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widzenia planowania potrzeb i zasobów. Gorzej rzecz siê ma,
gdy okresy (sezony) spadku zapotrzebowania nie zawsze
wystêpuj¹ regularnie. Przyczyny wahañ za ka¿dym razem
mog¹ byæ inne. Wynikaj¹ ze zjawisk pogodowych, zmiany
trendów mody, czasem z symptomów wiatowej ekonomii.
Przyczyny mog¹ wreszcie byæ powodowane kilkoma czynnikami równoczenie. Sezonowoæ jest przede wszystkim
kojarzona z okresami wyranego wzrostu lub istotnego spadku popytu. Tak postrzegana sezonowoæ jest zjawiskiem niezale¿nym od producenta. Co wcale nie musi oznaczaæ biernego podporz¹dkowania siê takiemu zjawisku [2], nale¿y j¹
bowiem uwzglêdniaæ w swych planach produkcyjnych.
Przyk³adem spadku zapotrzebowania jest zachowanie siê
bran¿y budowlanej w okresie zimowym. Zima powoduje
spadek zapotrzebowania na materia³y budowlane i wykoñczeniowe, jest okresem stagnacji. Okres wiosenno-letni to
o¿ywienie bran¿y. Przyk³ad przebiegu produkcji charakteryzuj¹cej siê sezonowoci¹, znamionuj¹cy realia przedsiêbiorstwa analizowanego w dalszej czêci artyku³u, przedstawia rysunek 1.

