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Wprowadzenie

W  dobie rosnącej konkurencji o globalnym charak-
terze istotne jest poszukiwanie przez organizacje 

takich warunków działania, które stworzą im możliwo-
ści doskonalenia pozycji konkurencyjnej. Jedną z takich 
ścieżek jest tworzenie powiązań sieciowych – aby osią-
gnąć swoje cele, przedsiębiorstwa łączą się na podsta-
wie wielostronnych umów o  współpracy. Przykładem 
organizacji sieciowej są łańcuchy dostaw, których struk-
turom poświęcono uwagę w  niniejszym opracowaniu. 
Jednocześnie, w  literaturze z  zakresu nauk o  przedsię-
biorstwie podkreśla się, że jednym z warunków osiąga-
nia sukcesów przez współczesne organizacje jest praca 
zespołowa. Wydaje się, że problematyka związana z nią 
i jej przewagą nad indywidualną formą zespolenia pracy 
jest już wystarczająco dobrze rozpoznana, niemniej war-
to zwrócić uwagę na organizacyjne aspekty funkcjono-
wania zespołów w organizacjach sieciowych. Jest to ob-
szar niestanowiący aktualnie istotnego zainteresowania 
zarówno w warstwie merytorycznej, jak i w badaniach 
empirycznych. Tymczasem, jak się okazuje, na podsta-
wie badań empirycznych, wewnętrzne zintegrowanie 
organizacji (np. scalanie funkcji produkcji z  logistyką 
i z marketingiem) stanowi pierwszy krok w drodze do 
pełnej integracji w ramach łańcucha dostaw (Witkowski, 
2010, s. 67). Jeśli chodzi o narzędzia służące integracji 
wewnętrznej przedsiębiorstwa, w  literaturze podkreśla 
się, że najbardziej skutecznym z nich jest powoływanie 
interfunkcjonalnych zespołów (Cohen, Bailey, 1997, 
s.  239–290), ze wskazaniem na zespoły projektowe  
(Bishop, 1999, s. 6–12), co ma na celu budowanie powią-
zań pomiędzy ludźmi reprezentującymi różne komórki 
organizacyjne, cechujące się teoretycznie sprzecznymi 
interesami. Z  kolei z  badań prowadzonych przez auto-
rów tego opracowania wynika, że powoływanie struktur 
zadaniowych (projektowych) w  łańcuchu dostaw powo-
duje integrację poszczególnych podmiotów sieci (Jagoda, 
Kołakowski, 2016, s. 101–111). 

Celem artykułu jest ukazanie możliwych wariantów 
lokalizacyjnych zespołów projektowych w  strukturze 
łańcucha dostaw1. Wariant lokalizacyjny oznacza tutaj 
umiejscowienie zespołu projektowego w  strukturze sie-
ciowej. Autorzy formułują w tym kontekście modelowe 

rozwiązania lokalizacyjne (architektoniczne). Realizacja 
przedstawionego celu wymagała zastosowania jakościo-
wych metod badawczych – studium przypadków, które 
stanowiły podstawę do zaprezentowania, w drugiej czę-
ści artykułu, trzech najczęściej stosowanych wariantów 
lokalizacji zespołów projektowych w strukturach łańcu-
chów dostaw i  ich wpływu na podmioty funkcjonujące 
w sieci.

Struktura łańcucha dostaw

Ł ańcuch dostaw to nazwa podmiotu tworzonego 
przez przedsiębiorstwa współdziałające w różnych 

obszarach funkcjonalnych. Są to zarówno przedsię-
biorstwa wydobywcze, produkcyjne, handlowe, jak 
i  usługowe oraz ich klienci, między którymi przepły-
wają strumienie produktów, informacji i  środków fi-
nansowych (Witkowski, 2010, s. 19). Stanowi on szcze-
gólną odmianę organizacji sieciowych (których opis 
we współczesnej literaturze przedmiotu jest pokaźny), 
a  dokładnie sieci strategicznej, która definiowana jest 
jako długoterminowe porozumienie celowe między 
niezależnymi, ale wspólnie zorientowanymi na zysk 
organizacjami, które pozwalają im na zdobycie i utrzy-
manie przewagi konkurencyjnej (Jarillo, 1988, s.  32). 
Struktury organizacyjne łańcuchów dostaw są przykła-
dem struktur sieciowych i  mimo różnych profili dzia-
łalności oraz złożoności podmiotowej tych organizmów 
gospodarczych można zaproponować modelowe ujęcie 
przykładowej struktury. Zostało ono zaprezentowane 
na rysunku 1.

