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Janusz ZÈbek*
W artykule zostaïy przedstawione róĝne formy doradztwa organizacyjnego. Niektóre zb nich dostarczajÈ
wiedzÚ ib umiejÚtnoĂci, inne sÈ równieĝ ěródïem technologii, produktów ib kapitaïów. Okazuje siÚ, ĝe
wb okreĂlonych warunkach poszczególne formy doradztwa organizacyjnego powodujÈ uzaleĝnienie od
organizacji doradczych. W niektórych sytuacjach organizacja korzystajÈca zbdoradztwa traci samodzielnoĂÊ,
ab niekiedy nawet toĝsamoĂÊ. Ponadto wb ramach prowadzonych rozwaĝañ wb artykule przedstawiono
model ewolucji organizacji motoryzacyjnych wbostatnim dwudziestoleciu wbPolsce. Okazuje siÚ, ĝe gwarancjÚ prawidïowego skorzystania zb usïug organizacji doradczych stanowiÈ m.in. wysoko kwalifikowany
personel Ăredniego ib niĝszego szczebla, prawidïowy nadzór nad infrastrukturÈ technicznÈ oraz zdolnoĂÊ
kierownictwa do przewidywania zmian zachodzÈcych wb otoczeniu biznesu.
Sïowa kluczowe: jakoĂÊ, audyt, doradztwo organizacyjne.

Organizational consulting in the development of automotive
companies
Submitted: 12.04.13 | Accepted: 10.09.13
In the paper various forms of organizational consulting are presented. Some of them introduce valuable
knowledge and skills to organizations. Others are also the source of technology, products and capital.
Sometimes, the organizations become dependent on the consulting agencies. In some cases, companies
that benefit from consulting services are no longer separate or lose their identity. In addition, the development of automotive companies are presented in the article. Consulting services are conducted right
if, among others, the staff is well-qualified, technical infrastructure is monitored and the management
of the company is able to predict the changes in business surroundings.
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Janusz ZÈbek

1. Wprowadzenie
Ostatnie ÊwierÊ wieku to silny rozwój motoryzacji. PrzyjmujÈc, iĝ jednÈ
zbmiar rozwoju motoryzacji jest liczba samochodów osobowych przypadajÈca
na 1 tys. mieszkañców, okazuje siÚ, ĝe wb latach 2004–2009 ów wskaěnik
wb Polsce zmieniaï siÚ zb 313,7 szt. wb 2004 r. do 432,2 szt. wb 2009 r., co
oznacza wzrost ob okoïo 38%1.
Wspomniany przyrost na rynku liczby samochodów zarówno nowych, jak
ibuĝywanych to efekt dziaïalnoĂci wielu organizacji. Organizacje te to firmy
handlowo-usïugowe prowadzÈce sprzedaĝ samochodów, obsïugÚ serwisowÈ,
sprzedaĝ czÚĂci zamiennych ib akcesoriów. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe ten wzrost
liczby uĝytkowanych wbkraju samochodów to jednoczesny wzrost wpïywów do
budĝetu pañstwa, rosnÈcy element skïadowy Produktu Krajowego Brutto. To
oznacza, ĝe dziaïalnoĂÊ organizacji umoĝliwiajÈcych klientom realizacjÚ ich
„motoryzacyjnych wymagañ” to istotna dla krajowej gospodarki dziedzina.
Wymagania motoryzacyjne klientów sÈ bardzo zmienne, bo wynikajÈ
zb pojawiajÈcych siÚ trendów konstrukcyjnych oraz nowoĂci technicznych
ib technologicznych. To powoduje, ĝe organizacje motoryzacyjne zmuszone
sÈ podejmowaÊ dziaïania wyprzedzajÈce wystÚpowanie okreĂlonych sytuacji
gospodarczych ibpolitycznych. Czynnikiem umoĝliwiajÈcym swoistÈ „aktualizacjÚ wiedzy ib sytuacji gospodarczej” jest doradztwo organizacyjne.
Celem gïównym artykuïu jest omówienie okolicznoĂci ib skutków stosowania wybranych form doradztwa organizacyjnego wbbranĝy motoryzacyjnej.
Konsekwencje stosowanych przedsiÚwziÚÊ doradczych zostaïy omówione na
tle zidentyfikowanego ibwyodrÚbnionego przez autora, na podstawie obserwacji rynku motoryzacyjnego, modelu ewolucji organizacji motoryzacyjnych
wbPolsce wbostatnim dwudziestoleciu. W ramach pomocniczego celu pracy
ukazano newralgiczne czynniki poszczególnych form doradztwa wpïywajÈce
na relacje pomiÚdzy firmÈ uznawanÈ wbdanym ukïadzie wspóïpracy za firmÚ
doradczÈ abprzedsiÚbiorstwem. Dodatkowo wbartykule zostaïy przedstawione
czynniki stanowiÈce zagroĝenie dla efektów poszczególnych form doradztwa
organizacyjnego ib omówiono warunki umoĝliwiajÈce organizacji uzyskanie
optymalnego efektu nabytej usïugi doradczej.
Niniejsza przeglÈdowo-badawcza praca powstaïa na podstawie wieloletniej obserwacji funkcjonowania rynku motoryzacyjnego wb Polsce oraz
konkretnej sieci ib organizacji dealerskiej. Fakt uczestnictwa przez autora
pracy wb wielu procesach zachodzÈcych wb branĝy motoryzacyjnej wb Polsce
pozwoliï na retrospekcyjnÈ analizÚ tego fragmentu gospodarki wb Ăwietle
praktycznych czynników. ProwadzÈc rozwaĝania, autor staraï siÚ równieĝ
dokonaÊ interpretacji dostÚpnych wb literaturze poglÈdów, przekïadajÈc je
na warunki panujÈce wb branĝy motoryzacyjnej.
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2. Istota doradztwa organizacyjnego ab przykïadowy model
zmian wb branĝy motoryzacyjnej
ZmieniajÈce siÚ warunki funkcjonowania organizacji motoryzacyjnych,
których istotnym czynnikiem sÈ nowe marki ibproducenci oraz coraz wyĝsze
wymagania klientów wb zakresie jakoĂci wyrobów, powodujÈ, ĝe motoryzacyjne organizacje usïugowe, podobnie jak organizacje przemysïowe, ciÈgle
muszÈ odpowiadaÊ na zmieniajÈcy siÚ model zewnÚtrznej konkurencji, regulacji ib popytu (Chrostowski ib Kostera, 2011).
Te zmieniajÈce siÚ zewnÚtrzne warunki funkcjonowania organizacji
oddziaïujÈ jednoczeĂnie na pracowników, powodujÈc u nich rozwijanie
aspiracji zawodowych, kreatywnoĂÊ oraz wewnÚtrznÈ potrzebÚ doskonalenia
swoich umiejÚtnoĂci (Senge, 2006). To oznacza, zgodnie zb opiniÈ Bratnickiego (1998), ĝe nieodzownym elementem kaĝdego przeobraĝenia organizacji wb kontekĂcie rozwijania u pracowników kreatywnoĂci jest staïe uczenie
siÚ pracowników oraz uczenie uczenia siÚ. Na rysunku 1 przedstawiono
przykïadowy schemat ewolucji organizacji motoryzacyjnych zbzaznaczeniem
doradztwa organizacyjnego jako czynnika obecnego wbrozwoju kaĝdej organizacji. Warto podkreĂliÊ, ĝe przedstawione zmiany funkcjonowania organizacji
motoryzacyjnych zachodzÈ wbsposób typowy dla zjawisk kulturowych (Hatch,
1993), dziÚki czemu czïonkowie kadry zarzÈdzajÈcej na bieĝÈco korygujÈ
procesy ewolucyjne stosownie do zidentyfikowanych potrzeb.
Przedstawiony na rysunku 1 schemat ewolucji jest uproszczony. Zilustrowany przez autora trend jest wynikiem wymagañ rynku ibrosnÈcej konkurencji. W praktyce funkcjonowania organizacji motoryzacyjnych poszczególne elementy doradztwa organizacyjnego ib dziaïañ naprawczych mogÈ
wystÚpowaÊ wb róĝnej kolejnoĂci. Zastosowana przez autora chronologia,
jakkolwiek umowna, wynika zb tego, ĝe kolejne etapy ewolucji wymagajÈ
coraz bardziej skomplikowanych dziaïañ organizacyjno-prawnych oraz coraz
wyĝszych kompetencji kadry zarzÈdzajÈcej ib personelu zarzÈdzanego.
Z kolei wbtabeli 1 dokonano charakterystyki poszczególnych form doradztwa organizacyjnego zbuwzglÚdnieniem wspomnianego modelu ewolucji organizacji motoryzacyjnych. NajprostszÈ formÈ doradztwa organizacyjnego jest
doradztwo wbzakresie zarzÈdzania jakoĂciÈ. W opinii Karaszewskiego (2005)
osiÈgniÚcia wbzakresie jakoĂci uznawane sÈ za jednÈ zbmiar poziomu cywilizacji materialnej krajów. Peïny efekt doradztwa organizacyjnego wbzakresie
poprawy jakoĂci funkcjonowania organizacji (determinowanej jakoĂciÈ oferowanych wyrobów) umoĝliwia Ăwiadome wdroĝenie systemu zarzÈdzania
jakoĂciÈ zgodnego normÈ ISO 9001:2008 (Kowalczyk, 2005). Z przedstawionych wb tabeli 1 danych wynika, ĝe wiele czynnoĂci doradczych zwiÈzanych zbwdraĝaniem ibutrzymywaniem certyfikowanego systemu zarzÈdzania
jakoĂciÈ zgodnego zbnorma ISO 9001:2008 wykonywanych jest przez organy
wyodrÚbnione wbdanej organizacji. W powszednim funkcjonowaniu organizacji zwykle sÈ to: monitorowanie procesów, kontrola koñcowa wyrobów oraz
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Doradztwo (ISO 9001,
doradztwo ﬁnansowe)

