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Szanowni Państwo, 

 Jesteśmy Polską firmą doradczą działającą na rynku od niemal 17 lat. Nasz zespół kontynuuje 
działalność Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw działającego w Gliwicach od 1949 r. Obecnie oferujemy 
szereg innowacyjnych produktów doradczych, które mogą spotkać się z Państwa zainteresowaniem. 
Posiadamy duże doświadczenie w ewolucyjnej transformacji firm i dostosowywaniu ich do światowych 
standardów w dziedzinie zarządzania. 

 Przygotowaliśmy ramową ofertę usług odpowiadających aktualnym potrzebom firm 
działających w burzliwym i niestabilnym otoczeniu. Nasza oferta dotyczy zarówno programów 
doskonałości operacyjnej oraz programów restrukturyzacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie 
efektywności oraz redukcję kosztów, jak i wsparcia przy tworzeniu strategii rozwoju, studiów 
wykonalności i biznesplanów dla projektów inwestycyjnych. 

Jesteśmy jedną z najskuteczniejszych firm doradczych świadczących usługi w zakresie 
pozyskiwania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE oraz programów krajowych.  

Tworzymy jeden z filarów Grupy Doradczej WiP, a w miarę potrzeb tworzymy sprawne zespoły 
interdyscyplinarne bazując na wieloletniej współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi  
i uczelniami.  

Bazując na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu zdobytym w procesach restrukturyzacji 
strategicznej i organizacyjnej firm przemysłowych z różnorodnych branż (m.in. chemicznej, 
energetycznej, przemysłu maszynowego, cementowego, hutniczego, elektrotechnicznego, 
odlewniczego, zbrojeniowego, lekkiego i wielu innych) pragniemy zainteresować Państwa naszą ofertą 
i zaproponować współpracę mającą na celu doskonalenie Państwa Firmy, począwszy od wytyczenia 
strategicznych kierunków zmian, a skończywszy na wdrożeniu detalicznych programów doskonałości 
operacyjnej. 

Poświęcona nam chwila czasu jest relatywnie niewielkim kosztem w stosunku do potencjalnych 
efektów, które w wyniku współpracy z nami osiągają nasi zadowoleni Klienci. 

 Jeżeli przesłane informacje na temat naszych produktów są dla Państwa interesujące 
proponujemy niezobowiązujące spotkanie w dogodnym miejscu i czasie. Chętnie udzielimy 
szczegółowych odpowiedzi na wszelkie pytania, przybliżając nasze podejście do rozwiązania 
określonego problemu. 

  

 Zbigniew Zając 

Prezes Zarządu 
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Grupa usług Wybrani Klienci 

Kreowanie strategii, Strategiczna 
Karta Wyników (BSC) 

PCC RAIL S.A. (obecnie DB RAIL), UTEX Sp. z o.o. (obecnie 
EDF Ekoserwis), Międzygminny Kompleks 
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., HALDEX 
S.A., Biuro Projektów Zakładów Azotowych BIPROZAT-
Tarnów Sp. z o.o., ZAK S.A., Z.Ch. „Organika-Sarzyna” S.A. 

Wielowymiarowy benchmarking 
i analiza efektywności procesów 
gospodarczych (APQC), analizy rynku 
(w tym Biuletyn Informacji 
Statystycznej) 

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„POLICE” S.A., Anwil S.A., Firma Chemiczna „Dwory” S.A. 
(Synthos S.A.), Petrochemia-Blachownia S.A., 
TEXTILIMPEX Sp. z o.o., FOSFAN Spółka Akcyjna, 
Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Politechniki 
Wrocławskiej, AVANTOR POLAND 

Zarządzanie procesami, zarządzanie 
ryzykiem 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., 
Grupa Azoty S.A., Mackie Automotive Systems Sp. z o.o., 
Energetyka Dwory Sp. z o.o., Węglokoks Energia, 

Optymalizacja systemu organizacji 
i zarządzania 

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A., LOTOS Lab, WĘGLOKOKS ENERGIA, CEZ 
Elektrociepłownia Skawina S.A., Urząd miasta Piekary 
Śląskie, UM Tarnów, Zakłady Chemiczne „Organika-
Sarzyna” S.A., Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., 
PCC RAIL S.A. (obecnie DB RAIL), Zespół Ciepłowni 
Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o. (obecnie 
Węglokoks Energia ZCP), Biuro Projektów Zakładów 
Azotowych BIPROZAT-Tarnów Sp. z o.o. (obecnie PKCh Sp. 
z o.o.) 

