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ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ – EFEKTY TECHNICZNE 
WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANIZACJI

ORGANISATION MANAGEMENT – TECHNICAL EFFECTS 
OF ORGANISATIONS’ COACTIVITY

Streszczenie: W ramach walki z narastającą konkurencją organizacje coraz częściej decydują się 
na zawieranie różnych form współdziałania organizacji. Podmioty te nawiązując pomiędzy sobą 
współpracę, licząc przede wszystkim na osiągnięcie z tego posunięcia korzyści. Chcąc konkurować 
z zagranicznymi organizacjami, muszą podlegać ciągłemu rozwojowi, a nawiązywanie różnych form 
współdziałania organizacji jest dobrym przykładem możliwości rozwoju przedsiębiorstw w  nich 
uczestniczących. W artykule przedstawiona została ocena efektów technicznych przez organizacje, 
jakie wystąpiły po zawarciu współpracy z innymi organizacjami.

Słowa kluczowe: współdziałanie, organizacja, koncentracja, zarządzanie organizacją, efekty tech-
niczne

Summary: In scope of 'ght with an increasing competition it is more common for organisations to de-
cide to conclude di*erent kinds of coactivity of organisations. Subjects, which conclude such coactivity, 
are hoping for gaining bene'ts from such an operation. Wanting to compete with foreign organisations 
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they need to develop constantly and concluding di�erent forms of coactivity is a good example of enter-
prises development possibilities which participate in it.. �is article presents and evaluation of technical 
e�ects made by organisations that occurred a�er developing a cooperation with another organisations. 

Key words: coactivity, organisation, concentration, organisation management, technical e�ects 

Wstęp

Współczesną gospodarkę rynkową charakteryzuje nasilenie się podejmowania różne-
go rodzaju form współdziałania organizacji ze sobą. Analitycy rozwoju rynku światowego 
twierdzą, że zasadniczy wpływ na wizerunek przemysłu przyszłości wywierać będą ogólne 
tendencje i procesy, które nazywa się megatrendami. Należy do nich zaliczyć między inny-
mi globalizację gospodarki, czy też ciągle rosnącą dynamikę różnorodnych przekształceń 
organizacyjnych i kapitałowych (w tym między innymi fuzji i aliansów strategicznych pod-
miotów różnych sektorów gospodarczych)1.

1. Współdziałanie organizacji

Działanie de*niowane jest jako zachowanie się polegające na wykonaniu czegoś lub 
wstrzymaniu się od czegoś, zmierzające do osiągnięcia wyznaczonego celu. W momencie 
działania wielopodmiotowego mamy do czynienia ze współdziałaniem. W powszechnym 
rozumieniu współdziałanie oznacza działanie, pracowanie wspólnie z kimś, pomaganie ko-
muś w jakieś działalności2. 

Natomiast w nauce o organizacji współdziałanie oznacza różnego rodzaju powiązania 
zachodzące pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi, które dążą do realizacji wspól-
nego celu3. 

Ze względu na cel współdziałania rozróżnia się następujące jego typy4:
współpraca, czyli kooperacja pozytywna,
współzawodnictwo, czyli rywalizacja,
walka, czyli kooperacja negatywna.

Ze zbiorowym działaniem zorganizowanym powiązana jest tylko kooperacja pozytywna. 
Współpraca jest rozumiana jako współdziałanie polegające na realizacji wspólnych lub zbież-
nych celów, w szczególności na koordynacji realizowanych przedsięwzięć i funkcji ustalonych 
w ramach podziału pracy. W przypadku współdziałania gospodarczego jego istotę stanowią 
poziome powiązania między różnymi podmiotami gospodarczymi, wynikające z zawartych 
porozumień umożliwiających realizację wspólnie ustalonych celów5. 

1 B. Nogalski, P. Walentynowicz (red.), Zarządzanie w  grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, 
�nansowe, właścicielskie i personalne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004, s. 6.
2 B. Kożuch, Nauka o organizacji, CEDEWU.PL, Warszawa 2009, s. 205. 
3 B. Kożuch, Nauka o..., op. cit., s. 206.
4 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław –Warszawa 1978, s. 273.
5 B. Kożuch, Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monogra*e i Studia Instytutu 
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 110
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Pojęcie kooperacji negatywnej uświadamia, iż wspólnego działania nie można zawsze 
utożsamiać z  realizacją wspólnych celów. Cele bowiem mogą być odrębne, a  elementy 
wspólne dotyczą wówczas jedynie warunków, w jakich ich realizacja się odbywa6.

