
 www.facebook.com/notatki.esgieha/                 www.notatki-esgieha.pl  



 www.facebook.com/notatki.esgieha/                 www.notatki-esgieha.pl  

 NOTATKI-ESGIEHA.PL 

 

Cześć! Właśnie patrzysz na pierwszą stronę wersji demonstracyjnej 

materiałów do Testu z Wiedzy o Przedsiębiorczości na SGHu, 

przygotowanych przez zespół notatki-esgieha.pl. 

Nazywam się Jakub Klimaszewski i w imieniu zespołu chciałem 

podziękować Ci za pobranie tego materiału. Jako absolwent SGHu i laureat 

Olimpiady Przedsiębiorczości rozumiem, że kluczem do sukcesu są dobrze 

przygotowane materiały do nauki. Kiedyś tak jak Ty stałem przed zadaniem 

dostania się na studia licencjackie, a teraz chcę pomóc TOBIE w bezbolesny 

sposób osiągnąć ten cel. 

Wiem, że jest to duża inwestycja z Twojej strony, dlatego zapraszam Cię 

do zapoznania się z się z kilkoma z zagadnień znajdujących się w 

opracowaniu. Mam szczerą nadzieję, że pozwolą Ci się one upewnić, że 

warto zainwestować właśnie w te materiały! 

Czemu warto kupić akurat to opracowanie:  

• Otrzymasz kompleksowe opracowanie, zawierające kilkaset stron 

materiału, który całkowicie wystarczy do przygotowania się do 

testu, 

• Nie będziesz musieć przekopywać się przez niezliczoną ilość 

książek lub przez nieprofesjonalnie przygotowane notatki, które w 

większości okażą się zbędne do egzaminu, 

• Materiał został przygotowany przez absolwentów SGHu i 

laureatów Olimpiady Przedsiębiorczości, którzy wiedzą jak się tego 

uczyć, 😉 

• Notatki otrzymasz w formie elektronicznej; szanujemy Twój czas i 

chronimy środowisko 😊 

Jeśli przekonałem Cię do zakupu albo masz jakieś pytania, zapraszam do 

kontaktu przez stronę internetową www.notatki-esgieha.pl lub na 

naszym fanpage’u www.facebook.com/notatki.esgieha/. 
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Struktura liniowa 

Podstawą do stworzenia struktury liniowej jest zasada jedności rozkazodawstwa, mówiąca, 

że każdy podwładny może mieć tylko jednego przełożonego, którego polecenia zobowiązany 

jest wykonywać.  

Cechy struktury liniowej 

• mała elastyczność i opóźniona reakcja na zmianę warunków działania, 

• wymóg szerokiego zakresu wiedzy kierowników, 

• centralizacji uprawnień decyzyjnych. 

 

 

 

 

 

zalety

• prostota

• łatwość jasnego ustalania zakresów 
kompetencji i odpowiedzialności

• dużą stabilność struktury zbudowanej 
na podstawie tego systemu

• łatwość szybkiego działania

• łatwość utrzymania dyscypliny

wady

• sztywna organizacja nie dająca się łatwo 
przystosować do zmiennych warunków

• konieczność posiadania przez 
kierowników dużej wiedzy

• daleko posunięta centralizacja 
kierowania

• niebezpieczeństwo załamania się całej 
organizacji w przypadku nieobecności 
paru ludzi z kadry kierowniczej
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Kryzysy w organizacji 

Cykl życia przedsiębiorstwa 

 

Następujące po sobie fazy kryzysu i rozwoju najłatwiej zapamiętasz ucząc się ich jako ciągu 

przyczynowo skutkowego, np. bezpośrednim następstwem zwiększonego delegowania 

zadań jest spadek znaczenia lidera, co prowadzi do kryzysu kontroli. 

 

Często wyróżnia się także kryzys niewypłacalności związany z brakiem środków 

przedsiębiorstwa na spłatę ogólnych zobowiązań. Musisz też pamiętać, że nawet firma 

mająca wystarczająco środków, aby nie walczyć z kryzysem niewypłacalności może upaść ze 

względu na kryzys płynności. 

 

Walka z kryzysem 

• Reengineering 

o Jest to metoda gruntownego przekształcenia całościowych procesów w 

przedsiębiorstwie. 
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o Punktem wyjścia w tej metodzie jest dogłębna aktualizacja potrzeb klienta, a 

celem optymalizacja trzech podstawowych mierników efektywności: jakości, 

kosztu i terminu realizacji.   

o Zasady reegineeringu 

• Wychodzić od potrzeb klienta. 

• Analizować procesy w przedsiębiorstwie. 

• Uwzględniać istniejące ograniczenia. 

• Myśleć inaczej. 

Restrukturyzacja (restrukturalizacja) – gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub 

organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu 

wartości przedsiębiorstwa. 

Rodzaje restrukturyzacji 

• Restrukturyzacja adaptacyjna to restrukturyzacja związana z wprowadzaniem zmian 

strukturalnych w przedsiębiorstwie w reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu. 

• Restrukturyzacja ewolucyjna to restrukturyzacja związana z powolnym 

dostosowywaniem się do przewidywanych zmian w otoczeniu. 

• Restrukturyzacja naprawcza to restrukturyzacja związana z przywróceniem stabilności 

i sprawności przedsiębiorstwu. 

• Restrukturyzacja rozwojowa to restrukturyzacja związana z poprawą potencjału 

strategicznego przedsiębiorstwa. 

SPRAWDŹ SIĘ! 

1. Ostatnią fazą procesu podejmowania decyzji jest faza: 

a. rozpoznania 

b. projektowania 

c. wyboru 

d. wdrożenia 

2. Do podstawowych ról kierowniczych nie należą role: 

a. interpersonalne 

b. informacyjne 

c. decyzyjne 

d. polityczne  

3. Kryzys związany ze spadkiem udziałów w rynku to kryzys: 

a. płynności 

b. niewypłacalności 

c. strategiczny 

d. wyników 

 

 