Jak wynika z  rysunku 1, łańcuch dostaw jest złożo-
ną siecią podmiotów gospodarczych, zaangażowanych 
w  realizację przepływów produktów i  usług (zasobów 
rzeczowych) oraz towarzyszących im przepływów kapi-
tału, informacji oraz niekiedy zasobów ludzkich. Nie-
odłączną cechą każdego łańcucha dostaw jest obecność 
w  jego strukturze podmiotu lidera, którego głównym 
zadaniem jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Proces 
ten odnosi się do systemowego integrowania i  koor-
dynowania wskazanych przepływów w  celu redukcji 
kosztów, poprawy zadowolenia klientów i  uzyskania 
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przewagi konkurencyjnej zarówno dla niezależnych 
przedsiębiorstw, jak i  całego łańcucha dostaw (Estam-
pe i in., 2013, s. 248). Jak wskazują J.J. Coyle, E.J. Bardi 
i  C.J. Langley Jr. (2002, s.  33–34), jednym z  trzech ce-
lów przedmiotowych łańcucha dostaw jest konieczność 
stworzenia w  jego obrębie mechanizmu koordynacji 
(procedury, polityki). Możliwe to będzie dzięki ukształ-
towaniu „odpowiedniej struktury organizacyjnej logi-
styki u producentów lub liderów w dolnej części łańcu-
cha dostaw”. Integrowanie łańcucha dostaw dotyczy więc 
scalania współpracujących kontraktowo podmiotów, 
z  kolei koordynacja odnosi się do synchronizacji dzia-
łań wszystkich podmiotów łańcucha dostaw. Jednym 
z narzędzi umożliwiających jednoczesną realizację obu 
wymienionych procesów jest „nakładanie” na strukturę 
łańcucha dostaw struktur o  charakterze zadaniowym, 
które zajmują się realizacją projektów służących wielu 
lub wszystkim podmiotom łańcucha dostaw. 

Zespoły projektowe 
w łańcuchach dostaw

W  ostatnim czasie, tak w praktyce gospodarczej, jak 
i  w  literaturze przedmiotu coraz większego zna-

czenia nabiera pojęcie „projektu”. Wszelkie działania 
inwestycyjne, szczególnie jeśli związane są  z  realizacją 
innowacyjnych przedsięwzięć rozwojowych, muszą być 
w  odpowiedni sposób zaprojektowane. Biorąc pod uwa-
gę ujęcie definicyjne, M. Trocki i B. Grucza (2007, s. 14) 
wskazują na projekt jako na przedsięwzięcie składające 
się ze zorganizowanych ciągów działań ludzkich, zmie-
rzających do osiągnięcia założonego rezultatu. Ponadto 
projekty według nich:

• są niepowtarzalne,
• są wysoce złożone,

• są  realizowane przez zespół wykwalifikowanych wy-
konawców z  różnych dziedzin, którzy wykorzystują 
określone zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie do jego 
zakończenia, 

• wymagają odpowiedniej wiedzy i  zastosowania spe-
cyficznych metod i  narzędzi przy ich planowaniu 
i realizacji.
Jak słusznie zauważa J.M. Lichtarski (2011, s. 45), nie-

którzy autorzy odróżniają struktury projektowe od zada-
niowych, wykorzystując jako podstawę do wyróżnienia 
kryterium skali i złożoności realizowanych przedsięwzięć, 
gdzie projekt traktowany jest jako przedsięwzięcie wielo-
zadaniowe. Trudno jednak w  praktyce o  dokonanie de-
markacji w oparciu o wskazane kryterium, co za tym idzie 
struktury projektowe i zadaniowe są często podobnie jak 
pojęcia zadanie i projekt są traktowane podobnie.