Organizacje, podejmując wspólne działania, liczą na osiągnięcie z tego tytułu korzyści. 
Dlatego też autorka za główne zadanie postawiła sobie przede wszystkim zidenty�kowanie 
efektów technicznych oraz dokonanie analizy i oceny uzyskanych efektów przez organiza-
cje, które wystąpiły po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami.

2. Charakterystyka przeprowadzonych badań

Głównym celem przeprowadzonych badań była analiza efektów występujących w or-
ganizacji po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami.

Organizacja badań obejmowała pięć etapów czynnościowych:
etap 1  - programowanie badania – określenie celu, zakresu, źródeł informacji, rodzaju 

materiału statystycznego, przygotowanie technik i narzędzi badawczych,
etap 2  - obserwacja – przeprowadzenie badań ankietowych,
etap 3  - kontrola, porządkowanie, grupowanie i przetwarzanie zebranych informacji,
etap 4  - analiza opracowanego materiału,
etap 5  - wnioskowanie na podstawie analizy zebranych informacji.
W badaniach zidenty�kowano różne rodzaje form współdziałania organizacji. Prze-

prowadzone badania literaturowo-empiryczne pozwoliły na zidenty�kowanie następują-
cych rodzajów form współdziałania organizacji: w ramach zintegrowanego łańcucha do-
staw,

współpraca oparta na umowach (np. najmu, dzierżawy, leasingu),
włączenie się w strukturę grupy kapitałowej,
włączenie się w strukturę regionalnej sieci przedsiębiorstw (klastra),
aliansu,
joint-venture,
inne.

W  przeprowadzonych badaniach brały udział 162 organizacje. Organizacje biorące 
udział w badaniach ankietowych zostały sklasy�kowane pod względem formy organizacyj-
no-prawnej oraz rozmiaru przedsiębiorstwa. 

Charakterystykę próby badawczej w postaci formy organizacyjno-prawnej przedsta-
wiono w tabeli 1.

Tabela 1. Forma organizacyjno-prawna organizacji biorących udział w badaniu

Table 1. Organisational and legal form of organisations participating in the research

Forma organizacyjno-prawna Udział procentowy organizacji
Spółka cywilna 8,02%

Przedsiębiorstwo prywatne osoby �zycznej 44,44%

Spółka jawna 2,47%

Spółka partnerska 0,00%

6 B. Kożuch, Skuteczne współdziałanie organizacji..., op. cit., s. 110. 
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Spółka komandytowa 0,00%
Spółka komandytowo-akcyjna 0,00%
Spółki z o.o. 28,40%
Spółki akcyjne 12,35%
Inne organizacje 4,32%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W tabeli 2 przedstawiono rozmiar organizacji biorących udział w badaniu według kry-
terium zatrudnienia.

Tabela 2. Rozmiar organizacji według kryterium zatrudnienia
Table 2. Size of organisation according to employment criteria

Rozmiar 
przedsiębiorstwa 

Do 9  10 – 49 50 – 249 Powyżej 250 
50,60% 21,60% 13,00% 14,80%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W badaniu brało udział najwięcej, bo aż 44,44% przedsiębiorstw prywatnych osoby 
#zycznej oraz 28,40% spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast według kryte-
rium zatrudnienia najwięcej organizacji zatrudniających do 9 osób (50,60%) oraz w prze-
dziale 10-49 osób (21,60%).