1. Wprowadzenie

Zarz¹dzanie to ci¹g³e podejmowanie decyzji. Od przemylanych i uzasadnionych decyzji zarz¹dzaj¹cych zale¿y
efektywnoæ dzia³ania poszczególnych jednostek, a co za
tym idzie  sukces lub pora¿ka rynkowa firmy. Ka¿da racjonalna decyzja wymaga analizy wielu czynników oraz
relacji przyczynowo-skutkowych miêdzy nimi, czêsto z³o¿onych i trudnych do identyfikacji. Decyzja jest wiêc wyborem zarz¹dzaj¹cego, rzutuj¹cym na przysz³e funkcjonowanie przedsiêbiorstwa, którego dotyczy [7, 8]. Z drugiej
strony rzutuje równie¿ na dalsze ¿ycie ludzi, pracowników
firmy oraz ich rodzin, a tak¿e na otoczenie dalsze (rodowisko spo³eczne, konkurencjê itp.).
W praktyce zarz¹dzaj¹cy ró¿nych szczebli znajduj¹ siê pod
presj¹ realizacji okrelonych celów, przy na ogó³ niedostatecznych rodkach, w zmieniaj¹cym siê burzliwie i nieprzewidywalnie otoczeniu. Od zarz¹dzaj¹cych oczekuje
siê, ¿e z t¹ sytuacj¹ sobie poradz¹ [7, 8]. Nie jest to ³atwe
zadanie, zw³aszcza w sytuacjach, gdy w grê wchodzi szybkie podjêcie decyzji, stanowi¹ce
nie tylko o losie przedsiêbiorstwa, ale i jej pracowników.
Zwolnienia pracowników staj¹ siê
pewnego rodzaju obron¹ ma³o dowiadczonych menad¿erów i w³acicieli firm przed nag³ym spadkiem liczby zamówieñ w przypadku wystêpowania zjawiska
sezonowoci w produkcji, po³¹czonej z rynkow¹ gr¹ konkurencji. Dzia³anie takie jest zwykle
pierwsz¹ myl¹, jaka nachodzi zarz¹dzaj¹cych w przypadku spadku
zamówieñ, i zdaje siê dawaæ wymierne oszczêdnoci zwi¹zane z
Rys. 1. Przyk³adowy przebieg sezonowych zmian produkcji
redukcj¹ kosztów [1, 4]. Naszym
celem jest pokazaæ, ¿e s¹ to jednak korzyci pozorne.
Sytuacje takie s¹ dyskomfortowe dla sporej grupy przedsiêbiorstw, zw³aszcza tych wykorzystuj¹cych pracê fizyczn¹
2. Sezonowoæ produkcji a poziom zatrudnienia
cz³owieka. G³ówn¹ przyczyn¹ niewygody s¹ wahania kosztów zwi¹zane z utrzymaniem odpowiedniej liczebnoci
Sezonowoæ produkcji jest odpowiedzi¹ na wyrane, powtagrupy pracowników w stosunku do wahañ popytu. W okrerzalne w pewnych okresach wahania potrzeb rynku spowosach wzrostu lub bezporednio przed nimi - pracowników
dowane czynnikami zewnêtrznymi. Czynnik zewnêtrzny
siê poszukuje, a w okresach spadku popytu wystêpuj¹ remo¿e powodowaæ wzrost potrzeb rynku, np. na wêgiel jako
dukcje. W bran¿ach czy te¿ w firmach mog¹cych sobie poród³o opa³u w okresach grzewczych, popyt na lody w sezozwoliæ na produkcjê na magazyn, redukcje s¹ niezauwa¿alnie letnim itp. Sezonowoæ mo¿e równie¿ wynikaæ z okrene. W firmach maj¹cych mniejsze mo¿liwoci finansowasów wystêpowania surowca, tak jak to ma miejsce w bran¿y
nia zapasów, redukcje bywaj¹ dotkliwe dla pracowników.
przetwórczo-spo¿ywczej. Jest wtedy zjawiskiem w wiêkNie w ka¿dym przypadku jednak przynosz¹ firmie oszczêdszym stopniu przewidywalnym dla menad¿era z punktu
noci. Wa¿nym elementem realizacji strategii i planowania
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d³ugoterminowego firmy nara¿onej na borykanie siê ze zjawiskiem sezonowoci jest planowanie zmian stanu zatrudnienia.
Plan zatrudnienia okrela parametry dotycz¹ce zasobów
ludzkich w przedsiêbiorstwie, tzn. poziom i strukturê zatrudnienia, poziom oczekiwanej wydajnoci pracy, potrzeby kadrowe zg³aszane przez poszczególne wydzia³y, ród³a
pozyskiwania pracowników, a tak¿e ewentualne oczekiwania, co do docelowego poziomu redukcji zatrudnienia [1, 6].
