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Wstęp
Podejście procesowe jest obecnie uważane za jedną z ważniejszych orientacji w
zakresie organizacji i zarządzania współczesnymi jednostkami organizacyjnymi
(różnego rodzaju przedsiębiorstwami i instytucjami). Stawia ono procesy gospodarcze i klienta (zewnętrznego i wewnętrznego) w centrum zainteresowania zarządzających i pracowników, uzupełniając w ten sposób statyczne spojrzenie na organizację spojrzeniem dynamicznym. Sprzyja to wzrostowi elastyczności i podatności na
zmiany całej organizacji. Zakładając ciągłe doskonalenie nie tylko pojedynczych
procesów, ale ich całej architektury, preferuje myślenie całościowe (systemowe), a
nie fragmentaryczne (lokalne). Tworzy również warunki (stymuluje) do angażowania i integrowania różnych koncepcji i metod w zarządzaniu procesami.
Podejście procesowe jest obecne we współczesnych koncepcjach i metodach zarządzania zarówno pojedynczymi organizacjami, jak i ich zgrupowaniami w postaci
łańcuchów czy sieci. W doskonaleniu procesów i zarządzaniu nimi wykorzystuje się
bogaty już zestaw narzędzi, w tym coraz częściej tych informatycznych. Podczas
doskonalenia architektury procesów tworzy się warunki do wprowadzania procesowych form organizacyjnych (tzw. organizacji procesowej).
Doceniając rosnące znaczenie podejścia procesowego w organizacjach, postanowiono przygotować publikację składającą się z artykułów opracowanych przez pracowników naukowych z różnych ośrodków badawczych oraz przedstawicieli praktyki zajmujących się orientacją procesową zarządzania. W ramach tytułowej,
obszernej treściowo problematyki wyodrębniono pięć części:
•• Podejście procesowe w różnych koncepcjach i metodach zarządzania.
•• Metody doskonalenia procesów – założenia ideowe a praktyka zastosowania.
•• Technologie informatyczne w zarządzaniu procesami.
•• Zarządzanie procesami w łańcuchach i sieciach logistycznych.
•• Organizacja procesowa − problemy projektowania i wdrażania.
Artykuły prezentują zarówno wyniki badań naukowych, jak i doświadczenia
praktyczne w podanych obszarach tematycznych. Mają one istotne znaczenie poznawcze i praktyczne, mogą również stać się przyczynkiem do dyskusji nad kierunkami rozwoju podejścia procesowego w literaturze i praktyce różnych organizacji.
Dziękuję wszystkim autorom za współpracę, szanownym recenzentom za trud
poniesiony w celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego artykułów
wchodzących w skład niniejszej pracy i wyrażam nadzieję na dalszą współpracę.
Stanisław Nowosielski
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PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU
− GENEZA I KIERUNKI ROZWOJU KONCEPCJI

1. Wstęp
Celem artykułu jest retrospektywne przedstawienie rozwoju podejścia procesowego w zarządzaniu na tle zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Autor chciał
przedstawić ewolucję koncepcji, poczynając od jej przesłanek, poprzez etap burzliwego rozwoju w ramach Business Process Reengineering, aż do obecnego stanu,
kiedy koncepcja ta jest szeroko rozpowszechniona, zwłaszcza w ramach dynamicznych koncepcji zarządzania organizacjami. Na bazie rozważań dotyczących genezy
i dotychczasowego rozwoju podejścia procesowego autor starał się zakreślić perspektywiczne obszary rozwoju koncepcji zarządzania procesami. Zidentyfikowane
obszary można uznać za pola badawcze bardzo istotne pod względem dalszej eksploracji naukowej.

2. Przesłanki i geneza zarządzania procesami
Zwiększenie efektywności działania człowieka jest zadaniem nauki i praktyki
organizacji i zarządzania. W trakcie pracy zespołowej może się pojawić efekt synergii wywołany np. dobrą organizacją pracy. Proces poszukiwania nowych rozwiązań
technologicznych i organizacyjnych jest szczególnie widoczny w okresach przełomowych. Obecnie jesteśmy właśnie świadkami przełomu dwóch er cywilizacyjnych:
ery przemysłowej (industrialnej) i ery wiedzy i informacji (postindustrialnej). Warto
więc uświadomić sobie konieczność odmiennego podejścia do zarządzania w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Czynnikami przesądzającymi w rozwoju współczesnych organizacji stały się umiejętności wykorzystania potencjału intelektualnego
wszystkich uczestników organizacji wsparte technologią informatyczną i automatyzacją [Grajewski 2003, s. 7-8]. Wyższy poziom wykształcenia ogólnego pracowników pozwala na pozostawienie im decyzji co do organizacji ich własnej pracy,
zmniejszenie kontroli na rzecz samokontroli, spłaszczanie struktur. W konsekwencji
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sprzyja to redukcji wielu szczebli kierowniczych. Stworzone w wieku XIX i XX
struktury organizacyjne i sposoby pracy obecnie przestają być efektywne. Radykalną odpowiedzią na ułomności klasycznego zarządzania był Business Process Reengineering (BPR). Koncepcja ta jako pierwsza dostrzegła i umiejscowiła proces w
centrum uwagi zarządzających. Oczywiście zaadaptowała ona rozwijaną już od lat
50. analizę wartości [Biliński, Ceraficki, Nowakowski 1973], podejście systemowe
do zarządzania1 oraz koncepcję łańcucha wartości M.E. Portera z lat 80. [Porter
2006, s. 61-92]. Można więc uznać BPR za pioniera koncepcji zarządzania procesami, która to na bazie osiągnięć i krytyki BPR ukształtowała się w formę dojrzalszą
i bogatszą. Poszukując przesłanek i genezy zarządzania procesami, warto prześledzić historię przełomów w rozwoju cywilizacji określanych często jako rewolucja
przemysłowa i rewolucja informatyczna.