W badaniach zidenty#kowano różne rodzaje form, w jakich realizowana jest współ-
praca między organizacjami, co zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3. Formy realizacji współpracy między organizacjami
Table 3. Forms of coactivity between organisations  

Formy współpracy Ilość przedsiębiorstw 
realizujących współpracę (%)

w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw 52,47
współpraca oparta na umowach (np. najmu, dzierżawy, 
leasingu)

74,07

włączenie się w strukturę grupy kapitałowej 20,99
włączenie się w  strukturę regionalnej sieci przedsiębiorstw 
(klastra)

12,96

alians 2,47
joint-venture 0,00
inna 2,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Najwięcej, bo aż 74% badanych organizacji, realizuje współpracę opartą na umowach, 
np. leasingu, 52,47% współpracę w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. Prawie 21% 
organizacji działa w postaci grupy kapitałowej, a niecałe 13% włączyło się w strukturę re-
gionalnej sieci przedsiębiorstw, czyli klastra.
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3. Ocena efektów technicznych występujących 
w ramach współpracy organizacji

Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena efektów przez organizacje, jakie 
wystąpiły po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami.

Respondenci oceniali efekty działania organizacji towarzyszące nawiązaniu współpra-
cy z innymi organizacjami. Oceniający wskazywali na znaczenie danego efektu w skali:

pozytywnie (zjawisko wpłynęło pozytywnie na organizację po nawiązaniu współ-
pracy),

bez znaczenia (zjawisko nie miało znaczenia dla organizacji po nawiązaniu współ-
pracy),

negatywnie (zjawisko wpłynęło negatywnie na organizację po nawiązaniu współ-
pracy).

W badaniach zidenty"kowano różne rodzaje efektów występujących w organizacjach. 
Wśród efektów technicznych zbadano następujące rodzaje efektów:

korzyści skali (osiągnięcie lepszej produktywności),
komplementarność zasobów,
ograniczenie kosztów transakcyjnych, np. oszczędności na logistyce,
optymalizacja zarządzania majątkiem wytwórczym,
łatwiejszy dostęp do nowych technologii,
wykorzystanie osiągnięć i doświadczeń,
optymalizacja decyzji inwestycyjno-rozwojowych i najbardziej efektywne wyko-

rzystanie posiadanych środków inwestycyjnych,
przeprowadzanie wspólnych prac modernizacyjno-odtworzeniowych,
ograniczenie wydatków inwestycyjnych w wyniku niepowielania tych samych in-

westycji (zakupów),
obniżenie kosztów niektórych inwestycji, np. wspólne systemy informatyczne, 

specjalistyczne narzędzia i urządzenia na potrzeby remontów.
W tabeli 4 przedstawiono ocenę efektów technicznych przez badane organizacje, jakie 

wystąpiły po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami. W tabeli pozycja „suma 
ocen” oznacza liczbę organizacji, które wskazały na ten efekt.

Tabela 4. Ocena efektów technicznych
Table 4. Technical e&ects evaluation

Efekty rynkowe 
i marketingowe

Ocena pozytywna Bez znaczenia Ocena negatywna
Suma 
ocen Udział % Suma 

ocen Udział % Suma 
ocen

Udział 
%

korzyści skali (osiągnięcie 
lepszej produktywności)

106 65,43 55 33,95 1 0,62

komplementarność zasobów 81 50,00 81 50,00 0 0,00

ograniczenie kosztów 
transakcyjnych, np. 
oszczędności na logistyce

77 47,53 74 45,68 11 6,79

optymalizacja zarządzania 
majątkiem wytwórczym

42 25,93 114 70,37 6 3,70
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łatwiejszy dostęp do nowych 
technologii

83 51,23 78 48,15 1 0,62

wykorzystanie osiągnięć 
i doświadczeń 110 67,90 51 31,48 1 0,62

optymalizacja decyzji 
inwestycyjno-rozwojowych 
i najbardziej efektywne 
wykorzystanie posiadanych 
środków inwestycyjnych

82 50,62 79 48,76 1 0,62

przeprowadzanie wspólnych 
prac modernizacyjno-
odtworzeniowych

46 28,39 112 69,14 4 2,47

ograniczenie wydatków 
inwestycyjnych w wyniku 
niepowielania tych samych 
inwestycji (zakupów)

68 41,97 89 54,94 5 3,09

obniżenie kosztów niektórych 
inwestycji, np. wspólne 
systemy informatyczne, 
specjalistyczne narzędzia 
i urządzenia na potrzeby 
remontów

66 40,74 86 53,09 10 6,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uzyskane wyniki przedstawiono w formie wykresów, jak również w formie opisowej. 
Rysunek 1 przedstawia uzyskane wyniki dotyczące korzyści skali (osiągnięcia lepszej pro-
duktywności).