Sytuacja jest bezpieczna, gdy jest przewidywalna z du¿ym
wyprzedzeniem, a umowy z pracownikami zawierane na
dany okres. Nag³e i niespodziewane jej wyst¹pienie niesie
ze sob¹ zagro¿enia. Zarz¹dzaj¹cy o ma³ym dowiadczeniu
mog¹ daæ siê zaskoczyæ i niewielkie wahanie potraktowaæ
jako pocz¹tek d³u¿szego spadku. Mo¿e to byæ zachowanie
pod wp³ywem b³êdnej diagnozy rynku, emocji lub chwili
s³aboci na skutek ci¹g³ego stresu, jakiemu podlegaj¹ menad¿erowie. Powodem mo¿e byæ równie¿ gra konkurencji
skierowana na zachwianie stabilnoci¹ przedsiêbiorstwa.
Efekt w postaci b³êdnie przeprowadzonej redukcji za³ogi
mo¿e byæ niebezpieczny dla firmy. le pomylane rozwi¹zanie przynosi tylko pozorne korzyci.
Oczywicie w³aciciel przedsiêbiorstwa ma decyduj¹ce
zdanie we wszystkich kwestiach dotycz¹cych dzia³alnoci,
ale brak zaufania i oparcia w specjalistach czêsto okazuje
siê strzeleniem gola do w³asnej bramki.
Dla wielu produktów u¿ytkowych, zwi¹zanych np. z budownictwem czy wyposa¿eniem mieszkañ, spadek wielkoci
produkcji mo¿e mieæ charakter powtarzalny i wypadaæ na
okres zimowy. Wi¹¿e siê to z ogóln¹ stagnacj¹ spowodowan¹
warunkami pogodowymi. Czynnikiem wp³ywaj¹cym na
spadek popytu w tym okresie s¹ równie¿ wiêta i okres bezporednio po nich, kiedy dochody ludnoci zw³aszcza rednio- i ma³ozamo¿nej przeznaczane s¹ zwykle na inne cele.
W firmach, w których produkcja opiera siê nadal na pracy
fizycznej, niewymagaj¹cej specjalnego szkolenia, poziom
zatrudnienia mo¿na regulowaæ za pomoc¹ liczby pracowników zatrudnionych na dany okres. Umowa wygasa wraz
z przewidywanym nadejciem spadku popytu.
W bran¿ach, gdzie obserwuje siê podobne zjawiska, ale
pracownik wymaga d³ugotrwa³ego szkolenia, sytuacja jest
trudniejsza. Pozbycie siê
takich osób wi¹¿e siê ze
zmarnowaniem czasu na
ich wyszkolenie i podwójnym problemem w
przysz³oci. Po pierwsze,
wraz z nadejciem hossy
trzeba pracowników, tych
samych b¹d czêciej nowych, znowu pozyskaæ,
po drugie  przeszkoliæ
od nowa. To zwykle
oznacza okres mniejszej
wydajnoci osób szkolonych, a zarazem zwiêkszonych kosztów. Pozyskanie tych samych,
wczeniej wyszkolonych,
Rys. 2. Schemat
a potem zwolnionych
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osób jest czêsto utrudnione. Powodem jest zniechêcenie do
firmy po zwolnieniu, co wp³ywa na rozlunienie wiêzi na
linii pracownik - firma. Pracownik przestaje uto¿samiaæ siê
z zak³adem. Zwolnienie sk³ania go do przewidywania, ¿e
przy nastêpnej stagnacji czy spadku popytu zostanie potraktowany podobnie. Taka osoba woli zatem wybraæ ofertê
czêsto mniej atrakcyjn¹, ale daj¹c¹ poczucie stabilnoci
i pewnoci. Tym samym staje siê cenn¹ zdobycz¹ dla innych przedsiêbiorstw w okolicy.
Dodatkowo, w obu przypadkach problemem bêdzie sposób
pozyskania tych si³ ponownie wraz z nadejciem wzrostu
popytu. Zwy¿ka przychodzi zwykle w co najmniej kilku
bran¿ach i wygra wtedy ten pracodawca, który prêdzej to
zauwa¿y, odpowiednio zareaguje i tê wytwórcz¹ si³ê z rynku odzyska lub zaproponuje lepsze warunki. Pracodawcy,
którzy w okresach wzrostu zmuszeni s¹ zabiegaæ o pracowników, musz¹ siê zatem liczyæ z podniesieniem atrakcyjnoci swojej oferty. W t³umaczeniu na jêzyk prosty brzmi to:
wiêksze pieni¹dze dla pracownika, czyli wiêksze koszty
dla pracodawcy. Te za oznaczaj¹ wzrost kosztu wyrobu,
albo spadek zysku firmy.
3. Studium przypadku

