi¹zane z liczb¹
zatrudnionych pracowników, kryterium zwi¹zane z wyselekcjonowaniem przedsiêbiorstw z poszczególnych bran¿ oraz kryterium ekonomiczno – finansowe 4 . Przyjêto równie¿ za³o¿enie,
¿e w projekcie bêd¹ uczestniczyæ firmy MSP
maj¹ce mo¿liwoœci rozwoju, w celu uzyskania
efektu synergicznego w ramach partnerstwa krajowego oraz zatrudnienia w tych firmach czêœci pracowników zagro¿onych zwolnieniami
w innych MSP. Na tej podstawie wy³oniono grupê 50 podmiotów, które objêto wsparciem w ramach realizacji etapu pilota¿owego.
Poni¿ej dokonano analizy przedsiêbiorstw, które przyst¹pi³y do programu wed³ug dwóch przyjêtych kryteriów: forma prawna prowadzonej dzia³alnoœci oraz liczba zatrudnionych pracowników.
Tabela 1: Forma prawna prowadzonej dzia³alnoœci

Rys. 1 Forma prawna prowadzonej dzia³alnoœci –
ujêcie procentowe

Analiza powy¿sza wskazuje, ¿e 40% przedsiêbiorstw to spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, 20% to jednoosobowa dzia³alnoœæ gospodarcza, 16% to spó³ki jawne, 10% spó³ki cywilne, 8%
spó³ki akcyjne a 6% spó³dzielnie.
Poni¿ej dokonano analizy przedsiêbiorstw
uczestnicz¹cych w pilota¿u bior¹c pod uwagê liczbê zatrudnionych pracowników na dzieñ 31 grudnia 2005 r., czyli moment wejœcia podmiotów do
programu. Szczegó³owe informacje z podzia³em
na poszczególne województwa zawieraj¹ poni¿sze wykresy.
Tabela 2: Struktura przedsiêbiorstw pod wzglêdem
liczby zatrudnionych

Opracowanie w³asne
* liczba przedsiêbiorstw

Powy¿sza tabela wskazuje na zró¿nicowanie
przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w programie pod
wzglêdem formy prowadzonej dzia³alnoœci, co jest
potwierdzeniem dzia³ania zgodnie z przyjêt¹ strategi¹ doboru firm do projektu. (zachêcenie do
udzia³u w projekcie zró¿nicowanych przedsiêbiorstw pod wzglêdem osobowoœci prawnej). Dane
liczbowe wskazuj¹ na przewagê spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, warta odnotowania jest
równie¿ wiêksza liczba spó³ek cywilnych i jawnych w województwie lubelskim. Informacje o formie prowadzonej dzia³alnoœci potwierdza równie¿
wykres 1.

4

Zród³o: Opracowanie w³asne
* liczba przedsiêbiorstw

Na podstawie strategii i opisu projektu "System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach s³abo zurbanizowanych".
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Rys. 2. Struktura przedsiêbiorstw pod wzglêdem liczby
zatrudnionych pracowników

Rys 3. Struktura przedsiêbiorstw pod wzglêdem liczby
zatrudnionych z podzia³em na województwa

Informacje zawarte na rysunkach wskazuj¹, ¿e
wiêkszoœæ przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w etapie pilota¿u programu „System przeciwdzia³ania
powstawania bezrobocia na terenach s³abo zurbanizowanych” stanowi¹ przedsiêbiorstwa ma³e
zatrudniaj¹ce poni¿ej 50 osób. Jedynie 12% stanowi¹ przedsiêbiorstwa gdzie liczba pracowników
wynosi od 1 do 9 osób. Porównanie województw
lubelskiego i podkarpackiego pod wzglêdem analizy sytuacji kadrowej wypada praktycznie identycznie. W obu województwach najwiêksz¹ iloœæ
stanowi¹ przedsiêbiorstwa w przedziale 10-49 pod
wzglêdem zatrudnionych osób, a najmniejsz¹
przedsiêbiorstwa, w których liczba pracowników
nie przekracza 10 osób.