audyty wewnÚtrzne. WiÚkszoĂÊ jednak czynnoĂci determinujÈcych utrzymanie
certyfikowanego systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ, wb tym szczególnie niektóre
czynnoĂci wdroĝeniowe, abprzede wszystkim audyty certyfikujÈce oraz audyty
kontrolne, realizowane sÈ przez organizacje zewnÚtrzne.

Przedsiębiorstwo
w najprostszej formie
organizacyjnej i prawnej,
mała liczba dostawców,
wąski asortyment
oferowanych wyrobów
(sklep, zakład mechaniki
pojazdowej) – osoba
ﬁzyczna

Przedsiębiorstwo
w wyższej formie
organizacyjnej i prawnej,
liczna grupa dostawców,
szeroki asortyment
oferowanych wyrobów
(sklep, zakład mechaniki)
– osoba ﬁzyczna lub
spółka prawa handlowego

Przedsiębiorstwo
należące do sieci
dealerskiej w wyższej
formie organizacyjnej
i prawnej, liczni dostawcy,
szeroki asortyment,
wyrobów (autoryzowany
punkt) – osoba ﬁzyczna
lub spółka prawa handl.

Zaangażowanie kapitału

Skonsolidowane
przedsiębiorstwo należące
do sieci dealerskiej
w wyższej formie
organizacyjnej i prawnej,
liczni dostawcy i wyroby
(autoryzowany punkt)
osoba ﬁzyczna lub spółka
prawa handlowego

Zaangażowanie wiedzy,
technologii

Doradztwo (ISO 9001,
doradztwo ﬁnansowe)

Doradztwo (ISO 9001,
doradztwo ﬁnansowe)

Doradztwo (ISO 9001,
doradztwo ﬁnansowe)

Doradztwo organizacyjne

Doradztwo organizacyjne mix

Rys. 1. Idea przykïadowego modelu ewolucji organizacji motoryzacyjnych zbzaznaczeniem
wybranych form doradztwa organizacyjnego. ½ródïo: opracowanie wïasne.