3.1. Za³o¿enia i podstawy metodyczne
Rozwa¿ony zostanie przypadek mo¿liwych skutków zachowania siê jednostki gospodarczej dokonuj¹cej zwolnieñ
pracowników pod wp³ywem b³êdnej diagnozy i pochopnego dzia³ania. Przyk³adowe przedsiêbiorstwo bran¿y budowlanej, zajmuj¹ce siê produkcj¹ wyrobów z kompozytów, sk³ada siê z w³aciciela i zarz¹du, obs³ugi funkcjonalnej (dzia³y: zaopatrzenia, handlowy, ksiêgowoæ itp.)
w liczbie 50 osób, dzia³u produkcyjnego B i jego obs³ugi
technicznej  razem kolejne 50 osób oraz dzia³u produkcyjnego C z komórk¹ C1 i obs³ug¹ techniczn¹ tych dzia³ów
z ³¹czn¹ obsad¹ 50 stanowisk. Poza zarz¹dem firma zatrudnia zatem 150 osób. Uproszczony schemat organizacyjny
przedsiêbiorstwa przedstawia rysunek 2. Proces produkcyjny opiera siê w nim w przewa¿aj¹cej czêci na fizycznej
pracy ludzi.

struktury rozwa¿anego przedsiêbiorstwa
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Pracownicy produkcji czêsto s¹ trudni do
pozyskania, ale zwalnia siê ich w pierwszej
kolejnoci z uwagi na ma³e wymagania
i najczêciej z powodu ma³ego sta¿u w firmie. Ta grupa pracowników, jak poka¿emy,
ma jednak korzystny wp³yw na koszty jednostkowe produktu.
Do dalszych rozwa¿añ przydatne bêdzie
okrelenie nastêpuj¹cych wskaników:
1) stopieñ automatyzacji produkcji Wa,
który nale¿y w tym przypadku rozumieæ,
jako wskanik liczby operacji, w których
u¿ywany jest osprzêt automatyczny:

Rys. 3. Zale¿noæ miêdzy wydajnoci¹ zespo³u produkcyjnego Wp,
a okresem realizacji zleceñ T

(1)
gdzie:
Wa  stopieñ automatyzacji produkcji,
Loa  liczba operacji, w których u¿ywany jest osprzêt automatyczny,
Lo  liczba wszystkich operacji;

2) wskanik liczby prostych operacji Wdo,
w których u¿ywa siê dodatkowego urz¹dzenia lub maszyny:
(2)

gdzie:
Wdo  wskanik liczby operacji, w których u¿ywany jest
sprzêt dodatkowy,
Ldo  liczba operacji, w których u¿ywany jest osprzêt dodatkowy,
Lo  liczba wszystkich operacji;

3) wskanik maksymalnej wydajnoci dzia³u (zespo³u
produkcyjnego) Wpmax:
(3)

gdzie:
Wpmax  wydajnoæ maksymalna dzia³u,
Wpmax1  wydajnoæ maksymalna dzia³u przed redukcj¹ pracowników,
Wpmax2  wydajnoæ maksymalna dzia³u po redukcji,
Lz  liczba produkowanych sztuk na jednego pracownika
w dziale,
Lps  liczba zatrudnionych pracowników dzia³u.

Spadek wydajnoci zespo³u produkcyjnego (Wp), spowodowany jego liczebnym ograniczeniem, wi¹¿e siê z wyd³u¿eniem okresu realizacji zleceñ. Uogólniony przebieg takiej zale¿noci obrazuje rysunek 3.
4) wspó³czynnik produkcji na osobê zatrudnion¹ (Wpo):
(4)

gdzie:
Wpo  wspó³czynnik produkcji na osobê zatrudnion¹,
Wobp  liczba osób bezporednio zwi¹zanych z produkcj¹,
Wwz  liczba wszystkich zatrudnionych.
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3.2. Analiza przyk³adu
Stopieñ automatyzacji produkcji w rozwa¿anym przedsiêbiorstwie jest bardzo ma³y. W celu wykonania ca³ego cyklu
produkcji  od przygotowania surowca, a¿ do kompletacji
wysy³ki wyrobów gotowych wystêpuje piêædziesi¹t operacji, a tylko jedna odbywa siê automatycznie. Dla omawianego przypadku wskanik automatyzacji produkcji Wa, obliczony wg podanej powy¿ej zale¿noci (1), wynosi: 1/50
czyli 0,02, co stanowi 2%. Jest to bardzo ma³o. Zwykle sytuacja taka ma miejsce w przedsiêbiorstwach, gdzie istotna
czêæ procesu wytwarzania odbywa siê na jednej, specjalistycznej maszynie, a wszystkie czynnoci przygotowawczo-zakoñczeniowe, jak i czynnoci obróbki wykonywane
s¹ rêcznie. Specjalistyczna maszyna realizuje najwa¿niejszy punkt procesu, ze wzglêdu na uzyskiwan¹ w ten sposób
powtarzalnoæ, której nie byliby w stanie zapewniæ ludzie.
Mo¿e to byæ operacja zwi¹zana z p³ynnoci¹ dozowania
sk³adników, zapewnieniem sta³ych proporcji sk³adników
mieszaniny stanowi¹cych surowiec itp.
Wskanik liczby prostych operacji, w których u¿ywany jest
dodatkowy sprzêt Wdo obliczony wg zale¿noci (2) wynosi:
6/50 czyli 0,12, co stanowi 12%. Za operacje takie mo¿na
uwa¿aæ np. czynnoci obróbki koñcowej wykonywane
rêcznie, ale podczas których u¿ywany jest czêsto drobny
sprzêt o napêdzie elektrycznym b¹d pneumatycznym, np.
wiertarki, szlifierki lub klucze pneumatyczne.
W analizowanym przedsiêbiorstwie w przeliczeniu na
jedn¹ zatrudnion¹ osobê produkuje siê miesiêcznie 10 wyrobów, czyli oko³o 1500 wyrobów ³¹cznie. Niemo¿liwa jest
jednak rotacja pracowników pomiêdzy dzia³ami B a C i C1
z powodu ró¿nej specyfiki produkcji.
B³êdna analiza symptomów rynku doprowadzi³a do podjêcia decyzji o koniecznoci zwolnieñ. Pochopne zwolnienie
grupy 6 pracowników pomocniczych z dzia³u C z powodu
za³amania sprzeda¿y, przynosi co prawda oszczêdnoci
w postaci pozostawienia w przedsiêbiorstwie ich wynagrodzeñ. Oszczêdnoæ ta pojawi siê jednak dopiero po up³ywie
okresu wypowiedzenia i wyp³acie nale¿noci. Pomiêdzy
C i C1 istnieje jednak pewna elastycznoæ si³y roboczej.
Polega ona na mo¿liwoci wzajemnego zastêpowania siê
pracowników tych dzia³ów, jak równie¿  w przypadku odpowiednich oczekiwañ rynku  przemieszczaniu pracowników dzia³u C do dzia³u C1 w celu zwiêkszenia produkcji
asortymentu C1 kosztem C i odwrotnie. Zwolnienia pracowników przyczyni¹ siê zatem do pogorszenia tak rozumianej elastycznoci w dzia³ach C i C1.
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Zgodnie z zale¿noci¹ (3) spada równie¿ wydajnoæ maksymalna Wpmax tych dzia³ów, z dotychczasowej:
Wpmax1 = 10 x 50 = 500 sztuk miesiêcznie,
do poziomu wymuszonego zwolnieniem grupy osób:
Wpmax2 = 10 x 44 = 440 sztuk miesiêcznie.
Procentowo jest to spadek rzêdu:
S = 100  (Wpmax2  Wpmax1) = 100  (440 / 500) = 12%.

