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BERNARD F. KUBIAK
1

STRATEGIA WZROSTU WA NIZACJI SIECIOWEJ

Streszczenie

o-

zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych (TI), w tym systemów klasy 

, sektorów gospo-
darki, przy udziale zintegrowanego zastosowania nowoczesnych 
TI. Prze a-

organizacje sieciowe, business intelligence, zintegrowane systemy 
, nowoczesne technologie informacyjne.

Wprowadzenie

o-
wych, uzyskiwanych w proce-
sach realnych i procesach informacyjnych wymaga systematycznego ich prze-

k-
cji sieciowych i podejmowanie projektów, 
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dem stopy zwrotu 

o-
poziomu wyników uzyskiwanych 

u-
a-

riuszy i klientów, o-
re

i nowoczesnych technologii informacyjnych. Pro-
one w dalszych frag-

mentach niniejszego opracowania. 

1.

e-
owo-

- y-

zatem pomocna w podejmowaniu decyzji strategicznych.

, jak:
1)

,
2)

,
3) (Dobija 1997; 

Herman i in. 1999; Szabelski i in. 2000).

e-
a-

nizacji i wyboru najskuteczniejszych metod jej for o-

1) wzrostu przychodów,
2) ,
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3) ,
4) ,
5) ,
6) ,
7) .

algorytmu obliczania do-
a-

zcze stosowany w Polsce (Dobi-
ja

„wart a-
riuszy i organizacji”

takie czynniki, anso-
e-

i-
zacji.

Z punktu widzen

e-

i kosztów 
n-

cyjnych.

2. sieciowej

je
n-
a-

yjnych, inwestycyjnych i finansowych) przy zastosowaniu 
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a-
e-

e-

1) a-

i wymiany; stosowanie zgromadzonej wiedzy wypiera doskonalenie me-
tod rozwijania wiedzy),

2) globalizacja gospodarki, produkcji, wymiany i sieci informacyjnych,
3) r-

sów walutowych, kredytów,
4) n-

westycji zagranicznych),
5)

,
6) ,
7) ,
8) ,
9) ,
10) – sieciowa

kooperacja (Herman i in. 1999; Wielki 2012).
Obok odgrywa prawi-

akcjonariuszy. Szczególnie przydatna w tej ocenie okaz

y
dochód dla akcjonariuszy.

a-
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rganizacji sieciowej

Wynik

1)
okresie,

2) o-
,

3) tworzenie centrów kosztów i zysku w przekroju strategicznych jednostek 
biznesu,

4) t
,

5) e-
i-

media (Kubiak i in. 1999; Szabelski i in. 2000; Dobija 1997; Dudka i in.
2011).

Wprowadzaniu sy
przeprowadzanie re a-

o-

i procesów, a-
a-

,
o-
z-

stanu za j-

a-
y start do nowego miejsca pracy).

1) ,
2) – rynek – handlowcy –

dystrybucja – produkcja – zasoby orga
funkcjami,

3) y-
nacji,
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4) przeprowadzania perspektywicznych (5-10 lat) analiz finansowych orga-
,

5) zapewniania 

sieciowej
zastosowania nowoczesnych i 

, jak: kom-
– TQM), odchudzanie 

(Lean Management), outsourcing – zleca-
(Auksztol 2008),

b z-
nych, tec
zmiana sposobu wykonywania pracy) oraz przedefiniowywanie strategii organizacji 
zorientowane na reengineering.

: (CAM)
Computer Aided Manufacturing, (CAD) Computer Aided Design, (CIM) Computer 

s-
tems, (ERP 1 i 2) Enterprise Resource Planning – SAP Solutions, ComArch, 
Movex, IFS i in. Systemy kla j-
szych (SIZ, MRP i in.), l-

n-
acji sieciowej szczególnie 

o-

niu ich 

, jak finanse, klienci, procesy 

strategii,
i-

motywacji.
ulep-

organizacji sieciowej, a w konsekwencji sposobem 
j pozycji na rynku. Przetrwanie 

w warunkach zmiennego rynku zmusza organizacje do tworzenia i rozwoju syste-



Bernard F. Kubiak 77

mów wspomagania decyzji. Realizacja tego postulatu wymaga precyzyjnego okre-
, a-

ga to spójnego zastosowania me o-

a-
mi sytuacji na rynku.

Implementowanie nowych procesów w organizacji lub reorganizacja starych 
jest skutecznie wspomagana przez narz in. przez 

nes Modeller SAP Solutions) 
procesy standardo-

e-
pecyficz-

ne wymagania. Stosowanie tej metody podczas restrukturyzacji i reengineeringu 
o-

e-

organizacji.
Kobis 2011) e-

lu – nie tylko polskich –

organizacyjnych (Ziemba i in. 2015; 2011; Perechuda 2007).
w-
o-
e-

go reagowania na

, i antycypuj a-
nia. W rezultacie krajowe SIZ cechuje n

a-

Podsystemy dziedzinowe, jako nie k-
e-
o-

aniu wspólnej bazy danych (jedno-
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SI do 
klasy ERP 1 i 2. Sys-

t-
, a nie 

zadaniowa, inte
- n-

controllingu

e finansami organizacji 

e-
stycyjnych.