W opinii Zimona (2012) system zarzÈdzania jakoĂciÈ zgodny zbnormÈ ISO
9001 odznacza siÚ uniwersalnoĂciÈ, przez co naleĝy do najczÚĂciej stosowanych
standardów zarzÈdzania jakoĂciÈ na Ăwiecie. Ze wzglÚdu wïaĂnie na wspomnianÈ uniwersalnoĂÊ moĝe byÊ on stosowany wb dowolnych organizacjach
niezaleĝnie od ich formy prawnej. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe doradztwo wbzakresie jakoĂci symbolizowanej certyfikacjÈ ISO 9001:2008 oznacza jednoczeĂnie
bezpieczeñstwo strategii jakoĂci wszystkich dziaïañ zwiÈzanych zb wyrobem.
Strategii prowadzÈcej do peïnego zadowolenia klientów (Skrzypek 2000).
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Wybrane
cechy
identyfikujÈce
Gïówny przedmiot
doradztwa

System zarzÈdzania
jakoĂciÈ
(utrzymywanie
certyfikowanego systemu
zarzÈdzania jakoĂciÈ
zgodnego zb normÈ ISO
9001:2008)

Doradztwo dotyczÈce funkcjonowania
poszczególnych elementów struktury
organizacji

Audyt wewnÚtrzny
(czynnoĂci weryfikacyjne
zrealizowane wb ramach
wybranych elementów audytu
wewnÚtrznego)

Doradztwo dotyczÈce
funkcjonowania poszczególnych obszarów organizacji zb punktu widzenia
wyników finansowych
ib stosowania przyjÚtych
procedur rachunkowych

Autoryzacja dziaïalnoĂci
(zawarcie umowy dealerskiej
ib przystÈpienie organizacji do sieci
dealerskiej)

Doradztwo dotyczÈce poszczególnych elementów struktury organizacji zwiÈzanych zb dystrybucjÈ
okreĂlonych produktów
Doradztwo know-how poïÈczone
zb doprecyzowaniem wymagañ
normy ISO 9001:2008 wymaganiami standardów marki

Konsolidacja
podmiotów

Doradztwo dotyczÈce funkcjonowania
poszczególnych elementów organizacji
wystÚpujÈce wraz
zb przenikaniem produktów, technologii, wiedzy
know-how wraz zb elementami struktury oraz
zasobów

Konwertowanie stosowanych procedur rachunkowych do wymagañ
standardów marki
Rodzaj organizacji reali- WewnÚtrzne/zewnÚtrzne
zujÈcych poszczególne
elementy doradztwa
ib dziaïañ naprawczych
wb stosunku do organizacji
pierwotnej

ZewnÚtrzne

ZewnÚtrzne

ZewnÚtrzne/wewnÚtrzne

Forma prawna organizacji Dowolna
korzystajÈcej zb danego
rodzaju doradztwa organizacyjnego

Dowolna

Dowolna lub speïniajÈca wymagania brzegowe przynaleĝnoĂci do
sieci dealerskiej danej marki