Próby zwiêkszania wydajnoci w rozwa¿anym przedsiêbiorstwie z du¿ym udzia³em pracy fizycznej prawie zawsze
spowoduj¹ pogorszenie jakoci wyrobu finalnego (Jf),
wzrost liczby pomy³ek podczas organizacji wysy³ek (Pc)
oraz wzrost liczby braków (B). Wszystkie te czynniki
maj¹ bezporednie prze³o¿enie na wzrost kosztów przedsiêbiorstwa.
W przypadku, gdy spadek okazuje siê chwilowy, pochopna
decyzja o zwolnieniach okazuje siê bardzo nietrafn¹. Poziom zamówieñ bowiem wraca do normy po krótkim czasie. Wyjciem z sytuacji mo¿e byæ wtedy zwiêkszenie norm
produkcyjnych lub zwiêkszenie stopnia mechanizacji i automatyzacji produkcji. Pierwsze rozwi¹zanie, z racji du¿ego obci¹¿enia fizycznego (patrz stopieñ automatyzacji produkcji), mo¿e zakoñczyæ siê wzrostem liczby urazów spowodowanych ogólnym przemêczeniem pracowników oraz
wzrostem wspó³czynnika braków lub odchodzeniem z pracy bez zapowiedzi. Takie zachowanie jest bardzo niepo¿¹dane, poniewa¿ utrudnia planowanie. Kierownictwo nigdy
nie mo¿e byæ pewne, kto jeszcze i kiedy odejdzie z pracy.
Efektem bêdzie niedotrzymywanie terminów i wysy³anie
tym samym w wiat sygna³ów, ¿e firma staje siê z³ym partnerem do wspó³pracy. Mechanizacja i automatyzacja wymaga za nak³adów, na które przedsiêbiorstwa nie mog¹
sobie pozwalaæ z dnia na dzieñ. Takie zmiany wymagaj¹
szczególnego przygotowania, przemyleñ oraz rodków
finansowych.
W analizowanym przypadku spada równie¿ elastycznoæ
pomiêdzy stanowiskami w ramach poszczególnych dzia³ów, jak równie¿ pomiêdzy dzia³ami C i C1, która w rozwa¿anym przedsiêbiorstwie wynika g³ównie ze wszechstronnego wyszkolenia pracowników oraz odpowiedniej
ich liczby pozwalaj¹cej na swobodne zarz¹dzanie kadrami i przemieszczanie pracowników w reakcji na dynamiczne zmiany zleceñ. Producentom zale¿y oczywicie
na jak najwiêkszym obni¿eniu kosztów w³asnych, lecz
równoczenie musz¹ oni sprostaæ coraz bardziej zmiennemu rynkowi oraz jego potrzebom i preferencjom ulegaj¹cym szybkim przeobra¿eniom [3, 4, 5]. Mniejsza liczba
pracowników produkcji w przedstawionych warunkach,
to wolniejsza reakcja na potrzeby rynku. To równie¿ spory, dodatkowy problem w przypadku wykorzystywania
nale¿nych urlopów i nag³ych przypadków absencji pracowniczej (zwolnienia chorobowe, urlopy na ¿¹danie,
urlopy okolicznociowe itp.).
Analiza wspó³czynnika produkcji na osobê zatrudnion¹
w firmie (Wpo) w skali ca³ego przedsiêbiorstwa przedstawia
siê nastêpuj¹co:
- przed zwolnieniem:
100 osób bezporednio zwi¹zanych z produkcj¹ (Wobp)
oraz 150 wszystkich zatrudnionych (Wwz),
Wpo = Wobp / Wwz = 100 / 150 = 0,66;
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- po zwolnieniu szeciu pracowników fizycznych:
94 osoby bezporednio zwi¹zane z produkcj¹ (Wobp)
oraz 144 wszystkich zatrudnionych (Wwz),
Wpo = Wobp / Wwz = 94 / 144 = 0,653.