Biorąc pod uwagę kryterium, jakim jest obszar reali-
zowania projektu, dzieli się je na projekty realizowane 
(Kasperek, 2008, s. 34):

• w skali jednego przedsiębiorstwa,
• pomiędzy bezpośrednimi ogniwami łańcucha dostaw 
– dostawcą i odbiorcą,

• w całym łańcuchu dostaw w jednym kraju,
• w skali globalnej.

Przykładem projektu realizowanym w  ramach łań-
cucha dostaw może być organizacja zakupu i dostaw od 
najbliższego dostawcy. Mogą to być również projekty 
o  szerszym zakresie –  obejmujące cały łańcuch dostaw 
dotyczące np. konsolidacji dostawców w  jednym kraju. 
Warto jednocześnie podkreślić, że w literaturze niezwykle 
rzadko wskazuje się na konieczność stosowania metodyki 
zarządzania projektami w zarządzaniu łańcuchem dostaw. 
Przykładowo D. Waters (2001, s. 482) wskazuje na opar-
cie zarządzania łańcuchem dostaw na idei zarządzania 
projektami – w tym ujęciu projekt staje się szczególnym 

Rys. 1. Modelowa struktura organizacyjna łańcucha dostaw
Źródło: opracowanie własne
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przypadkiem produkcji jednostkowej wyrobów lub usług, 
a więc unikalnym zadaniem, realizowanym w określonym 
czasie. A. Gunasekaran i E.W.T. Ngai (2004, s. 273, 276), 
schodząc na operacyjną płaszczyznę, zauważają z kolei, że 
implementacja zintegrowanych systemów informatycz-
nych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw 
wymaga podejścia projektowego i  powoływania inter- 
organizacyjnych zespołów odpowiedzialnych za planowa-
nie i wdrażanie projektów IT.

Wymiary architektury zespołów 
projektowych w strukturze 
łańcucha dostaw

O   lokalizacji zespołów projektowych w  strukturze 
łańcucha dostaw będą decydować przede wszyst-

kim, jak się wydaje autorom, uprawnienia decyzyjne 
oraz wykonawcze w  ramach działań podejmowanych 
w  tych zespołach. Rozważając zatem możliwe warianty 
architektury zespołów projektowych, należy rozpatry-
wać następujące wymiary:

• centralizację/decentralizację decyzji –  oznaczają-
cą „miejsce” podejmowania decyzji, czyli w praktyce 
funkcjonowania zespołów projektowych w  łańcu-
chach dostaw, przedsiębiorstwo, w którym zatrudnio-
ny jest kierownik projektu,

• koncentrację/dekoncentrację działań –  oznaczającą 
„miejsce”, gdzie wykonywane są  zadania realizowane 
w ramach projektu. 
Koncentracja działań realizowanych w  ramach pro-

jektu w strukturze łańcucha dostaw oznacza ulokowanie 
jego realizacji w  jednym punkcie, natomiast dekoncen-
tracja działań oznacza przeniesienie realizacji projektu 
na różnorodne jednostki. Rozpatrując zatem wymiar 
koncentracji w  strukturze łańcucha dostaw, wyróżnić 
można dwa skrajne przypadki architektury zespołów 
projektowych: maksymalne skupienie oraz maksymalne 
rozproszenie. Maksymalne skupienie oznaczać będzie, 
że tylko jedno z  przedsiębiorstw wchodzących w  skład 
łańcucha dostaw realizuje zadania projektu na rzecz 
pozostałych przedsiębiorstw (przy czym zaznaczyć na-
leży, że realizatorem projektu może być zarówno lider, 
jak i każdy inny podmiot łańcucha dostaw) i  to w  jego 
strukturze funkcjonuje zespół projektowy. Ma on wów-
czas wewnątrzorganizacyjny charakter. Maksymalne 
rozproszenie będzie z  kolei polegać na tym, że projekt 
realizowany jest przez komórki organizacyjne wszyst-
kich podmiotów łańcucha dostaw, a  zatem w  skład 
zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich przedsię-
biorstw. Charakter zespołu projektowego jest wówczas 
interorganizacyjny.