3. Historyczne uwarunkowania nauki organizacji
i zarządzania
Osiągnięcia naukowego zarządzania w wieku XIX i na początku wieku XX należy uznać za przełomowe. Podział pracy postulował już sam A. Smith w Bogactwie
narodów. Słynny opis zwielokrotnienia wydajności pracy w fabryce szpilek czy przy
wykonywaniu gwoździ na drodze podziału pracy stanowił inspirację dla badaczy i
praktyków następnych dwóch stuleci [Smith 1954, s. 9-20]. Rewolucja przemysłowa
zawdzięczała swoją dynamikę wynalazkom technicznym z maszyną parową J. Watta
na czele, ale również nowej metodzie organizacji pracy, dzieląc ją na proste zadania
i czynności wykonywane przez robotnika o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Obserwowany w takich warunkach wzrost wydajności był o wiele większy niż osiągany przez przekonywanie rzemieślnika, aby pracował szybciej. Główne czynniki
wpływające na zwiększenie wydajności przy podziale pracy to: wzrost sprawności
każdego robotnika, zaoszczędzenie czasu traconego przy przechodzeniu od jednego
rodzaju pracy do drugiego, wykorzystanie maszyn pozwalających na skrócenie czasu przetwarzania. Rozwijane przez inżynierów metody naukowego zarządzania
przyniosły wiele nowych rozwiązań, takich jak taśma produkcyjna w zakładach
H. Forda czy postulowana przez F.W. Taylora funkcjonalna struktura organizacyjna –
jakże popularna jeszcze obecnie w wielu przedsiębiorstwach. Wszystkie te osiągnięcia miały wpływ na dynamiczny rozwój gospodarczy i cywilizacyjny. Na drodze
masowej produkcji można było zaspokoić ogromną liczbę potrzeb klientów. Ludzie
pozbawieni dóbr materialnych najpierw przez wielki kryzys, a następnie przez
II wojnę światową byli gotowi kupować wszystko, co zaoferują im firmy. Jakikolwiek dom, jakikolwiek samochód, lodówka były lepsze niż nic [Hammer, Champy
1996, s. 29]. Aby nadążać za rosnącym popytem w latach 50. i 60. przedsiębiorstwa
musiały odpowiednio powiększać swoje zdolności produkcyjne. Jeżeli rozbudowa
1

Oparte na rozwijanej w latach 70. ogólnej teorii systemów, zob. [Bertalanffy 1984].