Rysunek 1. Ocena efektów technicznych – korzyści skali (osiągnięcie lepszej produktywności)
Figure 1. Evaluation of technical e!ects  – scale bene"ts (achieving better productivity) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Na rysunku 2 przedstawiono uzyskane wyniki dotyczące komplementarności zasobów 
występujących w badanych organizacjach po nawiązaniu współpracy.
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Rysunek 2. Ocena efektów technicznych – komplementarność zasobów
Figure 2. Evaluation of technical e!ects – complementarity of resources

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Połowa badanych (50,00%) przyznała, że nawiązała współpracę z  innymi organiza-
cjami w oparciu o komplementarność zasobów. Dokładnie taka sama liczba wskazała, że 
nawiązanie współpracy z innymi organizacjami nie spowodowało efektu komplementar-
ności zasobów. O komplementarności zasobów można mówić wtedy, gdy współdziałają ze 
sobą organizacje, z których każda posiada odmienne zasoby lub kompetencje. W badanych 
przypadkach komplementarność zasobów można uznać za jeden z  głównych powodów 
nawiązania współpracy między organizacjami.

Prawie 21% badanych organizacji włączyło się w strukturę grupy kapitałowej, dlatego 
również można wytłumaczyć dosyć wysoki poziom efektu komplementarności. Spółki do-
minujące dbają o całościową strategię grupy, włączając do grupy spółki na zasadzie kom-
plementarności dającej możliwość wytwarzania, dystrybucji, a także sprzedaży w ramach 
spółek tworzących jedną grupę kapitałową. Dlatego też założyć można, że grupy kapitało-
we tworzone są na zasadzie komplementarności, co także potwierdziły przeprowadzone 
badania.

Rysunek 3 przedstawia uzyskane wyniki dotyczące ograniczenia kosztów transakcyj-
nych w badanych organizacjach po nawiązaniu współpracy.
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Rysunek 3. Ocena efektów technicznych – ograniczenie kosztów transakcyjnych, np. oszczędności 
na logistyce
Figure 3. Evaluation of technical e!ects – limiting costs of the transaction, i.e. saving on logistics

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Z komplementarnością zasobów ściśle łączy się ograniczenie kosztów transakcyjnych, 
i pokazały to przeprowadzone badania. Wśród efektów technicznych uzyskanych przez or-
ganizacje nawiązujące współpracę z innymi organizacjami ograniczenie kosztów transak-
cyjnych uzyskało 47,53% pozytywnych opinii, trochę mniej (45,68%) uznało ten efekt za 
bez znaczenia dla swojej organizacji, a 6,79% potwierdziło negatywny wpływ na organiza-
cję po nawiązaniu współpracy. Można uznać, że prawie w połowie przypadków nawiązanie 
współpracy miało spowodować techniczne zintegrowanie kilku dziedzin uplasowanych 
w różnych etapach ciągu produkcyjno-technologicznego. W tych przypadkach wystąpie-
nie tego efektu potwierdza, że powoduje to znaczne ograniczenie kosztów transakcyjnych 
w postaci chociażby oszczędności na logistyce, wzrasta również pewność zbytu i zaopa-
trzenia. Dzięki zintegrowaniu transakcji ułatwione zostało zarządzanie, koordynacja oraz 
kontrola procesu zaopatrzenia, produkcji czy zbytu.

Na rysunku 4 przedstawiono ocenę efektów technicznych w zakresie optymalizacji za-
rządzania majątkiem wytwórczym.

Rysunek 4. Ocena efektów technicznych – optymalizacja zarządzania majątkiem wytwórczym
Figure 4. Evaluation of technical e!ects – optimisation of power generation assets management

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Wśród efektów technicznych najniżej oceniona została optymalizacja zarządzania ma-
jątkiem wytwórczym, uzyskując tylko 25,93% pozytywnych opinii. Aż 70,37% wskazało, że 
efekt ten nie ma znaczenia dla organizacji po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami. 