Kreowanie i administrowanie 
dokumentacją organizacyjną, system 
informatyczny PIKADOR 

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„POLICE” S.A., Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o., 
PWiK Sp. z o.o., PCC RAIL S.A. (obecnie DB RAIL), Zakłady 
Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. 

Racjonalizacja zatrudnienia 

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A., WĘGLOKOKS ENERGIA, LOTOS Lab, 
Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. (obecnie Rosomak 
S.A.), CEZ Elektrociepłownia Skawina S.A., Urząd Miasta 
Jelenia Góra, Urząd Miejski Krynica-Zdrój, Grupa Azoty 
„Puławy" S.A. 

Optymalizacja procesu zarządzania 
majątkiem (od procesu 
inwestycyjnego, przez utrzymanie 
ruchu, aż po likwidację majątku) 

Firma Chemiczna „Dwory” S.A. (Synthos S.A.), Energetyka 
Dwory S.A., Anwil S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie – 
Mościcach S.A., Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” 
S.A., Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w Tarnobrzegu, 
PKCh Sp. z o.o. 

Wartościowanie stanowisk pracy 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski, UM Kędzierzyn-Koźle, 
UM Racibórz, UM Brzeg, UM Głuchołazy, UM Rydułtowy, 
UM Radlin, UM Pszów, UG Kornowac, UG Pietrowice 
Wielkie, UG Krzyżanowice, SP Racibórz, SP Brzeg, 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. 
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Instytut Ekonomiczny „MODUS" Sp. z o.o. został założony w maju 2001 r. przez pracowników 

Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie 

(działającego w Gliwicach od 1949 roku). 

Inicjatorami założenia Spółki byli liczni klienci naszego Zakładu Badawczego, doceniający 

potrzebę istnienia takiej firmy i kontynuowania dotychczasowej działalności. Założyciele wnieśli do 

Spółki wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 

i wdrożeniowych w dziedzinie organizacji, zarządzania oraz zagadnień ekonomicznych jednostek 

gospodarczych, co pozwoliło na kontynuowanie oraz dalszy rozwój działalności merytorycznej. 

Od czasu powstania Spółki jej zakres działania ulega stopniowemu rozszerzaniu. Ciągle 

podejmujemy nowe wyzwania bazując na zróżnicowanej wiekowo, doświadczonej i dobrze 

wykształconej kadrze. Każdy zrealizowany projekt dostarcza nam nowej wiedzy i dodatkowego 

doświadczenia.  

Jesteśmy wieloletnimi członkami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. 

Od 2009 roku wraz z Instytutem Organizacji INORG Sp. z o.o. tworzymy Grupę Doradczą WiP 

(Wiedza i Praktyka). 

Od 2012 r. Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o. jest członkiem American Productivity and 

Quality Center (APQC) i wspólnie oferujemy naszym Klientom analizy efektowności głównych 

procesów gospodarczych. 

Grupa Doradcza WIP Instytut organizacji 
„INORG” 



 

Strona 5 z 19 

Instytut Ekonomiczny MODUS Sp. z o.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 By wiedzieć, dokąd zmierzamy, 

 Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, 

 Żeby szybko i trafnie odpowiadać na sygnały z rynku, 

 Żeby przygotować się na zmiany wynikające z burzliwego otoczenia, 

 By optymalnie gospodarować zasobami i zbudować model organizacyjno-biznesowy, 

 Aby osiągnąć sukces! 

 

 

 
 Przeprowadzić analizę otoczenia – wychwycić szanse i zagrożenia z otoczenia firmy, 

 Przeprowadzić diagnozę wnętrza firmy – zidentyfikować silne i słabe strony (kompetencje) w zasobach 

personalnych, materialnych, finansowych, informacyjnych, marketingowych i głównych procesach 

gospodarczych, 

 Przeanalizować jak znaczny jest wpływ kompetencji firmy na szanse i zagrożenia oraz odwrotnie, 

 Przeanalizować portfel produktowo-rynkowy i technologiczny firmy, 

 Zdefiniować strategię ogólną i zamierzenia strategiczne, 

 Określić cele i zamierzenia długookresowe (np. w czterech perspektywach wg BSC), 

 Wdrożyć BSC, aby skutecznie zarządzać realizacją strategii i motywować pracowników, 

 Przeprowadzić analizę ekonomiczną i określić potencjalny poziom ryzyka dla przyjętej strategii. 

W JAKIM CELU KREUJE SIĘ STRATEGIĘ FIRMY? 

JAK KREOWAĆ STRATEGIĘ? 