4. Problemy wystêpuj¹ce
w przedsiêbiorstwach
Praca zespo³u doradczego z beneficjentami
ostatecznymi projektu pozwoli³a na wygenerowanie g³ównych problemów, z którymi spotykaj¹ siê
przedsiêbiorcy uczestnicz¹cy w programie.
Nale¿¹ do nich:
- dzia³anie w bran¿y schy³kowej;
- niestosowanie przez kadrê kierownicz¹ nowoczesnych metod zarz¹dzania;
- brak kadry œredniego szczebla, której dzia³ania mog³yby wesprzeæ wysi³ek zarz¹du w kierowaniu przedsiêbiorstwem.
Wp³yw wspomnianych czynników na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jest zró¿nicowany i charakteryzuje siê ró¿nym natê¿eniem. Najczêœciej przedsiêbiorcy maj¹ do czynienia z sytuacj¹, w której uwidacznia siê bezpoœredni wp³yw
jednego z wymienionych elementów. Nie jest równie¿ regu³¹, ¿e owe czynniki uwidaczniaj¹ siê jednoczeœnie. W niektórych przedsiêbiorstwach wystêpuje sytuacja, ¿e ¿aden z powy¿szych elementów
nie odgrywa istotnej roli w funkcjonowaniu firmy.
Kadra kierownicza stosuje odpowiednie metody
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, w odpowiedni sposób funkcjonuje kadra œredniego szczebla, a bran¿a, w której przedsiêbiorstwo podejmuje dzia³alnoœæ
jest bran¿¹ dochodow¹. Wyartyku³owanie tych elementów ma jednak na celu zwrócenie uwagi na
wagê problemu i mo¿liwoœæ zetkniêcia siê z nimi
obecnie dobrze funkcjonuj¹cych firm.
G³ównym zadaniem jest jednak zwrócenie uwagi na czynniki odgrywaj¹ce rolê przy bezpoœredniej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa tzw. problemy
zasadnicze. Odwo³anie do kwestionariuszy analizy wstêpnej i raportów diagnostycznych pozwala
na nastêpuj¹ce uszeregowanie problemów, z którymi spotykaj¹ siê przedsiêbiorstwa z Lubelszczyzny i Podkarpacia:
4.1.

Problemy wynikaj¹ce z dzia³alnoœci
operacyjnej podmiotu gospodarczego

Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa jest bezpoœrednio
powi¹zana z organizacj¹ sprzeda¿y, zaopatrzenia,
polityk¹ marketingow¹ oraz polityk¹ jakoœci. Analiza kwestionariuszy diagnostycznych wskazuje na
trudnoœci wynikaj¹ce ze z³ego b¹dŸ nieodpowiedniego funkcjonowania tych elementów.
Przedsiêbiorstwa w wiêkszoœci nie dysponuj¹
pisemn¹ wersj¹ planu marketingowego ani nie po-
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siadaj¹ wyraŸnie okreœlonej strategii marketingowej. Niejednokrotnie brakuje odrêbnego planu marketingowego dla sta³ych klientów. Przedsiêbiorcy
nie prowadz¹ badañ opinii klientów o swoim produkcie, a dzia³ania marketingowe ograniczaj¹
ewentualnie do wysy³ania ofert handlowych b¹dŸ
informowania o podejmowanych akcjach promocyjnych. Nie w pe³ni wykorzystywana jest dzia³alnoœæ marketingowa w oparciu o witryny internetowe. Strony internetowe w wielu przypadkach
s¹ nieczytelne dla osób odwiedzaj¹cych i nie sprawiaj¹ korzystnego wra¿enia, informacje na nich
umieszczone czêsto pozostaj¹ nieaktualne. Wielu
przedsiêbiorców nie podejmuje odpowiednich
dzia³añ w tym kierunku, pomimo ¿e Internet pozostaje bardzo tanim i skutecznym narzêdziem
zwiêkszania sprzeda¿y,. Nie w pe³ni wykorzystywana jest dba³oœæ o wizerunek firmy. Nie wykorzystuje siê takich dzia³añ jak analiza metod, skutków wp³ywu na konkurencyjn¹ pozycjê przedsiêbiorstwa.
Problemy przedsiêbiorstw czêsto s¹ spowodowane nie przyk³adaniem nale¿ytego znaczenia do
polityki jakoœci w firmie. Nie w pe³ni wykorzystywane s¹ systemy jakoœci, pracownicy nie przechodz¹ regularnych szkoleñ w zakresie zarz¹dzania jakoœci¹.
4.2. Problemy zwi¹zane z zarz¹dzaniem
Badane przedsiêbiorstwa czêsto spotykaj¹ siê
z trudnoœciami w zakresie polityki zarz¹dzania
i sytuacji kadrowej. Firmy nie posiadaj¹ strategii
dzia³ania, je¿eli ju¿ owa strategia wystêpuje to jedynie w wersji ustnej, a planów dokonuj¹ jedynie
w³aœciciele b¹dŸ bezpoœrednia kadra zarz¹dzaj¹ca. Ca³oœæ informacji dotycz¹cych funkcjonowania podmiotu gospodarczego znana jest w wiêkszoœci przypadków osobom maj¹cym wp³yw na
podejmowanie decyzji. Struktura organizacyjna
nie zawsze jest czytelna, w zwi¹zku z czym mo¿liwe s¹ sytuacje dublowania kompetencji b¹dŸ
unikania odpowiedzialnoœci za podejmowanie niektórych dzia³añ. Nie wszyscy pracownicy otrzymuj¹ zakres obowi¹zków na piœmie. Wielu przedsiêbiorców zwraca³o tak¿e uwagê na brak personelu mog¹cego siê zaj¹æ wprowadzaniem polityki jakoœci. W³aœciciele firm rzadko przeprowadzaj¹
okresowe oceny pracowników, jeœli ju¿ s¹ one
dokonywane to czêsto w oparciu o niesprecyzowane do koñca kryteria. W analizowanych przedsiêbiorstwach brak jest rozwiniêtego systemu kontroli wewnêtrznej, która ogranicza siê jedynie do

kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez kierowników dzia³ów i kontroli w³aœcicielskiej.
Zasadniczym problemem, który uwidoczni³ siê
w ostatnim czasie, a niejednokrotnie powa¿nym
zagro¿eniem dla funkcjonowania przedsiêbiorstwa, s¹ wyjazdy pracowników za granicê, co skutkuje brakiem wykwalifikowanej kadry pracowniczej na lokalnym rynku. Problem dotyka zw³aszcza bran¿y budowlanej. Potencjalnym zagro¿eniem jest równie¿ mo¿liwoœæ odchodzenia pracowników z firmy do konkurencji ze wzglêdu na
zarobki.
Brak dzia³alnoœci szkoleniowej skierowanej do
kadry pracowniczej mo¿e skutkowaæ ograniczeniem pozycji konkurencyjnej firmy. W zwi¹zku
z ograniczonymi mo¿liwoœciami ci¹g³ego inwestowania w oparciu o kapita³ w³asny w³aœcicieli celowym wydaje siê podjêcie dzia³añ w kierunku
rozpoznania mo¿liwoœci i odbycia szkoleñ z zakresu pozyskiwania œrodków ze Ÿróde³ zewnêtrznych, w tym z unijnych funduszy pomocowych.
Brak dba³oœci o kapita³ ludzki powoduje, ¿e firma czêsto nie mo¿e siê pozytywnie rozwijaæ. Nie
podejmowanie czynnoœci usprawniaj¹cych mo¿e
skutkowaæ pojawianiem siê dalszych problemów
z kadr¹ pracownicz¹.
4.3. Problemy zwi¹zane z polityk¹ finansow¹
Wiêkszoœæ przedsiêbiorstw poddanych analizie
w etapie pilota¿u charakteryzuje siê stabiln¹ sytuacj¹ finansow¹ i nie jest bezpoœrednio zagro¿one
ich funkcjonowanie ze strony czynników finansowych. Przedsiêbiorcy najbardziej obawiaj¹ siê
wzrostu, i tak w wielu przypadkach silnej, konkurencji rynkowej oraz z³ej koniunktury gospodarczej.
Do ewentualnego wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiêbiorstw mog³yby siê tak¿e przyczyniæ
wzrost cen produktów oraz wzrost p³ac. W niektórych przypadkach pewnym niebezpieczeñstwem
dla stabilnoœci finansowej jest ryzyko walutowe.
Ewentualne zabezpieczenie dzia³alnoœci jest czynione poprzez tworzenie projekcji finansowych i wykorzystywanie opcji walutowych (w przypadkach
gdy wystêpuje ryzyko walutowe). Problemem wiêkszoœci przedsiêbiorstw, aczkolwiek nie wp³ywaj¹cym bezpoœrednio na funkcjonowanie firmy, s¹ trudnoœci z odzyskaniem nale¿noœci.
4.4. Problemy prawne
Istotnym zagadnieniem prawnym, z którym wi¹¿e siê dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw z Lubelszczy-
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zny i Podkarpacia jest koniecznoœæ dostosowania
dzia³añ w zakresie ochrony œrodowiska do wymogów unijnych. W wielu przypadkach stanowi to
obci¹¿enie i wymóg podjêcia dzia³añ modernizacyjnych. Przedsiêbiorcy od d³u¿szego czasu mieli
jednak œwiadomoœæ ewentualnych dzia³añ inwestycyjnych i przygotowanie do nich odpowiednio
roz³o¿yli w czasie. Dzia³alnoœæ zespo³u doradczego wskazuje równie¿ na jednostkowe przypadki,
w których zagadnienia prawne odgrywa³y b¹dŸ
w dalszym ci¹gu odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê i od
których zale¿y dalsze, prawid³owe funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Najistotniejszymi,
wystêpuj¹cymi problemami by³y sytuacje zwi¹zane
ze zmianami organizacyjno – prawnymi oraz sytuacje dotycz¹ce uregulowania spraw zwi¹zanych
z maj¹tkiem trwa³ym.