Centralizacja lub decentralizacja odnoszą się nato-
miast do przemieszczania zadań decyzyjnych realizo-
wanych w ramach projektu w płaszczyźnie wertykalnej 
struktury łańcucha dostaw, a  zatem do wariantu archi-
tektury w układzie pionowym. Daje to ponownie, w czy-
sto teoretycznym rozważaniu, możliwość wyróżnienia 
dwóch skrajnych przypadków architektury zespołów 
projektowych. Centralizacja oznaczać będzie, że ośrodek 

kierowniczy realizacji projektu znajduje się w strukturze 
lidera. Z kolei wymiar decentralizacji obrazuje przekaza-
nie uprawnień decyzyjnych podejmowanych w  ramach 
realizacji projektu na dostawców lub odbiorców. 

Zaprezentowane wymiary: koncentracji/dekoncen-
tracji oraz centralizacji/decentralizacji są  ze sobą po-
wiązane i  wzajemnie się warunkują. Tym samym dają 
możliwość zestawienia różnych wariantów lokalizacji 
zespołów projektowych w  strukturze łańcucha dostaw. 
Analizując przyjętą na wstępie strukturę (rys. 1), można 
założyć i przyjąć ich stopniowanie (niska, umiarkowana, 
pełna koncentracja/centralizacja), co daje podstawę do 
wyróżnienia dziewięciu opcji lokalizacyjnych zespołów 
projektowych w strukturze łańcucha dostaw. Zostały one 
zaprezentowane w sposób graficzny na rysunku 2. Przy-
kładowo, wymiar całkowitej centralizacji i koncentracji 

– wariant graficzny (X1,Y1) oznacza lokalizację zespołu 
tylko w  strukturze lidera, a  wymiar pełnej centraliza-
cji i  maksymalnego rozproszenia (X3,Y1) oznacza, że 
w  strukturze lidera znajduje się lider zespołu projekto-
wego, który zarządza zespołem złożonym z reprezentan-
tów wszystkich dostawców i odbiorców.

Co istotne, należy zaznaczyć, że poza wskazanymi, 
na lokalizację zespołu projektowego będzie miał rów-
nież wpływ zakres zadań realizowany przez ten zespół 
(wymiar Z). Należy wobec tego podkreślić, że każdy 
z  teoretycznych wariantów lokalizacyjnych możliwy 
jest do realizacji w  ramach różnych układów komórek 
organizacyjnych poszczególnych ogniw łańcucha dostaw, 
odpowiedzialnych za realizację projektu. Co za tym idzie, 
charakter zespołów projektowych funkcjonujących w ra-
mach łańcucha dostaw może być funkcjonalnie jedno-
rodny (Z1) lub zróżnicowany (Z2). 

Metoda badawcza

W arianty lokalizacyjne zespołów projektowych 
w łańcuchach dostaw stanowią wycinek większego 

badania realizowanego w  ramach projektu badawczego 
finansowanego ze środków NCN pt. „Metody zarządzania 
w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Bry-
tanii”. Na etapie jego przygotowywania podjęto decyzję 
o  zastosowaniu metody studium przypadków, poddając 
analizie procesy zarządzania w  japońskich łańcuchach 
dostaw wraz z ich uwarunkowaniami. Jednym z obszarów 
badawczych realizowanego projektu są narzędzia integra-
cji podmiotów w łańcuchach dostaw, w tym organizacja 
i  funkcjonowanie zespołów projektowych w  tych ukła-
dach sieciowych. 