KREOWANIE STRATEGII I WDRAŻANIE BSC 



 

Strona 6 z 19 

Instytut Ekonomiczny MODUS Sp. z o.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kreowaniu i wdrażaniu strategii w przedsiębiorstwach małych, 

średnich i dużych z różnych branż, 

 Wdrożone przez nas strategie zawsze przyczyniają się do sukcesu firmy, 

 Stosujemy sprawdzone i uznane na świecie metody zebrane w autorską metodykę postępowania, 

 Kreujemy strategię wspólnie z pracownikami firmy: szkolimy, skracamy czas realizacji i ograniczamy 

koszty wdrożenia, gwarantujemy utożsamianie się pracowników ze strategią, 

 Posiadamy bogaty, sprawdzony warsztat badawczy i doświadczenie zebrane w kilkudziesięciu firmach. 

JESTEŚMY NAJSZYBSI I KONKURENCYJNI CENOWO! 

Strategiczna Karta Wyników, czyli Balanced Scorecard (BSC) jest jedną z najpopularniejszych metod 

zarządzania, która przyspiesza i koordynuje realizację strategii firmy. Strategiczna karta wyników opiera 

się na pomiarze efektywności działań firmy w czterech obszarach funkcjonalnych: finansowym, klienta, 

procesów wewnętrznych oraz rozwoju. 

Wszystkie obszary posiadają mierniki, dzięki którym można analizować stopień realizacji przyjętych przez 

firmę celów. Każdy miernik jest elementem łańcucha zależności przyczynowo-skutkowych, które 

wyjaśniają logikę strategii firmy. 

 

 Umożliwia wdrożenie strategii, 

 Integruje zarządzanie strategiczne z operacyjnym przy równoczesnym sprzężeniu zwrotnym 

umożliwiającym ocenę realizacji strategii (tzw. operacjonalizacja strategii), 

 Ułatwia zrozumienie misji firmy na wszystkich szczeblach organizacji poprzez współdziałanie 

poszczególnych części firmy, 

 Integruje poszczególne procesy występujące w organizacji, 

 Umożliwia pomiar efektywności organizacji i zarządzania z punktu widzenia wielu perspektyw, 

 Umożliwia przełożenie misji i strategii firmy na mierzalne cele, 

 Ułatwia integrację celów i mierników strategicznych z systemem motywacyjnym. 

 

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BSC) 

BSC JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO: 

Perspektywa 
procesów 

wewnętrznych 

Perspektywa  
klientów 

Wizja 
Strategia firmy 

Perspektywa 
finansowa 

Perspektywa  
rozwoju 

DLACZEGO MY? 
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 Porównanie organizacji procesów gospodarczych w spółce z konkurentami, firmami wiodącymi  

w branży lub w ramach jednej grupy kapitałowej, 

 Twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych organizacji, światowych liderów, 

 Ocena i zwiększenie własnej sprawności działania, 

 Określenie programów i działań w celu niwelowania luki kompetencyjnej, 

 Wdrażanie i monitorowanie rezultatów. 

 Analiza porównawcza stanu i struktury zatrudnienia, 

 Analiza porównawcza organizacji i zarządzania w wybranych procesach i obszarach organizacyjnych 

(zarządzanie finansami, HR, R&D, sprzedażą, procesy produkcyjne i wsparcia np. logistyka, remonty  

i utrzymanie ruchu), 

 Analiza porównawcza efektywności (koszt procesu w odniesieniu do przychodu), produktywności 

(zatrudnienie w procesie w odniesieniu do przychodu) i sprawności (różne wskaźniki) wybranych 

procesów i obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. 

KORZYSTAMY Z UNIKALNEJ, ZEBRANEJ W TRAKCIE 30 LAT 
DZIAŁALNOŚCI WIEDZY RYNKOWEJ INSTYTUTU 

ORAZ ŚWIATOWYCH BAZ DANYCH APQC 

WIELOWYMIAROWY BENCHMARKING 
I ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW 
GOSPODARCZYCH (APQC) 

 Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia analiz benchmarkingowych? 

 

Co można porównywać? 
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APQC (American Productivity and Quality Center) 
to organizacja wywodząca się z powstałego 
w 1977 r. American Productivity Center (APC), 
powołanego przez rząd amerykański w celu 
wypracowania standardów dla zwiększania 
produktywności w przemyśle. Obecnie APQC 
dysponuje jedną z największych na świecie, 
globalną bazą benchmarków i najlepszych praktyk, 
bazującą na ponad 8500 analizach, których celem 
jest wypracowanie metod zwiększania 
produktywności, doskonalenia procesów 
biznesowych oraz umożliwienia wymiany 
doświadczeń i najlepszych praktyk najlepszym 
przedsiębiorstwom. 