Dowolna
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Rodzaj doradztwa
organizacyjnego
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Rozwój organizacji motoryzacyjnych, który zwykle oznacza wzrost liczby
transakcji, ab wiÚc równieĝ wzrost liczby dokumentów, powoduje rozrost
dokumentacji finansowej. W kaĝdym przypadku zwiÚkszona liczba dokumentów oznacza zwiÚkszenie prawdopodobieñstwa wystÈpienia pomyïki.
Wówczas pomocnÈ rolÚ kontrolno-doradczÈ wbzakresie zarzÈdzania finansami speïniajÈ poszczególne czynnoĂci zrealizowane wb ramach audytu
wewnÚtrznego2. Audyt, zgodnie zb przyjÚtym przez autora schematem,
umoĝliwia ocenÚ poszczególnych obszarów organizacji odpowiedzialnych
za zarzÈdzanie finansami organizacji (Teck-Heang ibAli, 2008). Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe rosnÈca liczby transakcji handlowych jest substytutem dowodu
zakoñczenia etapu porzÈdkowania organizacyjnego (np. wdroĝenia ISO
9001:2008), co uprawnia do usytuowania audytu wïaĂnie wb kolejnej fazie
rozwojowej organizacji. CzynnoĂci zrealizowane wbramach audytu wewnÚtrznego umoĝliwiajÈ uzyskanie efektu doskonalenia organizacji na podstawie
informacji uzyskanych wbzakresie m.in. doradztwa podatkowego, doradztwa
wb zakresie organizacji ib informatyzacji rachunkowoĂci oraz ukierunkowanego przeglÈdu sprawozdañ finansowych (Jedynak, 2004). CzynnoĂci opisywanego audytu finansowego realizowane sÈ przez firmÚ zewnÚtrznÈ ibmogÈ
zostaÊ przeprowadzone wb organizacji ob dowolnej formie prawnej. Naleĝy
podkreĂliÊ, ĝe czynnoĂci audytu wewnÚtrznego m.in zb racji dobrowolnoĂci
ib ukierunkowania na doskonalenie funkcjonowania organizacji stanowiÈ
swoisty bufor obiektywizacji wyników ustawowej rewizji sprawozdañ finansowych (Jackson, 2008).
Intensywny rozwój motoryzacji, obktórym wspomniano wczeĂniej powoduje, ĝe wiele organizacji poszukuje dywersyfikacji oferty oraz metod dziaïañ
(ZÈbek, 2010a). Zwykle dochodzi do takiej sytuacji wborganizacjach obsprawdzonym systemie zarzÈdzania jakoĂciÈ ibregularnie weryfikowanym systemie
nadzoru nad elementami zarzÈdzania finansów. DywersyfikacjÚ oferty oraz
metod dziaïañ umoĝliwia przystÈpienie do sieci dealerskiej (ZÈbek, 2011).
Uczestnictwo wbsieci dealerskiej gwarantuje organizacji moĝliwoĂÊ oferowania wyrobów znanej marki, ab takĝe dostÚp do wielu nowych technik oraz
metod marketingowych typu know-how. Efektem przystÈpienia organizacji
do sieci dealerskiej jest koniecznoĂÊ stosowania standardów opracowanych
ibwydanych przez wïaĂciciela marki. Warto podkreĂliÊ, ĝe wbpraktyce standaryzacja doprecyzowuje wymagania dotyczÈce funkcjonowania poszczególnych
obszarów danej organizacji, wbzaleĝnoĂci od wagi danego obszaru zdefiniowanego przez producenta. StronÈ umowy dealerskiej jest firma zewnÚtrzna,
ab przystÈpiÊ do umowy dealerskiej moĝe organizacja albo funkcjonujÈca
wb dowolnej formie prawnej, albo wb formie przewidzianej obowiÈzujÈcymi
wb danej sieci dealerskiej wymaganiami.
Kolejnym etapem wbprzykïadowym modelu ewolucji organizacji motoryzacyjnych jest ïÈczenie siÚ podmiotów wb ramach konsolidacji. Na rynkach
krajów Unii Europejskiej od wielu lat trwa konsolidacja organizacji motoryzacyjnych, traktowana jako jeden ze Ărodków na poprawÚ efektywnoĂci
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funkcjonowania (Konieczny ibCzerniecki, 2008). W Polsce ten etap ewolucji
znajduje siÚ u progu rozwoju (Konieczny, 2008). Warto podkreĂliÊ, ĝe niektórzy autorzy wszelkie przejÚcia, fuzje, wykup czy teĝ wïaĂnie konsolidacje traktujÈ jako zewnÚtrzne strategie rozwojowe umoĝliwiajÈce osiÈgniÚcie
poprawy pozycji na rynku znacznie szybciej niĝ przez wzrost wewnÚtrzny
(ZajÈc, 2008). StÈd teĝ wydaje siÚ uprawnione podejĂcie autora, traktujÈce
konsolidacjÚ zbpunktu widzenia uzupeïniania wborganizacji brakujÈcych elementów wiedzy, strategii oraz wizji rozwoju. Tym bardziej, ĝe wbliteraturze
funkcjonuje okreĂlenie ïÈczenia wb sensie ekonomicznym, dotyczÈce fuzji
faktycznej oraz okreĂlenie na gruncie prawnym oznaczajÈce fuzjÚ prawnÈ
(Sasiak, 2000).
Innymi sïowy, konsolidacja wb opinii autora oznacza manewr gospodarczy, który wĂród wielu celów ma za zadanie siÚgniÚcie po dorobek
lub skorzystanie zb dorobku intelektualno-technicznego konsolidowanych
organizacji, ab przepïyw owego dorobku nastÈpi na zasadzie naczyñ poïÈczonych. Brilman (2002) podaje, ĝe czÚstymi przesïankami uzasadniajÈcymi konsolidacjÚ sÈ m.in. chÚÊ skorzystania zb dorobku przedsiÚbiorstwa
oferujÈcego specyficzne produkty dla wybranej grupy klientów lub pozyskanie brakujÈcych atutów (technicznych, handlowych, kompetencyjnych).
IstotÚ korzyĂci wystÚpujÈcych na styku metod zarzÈdzania oraz rozwiÈzañ
technologicznych stanowi suma wartoĂci dodanej zb poïÈczonych aktywów,
ab przede wszystkim zb podzielonych kompetencji (Haspelslagh ib Jemison,
1991). Co istotne, wspomniany efekt konsolidacji, na potrzeby niniejszej
pracy nazwany efektem doradztwa organizacyjnego mix, dostrzegany jest
równieĝ przez takich autorów, jak Weston, Chung ib Siu (1998). Wymienieni autorzy, gloryfikujÈc konsolidacjÚ wb wymiarze miÚdzynarodowym,
jako jednÈ zb istotnych jej cech przytaczajÈ wzrost wiedzy technologicznej
uzyskanej przez nabycie nowych technologii.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe konsolidacja jako ïÈczenie dwóch podmiotów
ob jednakowym potencjale umoĝliwia wykorzystanie powstaïego wskutek
konsolidacji efektu synergii (Helin ib Zorde, 1998). W ramach konsolidacji wspomniany efekt synergii jest kluczowym argumentem wykorzystania
mocnych stron przez powstaïÈ wskutek konsolidacji organizacjÚ. Dotyczy
to zarówno aspektów stricte organizacyjnych (normalizacja zgodna zbnormÈ
ISO 9001:2008, standaryzacja zbtytuïu przynaleĝnoĂci organizacji do danej
sieci dealerskiej), jak ib aspektów zarzÈdzania finansami (wykorzystanie
wiedzy uzyskanej podczas audytów wewnÚtrznych). W konsolidacji uczestniczÈ organizacje wb stosunku do siebie zewnÚtrzne, ob dowolnej formie
prawnej3.
Z treĂci rysunku 1 ibz danych zawartych wbtabeli 1 wynika, ĝe wbkaĝdym
przypadku ewolucji organizacji zachodzi coĂ na wzór stymulacji rozwoju
organizacji impulsami majÈcymi swoje ěródïo wbdoradztwie organizacyjnym
lub dochodzi do adhezji wyĝszego etapu funkcjonowania ibbardziej zïoĝonej
formy doradztwa organizacyjnego. Oznacza to, ĝe doradztwo organizaProblemy ZarzÈdzania vol. 11, nr 3 (43), 2013
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cyjne wb okreĂlonych momentach „dostarcza” organizacji prorozwojowych
impulsów. Impulsów, które wspóïgrajÈ zbaktualnym etapem ewolucji danej
organizacji. Z danych przedstawionych na rysunku 1 oraz wbtabeli 1 wynika,
ĝe najbardziej skomplikowanÈ formÈ doradztwa jest konsolidacja zakwalifikowana przez autora do grupy ob nazwie doradztwo organizacyjne mix.
Wb nazewnictwie zaproponowanym przez autora doradztwo mix symbolizuje mieszanie czynnoĂci stricte doradczych zbczynnoĂciami strategicznymi
ib jednoczeĂnie oznacza takÈ formÚ doradztwa organizacyjnego, wb której
przepïyw wiedzy, umiejÚtnoĂci, wyników analiz gospodarczych, znajomoĂci
technologii, wiedzy marketingowej odbywa siÚ jednoczeĂnie zbprzepïywem
produktów, zb zazÚbianiem procesów oraz struktur, ab takĝe zb przepïywem
kapitaïów.
Korzystanie zbposzczególnych form doradztwa organizacyjnego jest efektem wykonanej diagnozy. Stosowanie piÚcioetapowej diagnostyki wbĂrodowisku funkcjonowania organizacji motoryzacyjnych pozwala na wyobraĝenie
co do planowanego rozwoju lub nowej formy organizacji. Okazuje siÚ –
zgodnie zb metodÈ piÚciu kroków diagnostyki (Hensel, 2011) wb postaci:
niezlekcewaĝenia istniejÈcych problemów, odniesienia tych problemów do
bieĝÈcych dziaïañ operacyjnych, zaplanowania zmian lub ěródeï poszukiwania inspiracji, wprowadzenia zmian, abnastÚpnie oceny efektów – ĝe moĝliwe
jest natychmiastowe podjÚcie dziaïañ. Pomocne przy tym sÈ symptomy
(tabelab 2) wskazujÈce potrzebÚ stosowania okreĂlonych form ingerencji
wb funkcjonujÈcy dotychczas mechanizm organizacji. Analiza symptomów
umoĝliwia zastosowanie dziaïañ doradczych stosownie do wagi objawu
nieprawidïowoĂci funkcjonowania organizacji. AnalizÚ symptomów naleĝy
prowadziÊ zbmoĝliwie szerokiej perspektywy, uwzglÚdniajÈc aktualnÈ sytuacjÚ organizacji.
W niektórych przypadkach konieczne jest podejĂcie zb perspektywy juĝ
zrealizowanych dziaïañ doradczych. Zarówno gubienie dokumentów, jak
ibutrata klientów moĝe oznacza potrzebÚ wdroĝenia ibutrzymywania systemu
zarzÈdzania jakoĂciÈ zgodnego zb normÈ ISO 9001:2008. Z kolei wb przypadku organizacji posiadajÈcej wdroĝony system zarzÈdzania jakoĂciÈ dalsza
utrata klientów moĝe oznaczaÊ potrzebÚ ingerencji we wdroĝony system
zarzÈdzania, ale równie dobrze moĝe oznaczaÊ potrzebÚ realizacji bardziej
skomplikowanych dziaïañ konsultingowo-naprawczych niĝ te, wynikajÈce
zb wdroĝenia ISO ib realizacji audytu wewnÚtrznego. PostÚpujÈca utrata
klientów powiÈzana zbsygnaïami obzainteresowaniu klientów poszczególnymi
produktami oznacza potrzebÚ dywersyfikacji oferty handlowej, np. poprzez
przystÈpienie do sieci dealerskiej. W przypadku wystÚpowania niekorzystnych
zjawisk, zwïaszcza takich jak malejÈce przychody wbstosunku do niemalejÈcych kosztów przy jednoczesnym przeroĂcie zatrudnienia, oznacza potrzebÚ
poïÈczenia ib skorzystania zb doĂwiadczeñ organizacji posiadajÈcej wiÚksze
moĝliwoĂci techniczno-handlowe.
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System zarzÈdzania Audyt wewnÚtrzny
jakoĂciÈ
(wybrane elementy)
Gubienie dokumentów, utrata klientów, duĝa liczba
reklamacji, brak
dobrej wspóïpracy
miÚdzy personelem,
utrata lub niszczenie rzeczy pozostawionych przez
klienta, wadliwie
realizowane usïugi
zb punktu widzenia
wykonanych czynnoĂci, stosowanie
nieprawidïowo
dziaïajÈcych ib niesprawdzonych urzÈdzeñ pomiarowych,
przypadki niezrealizowania usïug,
uszkodzenia aplikacji komputerowych,
nagïy brak Ărodków
biurowych itp.