5. Sieciowy model organizacji rynkowej

Do czasu wprowadzenia otwartych sieci informatycznych relacje gospodarcze 

,

y-
lepsze relacje z dostawcami (m.in. w celu wynegocjowania najko-

i p
z-

faktury, kwity magazynowe, karty pracy, schematy i rysunki, wydruki komputero-
i-

zna wymiana informacji nie 

w charakterze funkcjonowania poszczególnych organizacji i pracy ich personelu 
( telework), 
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w dowolnym miejscu i czasie, nierzadko poza miejscem zatrudnienia (w domu, 
wykonywano „zaw-

Wprowadzenie nowoczesnych technologii informacji, infomediów, Internetu 
j-

value network)

e-
ubezpieczyciele i in.) i klientami 

e-

radykalna zmiana sposobów wykonywania pracy wskutek utworzenia organizacji 
– task-focused teams (Kubiak 1999; 

Drucker 1988; Tapscott 1998

h-
czasowych stereotypów sposobów jej wykonywania i przedstawiania (wizerunku), 

a-
cja) i – –

eci tworzenia 
a-

2

.

o-
ntów i dostaw-

,

a-
cyjne od zes -

2 w-
nie energ i-

o-
cuj

sieci 
elektronicznej (Tapscott 1998; Kobis 2011).
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- a-
-

i-
ków- Perechuda 2007; Tapscott 1998). Tym samym 

m i przedsi
biorstw) i upowszechnianie funkcjonowania w otoczeniu sieciowym.

a-

owadzaniu tych nowych, krytycznych czynników sukcesu 

w perspektywie 5–10 lat. Chodzi zatem nie tyl e-
a-

wowych procesów organizacj engineering,

ym 
– jakie nowe alianse organizacja musi 

–
Hamel i Prahalad 1999).

6. Restruktur

o-
sobu wykonywania jej pracy i jest spowodowana tempem zmian w otoczeniu dane-

i informacyjnych.
W praktyce restrukturyzacja pomniejsz k-

o-
delowanie procesów podstawowych i pomocniczych oraz racjonalizac

,
e-
a-
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dzi do jej wyszczuplenia, co nie oznacza – poprawy kondycji, pozycji konkurencyj-
Müller 1997). Przeciwnicy restruktu-

o-

reengi-
rynku 

wskutek braku a przy zachowawczym 
k-
a-

z tej kryzysowej sytuacji jest co najmniej dokonanie reengineeringu.
Koncepcja re

Hammer i Champy 1996; Hammer 1999; Kubiak i Korowicki 1999; Man-
ganelli i Klein 1998; Michalski i in. 2001).

Re a-
e-

runków i sposobów wykorzystywania zasobów intelektualnych i zasobów informa-
cyjnych organizacji. Przeprojektowanie procesów (reengineering) i przebiegu pracy 
(workflow r-

engineeringu jako podstawy realizacji strategii organizacji, 
oraz analizy 

a-
enia infrastruktury programu reengineeringu 

procesów.
tfela zle-

organizacja
i szybsza (Manganelli i Klein 1998; Peppard i Rowland 1997; Steinbeck 1998). 

o-
produkcyjnych, 

klientów, zasad awansowania kadry kierowniczej, czynników krytycznych sukcesu 
i innych.
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7.
organizacji sieciowej

ie tylko reengineeringu ich 
reengineeringu sektora, czyli przedefiniowania organizacji i 

ich strategii, Clarke 1997; Hamel i Prahalad 1999). 

który wyprzedza o 5–

jne wyzwa-

przy zachowa-
niu dotych

reengineerin-
gu procesów, uznawanego

Najtrudnie
jest potrzebne do

e-
nia krajów wysoko roz
tu o tworzenie rynków i sektorów jutra poprzez kreowanie nowych form przewagi 

sposobów 
realizacji procesów.

u-
dotychczasowych 

lub przedefiniowanie starej.

programu transformacji wymaga wizji przebiegu transformacji realizowanego sek-
Gruchman 1999):

1) -10 latach?
2) o-

3)

4)



Bernard F. Kubiak 83

a-
o-
e-
a-

nizacjach siec o-
ym

– e-
rami 
i klientami). Nieuchronne staje s

(
organizacji. Ponadto e-

a-

jektowania pro-

Ku-
biak i Sieradz 2013, 2015

reengineer-
ingu i przedefiniowania strategii organizacji sieciowej i jej funkcjonowania.