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA WSKAŹNIKÓW REALIZACJI WYBRANYCH PROCESÓW  

 Cel: Identyfikacja wyróżniających się procesów, obszarów potencjalnych problemów, ustalenie 

ogólnych mierników dla procesów. Benchmarking z konkurentami z branży lub prowadzącymi 

działalność w tym samym regionie, 

 Narzędzie: RAPID PERFORMANCE ASSESSMENTS. 

2. POGŁĘBIENIE BADAŃ W OBSZARACH, W KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO PROBLEMY 

 Cel: Wykonanie szczegółowych badań benchmarkingowych, ustalenie szczegółowych mierników dla 

mikroprocesów (funkcji/pakietów funkcji) na podstawie wyników najlepszych w branży, 

 Narzędzie: OPEN STANDARD BENCHMARKING. 

3. ANALIZA NAJLEPSZYCH PRAKTYK STOSOWANYCH PRZEZ ŚWIATOWYCH LIDERÓW 

 Cel: Wskazanie kierunków usprawnień na podstawie najlepszych praktyk konkurentów, 

 Narzędzie: KNOWLEDGE BASE. 

W jakim celu przeprowadzamy benchmark w bazie światowej APQC 
(American Productivity and Quality Center)? 

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI GŁÓWNYCH 
PROCESÓW GOSPODARCZYCH FIRMY: 
BENCHMARK W BAZIE ŚWIATOWEJ APQC 

Instytut Organizacji „INORG” od 2012 roku jest członkiem 

American Productivity and Quality Center (APQC). 

Proponujemy Państwu, skorzystanie za naszym pośrednictwem 

z jednej z największych światowych baz benchmarków  

i najlepszych praktyk biznesowych dotyczących podstawowych 

procesów gospodarczych. Analizy APQC prowadzone są  

z zachowaniem poufności danych i neutralności informacji (wg 

APQC Benchmarking Code of Conduct). 

American Productivity and Quality Center 
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 Analizując praktyki najlepszych firm na świecie – zarządzanie procesowe to aktualnie najbardziej 

skuteczne narzędzie niwelowania przejawów kryzysu współczesnego przedsiębiorstwa, od którego 

w praktyce nie ma odwrotu, 

 Nasza praktyka pokazuje, że wdrożenie zarządzania procesowego paradoksalnie nie stanowi rewolucji 

w firmie (przecież procesy gospodarcze realnie występują w każdej organizacji), co jest zgodne 

z najnowszymi trendami (obecnie odchodzi się od rewolucyjnego reengineeringu procesów, 

popularnego w latach 90-tych), 

 Zarządzanie firmą widzianą w postaci „pionowych silosów funkcji” nie oddaje realnych przebiegów 

procesów gospodarczych (realizacja celów i zmierzeń ma charakter procesowy), 

 Procesy przebiegają w „poprzek organizacji” wspierając realizację strategii oraz zarządzanie ryzykiem, 

 Zarządzanie procesami gospodarczymi to zmiana kultury organizacyjnej firmy: z mozolnego wspinania 

się po drabinach hierarchii do poziomego poruszania się w procesach gospodarczych. 

PO CO ZMIENIAĆ ORGANIZACJĘ FIRMY NA PROCESOWĄ? 

 Obecnie często stosuje się model organizacji i zarządzania zakładający funkcjonowanie systemu 
opartego na konfiguracji struktury organizacyjnej wertykalnej i struktury organizacyjnej 
horyzontalnej (procesowej). Można więc zarządzać procesowo nie burząc tradycyjnych struktur 
organizacyjnych. 

 W tego typu organizacji procesowej kierownicy:  
• zachowują optykę funkcjonalną nakierowaną na „perfekcję wykonania czynności 

specjalistycznych”,  
• zyskują optyką procesową nakierowaną na rezultat, „skutek użyteczny całości, zależny od 

właściwej koordynacji czynności w czasie i przestrzeni”. 
 Szczegółowy projekt głównych procesów gospodarczych (tzw. mapę procesów) opracowujemy 

stosując modelowe klasyfikacje procesów wdrożone przez liderów na świecie, 
 Oferujemy kompleksowy zestaw sprawdzonych metod i narzędzi zarządzania procesowego, 

opracowanych na podstawie światowych standardów, 
 Gwarantujemy wsparcie informatyczne dla administrowania systemem zarządzania procesami 

gospodarczymi (autorski system informatyczny PIKADOR), 
 Nasze wdrożenia istotnie poprawiają efektywność i produktywność procesów (takich jak zarządzanie 

finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, zakupy, sprzedaż, zarządzanie rozwojem 
produktu, zarządzanie produkcją, zarządzanie produkcyjnym majątkiem 
trwałym), co potwierdzają cykliczne analizy benchmarkingowe 
prowadzone u naszych klientów przez APQC. 