Wspó³czynnik osób bezporednio zwi¹zanych z produkcj¹
do wszystkich osób zatrudnionych w firmie zmieni³ siê zatem jedynie o 0,007.
W przypadku zwolnieñ osób z produkcji wzronie równie¿
koszt jednostkowy wyrobu. Przyk³adowe wynagrodzenie
osób zwolnionych wynosi 1000 z³ netto (maksymalnie
1200 z³ netto) - zak³adaj¹c, jak wspomniano wczeniej, ¿e
przytoczone rozwi¹zanie dotyczy prawie zawsze pracowników z ma³ym sta¿em. Jednak¿e ich poziom wyszkolenia
i wyniki w produkcji s¹ ju¿ na poziomie oczekiwanym docelowo. Do obliczeñ przyjêto 10 sztuk wyrobów wykonywanych przez pracownika w miesi¹cu. Przeliczaj¹c, udzia³
kosztu p³acy pracownika w jednej sztuce wyrobu wynosi
100 z³ netto. W przedsiêbiorstwie pozostaj¹ pracownicy
z d³u¿szym sta¿em. Ich wynagrodzenia osi¹gaj¹ rednio
1800 z³ netto miesiêcznie. Przed zwolnieniami firma produkowa³a 1500 sztuk wyrobów, w których koszt p³acy pracownika wynosi³ odpowiednio: w 1440 wyrobach - 180 z³
netto i w 60 wyrobach - 100 z³ netto. redni ca³kowity koszt
p³acy netto pracowników w odniesieniu do wymienionej
liczby wyrobów wyniesie zatem: (1440 x 180) + (60 x 100)
= 259200 z³ + 6000 z³ = 265200 z³. Koszt p³acy w pojedynczym wyrobie wyniesie za 265200/1500 = 176,80 z³ netto.
Po zwolnieniu 6 osób produkcyjnych, sytuacja zmieni siê
nastêpuj¹co: 1440 x 180 = 259200/1440 = 180 z³ netto dla
jednostkowego wyrobu. Cena jednostkowa wyrobu
wzronie zatem o 3,20 z³ netto, czyli o oko³o 5,80 z³ brutto,
co musi znaleæ swoje odbicie w wycenie wyrobu. Procentowo oznacza to wzrost udzia³u kosztu p³acy pracownika w
cenie wyrobu o oko³o 1,8 %. W firmie rodzi siê zatem kolejny problem, poniewa¿ ka¿da podwy¿ka kosztów bêdzie
trudna do akceptacji przez klienta. Nale¿y wiêc szukaæ
mo¿liwoci obni¿ki tego kosztu. W tej sytuacji wyjciem
jest jedynie obni¿enie zysku jednostkowego z wyrobu.
Reasumuj¹c: spad³a wydajnoæ, elastycznoæ i wyd³u¿y³
siê czas wykonywania zleceñ oraz wzrós³ koszt jednostkowy wyrobu, kosztem ma³ej i ryzykownej oszczêdnoci finansowej, jak równie¿ niezauwa¿alnej zmiany wspó³czynnika stosunku liczby osób bezporednio produkcyjnych do
wszystkich zatrudnionych.
Sezonow¹ obni¿kê popytu w takich przypadkach nale¿y
staraæ siê przetrwaæ. Dopiero w sytuacji, gdy okres obni¿ki
popytu wyd³u¿a siê i zagra¿a bezpieczeñstwu firmy na rynku, mo¿na rozwa¿aæ zasadnoæ redukcji pracowników.
W pierwszej kolejnoci do minimum nale¿y ograniczyæ
koszty pracowników nieprodukcyjnych. Przetrwanie mo¿e
polegaæ wtedy na wykorzystaniu pracowników do wykonywania remontów lub wspomagania s³u¿b technicznych.
Mo¿na tak¿e skróciæ dzieñ pracy lub zaproponowaæ urlopy
bezp³atne. Wyjciem wartym rozwa¿enia jest równie¿ obni¿enie wynagrodzeñ zamiast zwolnieñ. To rozwi¹zanie
wymaga jednak akceptacji ca³ego zespo³u.
W przypadku bezwzglêdnej koniecznoci zwolnieñ, lepszym wyjciem z punktu widzenia menad¿era produkcji
jest dokonanie oszczêdnoci w odniesieniu do pracowników
Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem

Nr 2 (2010)

Analiza skutków redukcji zatrudnienia w przedsiêbiorstwie produkcyjnym spowodowanej sezonowoci¹ produkcji

nieprodukcyjnych (sprz¹taczki, ogrodnicy, pracownicy
gospodarczy, portierzy itp.). Po takiej formie redukcji,
czêæ obowi¹zków zwolnionych osób przejciowo mo¿e
byæ przejêta przez osoby stanowi¹ce nadwy¿kê pracowników produkcji. Proponowane rozwi¹zanie zapewni
pozostawienie w firmie osób maj¹cych umiejêtnoci niezbêdne do kontynuacji produkcji, natychmiast po odnotowaniu wzrostu zainteresowania rynku. W przypadku
rozwa¿anej firmy, gdyby zwolniæ odpowiednio szeæ
osób z wymienionej grupy nieprodukcyjnej, wtedy Wpo - stosunek osób bezporednio zwi¹zanych z produkcj¹ do
wszystkich pracowników w firmie - wyniesie Wpo = Wobp
/ Wwz = 100 / 144 = 0,69. Mamy bowiem Wobp = 100 oraz
Wwz = 144. Odnotowuje siê zatem wzrost o 3%. Tak
wiêc, istotne z punktu widzenia klienta firmy, takie elementy jak: elastycznoæ, szybkoæ realizacji zamówieñ
oraz wydajnoæ nie zmieni¹ siê. Mog¹ one nawet ulec
poprawie zwa¿ywszy na fakt, ¿e informacja o zwolnieniach zawsze motywuje czêæ za³ogi pozostaj¹c¹ w przedsiêbiorstwie.
Zarz¹dzaj¹cy mog¹ wykorzystaæ ten czas na wprowadzenie dodatkowych zmian organizacyjnych w czêci produkcyjnej, poprawiaj¹cych wskaniki efektywnoci. Wy-