5. Propozycje poprawy funkcjonowania
przedsiêbiorstw
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami program
usprawniania funkcjonowania przedsiêbiorstwa
powinien dotyczyæ zmian sposobów jego dzia³ania, struktury kapita³owej i organizacji wewnêtrznej. Ka¿dy program naprawczy powinien byæ równie¿ zbudowany w oparciu o jednolit¹ strukturê
i zawieraæ takie elementy jak: opracowany na podstawie raportu z analizy wstêpnej ogólny opis
przedsiêbiorstwa, wyniki analizy SWOT w czêœci
dotycz¹cej mocnych i s³abych stron oraz szans i zagro¿eñ w funkcjonowaniu firmy, program autorskich dzia³añ doradcy w obszarach wymagaj¹cych
usprawnieñ. W oparciu o powy¿szy schemat zespó³ doradczy opracowa³ zarysy programu rozwoju/
restrukturyzacji dla 50 przedsiêbiorstw badanych
w okresie pilota¿u.
Etap pilota¿u s³u¿¹cy testowaniu i weryfikacji
narzêdzi pozwala na sformu³owanie zasadniczych
wniosków i pokazanie najczêœciej sugerowanych
dróg pomocy przedsiêbiorstwom. Realizacja planu poprawy funkcjonowania firmy czyniona by³a
g³ównie poprzez dzia³ania wskazane poni¿ej.