ZARZĄDZANIE PROCESAMI 

JAK FUNKCJONUJE EFEKTYWNA ORGANIZACJA PROCESOWA? 
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 Zarządzanie ryzykiem jest działaniem zmierzającym do ograniczania lub eliminowania skutków 

możliwych niekorzystnych zmian wynikających ze zmienności otoczenia,  

 Nasza oferta obejmuje propozycję współpracy przy opracowaniu systemu zarządzania ryzykiem  

w firmie, pozwalającego przejść od działania w niepewności do działania w pewnym przedziale 

bezpieczeństwa, wynikającego z prowadzonej kalkulacji potencjalnych korzyści i potencjalnych 

kosztów, które trzeba będzie ponieść w razie niepowodzenia, 
 Proponowane przez nas metody są również skutecznym narzędziem do racjonalizacji kosztów, 

pozwalają bowiem precyzyjnie dostosować rezerwy (finansowe, produkcyjne, surowcowe, 

dotyczące mediów w produkcji) do specyficznych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. 
 

Podstawą zarządzania ryzykiem jest jego rzetelna ocena (Risk Assessment), która obejmuje: 

 identyfikację źródeł zagrożenia, 

 określenie prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożenia, 

 określenie rozmiarów strat powodowanych aktywizacją zagrożenia, 

 określenie ryzyka i sposobów redukcji ryzyka, 

 określenie kosztów proponowanej profilaktyki, 

 przeprowadzenie analizy „koszt – korzyść”, 

 dostarczenie informacji o realizacji przychodów i kosztów. 

Proponujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące całokształt działalności firmy: 

 zarządzanie strategiczne i rozwój, 

 finanse, 

 marketing i handel, 

 produkcja (podstawowe procesy technologiczne), 

 logistyka (magazynowanie, transport materiałów niebezpiecznych), 

 zapewnienie dostępności mediów, 

 zapewnienie sprawności środków trwałych (remonty i inwestycje), 

 bezpieczeństwo i higiena pracy, 

 zarzadzanie personelem. 

NASZ INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ POMOŻE LEPIEJ POZNAĆ 
I ZROZUMIEĆ CZYNNIKI RYZYKA PAŃSTWA DZIAŁALNOŚCI 

ORAZ DOKONAĆ ICH OBIEKTYWNEJ OCENY 

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

CO OFERUJEMY? 

 

JAK ZARZĄDZAĆ RYZYKIEM? 

 

NASZE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

 



 

Strona 11 z 19 

Instytut Ekonomiczny MODUS Sp. z o.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Modelu organizacyjno-biznesowego (jego zgodności ze strategią, pożądanym modelem kultury 

organizacyjnej oraz szansami i zagrożeniami w otoczeniu), w tym sposobu sprawowania nadzoru 

nad poszczególnymi głównymi procesami gospodarczymi i obszarami funkcjonalnymi, 

 Struktury organizacyjnej, w tym: konfiguracji (liczba komórek organizacyjnych i szczebli 

zarządzania), rozpiętości kierowania (liczba stanowisk kierowniczych), specjalizacji (podział funkcji 

w firmie i właściwy przebieg procesów informacyjno-decyzyjnych), elastyczności (wsparcie dla 

realizacji kluczowych celów strategicznych, procesów i projektów zmian), 

 Dokumentacji organizacyjnej od regulaminu organizacyjnego do zakresów obowiązków, 

 Badanie klimatu organizacji i satysfakcji pracowników. 