zwaniem dla kadry menad¿erskiej jest równie¿ znalezienie dodatkowej ga³êzi produkcji, w której okres wzmo¿onego popytu przypada na spadek zapotrzebowania na produkty podstawowej dzia³alnoci firmy. Takie rozwi¹zanie
spokojnie pozwala obni¿yæ koszty porednie i przetrwaæ.
Koszty porednie wynikaj¹ z utraconego czasu, podczas
którego maszyny i inne zasoby nie s¹ wykorzystywane
[7]. Niekiedy pomys³ na przetrwanie doprowadziæ mo¿e
do rozwiniêcia mo¿liwoci dodatkowej produkcji na sta³e,
co w rozliczeniu ogólnym wp³ywa na poprawê wyniku finansowego, a nawet na rozwój przedsiêbiorstwa.
W tabeli 1 przedstawiono porównanie analizowanych
cech i wskaników. W rozwa¿anej sytuacji redukcja pracowników produkcji jest rozwi¹zaniem wysoce niekorzystnym, zaburzaj¹cym procesy produkcji na omawianym etapie. Z pozycji 7 w tabeli wynika, ¿e jedynym dopuszczalnym wyjciem jest redukcja w pomocniczych
strukturach sfery nieprodukcyjnej. Jednak i takie rozwi¹zanie wymaga pewnoci potwierdzonej wynikami odpowiednich analiz. Musz¹ one jednoznacznie wskazywaæ na
d³ugotrwa³y trend spadkowy w zamówieniach, którego
przetrwanie stanowi³oby zbyt wielkie obci¹¿enie dla firmy i grozi³oby zachwianiem jej bytu na rynku.

Tab. 1. Zestawienie analizowanych cech i wskaników w przypadku redukcji zatrudnienia spowodowanego
sezonowym zachwianiem popytu
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4. Wnioski koñcowe
Wypracowanie metod pokonania przejciowych trudnoci
zwi¹zanych z sezonowym lub chwilowym zachwianiem
produkcji zale¿y od indywidualnych mo¿liwoci przedsiêbiorstwa oraz kreatywnoci osób nim zarz¹dzaj¹cych.
Ogólnie nale¿y przyj¹æ, ¿e ka¿dy pracownik, który przeszed³ pomylnie rozmowê kwalifikacyjn¹ i sta³ siê czêci¹
zespo³u jest w dzisiejszych czasach cenn¹ cz¹stk¹ firmy.
Nale¿y zatem do³o¿yæ wszelkich starañ, aby czas powiêcony na jego szkolenie, niezale¿nie od stopnia jego skomplikowania, nie okaza³ siê czasem straconym. Rol¹ menad¿era jest znajdowaæ rozwi¹zania pozwalaj¹ce chroniæ
kadrê stanowi¹c¹ o pozycji na rynku. Analizowane powy¿ej studium przypadku wskazuje jednoznacznie na to, ¿e
zwolnienia pracowników produkcyjnych, jako kierunek
i sposób przetrwania krótkotrwa³ych trudnoci, s¹ z³ym
rozwi¹zaniem.
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combined with competition. Such an action is usually the
first idea that comes to the managers when the number of
orders goes down; it brings measurable savings concerned
costs reduction. However, those are only apparent profits,
what has been shown by the authors. The study concerns
possible results of workers dismissal performed by an enterprise due to wrong diagnosis and hasty action. The case
study presented here shows that dismissal of production
workers is a bad solution as a method to survive short time
difficulties caused by seasonality of production. Authors
considered the enterprise with 3 production sections.
Wrong analysis of the market symptoms leads to a decision
of dismissals being necessary. Hasty dismissal of a group of
6 persons from production sections leads to decreasing of
the elasticity between departments and individual jobs,
monthly production volume and quality in the case of productivity increase calculated for one person. Mentioned decision causes additionally increasing of the specific price of
the product, order realisation time, salary contribution to
each piece of product, number of mistakes in logistics and
number of defective products. Generally, it should be assumed that every employee who has successfully passed the
admission interview and become a member of the team is,
in the present days, a valuable part of the firm. It should be
made sure, therefore, that the time devoted to his training,
regardless of how complicated it could have been, does not
prove wasted.
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF EMPLOYMENT
REDUCTION IN PRODUCTION ENTERPRISE DUE
TO PRODUCTION SEASONALITY
Abstract:
Elaboration of the methods of overcoming difficulties resulting from seasonal or temporary production drops depends on the individual enterprise possibilities and the creativity of its managers. An example of demand decrease can
be found in the building branch in winter. Dismissing of
employees is becoming a kind of defence of less experienced managers and firm owners against sudden drops of the
number of orders in the cases of production seasonality
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