PowtarzajÈce siÚ
bïÚdy wb dokumentacji finansowej (np.
ujawnione podczas
kontroli organów
podatkowych),
nadmierna liczba
przeterminowanych
wierzytelnoĂci, nieterminowe regulowanie zobowiÈzañ,
trudnoĂci wb uzyskiwaniu kredytów itp.

Autoryzacja
dziaïalnoĂci

Konsolidacja
podmiotów

Potrzeby klientów
zdiagnozowane
wb postaci informacji
ob zainteresowaniu
produktami okreĂlonej marki lub
marek, koniecznoĂÊ dywersyfikacji
oferty spowodowanej nagïÈ utratÈ
dotychczasowych
dostawców, nieustanne zmiany
warunków wspóïpracy zb dotychczasowymi dostawcami,
coraz wiÚksza liczba
nowych produktów
na rynku ob nieznanych parametrach
(brak moĝliwoĂci
ich obsïugi) itp.

MalejÈce przychody wb stosunku do
rosnÈcych kosztów,
nienaleĝycie wykorzystania infrastruktura techniczna
ib informatyczna,
nienaleĝycie wykorzystywane techniki
sprzedaĝy oraz
wiedza know-how,
przerost zatrudnienia itp.

Tab. 2. Symptomy zwiastujÈce potrzebÚ stosowania wybranych form doradztwa. ½ródïo:
opracowanie na podstawie: J. ZÈbek. (2010). Subiektywna koncepcja ksztaïtowania
zachowañ projakoĂciowych wbsamochodowych stacjach dealerskich. Model antykryzysowy.
Towaroznawcze Problemy JakoĂci, (3).

3. Doradztwo jako kreator nastÚpstw ib relacji biznesowych
Wspóïpraca pomiÚdzy firmÈ doradczÈ aborganizacjÈ korzystajÈcÈ zbusïug
konsultingowych oznacza powstanie okreĂlonych relacji biznesowych. Relacje te albo majÈ krótkotrwaïy lub incydentalny charakter, albo oznaczajÈ
wieloletniÈ wspóïpracÚ. WïaĂciwe wykorzystanie doradztwa oznacza tak
naprawdÚ maksimum dobrowolnego zaangaĝowania ze strony personelu
organizacji korzystajÈcej zbdoradztwa, nastawionego konsumpcyjnie na dziaïania organizacji doradzajÈcej. Owo maksymalne zaangaĝowanie oznacza
staïe poszerzanie moĝliwoĂci osiÈgania przez ludzi coraz lepszych wyników
uzyskiwanych wb wyniku wspóïpracy zb firmÈ doradczÈ. Owo zabezpieczenie
dostÚpu do wiedzy wbprzykïadowym modelu ewolucji stanowi jednoczeĂnie
zapewnienie utrzymania siÚ organizacji motoryzacyjnej na rynku (Szewczak
ib Woěniak, 2009).
W tabeli 3 przedstawiono charakter nastÚpstw ib relacji pomiÚdzy firmÈ
korzystajÈcÈ zbusïugi konsultingowej abfirmÈ realizujÈcÈ czynnoĂci doradcze.
Okazuje siÚ, ĝe wb przypadku wdraĝania ib utrzymywania certyfikowanego
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systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ zgodnego zbnormÈ ISO 9001:2008 transakcje
handlowe utrzymywane sÈ zbokreĂlonÈ czÚstotliwoĂciÈ, zgodnie zbwarunkami
umowy zawartej zwykle na kilka lat. Jakkolwiek wb przypadku realizacji tej
formy doradztwa nie dochodzi do integracji kapitaïowej ani strukturowej
pomiÚdzy organizacjami, to jednak dochodzi wbpewnym stopniu do uzaleĝnienia od organizacji wdraĝajÈcej ibutrzymujÈcej system zarzÈdzania jakoĂciÈ.
Szczególnie jest to odczuwalne wb obszarze interpretacji wyników realizacji
zaleceñ po wizytach kontrolnych, których sankcjÈ moĝe byÊ cofniÚcie rekomendacji uĝywania znaku ISO.
Z kolei wbprzypadku realizowanych czynnoĂci audytu wewnÚtrznego na
uwagÚ zasïuguje bardzo „zewnÚtrzna” forma wspóïpracy zbfirmÈ doradczÈ.
Wszystkie czynnoĂci realizowane sÈ zwykle na podstawie jednostkowych
umów zadaniowych, nie dochodzi wbĝadnym obszarze do wzajemnego uzaleĝnienia. Jakiekolwiek transakcje realizowane sÈ sporadycznie.
Rodzaj
doradztwa
organizacyjnego
Cechy
nastÚpstw

