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Refleksje związane z wizytą w PROFIm,  jednym z czołowych producentów na rynku 

siedzisk biurowych, skłaniają do zdefiniowania kilku myśli związanych z tożsamością tego  

przedsiębiorstwa oraz możliwością transponowania wybranych rozwiązań do innych firm. 

Zaprezentowane wnioski nie pretendują do rangi wypowiedzi o charakterze ostatecznym, 

dotyczą raczej poszukiwania poziomu zawartego kompromisu pomiędzy uniwersalizmem 

zarządzania a realiami społecznymi.  

Wniosek pierwszy dotyczący koncepcji funkcjonowania PROFIm  brzmi: „umarł 

król, niech żyje król”. W PROFIm został zgładzony król inżynier, niepodzielnie panuje król 

menedżer - to absolwenci studiów MBA, doskonale rozumiejący filozofię ciągłego 

zaangażowania oraz niekończącego się procesu doskonalenia. Z ich wypowiedzi wyłaniał 

się pomost pomiędzy teraźniejszością i przyszłością przedsiębiorstwa, definiowany             

w kontekście zalet i rzeczywistych możliwości. Obszary decyzyjne, przestrzenie 

zarządzania kierowników wydziałów były zdominowane jasno sprecyzowanymi wizjami 

opartymi na innowacji. Praktyczne wykorzystanie możliwości polegało na kreowaniu 

właściwego stosunku personelu przedsiębiorstwa do otaczającej ich rzeczywistości. Takie 

podejście było konieczne, gdyż organizacje w przeciwieństwie do ludzi nie wykształciły 

kodu genetycznego definiującego poszczególne etapy rozwoju czy umiejętność uczenia 

się. Zatem należy przypuszczać, że kultura organizacyjna PROFIm definiowana jako 

niepowtarzalny, unikatowy budulec zachowań organizacyjnych, tożsamości jak i jej 

wizerunku1 jest kluczowym elementem w poszukiwaniu odpowiedzi na sokratesowe 

pytanie postawione w tytule niniejszego eseju.  

Wniosek drugi dotyczący koncepcji funkcjonowania PROFIm  brzmi: zarządzanie 

przedsiębiortswa realizowane jest w ramach filozofii kaizen – rozumianej jako stałego 

procesu dobrej zmiany2. Pierwsze wrażenie, o niespotykanej sile, wynikające z pobytu            

w PROFIm to sterylna czystość. Na podstawie relacji dyrektora przedsiębiorstwa można 

przypuszczać, że podobną skuteczność w realizacji celów osiągnięto w pozostałych 

obszarach funkcjonowania firmy, niedostępnych dla oczu osoby zwiedzającej. Wdrażana 

od kilkunastu lat polityka systematycznego uczenia się dyscypliny i standaryzacji              

w zakresie: 
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• Rozdzielenia rzeczy niepotrzebnych od potrzebnych w celu ich identyfikacji                 

i dalszego zadysponowania. 

• Utrzymania czystości na stanowiskach pracy na tzw. „wysoki połysk” w celu natych-

miastowego wykrycia odstępstwa od przyjętych standardów jakościowych. 

• Oznakowania i umieszczenia rzeczy potrzebnych w miejscach do tego celu 

wyznaczonych, co umożliwia ich natychmiastowe odnalezienie. 

• Ustalenia modelowych procedur i standardów stanowiskowych. 

• Nieustanne podnoszenie udoskonaleń w ramach cyklicznych przeglądów standardów 

jakościowych w zakresie ich aktualności i przestrzegania. 

przyniosła efekty w zakresie: 

• Uzyskania pozycji wiodącego producent krzeseł biurowych w kraju i dostawcy do 

większości europejskich rynków . Miesięczna produkcja – 70 tysięcy krzeseł i foteli. 

• Realizacji inwestycji podnoszących jakość wyrobów i rozwiązań organizacyjnych. 

• Innowacyjności - rocznie do oferty firmy trafia od 2 do 4 nowych rodzin 

produktowych. 

• Wyróżnienia i nagrody przyznane przedsiębiorstwu3: 

- TOP DESIGN award 2011 dla krzesła mPOSITION 

- PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI – grudzień 2010 

 
Wniosek trzeci dotyczący koncepcji funkcjonowania PROFIm  brzmi: Uświadomiono 

sobie i zrozumiano, że największym wrogiem, jakiego możemy spotkać, będziemy zawsze 

my sami. Kadra zarządzająca jak i personel przedsiębiorstwa nie poszukują zastępczych 

usprawiedliwień w czynnikach zewnętrznych lub konkurencji dla przyczyn własnych 

niepowodzeń lub braku optymalnego modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa,  koncepcji 

jego rozwoju. Relacje: człowiek – człowiek, człowiek – przedsiębiorstwo regulują 

wewnętrzne rozwiązania organizacyjne, począwszy od wydawałoby się błahych kącików 

czystości, w których głównymi bohaterami są szczotka z szufelką na śmieci, kończąc na 

kącikach jakości, w których toczone są publiczne debaty na temat szeroko rozumianej 

jakości oraz pracowniczej innowacyjności. Godny podkreślenia jest fakt, że 

wielowymiarowość postaw pracowniczych reguluje wieloelementowy system płac, 
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definiowany hasłem: płacimy za realizację zadań i przekraczanie granic.4 Uwzględnia on: 

terminową realizację zadań zespołowych jak i indywidualnych, jakość wykonywanych 

produktów, sposób wykonywanych czynności zawodowych, stosunek do współpracowni-

ków, poszanowanie majątku firmy oraz innowacyjność pracowników. 

 
Wniosek czwarty dotyczący próby udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy istnieje 

możliwość zastosowania wybranych rozwiązań w innych przedsiębiorstwach? brzmi: 

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie należy rozumieć jako refleksję nad własnymi 

poglądami, nad własną zdolnością do przekraczania granic. Wybory, nie posiadają 

wymiaru teoretycznego, wybory posiadają  tylko i wyłącznie wymiar praktyczny. To nasze 

poglądy, to nasza determinacja w realizacji podjętych decyzji definiują pojęcie 

powinności, wytyczają granice pomiędzy tym, co jest zmienne i niezmienne.  

                                                           
4
  Określenie autora niniejszego eseju. 