Główny cel studium przypadków ma teoriotwórczy 
charakter. Problematyka dotycząca funkcjonowania 
struktur projektowych w  organizacjach sieciowych jest 
bowiem w  opinii autorów niewystarczająco rozpoznana, 
szczególnie w kontekście dynamiki relacji występujących 
pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw, 
jak i możliwych wariantów lokalizacyjnych zespołów pro-
jektowych w strukturze łańcuchów dostaw, zarówno jeśli 
chodzi o wymiar funkcjonalny tych zespołów, jak i o ich 
skład. 
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Do badań wyłoniono produkcyjne przedsiębiorstwa 
japońskie, będące liderami łańcuchów dostaw, zlokali-
zowane w Polsce (województwo dolnośląskie) i Wielkiej 
Brytanii (region południowo-wschodni)2. Pierwszą prze-
słanką do koncentracji na japońskich łańcuchach dostaw 
stanowiła ich ekspansja w  ostatnich latach na polskim 
rynku. Z  raportu KPMG Poland’s Position as a  Business 
Partner for Japan wynika, że japońskie inwestycje w Polsce 
w  latach 2000–2012 wzrosły dziewięciokrotnie, a  liczba 
podmiotów gospodarczych związanych z japońskim kapi-
tałem w latach 2005–2010 wzrosła o 48%, co uplasowało 
Polskę na 5 miejscu w Europie (KPMG, 2014, s. 16). Dru-
gą przesłankę wyboru podmiotu badań stanowiła uzna-
na pozycja japońskich łańcuchów dostaw w  literaturze 
przedmiotu, gdzie stosowane w nich metody zarządzania 
(kanban, kaizen, Just In Time) wskazywane są jako dobre 
praktyki zarządzania łańcuchami dostaw. Do tej pory za-
kończony został proces badań w Polsce. Były one prowa-
dzone w latach 2015–2016. Obecnie prace badawcze reali-
zowane są w Wielkiej Brytanii. Prezentowane w artykule 
wyniki i  wnioski dotyczą zatem japońskich łańcuchów 
dostaw zlokalizowanych w  Polce. Uzyskane zostały dzię-
ki wykorzystaniu skategoryzowanego kwestionariusza 
wywiadu, nieskategoryzowanych wywiadów uzupełniają-
cych oraz analizy dokumentacji organizacyjnej badanych 
przedsiębiorstw. Kompleksowe wyniki badań dotyczą 
sześciu łańcuchów dostaw w województwie dolnośląskim. 
Ich krótka prezentacja oraz syntetyczne wyniki badań em-
pirycznych dotyczące lokalizacji zespołów projektowych 
zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Wyniki badań

J ak wynika z tabeli 1, w żadnym z analizowanych przy-
padków nie zidentyfikowano zespołów projektowych, 

w  których ośrodek kierowniczy znajdowałby się poza 

strukturą lidera (tj. wymiar decentralizacji, umiarkowanej 
centralizacji). W  jednym z  przypadków (łańcuch dostaw 
F) w  ogóle nie funkcjonują struktury zadaniowe (projek-
towe). Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w zakresie 
architektury zespołów projektowych w łańcuchach dostaw 
są natomiast:

• wariant pełnej centralizacji i  koncentracji z  dwiema 
opcjami funkcjonalnymi: zespoły jednorodne funk-
cjonalnie i interfunkcjonalne;

• wariant pełnej centralizacji i  umiarkowanej dekon-
centracji z opcją jednorodną funkcjonalnie. 
Przykład pierwszego z  wyżej wymienionych rozwią-

zań organizacyjnych został przedstawiony na rysunku 
3. Jak widać, w  tym przypadku zespół projektowy znaj-
duje się w  strukturze lidera łańcucha dostaw, a  zakres 
przedmiotowy działań podejmowanych w  zespole nie 
wykracza tematycznie poza obszar logistyki. Niemniej 
efekty pracy tego zespołu rozprzestrzenione zostają na 
inne podmioty łańcucha dostaw. Skonkretyzowanym 
przykładem takiej sytuacji może być projekt dotyczący 
ujednolicenia sposobów etykietowania półfabrykatów 
czy wyrobów gotowych w łańcuchu dostaw.