System
zarzÈdzania
jakoĂciÈ

Audyt
wewnÚtrzny
(wybrane
elementy)

Autoryzacja
dziaïalnoĂci

Konsolidacja
podmiotów

UtrzymujÈce siÚ
transakcje handlowe wb okresie
obowiÈzywania
umowy (zwykle
pojedynczej
umowy zadaniowej) - sporadycznie

Zanik transUtrzymujÈce
akcji handlosiÚ transakwych
cje handlowe
wb okresie
obowiÈzywania
umowy (zwykle
wieloletniej) –
intensywnie

Brak
PowiÈzania
organizacyjne –
zazÚbianie siÚ
struktur organizacyjnych ib procesów
(wgb stopni: brak,
maïy, Ăredni, duĝy)

Brak

¥redni

Duĝy

PowiÈzania kapita- Brak
ïowe (wg. stopni:
brak, maïy, Ăredni,
duĝy)

Brak

Brak lub
Ăredni

Duĝy

Maïy
Stopieñ uzaleĝnienia od organizacji realizujÈcej doradztwo
(wgb stopni: brak,
maïy, Ăredni. duĝy)

Brak

¥redni

Duĝy

PowiÈzania handlowe, realizacja
transakcji

UtrzymujÈce siÚ
transakcje handlowe wb okresie
obowiÈzywania
umowy (zwykle
kilkuletniej) –
cyklicznie

Tab. 3. Wybrane nastÚpstwa ib relacje jako efekty stosowanych form doradztwa
organizacyjnego. ½ródïo: opracowanie wïasne.
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Zupeïnie inaczej jest wb przypadku przystÈpienia organizacji do sieci
dealerskiej. Korzystanie zb dorobku producenta wb zakresie zastosowanych
wbprodukcie nowoĂci technicznych ibtechnologicznych, nowoczesnych technik
sprzedaĝy ibform finansowania odbywa siÚ kosztem czÚĂciowego uzaleĝnienia
od organizacji doradczej/koncesjonodawcy. Niektóre procesy realizowane
sÈ wspólnie przez organizacje dealerskie ib koncesjonodawców, ab warunki
umowy dealerskiej zawierajÈ wb sobie wiele elementów, które uzaleĝniajÈ
organizacje dealerskie od koncesjonodawców (WiĂniewska, 2005). Tymi
elementami szczególnie waĝnymi zb punktu widzenia organizacji motoryzacyjnych naleĝÈcych do sieci dealerskiej sÈ dostÚpnoĂÊ do poszczególnych
modeli oferowanych wb ramach sieci produktów, uznaniowoĂÊ wb zakresie
akceptowania speïnienia wymagañ standaryzacyjnych marki ibnaliczania premii finansowych, ab takĝe inne arbitralne decyzje handlowo-marketingowe.
OceniajÈc powiÈzania biznesowe ibzaleĝnoĂci, wbodróĝnieniu od innych form
doradztwa organizacyjnego, wb przypadku funkcjonowania organizacji na
podstawie zawartej umowy dealerskiej istnieje moĝliwoĂÊ wystÈpienia powiÈzañ kapitaïowych. Takie powiÈzania kapitaïowe moĝliwe sÈ wbprzypadkach
niekorzystnej kondycji finansowej danej organizacji dealerskiej skutkujÈcej
ograniczonymi moĝliwoĂciami realizacji jej zobowiÈzañ wobec koncesjonodawcy. W takiej sytuacji czÚĂÊ udziaïów danej organizacji motoryzacyjnej
wb ramach realizacji zobowiÈzañ moĝe przejÈÊ koncesjonodawca.
Z kolei wbprzypadku realizacji czynnoĂci doradczych zbjednoczesnÈ konsolidacjÈ nastÚpuje peïna integracja podmiotów gospodarczych. W poczÈtkowej
fazie funkcjonowania organizacji motoryzacyjnej po konsolidacji wystÚpujÈ
odczuwalne efekty „pierwszoplanowej roli” struktur lub zasobów organizacji dostarczajÈcej wb ramach konsolidacji nowych zdolnoĂci technicznych
iborganizacyjnych. W póěniejszym okresie nastÚpuje integracja lub naïoĝenie
struktur organizacyjnych oraz kapitaïu, abtakĝe wyodrÚbnienie nowoidentyfikowanej jednostki organizacyjnej powstaïej wb wyniku konsolidacji.

4. Czynniki ryzyka stosowania wybranych form doradztwa
organizacyjnego ib doradztwa organizacyjnego mix
Jak to juĝ zostaïo wyjaĂnione wczeĂniej, rozwój organizacji motoryzacyjnych
nastÚpuje wskutek zaistnienia wielu czynników. Te czynniki sÈ osnowÈ decyzji
podejmowanych przez kierownictwo organizacji, które sankcjonujÈ uzyskanie
coraz wyĝszego poziomu organizacyjnego przez przedsiÚbiorstwo. W praktyce
kluczem do uzyskania wyĝszego poziomu (organizacyjnego, marketingowego)
jest efektywne wykorzystanie wiedzy uzyskanej wbwyniku czynnoĂci doradztwa
organizacyjnego lub wiedzy uzupeïnionej ob elementy strategii, wizji ib praktycznego dorobku wbprzypadku korzystania zbdoradztwa organizacyjnego mix.
Naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe decyzje podejmowane przez kierownictwo
majÈ miejsce wbokreĂlonej przestrzeni; okreĂlonych warunkach geopolitycznych, które bardzo czÚsto osïabiajÈ efekt stosowanych form doradczych.
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Rodzaj doradztwa
organizacyjnego
System zarzÈdzania
jakoĂciÈ
Audyt wewnÚtrzny
(wybrane elementy)

Przyczyna wystÈpienia ryzyka/czynnik
zwiÚkszajÈcy ryzyko

Nacisk na kierownictwo

Wymagania kontrahentów

DoĂwiadczenie ib kompetencje personelu odpowiedzialnego za jakoĂÊ wyrobów

Maïe doĂwiadczenie ib kompetencje personelu, znaczna liczba
nowo przyjÚtego personelu