Rysunek 5 przedstawia uzyskane wyniki w zakresie łatwiejszego dostępu do nowych 
technologii po nawiązaniu współpracy między organizacjami.

Rysunek 5. Ocena efektów technicznych – łatwiejszy dostęp do nowych technologii
Figure 5. Evaluation of technical e!ects – easier access to new technologies

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Co się tyczy łatwiejszego dostępu do nowych technologii, to 50,62% z badanych or-
ganizacji po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami zaobserwowało wystąpienie 
tego efektu. Patrząc z punktu widzenia celów tworzenia organizacji, stwierdzić można, że 
łatwiejszy dostęp do nowych technologii jest zjawiskiem niezwykle pożądanym. Natomiast 
48,76% ankietowanych stwierdziła, że nawiązanie współpracy z innymi organizacjami nie 
miało wpływu na łatwiejszy dostęp do nowych technologii.

Na rysunku 6 przedstawiono ocenę efektów technicznych w zakresie wykorzystania 
osiągnięć i doświadczeń organizacji, z którymi nawiązano współpracę.

Rysunek 6. Ocena efektów technicznych – wykorzystanie osiągnięć i doświadczeń
Figure 6. Evaluation of technical e!ects – using achievements and experiences 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Wykorzystanie osiągnięć i  doświadczeń zostało pozytywnie najwyżej ocenione spo-
śród wszystkich wyszczególnionych efektów technicznych. Badane organizacje efekt ten 
pozytywnie oceniły aż w 67,90% przypadkach, w 31,48% nie ma on znaczenia i tylko 0,62% 
badanych oceniło ten efekt negatywnie. Organizacje, pozytywnie oceniając wykorzystanie 
osiągnięć i doświadczeń posiadanych przez organizacje, z którymi nawiązano współpra-
cę, potwierdziły istnienie przepływu informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami. 
Uznać to można za zjawisko niezwykle korzystne, świadczące o ciągłej współpracy pomię-
dzy organizacjami, które zdecydowały się na podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy.

Stwierdzić można, że jednym z głównych celów podejmowania współpracy przez orga-
nizacje jest chęć korzystania z doświadczeń i osiągnięć innych organizacji.

Na rysunku 7  przedstawiono ocenę efektów technicznych w  zakresie optymalizacji 
decyzji inwestycyjno-rozwojowych i najbardziej efektywnego wykorzystanie posiadanych 
środków inwestycyjnych.

Rysunek 7. Ocena efektów technicznych – optymalizacja decyzji inwestycyjno-rozwojowych i naj-
bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych środków inwestycyjnych
Figure 7. Evaluation of technical e!ects – optimisation of investment and development decision and 
most e!ective usage of investment capital

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Połowa (50,62%) badanych organizacji pozytywnie oceniła optymalizację decyzji in-
westycyjno-rozwojowych i  najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych środków 
inwestycyjnych. Stwierdzić można, że efekt ten występuje w przypadku nawiązywania kon-
centracyjnych form współdziałania organizacji. Blisko połowa (48,76%) uznała ten efekt za 
bez znaczenia dla swojej organizacji.

Na rysunku 8 przedstawiono ocenę efektów technicznych w zakresie przeprowadzania 
wspólnych prac modernizacyjno-odtworzeniowych z organizacjami, z którymi nawiązano 
współpracę.
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Rysunek 8. Ocena efektów technicznych – przeprowadzanie wspólnych prac modernizacyjno-od-
tworzeniowych
Figure 8. Evaluation of technical e!ects – conducting common modernisation and replacement works

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
 
Wśród efektów technicznych przeprowadzanie wspólnych prac modernizacyjno-odtwo-

rzeniowych zostało ocenione bardzo nisko. Tylko 28,39% respondentów wskazało na pozy-
tywną ocenę wystąpienia tego efektu po nawiązaniu współpracy. Ocena ta może wynikać 
z faktu zawierania form współdziałania organizacji charakteryzujących się mniejszą zażyło-
ścią, co potwierdza ocena tego efektu za bez znaczenia aż w 69,14% organizacji.