 

RACJONALIZACJA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OBEJMUJE 

DIAGNOZĘ I PROJEKT ZMIAN: 

EFEKTY RACJONALIZACJI SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA: 

 Poprawa bezpieczeństwa firmy i pracowników, w wyniku uporządkowania dokumentacji 

formalnej dotyczącej podziału obowiązków i uprawnień, poprawy nadzoru nad działalnością 

biznesową (ograniczenie ryzyka gospodarczego i prawnego), a także nad procesami materialnymi 

i pracy ludzkiej (bezpieczeństwo techniczne i higiena pracy, środowiskowe i związane  

z zarządzaniem majątkiem trwałym, zapasami magazynowymi, procesami logistycznymi itp.), 

 Poprawa efektywności realizacji założonych celów (cele realizowane są skuteczniej, szybciej i po 

mniejszym koszcie, bez barier administracyjnych i biurokratycznych), 

 Przejrzysty i uporządkowany podział odpowiedzialności usprawniający funkcjonowanie firmy 

(zarząd i najwyższe kierownictwo może zająć się sprawami strategicznymi), 

 Szybki i sprawny przepływ informacji w firmie (kierownicy mogą podejmować decyzje w oparciu 

o wiarygodne i aktualne dane), 

 Większa motywacja pracowników, likwidacja niezauważonych wcześniej patologii 

organizacyjnych, wzrost prestiżu stanowisk specjalistycznych, kreowanie kultury 

przedsiębiorczości, 

 Ograniczenie kosztów stałych funkcjonowania firmy (likwidacja zbędnych procesów, 

niepotrzebnych stanowisk kierowniczych, poprawa efektywności pracy specjalistów), 

 Wsparcie rozwoju i innowacyjności firmy. 

OPTYMALIZACJA SYSTEMU ORGANIZACJI  
I ZARZĄDZANIA 
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Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i racjonalizacji systemów zarządzania oraz znajomość 

specyfiki przedsiębiorstw wielu branż przyczyniło się do: 

 opracowania unikalnej (prawdopodobnie jedynej takiej w kraju) bazy danych obejmującej 

rozwiązania organizacyjne, 

 opracowania metod organizatorskich korzystających z najnowszych, światowych koncepcji  

w zakresie organizacji i zarządzania, 

a w konsekwencji, według opinii naszych klientów: 

 zastosowania w procesie analizy sprawnych i dojrzałych warsztatowo metod badawczych, 

 wysokiego poziomu merytorycznego naszych prac i klarowności wywodu, 

 wnikliwości i rzetelności prowadzonych analiz, 

 trafności formułowanych wniosków, przy jednoczesnej elastyczności i umiejętności dostosowania 

projektu do oczekiwań kadry kierowniczej, 

 wysokiego poziomu utylitarności realizowanych przez nas usług doradczych, 

 dobrej współpracy z przedstawicielami firmy, przyczyniającej się do społecznej akceptacji 

wyników prac. 

Dysponujemy wyspecjalizowanymi narzędziami dla różnych rodzajów organizacji, w tym dla:  

 firm przemysłowych prowadzących działalność w ruchu ciągłym, 

 jednostek samorządu terytorialnego, 

 biur inżynierskich i centrów badawczo-rozwojowych. 

DLACZEGO MY? 
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 Gwarancja efektywnej realizacji celów firmy, 

 Bezpieczeństwo procesów firmy i jej pracowników, 

 Optymalny potencjał dla rozwoju we wszystkich obszarach działalności  

i procesach biznesowych, 

 Lepsza od konkurencji produktywność firmy i niższe koszty. 

 

 

w grupie stanowisk robotniczych: 

 weryfikacji obowiązujących norm pracy i norm obsad w odniesieniu do obszarów działalności 

podstawowej, 

 ustaleniu dla działalności pomocniczej ekonomicznie uzasadnionego poziomu zatrudnienia  

w oparciu o koszty w warunkach rynkowych, 

 ustaleniu racjonalnego zatrudnienia dla obszaru kontroli jakości w oparciu o badanie 

pracochłonności wykonywanych analiz i wykorzystanie aparatury laboratoryjnej. 

JAKO NIELICZNI W KRAJU STOSUJEMY NAJBARDZIEJ PRACOCHŁONNE  

I PRECYZYJNE METODY BADANIA PRACY. 

NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ JEST ORGANIZACJA PRACY W RUCHU CIĄGŁYM  

I ZMIANOWE SYSTEMY PRACY. 

w grupie stanowisk nierobotniczych: 

 ustaleniu liczby stanowisk kierowniczych w oparciu o analizę rozpiętości kierowania, 

 ustaleniu pracochłonności związanej z realizacją funkcji działalności, 

 ustaleniu modelowego zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych – wykonawczych w oparciu  

o różnorodne modele, benchmarki i analizy porównawcze z wybranymi firmami o zbliżonym profilu 

działania, 

 określeniu odchyleń zatrudnienia rzeczywistego od modelowego i wskazaniu kierunków 

racjonalizacji w oparciu o metody badania czasu pracy, 

 

OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA 

RACJONALNY POZIOM I STRUKTURA ZATRUDNIENIA TO: 

 

OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA POLEGA NA: 
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 Określenie racjonalnego poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie przemysłowym jest jednym 

z najtrudniejszych metodologicznie zadań organizatorskich i wymaga użycia szerokiego 

spektrum metod badawczych, 

 Stosujemy pracochłonnościowe i ilościowe modele zatrudnienia dla poszczególnych obszarów 

funkcjonalnych i procesów w firmie, 

 Dla budowy każdego modelu zatrudnienia stosujemy wyniki szczegółowych badań własnych  

w różnych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz benchmarki z baz światowych (np. APQC), 

 W porównywanych przedsiębiorstwach poszczególne stanowiska robotnicze i nierobotnicze 

klasyfikowane są wg następujących kryteriów: 

• Rodzaju komórki organizacyjnej, 

• Nazewnictwa stanowisk, 

• Rodzaju realizowanych funkcji, 

• Profilu działalności przedsiębiorstwa (np. inne modele stosujemy w grupach 

kapitałowych dla spółek dominujących i spółek zależnych). 

 

 

DOŚWIADCZENIA INSTYTUTU Z PONAD 30 LAT DZIAŁALNOŚCI TO OPRACOWANIE 
SZEREGU MODELI ZATRUDNIENIA I WDROŻENIA W KILKUDZIESIĘCIU FIRMACH 

O RÓŻNEJ WIELKOŚCI I RODZAJU DZIAŁALNOŚCI 

ISTOTA OPRACOWANYCH PRZEZ NAS MODELI ZATRUDNIENIA 

2001 

2004 
2007 

2010 

2013 
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DOSKONALENIE OPERACYJNE I INTEGRACJA PROCESU ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM 

ZGODNIE Z NAJLEPSZYMI PRAKTYKAMI  

 Na świecie obecnie jako najlepsze praktyki wskazuje się standardy dla zarządzania 
majątkiem proponowane przez normy ISO 55000 (Asset management) oraz PAS 55, 

 Przykładem (na podstawie informacji z British Standard Institute) mogą być działania 
amerykańskich koncernów energetycznych, których Zarządy decydują o stosowaniu ww. 
standardów, komunikując w ten sposób otoczeniu dążenie do zachowania najwyższej 
staranności w zarządzaniu majątkiem, 

 Wdrożenie ww. standardów niekoniecznie oznacza certyfikacji Firmy w ramach ISO 
55000. Proponujemy raczej skoncentrować się na aspektach bezpieczeństwa  
i efektywności procesów zarządzania majątkiem proponowanych przez ww. standardy. 

DLACZEGO ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM JEST TAKIE ISTOTNE? 

 Dla funkcjonowania spółek przemysłowych zdolności produkcyjne stanowią siłę napędową 
biznesu, decyduje o tym: 
• skala majątku trwałego i praca w ruchu ciągłym, 
• nakłady na utrzymanie majątku trwałego, 
• istotny poziom zatrudnienia w produkcji i utrzymaniu ruchu. 

 Ryzyko związane z zarządzaniem majątkiem produkcyjnym to jeden z najistotniejszych 
obszarów ryzyka biznesowego, a skutki negatywnych zdarzeń w ww. obszarze zwykle 
dotykają bezpośrednio lub pośrednio najwyższego kierownictwa spółek (obszar decyzji 
strategicznych). 

 Przedsiębiorstwa przemysłowe stoją przed istotnymi wyzwaniami w obszarze zarządzania 
majątkiem, związanymi w szczególności ze sprawnością i efektywnością procesów: 
• Zarządzania inwestycjami, 
• Zarządzania remontami i utrzymaniem ruchu majątku. Spójna strategia i integracja 

procesów w obszarze utrzymania ruchu, przy zastosowaniu narzędzi i technik 
operacyjnych (TPM, lean management, CMMS) jest bardzo istotna dla efektywności  
i sprawności procesów obsługi majątku. 

INTEGRACJA PROCESU ZARZĄDZANIA 
PRODUKCYJNYM MAJĄTKIEM TRWAŁYM 
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PAS 55 wdrażana jest w: 

 „Przedsiębiorstwach intensywnie eksploatujących majątek trwały, w których istotne kwestie 
stanowią wydatki, zasoby, zależności eksploatacyjne i/lub ryzyka związane z kreowaniem/ 
pozyskiwaniem, eksploatacją czynną i bierną (obsługiwaniem) oraz odnawianiem/likwidacją 
majątku. 