5.1. Dzia³alnoœæ szkoleniowa
Dzia³alnoœæ szkoleniowa polega³a na przeszkoleniu pracowników i zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwami zgodnie z przyjêtymi prognozami szkoleñ,
wynikaj¹cymi z oceny potrzeb szkoleniowych.
Za³o¿enia organizacyjne i proces organizacji szkoleñ nale¿y do Biur Wsparcia Pracowników, dzia³aj¹cych odpowiednio w Zamoœciu i Rzeszowie.
Zadaniem zespo³u doradczego w fazie wstêpnej
by³o dokonanie badania stanowi¹cego rozpoznanie potrzeb szkoleniowych. Umo¿liwi³o to sformu³owanie mapy szkoleñ uwzglêdniaj¹cej zapotrzebowanie przedsiêbiorców. W trakcie trwania etapu pilota¿u poszczególni doradcy sk³adali na bie¿¹co do Biura Projektów w Rzeszowie raporty potrzeb szkoleniowych. Na ich podstawie okreœlono
mapê logistyczn¹ szkoleñ pilota¿owych, której
aktualizacja odbywa³a siê w trybie ci¹g³ym na
podstawie danych przekazywanych przez sztab
doradców. Dzia³alnoœæ doradcza w procesie szkoleniowym polega³a równie¿ na sformu³owaniu dokumentu pod nazw¹ analiza wstêpna potrzeb szkoleniowych. Badania i analizy prowadzone przez
zespó³ doradczy wskaza³y, ¿e pomoc szkoleniowa dla przedsiêbiorstw powinna byæ ukierunkowana na szkolenia specjalistyczne (zwi¹zane
z bran¿¹, w której dzia³a firma) oraz na szkolenia
dotycz¹ce obs³ugi klienta i zarz¹dzania. Dane
okreœlaj¹ce zapotrzebowanie by³y bardzo podobne w obu województwach. Pomocy w powy¿szej
tematyce oczekiwa³o oko³o 50% badanych przedsiêbiorstw z Lubelszczyzny i Podkarpacia.
5.2. Pomoc w zakresie obs³ugi prawnej
Pomoc w zakresie obs³ugi prawnej nie mia³a
charakteru powszechnego i dotyczy³a jedynie niektórych badanych przedsiêbiorstw. W przypadku
gdy potrzeba udzielenia porady prawnej wystêpowa³a, mia³a najczêœciej charakter istotny, rzutuj¹cy na codzienne funkcjonowanie przedsiêbiorstwa. Najczêœciej dotyczy³a spraw zwi¹zanych
z uregulowaniem sytuacji maj¹tku trwa³ego, zmian
prawno – organizacyjnych w strukturze przedsiêbiorstwa oraz spraw zwi¹zanych z postêpowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegó³owe informacje o zagro¿eniach prawnych i pomocy w zakresie obs³ugi prawnej zosta³y zawarte
w oddzielnych opracowaniach.
5.3. Pomoc informatyczna
Dzia³anie w tym zakresie skupia³y siê na analizie obecnych rozwi¹zañ informatycznych i zale-
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ceñ dzia³añ usprawniaj¹cych w zakresie systemów
informatycznych. Szczegó³owe informacje odnoœnie charakteru i sposobu pomocy informatycznej
zosta³y zawarte w oddzielnych opracowaniach.
5.4. Pomoc w sposobach pozyskania kapita³u
Pomoc w tym zakresie obejmowa³a udzielenie
informacji na temat mo¿liwoœci wsparcia dzia³alnoœci przedsiêbiorstw w postaci dofinansowania
zewnêtrznego w ramach funduszy strukturalnych
2007-2013. Przedsiêbiorcy otrzymywali ogólne
informacje na temat istoty funduszy strukturalnych
oraz szczegó³owe dane na temat poszczególnych
programów operacyjnych, w tym zw³aszcza regionalnych programów operacyjnych województwa
lubelskiego i podkarpackiego, programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, programu operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, programu operacyjnego Kapita³ Ludzki oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
5.5. Pomoc zwi¹zana z dzia³alnoœci¹
operacyjn¹ przedsiêbiorstwa
Porady doradcze w tej dziedzinie dotyczy³y
usprawnienia funkcjonowania firm i ukierunkowane by³y na osi¹gniêcie okreœlonych rezultatów takich jak wzrost przychodów ze sprzeda¿y i zdobycie nowych rynków. Dobór odpowiednich dzia³añ usprawniaj¹cych zale¿y od sytuacji wewnêtrznej firmy i warunków rynkowych otoczenia, w którym dzia³a. Typowe procesy usprawniaj¹ce zwi¹zane by³y z udzielaniem informacji o dzia³alnoœci
marketingowej przedsiêbiorstwa, organizacj¹
sprzeda¿y i zaopatrzenia, zmianami w systemie
funkcjonowania dotycz¹cymi rachunkowoœci zarz¹dczej. Doradcy czêsto udzielali informacji na
temat zmniejszenia kosztów produkcji przez zaprzestanie nisko op³acalnej produkcji, sposobów
udoskonalania wytwarzanych produktów b¹dŸ eliminacji produktów nie maj¹cych szans na udoskonalenie, poprawy jakoœci wytwarzanych produktów, zmian systemu i organizacji sprzeda¿y wyrobów. Usprawnienia obejmowa³y równie¿ zagadnienia zwi¹zane z opracowaniem strategii marketingowej przedsiêbiorstwa, zmian w systemie wynagrodzeñ oraz zarz¹dzania kadrami i zmian powi¹zanych z zarz¹dzaniem nale¿noœciami i windykacj¹ nale¿noœci.
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