Na rysunku 9 przedstawiono ocenę efektów technicznych w zakresie ograniczenia wy-
datków inwestycyjnych w wyniku niepowielania tych samych inwestycji (zakupów).

Rysunek 9. Ocena efektów technicznych – ograniczenie wydatków inwestycyjnych w wyniku niepo-
wielania tych samych inwestycji (zakupów)
Figure 9. Evaluation of technical e!ects – limiting investment expenditures as a result of not repli-
cating the same investments (purchase) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Dosyć dobrze został oceniony efekt ograniczenia wydatków inwestycyjnych w wy-
niku niepowielania tych samych inwestycji czy też zakupów, bo 41,97% respondentów 
oceniło go pozytywnie, ale prawie 55% wskazało na to, że efekt ten jest bez znaczenia dla 
organizacji.
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Na rysunku 10 przedstawiono ocenę efektów technicznych w zakresie obniżenia kosz-
tów niektórych inwestycji, np. wspólne systemy informatyczne, specjalistyczne narzędzia 
i urządzenia na potrzeby remontów.

Rysunek 10. Ocena efektów technicznych – obniżenie kosztów niektórych inwestycji, np. wspólne 
systemy informatyczne, specjalistyczne narzędzia i urządzenia na potrzeby remontów
Figure 10. Evaluation of technical e!ects – lowering the costs of some investments, i.e. common 
IT systems, special tools and devices for the purposes of maintenance.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Obniżenie kosztów niektórych inwestycji, np. wspólne systemy informatyczne, spe-
cjalistyczne narzędzia i  urządzenia na potrzeby remontów zostały ocenione pozytywnie 
przez 40,74% respondentów, bez znaczenia przez 53,09%. Prawie 21% badanych organiza-
cji włączyło się w strukturę grupy kapitałowej, dlatego można wytłumaczyć dosyć wysoki 
poziom efektu obniżenia kosztów niektórych inwestycji. Wynikać to może z tego, że z re-
guły w grupach kapitałowych wprowadza się wspólne systemy informatyczne, w ramach 
których używa się tych samych programów komputerowych, co wskazuje na zasadę, że 
„duży może więcej”, a więc ma silniejszą pozycję przetargową i możliwość wynegocjowania 
korzystniejszych cen.

Podsumowanie
 
Coraz częściej zauważyć można wzrastającą tendencję do powstawania różnych form 

współpracy organizacji. Badając efekty występujące w organizacjach po nawiązaniu ze sobą 
współpracy, można stwierdzić, że w większości są one pozytywne. Tylko sporadycznie po-
jawiały się odpowiedzi mówiące o negatywnym wpływie na działanie organizacji.

Wśród efektów technicznych, które wystąpiły w organizacjach po nawiązaniu współ-
pracy, największe znaczenie miały: 

wykorzystanie osiągnięć i doświadczeń – 67,90%,
korzyści skali (osiągnięcie lepszej produktywności) – 65,43%,

Wśród efektów technicznych nisko zostały ocenione następujące efekty:
optymalizacja zarządzania majątkiem wytwórczym – 25,93%,
przeprowadzanie wspólnych prac modernizacyjno-odtworzeniowych – 28,39%.

1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Ocena efektu: 1 - pozytywna; 2 - bez znaczenia; 3 - negatywna



Zarządzanie organizacją – efekty techniczne współdziałania organizacji 161

Organizacje, nawiązując pomiędzy sobą współpracę, liczą przede wszystkim na osią-
gnięcie z  danego posunięcia korzyści. Stwierdzić można, że nawiązanie różnych form 
współpracy między organizacjami powoduje pozytywny wpływ na uzyskanie efektów tech-
nicznych. Stwierdzić można, że jednym z głównych celów podejmowania współpracy przez 
organizacje jest chęć korzystania z doświadczeń i osiągnięć innych organizacji, jak również 
osiągnięcie korzyści skali. Organizacje, chcąc konkurować z zagranicznymi, muszą pod-
legać ciągłemu rozwojowi, a nawiązywanie różnych form współdziałania organizacji jest 
dobrym przykładem możliwości rozwoju przedsiębiorstw w nich uczestniczących.
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