Nacisk na kierownictwo

Potrzebne sukcesy dla gieïdy lub wïaĂcicieli kapitaïu

DoĂwiadczenie ib wiedza dziaïu ksiÚgowoĂci

Maïe doĂwiadczenie ib wiedza

Liczba ib znaczenie poprawek ib róĝnic wb poprzednim
roku

Liczne ib znaczÈce poprawki ib róĝnice wb poprzednim roku

Struktura ib wielkoĂÊ skïadników konta

Nieliczne duĝe pozycje, czÚsto nietypowe, pozycje ustalone
drogÈ szacunków

PodatnoĂÊ Ărodków na oszustwa

Znaczna liczba Ărodków ïatwo spieniÚĝanych, obecnoĂÊ
wartoĂciowych ruchomych przedmiotów, wystÚpowanie
zobowiÈzañ ib rezerw nie majÈcych zwiÈzku zb pïatnoĂciami
ib majÈtkiem

Nacisk na kierownictwo

NiewystarczajÈca liczba oferowanych produktów, spadki
obrotów, niezadowolenie organu wïaĂcicielskiego
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Kompetencje personelu wb zakresie znajomoĂci nowo- Personel nie znajÈcy nowoczesnych metod ib technik handloczesnych technik ib metod handlowych
wych
ZnajomoĂÊ warunków zawieranych umów dealerskich Niska znajomoĂÊ warunków umów dealerskich
ZnajomoĂÊ produktów oferowanych wb ramach sieci
dealerskiej
Konsolidacja
podmiotów

Niska znajomoĂÊ produktów oferowanych wb ramach sieci
dealerskiej

Nacisk na kierownictwo

Spadki obrotów, niezadowolenie organu wïaĂcicielskiego

Kompetencje personelu wb zakresie znajomoĂci stosowanej wb wyrobach technologii oraz nowoczesnych
technik ib metod handlowych

Personel nie znajÈcy technologii stosowanej wb oferowanych
wyrobach, nowoczesnych metod ib technik handlowych

Tab. 4. Charakterystyka wybranych ryzyk zwiÈzanych zb poszczególnymi formami doradztwa gospodarczego. ½ródïo: opracowanie na podstawie
Z.b Fedak. (1998). Metody ib technika rewizji sprawozdañ finansowych. Warszawa: SKwP.
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Autoryzacja
dziaïalnoĂci

Rodzaj czynnika ryzyka
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W tabeli 4 przedstawiono wybrane warunki wystÚpowania czynników
powodujÈcych ryzyko stosowania poszczególnych pracy form doradztwa.
Naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe waga przyczyny wystÈpienia ryzyka/czynnik zwiÚkszajÈcy ryzyko jest ĂciĂle powiÈzana zbniektórymi nastÚpstwami ibrelacjami,
które zostaïy wymienione wb tabeli 3. PowiÈzania handlowe, organizacyjne
ib kapitaïowe zwykle sÈ unormowane uregulowaniami umów ob wspóïpracÚ
doradczÈ ibzwykle ich poziom jest staïy. Natomiast inaczej jest wbprzypadku
stopnia uzaleĝnienia od organizacji doradczej. Okazuje siÚ, ĝe wzrost czynników zwiÚkszajÈcych ryzyko (kolumna 3. wb tabeli 4) powoduje jednoczeĂnie wzrost uzaleĝnienia od organizacji doradczej. Niekorzystne spiÚtrzenie
wymagañ kontrahentów ib organów wïaĂcicielskich wb sytuacji czÚsto zmieniajÈcego siÚ personelu ob niewysokich kompetencjach stanowi okolicznoĂÊ
decydujÈcÈ ob tym, ĝe uzaleĝnienie od organizacji doradczych jest wiÚksze.
Zarówno wb przypadku systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ (Lisiecka, 2010),
audytu wewnÚtrznego, jak ib autoryzacji dziaïalnoĂci oraz konsolidacji podmiotów wymienione czynniki oznaczajÈ poĂpiech realizacyjny, niezrozumienie idei prowadzonych dziaïañ doradczych, ab takĝe niekorzystne cedowanie uprawnieñ (powiÈzanych zb oczekiwaniami) na organizacje doradcze.
Wbpraktyce bardzo czÚsto dochodzi wbtakich sytuacjach do przerzucania na
organizacje doradcze realizacji czynnoĂci, które wbwyniku doradztwa powinny
zostaÊ wykonane samodzielnie przez organizacjÚ korzystajÈcÈ zbusïugi konsultingowej. KoniecznoĂÊ wykonania danych operacji ibbraki umiejÚtnoĂci ich
samodzielnego wykonania oznaczajÈ potrzebÚ trwaïego korzystania zbusïug
organizacji doradczych.