 Organizacjach, które zarządzają lub inwestują w określony portfel zasobów trwałych lub gdzie 
użytkowanie systemów majątku i zarządzanie majątkiem są centralną kwestią dla 
efektywnego dostarczenia swoich usług, produktów dla klienta lub z punktu widzenia innych 
celów gospodarczych.” (Źródło: norma PAS 55, tłumaczenie INORG) 

 

British Standard Institute (BSI) wskazuje następujące korzyści wynikające z wdrożenia ISO 55000: 

 Poprawa wyników finansowych, 

 Poprawa jakości produktów i usług, 

 Lepsze zarządzanie ryzykiem, 

 Ograniczenie ryzyka decyzji najwyższego kierownictwa w spółce, 

 Zrównoważony rozwój, przejrzystość organizacji, poprawa reputacji firmy i odpowiedzialności 
społecznej, 

 Potwierdzenie zgodności z prawem i innymi regulacjami, 

 Poprawa skuteczności i efektywności operacyjnej.  

Lepsza alokacja zasobów. 

Poprawa świadomości procesów wśród personelu. 

Zmniejszenie niepewności podejmowania decyzji zarządczych. 

ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM WG ISO 55000 
(Źródło: norma ISO 55000, tłumaczenie INORG) 
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OPRACOWANE PRZEZ NAS ANALIZY SŁUŻĄ: 

 Weryfikacji efektów przedsięwzięć inwestycyjnych na życzenie inwestorów (np. udziałowców  
 i właścicieli firmy), 

 Opracowaniu wniosków w celu pozyskania dotacji ze środków publicznych (np. dotacje 
unijne), 

 Opracowaniu dokumentacji wymaganej przez bank (np. na potrzeby kredytu), 

 Weryfikacji efektów finansowych przyjętej strategii, w tym wariantów jej realizacji (projekcje 
sprawozdań finansowych), 

 Określeniu wpływu przedsięwzięcia rozwojowego (inwestycji, fuzji, przejęć itp.) na wartość 
firmy, 

 Określeniu wpływu analizowanych ryzyk na wynik finansowy i wartość firmy. 

 Analizy zdolności firmy do regulowania zobowiązań. 

 

 

Z NASZYCH USŁUG KORZYSTAJĄ: 

 Duże przedsiębiorstwa przemysłowe, 
 

 Małe i średnie przedsiębiorstwa, 
 

 Jednostki samorządowe i spółki komunalne, 
 

 Banki i instytucje finansowe, 
 

 Indywidualni przedsiębiorcy. 

 

 

 

BIZNES PLAN, FEASIBILITY STUDY, ANALIZY 
MARKETINGOWE I FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ROZWOJOWYCH 

€ 



S
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INNE PRODUKTY I USŁUGI 

− PROGRAM INFORMATYCZNY KREOWANIA I ADMINISTROWANIA 

DOKUMENTACJĄ ORGANIZACYJNĄ 

Narzędzie informatyczne do projektowania, implementacji i administrowania dokumentacją 

organizacyjną 

− WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY 

Wartościowanie stanowisk pracy polega na opisywaniu, analizowaniu i wycenianiu stanowisk 

z zastosowaniem odpowiedniej metody. Wartościowaniu podlega stanowisko, na którym jest 

wykonywana praca i wymagania, które stawia się przed realizatorem przedmiotowej pracy. 

− LIGA MISTRZÓW 

Projekt doradczo-szkoleniowy dla mistrzów produkcji i brygadzistów 

− INTEGRACJA PROCESU ZARZĄDZANIA PRODUKCYJNYM MAJĄTKIEM 

TRWAŁYM 

Doskonalenie operacyjne i integracja procesu zarządzania majątkiem zgodnie z najlepszymi 

praktykami 

− POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH 

ZE ŚRODKÓW UE ORAZ PROGRAMÓW KRAJOWYCH 

Jesteśmy jedną z najskuteczniejszych w Polsce firm doradczych w zakresie wspierania w 

 pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej
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Dane adresowe 

Instytut Ekonomiczny MODUS Sp. z o.o. 
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11 
44-100 Gliwice 
KRS: 0000023751 
NIP: 631-23-25-005 
Kapitał zakładowy: 110 000 zł 

Telefon / Fax / Email / WWW 

Tel./fax:  (32) 231-39-54 
(32) 231-53-65 

 
e-mail:  modus@iemodus.pl 
 
www:  www.iemodus.pl 

Dojazd 