e-
a-

brak takiego porozu-
mienia –

a-
r-
o-

y-
a-

o sektora dopiero wówczas, gdy re-
strukturyzacja i reeng Hamel i Prahalad
1999; Kubiak i Korowicki 1997, 1998; Perechuda 2007

y-

nieefektywnych, czyli reeng e-
,
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a o w stanie 
reengineeringu sektora, w którym funkcjonuje. Znawcy tych problemów 

reeng
sprzyja tylko doganianiu, o-

e j-

(Drucker 1988; Dziuba 1998).
n-

sekwencji przewagi konkurencyjnej jej jutra, zdomi-
c-

ciowej. Organizacja sieciowa nie jest w stanie 
reengineeringu (doga-

metod, produktów i procesów konkurentów), konieczne a-

rudny do 

(1999
1)

,
2) nieustannego wzbog ,
3) i-

,
4) do

a-

y-

i-
anowanie 

o-
,

y-
y-
o-
i-
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o-

(Hamel i Prahalad 1999; Hesselbein, Goldsmith i Beckhard 1998; Kasprzak 2000; 
Perechuda 2007).

8.
organizacji sieciowej

biznesu jest zdeterminowane d-
powiednim przystosowaniem zasobu informacyjnego, a szerzej wiedzy do potrzeb 
decyzyjnych organizacji sieciowej

(Hamel i Prahalad 1999).
wymaga kom-

pleksowej, skonsolidowanej, a nie fragmentarycznej wiedzy o jej kluczowych pro-

Wiedza – sieciowej (zasoby rze-
czowe, finansowe i intelektualne) –

zasobami. Uznanymi i coraz powszechniej stosowanymi systemami 
sieciowej Business

Intelligence Systems Objects (Hammer 
1999; Nycz 2011)
„sys ”, w skrócie SZW.

a-
nizacji sieciowej – ganizacji
sieciowej e-

zji, ofert i wzorów negocjacji (Grajewski 2012; Gruchman 1999;
Hamel i Prahalad 1999)

, kierowaniu dz
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u-
acji n Michalik 2011)3.

odpow
ó-

sieciowej 
oraz zadowolenie i zasobno

w-
sieciowej i z jej otoczeniem poprzez 

zastosowanie Internetu (dla e-biznesu), intranetu i extranetu (Hammer 1999). Kon-

sieciowej w celu skutecznego od-
szenia warto-

sieciowej.
konsolidacja danych elementarnych z eksploatowanych w danej organizacji siecio-
wej systemów transakcyjnych, odpowiednie ich przetwarzanie i poddanie dalszemu 
opracowaniu poprzez utworzenie hurtowni danych i hurtowni dokumentów, zasto-

data mining) oraz wielo-
wymiarowej i ich analizy (Lasek 2007).

9. Innowacyjne zastosowania TI

o-
wiednich aplikacji TI z gruntownymi zmianami w procesach biznesowych (reengi-

i-
awionych na po-

y-
– e-

–
a-

stosowania w odpowiednim czasie i miejs

zintegrowanych 

3 Zbiór faktów, warunki
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o-

o-
e-

nia jej 
(Kubiak 2014).

l-
z-

woju organizacji sieciowej i jej strategii TI (Kubiak i Korowicki 2001; Kubiak 2014; 
2011, s. 358– u-

a-
d-

nych w konkurencyjnym realizowaniu biznesu,
n-

,
czególnych podsystemach SI.

i-
r-

o-
a-

cownicy organizacji sieciowej. Zapewni to likwidowanie luki kulturowej, jaka ist-
i-

o-
wi jednak wypróbowany sposób ewolucyjnej z

a-
nizacji sieciowej.

Podsumowanie

sieciowej odgrywa zasadni-

sieciowej. Istota two-
s-

nie tych, nierzadko sprzecznych, 
a-

sieciowej w sferze operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Wpro-
zebieg 
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restrukturyzacji, reeng e-
runek procesów prywatyzacji.

y-
–10 lat plany strategiczne. 

a-
cji sieciowej i sektora oraz tworzenie proaktywnego programu transformacji wyma-

o-

globalne sieciowej, jej 
o-

sieciowej wymaga nie tylko wie-
a-
o-

nym, reeng u-
ci organizacji sieciowej i danego 

sektora gospodarki.
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STRATEGY OF INCREASING MARKET VALUE 
OF THE NETWORK ORGANIZATION

Summary

The article discusses the advisability, methods and benefits of icreasing the market 
value of the network organization. It also presents formulas organizations relevant to the 
operation of the network model and the creation and management of its value by using 
modern information technology (IT) systems, including Business Intelligence Systems. 
Made aware of the urgent need to move away from the restructuring and re-engineering 
to formulate the organizations’ strategy of the whole sector, even country, involving the 
integrated use of modern IT. We present a new paradigm of the growth strategy of the 
organization and conditions of its implementation through integrated management sys-
tems, information technology. 
Keywords: value based management, network organization, business intelligence, inte-
grated management systems, modern information technology.
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