Drugi ze wskazanych popularnych wariantów archi- 
tektonicznych zespołu projektowego w  strukturze łań-
cucha dostaw jest zbliżony do wyżej wskazanego, przy 
czym w  tym przypadku mamy do czynienia z  inter-
funkcjonalnym zespołem, co przedstawiono na rysunku 
4. Jak z  niego wynika, zespół projektowy złożony jest 
z  członków organizacji lidera łańcucha dostaw, ale re-
prezentują oni różne obszary funkcjonalne. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku, efekty pracy zespołu pro-
jektowego rozprzestrzeniają się i  wpływają na funkcjo-
nowanie innych podmiotów łańcucha dostaw, których 
reprezentanci nie uczestniczą w  pracach tak ulokowa-
nego zespołu. Warto dodać, że z przeprowadzonych ba-
dań wynika, iż w  strukturach liderów łańcucha dostaw  

Rys. 2. Warianty lokalizacji zespołów projektowych w strukturze 
łańcucha dostaw
Źródło: opracowanie własne



10 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 4/2017

powoływane są  niekiedy komórki organizacyjne, któ-
rych profil działalności zorientowany jest na zarządzanie 
projektami. Wyłania się wówczas wśród ich pracowni-
ków lidera zespołu projektowego, który dobiera sobie 
współpracowników z  innych komórek organizacyjnych 
w  zależności od specyfiki zakresu przedmiotowego ze-
społu projektowego, którym kierują, i  indywidualnych 
wytycznych przedsiębiorstw. 

Zakres działalności tak ulokowanego zespołu pro-
jektowego może odnosić się przykładowo do wdrożenia 
zintegrowanego systemu informatycznego na poziomie 
lidera usprawniającego m.in. jego procesy dotyczące 
składania zamówień, realizacji zakupów, dystrybucji, 
rozliczeń i kontaktów z klientami.

Ostatni ze wskazanych wariantów dotyczy lokalizacji 
wyznaczonej przez pełną centralizację i  umiarkowaną 
dekoncentrację zespołu projektowego w  strukturze łań-
cucha dostaw, z  opcją jednorodną funkcjonalnie. Przy-
kład funkcjonowania takiego monofunkcjonalnego ze-
społu projektowego został zaprezentowany na rysunku 5.

Jak widać, członkowie zespołu delegowani są do pra-
cy w  nim przez niektóre przedsiębiorstwa dostawców 
i  odbiorców, w  których są  zatrudnieni. Kierownikiem 
zespołu jest przedstawiciel lidera. W  przykładowym, 
prezentowanym na rysunku 5, ujęciu, obszar jednorod-
nych działań zespołu projektowego odnosi się do logisty-

ki. Celem, do którego może być powołany zespół w tym 
przypadku, może być projekt usprawnień w  obszarze 
gospodarki magazynowej poprzez wdrożenie tematycz-
nego modułu w  ramach systemu informatycznego na 
poziomie lidera i  jego bezpośrednich dostawców i  od-
biorców, usprawniający monitorowanie zapasów zamó-
wieniowych czy minimalnych oraz procesy składania za-
mówień. Prace koncepcyjne takiego zespołu najczęściej 
odbywają się w siedzibie lidera łańcucha dostaw lub przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii ICT, stwarza-
jących możliwość pracy zdalnej i  komunikowania się, 
mimo odległości geograficznej z pozostałymi członkami 
zespołu –  w  tych przypadkach tak ulokowane zespoły 
projektowe mają wirtualny charakter. 

Warto również podkreślić, że ten wariant lokalizacji 
zespołów projektowych jest najbardziej zaawansowa-
nym narzędziem integracji podmiotów łańcucha dostaw. 
Mimo że efekty pracy zespołów w każdym z analizowa-
nych przypadków przekładają się na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw w sieci, w ostatnim przypadku podmio-
ty te mają wpływ na kierunek i  kształt wypracowywa-
nych w ramach działalności zespołów efektów. Obecność 
reprezentantów przedsiębiorstw dostawców i odbiorców 
w zespole projektowym, jako jego aktywnych członków, 
zwiększa również poziom akceptacji wypracowanych 
rozwiązań przez ich macierzyste organizacje.