5. Zakoñczenie
Organizacje motoryzacyjne czÚsto korzystajÈ zbdostÚpnych form doradztwa organizacyjnego. Jest to spowodowane ciÈgle rosnÈcÈ konkurencjÈ oraz
duĝÈ rozpiÚtoĂciÈ wymagañ stawianych przed personelem organizacji motoryzacyjnych. NowoĂci technologiczne wymagajÈ od tego personelu wiedzy
stricte technicznej, nierzadko utoĝsamianej zbpoziomem zawodowym (ZÈbek,
2009). Z kolei zasady wolnego rynku, cechujÈce siÚ wspomnianÈ silnÈ konkurencjÈ wbramach powszechnej globalizacji, wymagajÈ coraz wiÚkszej wiedzy
zb zakresu marketingu oraz znajomoĂci jÚzyków obcych.
DziÚki stosowaniu róĝnych form doradztwa organizacyjnego przedsiÚbiorstwa motoryzacyjne stale ewoluujÈ, przy czym czÚsto siÚ zdarza, ĝe doradztwo jest zintegrowane zbewolucjÈ, abz kolei wprowadzane zmiany zawierajÈ
wbswojej istocie elementy misji doradczych. Mimo ĝe zdarzajÈ siÚ sytuacje,
wb których organizacje motoryzacyjne wb swoim rozwoju podÈĝajÈ wedïug
zasady „utartej Ăcieĝki”, która wyraĝa minimalizacjÚ potrzeby uczenia siÚ
nowego porzÈdku, to jednak tempo zmian funkcjonowania organizacji motoryzacyjnych dowodzi istnienia „organizacji trzecich”. Naleĝy jednoznacznie
stwierdziÊ, ĝe bez wzglÚdu na rozpiÚtoĂÊ pomiÚdzy stosowaniem zasady
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utartej Ăcieĝki ab stopniem praktycznego wykorzystania efektu doradztwa
organizacje motoryzacyjne naleĝÈ do grupy organizacji uczÈcych siÚ.
W organizacjach motoryzacyjnych dochodzi do sytuacji, wbktórych nawet
zb pozoru proste bïÚdy wb utrzymaniu dokumentacji skutkujÈ dïugoletnimi
konsekwencjami wbpostaci wieloletniego uzaleĝnienia od organizacji doradczych ĂwiadczÈcych usïugi wbzakresie wdraĝania ibutrzymania systemu zarzÈdzania jakoĂciÈ. Czynnikiem mocno potÚgujÈcym wspomniane negatywne
nastÚpstwa jest rotacja personelu.
Negatywne skutki zbpunktu widzenia toĝsamoĂci organizacji korzystajÈcej
zb doradztwa wystÚpujÈ równieĝ po zawarciu umowy dealerskiej. Zawarcie
umowy dealerskiej, czyli skorzystanie zbdoradztwa, nazwanego na potrzeby
tej pracy doradztwem organizacyjnym mix, ab tym samym dostÚp do okreĂlonych technologii, wiedzy ib produktów oznacza jeszcze wiÚksze ib dïuĝej
trwajÈce uzaleĝnienie niĝ wb przypadku doradztwa wb zakresie wdraĝania
ibutrzymywania certyfikowanego systemu zarzÈdzania zgodnego normÈ ISO
9001:2008 (umowy dealerskie sÈ zawierane zwykle wbznacznie dïuĝszej perspektywie niĝ umowy dotyczÈce ISO 9001). To powiÈzanie biznesowe ma
bardziej negatywny wyděwiÚk wbprzypadku organizacji, wbktórej kierownictwo poddawane jest staïym naciskom zewnÚtrznym, abpersonel nie rozumie
zapisów umowy dealerskiej ibposiada niskie kompetencje wbzakresie nowoczesnych technik ib metod handlowych.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe wb grupie opisanych form doradztwa organizacyjnego najmniej „niebezpieczny” zbpunktu widzenia utraty samodzielnoĂci lub
czÚĂciowo toĝsamoĂci jest audyt wewnÚtrzny, traktowany wbpracy na zasadach
wynajÚtej misji doradczej wbzakresie zarzÈdzania elementami finansów organizacji. Z jednej strony istotna waga symptomów uprawniajÈcych do skorzystania zb tej formy doradztwa, zb drugiej strony zwykle krótkotrwaïe umowy
zadaniowe ib moĝliwoĂÊ osiÈgniÚcia zero-jedynkowych efektów czynnoĂci
doradczych uzasadniajÈ korzystanie zbtej formy doradztwa organizacyjnego.
Najbardziej spektakularnym efektem realizowania wb danej organizacji misji doradczej jest konsolidacja. Warto jednak uzmysïowiÊ sobie, ĝe
zb definicji konsolidacja oznacza Ăwiadome wykreowanie nowego podmiotu
gospodarczego. Jakkolwiek wiÈĝe siÚ to zwykle zbco najmniej zmianÈ dotychczasowej toĝsamoĂci, to jednak po stronie wartoĂci dodanych znajduje siÚ
suma zasobów, wiedzy technicznej ib technologicznej; skïadajÈcych siÚ na
synergie rynkowe, kosztowe ibfinansowe (Wrzesiñski, 2000). Suma wartoĂci
dodanych uzyskanych wb wyniku konsolidacji zb zaïoĝenia przewyĝsza negatywne skutki wynikajÈce zb ïÈczenia podmiotów.
ReasumujÈc, naleĝy stwierdziÊ, ĝe doradztwo organizacyjne to waĝny element funkcjonowania organizacji motoryzacyjnych. Umoĝliwia doskonalenie
funkcjonowania oraz dostosowywanie do zachodzÈcych zmian wb otoczeniu
oraz zmian wewnÈtrz samych organizacji. Zwykle odbywa siÚ to kosztem
okreĂlonych konsekwencji. Najwaĝniejszymi czynnikami umoĝliwiajÈcymi minimalizacjÚ negatywnych skutków korzystania zbusïug organizacji doradczych sÈ:
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– wysoko kwalifikowany ib nisko rotujÈcy personel Ăredniego ib niĝszego
szczebla,
– przejrzysta struktura kapitaïów,
– prawidïowy nadzór nad infrastrukturÈ technicznÈ,
– odpornoĂÊ kierownictwa na chwilowe trendy zachowañ ib naciski
zewnÚtrzne,
– zdolnoĂÊ kierownictwa do przewidywania zmian zachodzÈcych wb przestrzeni dziaïalnoĂci gospodarczej,
– zrozumiaïa strategia funkcjonowania na kaĝdym szczeblu organizacji,
– zaangaĝowanie personelu kaĝdego szczebla.
Urzeczywistnienie wymienionych czynników stanowi gwarancjÚ, ĝe organizacje skorzystajÈ zb doradztwa tylko wb zasadnych przypadkach, ab misja
doradcza zrealizowana wbpeïni na podstawie partnersko-handlowych relacji
przyniesie jedynie oczekiwane efekty.

Przypisy
1

Dane urzÚdu statystycznego. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/bdl_n/app/dane
(15.03.2013).

2

W konwencji pracy przyjÚtej przez autora rozpatrywane czynnoĂci audytu wewnÚtrznego, wbprzeciwieñstwie do wyników rewizji sprawozdañ finansowych dokonywanych
na podstawie wymagañ prawnych, wynikajÈ jedynie ze zdiagnozowanych potrzeb
danej organizacji ibstanowiÈ ěródïo wewnÚtrznej wiedzy umoĝliwiajÈcej doskonalenie
funkcjonowania organizacji. Informacje uzyskane na podstawie badania sprawozdañ
finansowych sÈ traktowane jako ěródïa wiedzy obkondycji finansowej organizacji, co
powoduje, ĝe niejednokrotnie dochodzi wb tym obszarze do naduĝyÊ.

3

Zgodnie zb obowiÈzujÈcym kodeksem handlowym moĝliwe jest poïÈczenie tylko
ib wyïÈcznie jednorodnych spóïek kapitaïowych. W sieciach dealerskich funkcjonujÈ
równieĝ organizacje inne niĝ spóïki prawa handlowego ib wtedy ich poïÈczenie nie
jest regulowane kodeksem.
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