Tab. 1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Łańcuch 
dostaw A

Łańcuch 
dostaw B

Łańcuch 
dostaw C

Łańcuch 
dostaw D

Łańcuch 
dostaw E

Łańcuch 
dostaw F

Przedmiot dzia-
łalności lidera 
łańcucha dostaw

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. 
Przedsiębiorstwo 
jest jednym z wio-
dących, w skali 
świata, w produkcji 
układów kierowni-
czych, produktów 
precyzyjnych 
i mechatronicznych

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. 
Producent 
manualnych i pół-
automatycznych 
skrzyń biegów 
oraz 1.0-litrowych 
silników do 
samochodów

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. 
Producent 
napełniaczy 
do poduszek 
powietrznych

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. 
Producent 
kompresorów 
do klimatyzacji 
samochodowych

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. 
Producent pasów 
bezpieczeństwa 
oraz poduszek 
powietrznych

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. Pro-
ducent filtrów po-
wietrza do silników

Wielkość 
zatrudnienia Ok. 400 osób Ok. 1500 osób Ok. 400 osób Ok. 600 osób Ok. 600 osób Ok. 100 osób

Rok powstania 
przedsiębiorstwa 
w Polsce

2000 1999 2004 2004 1995 2003

Lokalizacja 
zespołów 
projektowych

Wariant 
pełnej centralizacji 
i koncentracji 
z dwiema opcjami 
funkcjonalnymi: 
zespoły jednorod-
ne funkcjonalnie 
i interfunkcjonalne
Wariant 
pełnej centralizacji 
i umiarkowanej 
dekoncentracji 
z opcją jednorodną 
funkcjonalnie

Wariant 
pełnej centralizacji 
i koncentracji 
z dwiema opcjami 
funkcjonalnymi: 
zespoły jednorod-
ne funkcjonalnie 
i interfunkcjonalne
Wariant 
pełnej centralizacji 
i umiarkowanej 
dekoncentracji 
z opcją jednorodną 
funkcjonalnie

Wariant 
pełnej centralizacji 
i koncentracji 
z dwiema opcjami 
funkcjonalnymi: 
zespoły jednorod-
ne funkcjonalnie 
i interfunkcjonalne

Wariant 
pełnej centralizacji 
i koncentracji 
z dwiema opcjami 
funkcjonalnymi: 
zespoły jednorod-
ne funkcjonalnie 
i interfunkcjonalne
Wariant 
pełnej centralizacji 
i umiarkowanej 
dekoncentracji 
z opcją jednorodną 
funkcjonalnie

Wariant 
pełnej centralizacji 
i koncentracji 
z dwiema opcjami 
funkcjonalnymi: 
zespoły jednorod-
ne funkcjonalnie 
i interfunkcjonalne

W przedsiębiorstwie 
nie funkcjonują 
zespoły projektowe

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Wariant lokalizacji monofunkcjonalnego zespołu projektowego w strukturze łańcucha dostaw – pełna centralizacja i pełna 
koncentracja
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4. Wariant lokalizacji interfunkcjonalnego zespołu projektowego w strukturze łańcucha dostaw – pełna centralizacja i pełna 
koncentracja
Źródło: opracowanie własne 

Podsumowanie

Z aprezentowane w  teoretycznej części tego opraco-
wania rozwiązania mają charakter modelowy. Do-

tychczas zidentyfikowana praktyka gospodarcza wska-
zuje, że trzy warianty lokalizacji zespołów projektowych 
w strukturze łańcucha dostaw są szczególnie popularne. 
Warto zaznaczyć, że decyzja dotycząca ulokowania ze-
społu projektowego w  ramach jednego z  przedstawio-
nych rozwiązań nie przekreśla możliwości skorzystania 
z  innych –  z  badań wynika bowiem, że w  poddanych 

analizie łańcuchach dostaw realizuje się równolegle 
portfolio projektów. Efektem realizacji każdego z  nich 
jest odrębny produkt lub usługa. Warto podkreślić, że 
z  przeprowadzonego studium przypadków wynika, że 
lokalizacja zespołów projektowych w  wymiarze umiar-
kowanej lub całkowitej dekoncentracji (rozproszenia) 
skutkuje wyższym stopniem integracji podmiotów 
łańcucha dostaw niż w przypadku wymiaru pełnej kon-
centracji. Wynika to z  faktu, iż uczestniczący w  pracy 
zespołowej reprezentanci dostawców i  odbiorców mają 
wpływ na kształt i  kierunek wypracowanych przez ze-
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Rys. 5. Wariant lokalizacji monofunkcjonalnego zespołu projektowego w strukturze łańcucha dostaw – pełna centralizacja i umiarko-
wane rozproszenie
Źródło: opracowanie własne

spół efektów. Rezultaty tych prac są  również szybciej 
akceptowane i asymilowane przez wewnętrzne struktury 
podmiotów (ogniwa łańcucha dostaw) uczestniczących 
w projekcie, a przez to proces implementacji rozwiązań 
projektowych jest krótszy i napotyka na mniejszy opór.

dr Agnieszka Jagoda
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
e-mail: agnieszka.jagoda@ue.wroc.pl

dr Tomasz Kołakowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
e-mail: tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl

Przypisy

1) Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Cen-
trum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-

-2013/09/B/HS4/01260 w  ramach projektu „Metody zarzą-
dzania w  japońskich łańcuchach dostaw w  Polsce i  Wielkiej 
Brytanii”.

2) Wymienione obszary poszczególnych krajów charakteryzują 
się dużą koncentracją bezpośrednich inwestycji japońskich.

Bibliografia

[1] Bishop S.K. (1999), Cross-functional Project Teams in Func-
tionally Aligned Organizations, „Project Management Jour-
nal”, Vol. 30, No. 3, pp. 6–12.

[2] Cohen S.G, Bailey D.E. (1997), What Makes Teams Work: 
Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the 
Executive Suite? „Journal of Management”, Vol.  23, No.  3, 
pp. 239–290.

[3] Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr. (2002), Zarządzanie logi-
styczne, PWE, Warszawa.

[4] Estampe D., Lamouri S., Paris J.L., Brahim-Djelloul S. (2013), 
A  Framework for Analysing Supply Chain Performance Eva-
luation Model, „International Journal of Production Econo-
mics”, Vol. 142, No. 2, pp. 247–258.

[5] Gunasekaran A., Ngai E.W.T. (2004), Information Systems 
In  Supply Chain  Integration And  Management, „European  
Journal of Operational Research”, Vol. 159, No. 2, pp. 269–295.

[6] Jagoda A., Kołakowski T. (2016), Zespoły projektowe jako 
narzędzie integracji łańcucha dostaw –  studium przypad-
ku przedsiębiorstwa japońskiego, „Zarządzanie i  Finanse”, 
Vol. 14, Nr 2/2, s. 101–111.

[7] Jarillo J.C. (1988), On Strategic Networks, „Strategic Manage-
ment Journal”, Vol. 9, No. 1, pp. 31–41.

[8] Kasperek M. (2008), Koncepcja i typologia projektów logistycz-
nych, [w:] J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Zarządzanie 
projektami logistycznymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 28–37.

[9] KPMG, Poland’s Position as a Business Partner for Japan, 2014.
[10] Lichtarski J.M. (2011), Struktury zadaniowe. Składniki, wła-

sności, uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław.

[11] Trocki M., Grucza B. (red.) (2007), Zarządzanie projektem 
europejskim, PWE, Warszawa.

[12] Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i  usługi, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

[13] Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Kon-
cepcje. Procedury. Doświadczenia, PWE, Warszawa.

mailto:agnieszka.jagoda%40ue.wroc.pl?subject=
mailto:tomasz.kolakowski%40ue.wroc.pl?subject=


ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 13

Project Teams in the Structure 
of a Supply Chain — Location Variants

Summary

The paper presents a theoretical model of location variants 
of project teams in the structure of a  supply chain. The 
model provided the basis for a  case-study examination 
of the solution selected by the supply chain links. The 
conducted research has shown the popularity of three out 
of twelve solutions presented in the model, moreover in 
each of the three most popular solutions the managing 

centre of a project is located in the structure of a supply 
chain leader. The empirical tests have also revealed that 
the creation of projects teams in a  supply chain results 
in the integration of entities within a network. The level 
of integration, being a  consequence of placing the team 
structure over the project structure, depends among 
others on the architecture of the project team in the supply 
chain structure.

Keywords

project structure, network structure, supply chain
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