Podejście procesowe w zarządzaniu − geneza i kierunki rozwoju koncepcji

17

przebiegała zbyt wolno, to skutkowało to zwykle utratą udziału w rynku. W przypadku
przeinwestowania – osiągnięcia zbyt dużych zdolności produkcyjnych przez firmę
− mogła ona popaść w długi z powodu finansowania budowy nowych fabryk. W celu
uchronienia się przed tymi niebezpieczeństwami przedsiębiorstwa rozwinęły skomplikowane i zbiurokratyzowane metody planowania, układania budżetów i kontroli
[Hammer, Champy 1996, s. 29]. Sytuacja ta oraz hierarchiczna struktura organizacyjna prowadziły znów do zwiększenia dystansu między klientami a zarządzającymi, dla których działania firmy przedstawiały się głównie w postaci bezdusznych
liczb w kolumnach tabel raportów i sprawozdań. Sytuacja ta powodowała zbyt wolne dostosowywanie się firm do zmian w ich otoczeniu, zwłaszcza że dynamika tych
zmian również zaczęła rosnąć (zgodnie z prawem rosnącej entropii) tak, że rzeczywistość gospodarcza coraz częściej była określana mianem otoczenia turbulentnego
[Ansoff 1985, s. 95-97].
Pod koniec wieku XX rynki krajów rozwiniętych weszły w fazę dojrzałą. Przestało już wystarczać wytwarzanie standardowych dóbr dla masowego, anonimowego klienta (na tzw. rynek). Rosnące indywidualne wymogi klienta, zaostrzająca się
globalna konkurencja, częste zmiany jakościowe w otoczeniu przedsiębiorstwa wymogły na nim nowy sposób działania. Zmiany uwidoczniły się również w podejściu
pracowników do wykonywanej przez nich pracy. Zamiast monotonnego, nużącego
zajęcia podejmowanego przez robotników w celu pozyskania środków potrzebnych
na utrzymanie siebie i rodziny, praca staje się sposobem samorealizacji − powinna
być interesująca, rozwijająca, kreatywna. Coraz mniej ludzi wyobraża sobie pracę
przy taśmie ograniczoną do wykonywania niewielkiej liczby czynności powtarzających się w nieskończoność, na szczęście w takich obszarach ludzi wypierają automaty. Praca powinna więc stanowić wyzwanie i wymagać ciągłego doskonalenia
człowieka przez systematyczne podnoszenie jego kwalifikacji.
Jednocześnie jesteśmy świadkami dziejącej się na naszych oczach rewolucji
technologicznej. Wprowadzenie komputerów osobistych oraz rozwój mediów telekomunikacyjnych (Internetu, telefonii komórkowej itd.) oddziałuje na nasze życie z
wielką siłą. Jeszcze kilka lat temu niewyobrażalne było edytowanie tekstu bezpośrednio na ekranie komputera bez wcześniejszej ręcznej wersji pisemnej („na brudno”), a do przepisania „na czysto” służyła maszyna do pisania. Dziś trudno nam sobie wyobrazić poprzedzanie redagowania tekstu odręcznymi zapiskami – najczęściej
od razu siadamy przed klawiaturą komputera. Oznacza to możliwość automatyzacji
procesów biurowych i administracyjnych przez ich komputeryzację. Ponadto podstawą szybkiej informacji, zamiast np. książek encyklopedycznych, staje się Internet. W każdej chwili i prawie z każdego miejsca mamy również możliwości natychmiastowej komunikacji z wybraną osobą.
Opisane przemiany dotyczą społeczeństwa postmodernistycznego2, jakim właściwie się stajemy, wkraczając w wiek XXI.
Rozszerzenie tematyki społeczeństwa postmodernistycznego można znaleźć w: [Tofler 1997;
Drucker 1999; Bell 1994] i w innych publikacjach.
2
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4. Nowy paradygmat3 zarządzania – orientacja na procesy
Świat dynamicznie zmienia się na naszych oczach, a tempo tych zmian należy
uznać za rewolucyjne. Zdaniem twórców koncepcji Business Process Reengineeringu (BPR) M. Hammera i J. Champy’ego biznes musi reagować na trwającą rewolucję, przedsiębiorstwa nie mogą działać według zasad oraz w strukturach rodem z
ubiegłych stuleci. Autorzy uważają, że nowa sytuacja wymaga od firm porzucenia
dotychczasowych, wyuczonych sposobów działania. Wykładane przez nobilitowane
uniwersytety klasyczne metody naukowego zarządzania należy odrzucić jako całkowicie przestarzałe i nieefektywne. Uczynić to należy jak najszybciej i w sposób radykalny. Często M. Hammer, rozpoczynając swoje seminaria, kierował do słuchaczy
słowa: „zapomnijcie, co dotychczas wiecie o zarządzaniu”. Aby podkreślić rewolucyjny charakter nowej koncepcji zarządzania, autorzy zatytułowali wydaną w 1993 r.
publikację jako manifest: Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business
Revolution (polskie tłumaczenie pt. Reengineering w przedsiębiorstwie z 1996 r.).
Pojęcie reengineeringu jego twórcy określają jako „rozpoczynanie od nowa”. Szersza definicja to: fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie prowadzące do przełomowej poprawy według krytycznych, współczesnych miar osiągania wyników (takich, jak: koszty, jakość, serwis,
szybkość) [Hammer, Champy 1996, s. 45-49]. Cztery kluczowe słowa tej definicji
to: fundamentalny, radykalny, dramatyczny, ale przede wszystkim proces – to słowo
kluczowe wskazuje, że praca w dzisiejszych organizacjach powinna być skupiona na
procesach, a nie na stanowiskach pracy, funkcjach czy zadaniach. Podział pracy postulowany przez klasyków organizacji i zarządzania nie zdaje we współczesnych
firmach egzaminu, gdyż wykonawcy i menedżerowie, koncentrując się na pojedynczych elementach procesu (jak otrzymanie zlecenia, zakup materiałów potrzebnych
do produkcji, operacje magazynowe itd.), tracą z pola widzenia szerszy cel, czyli
dostarczenie wyrobów do rąk klienta. Poszczególne czynności wchodzące w skład
procesu są ważne, jednak dla klienta niewiele znaczą, gdy ten nie otrzyma zamówionych wyrobów. M. Hammer i J. Champy definiują proces jako zbiór czynności wymagający na wejściu „wkładu” i dający na wyjściu rezultat mający pewną wartość
dla klienta. Koncentracja pracy na tak zdefiniowanych procesach odrzuca industrialny paradygmat klasyków nauk organizacji i zarządzania opierający się na podziale
pracy, strukturze funkcjonalnej, hierarchicznej kontroli, ekonomii skali. Można więc
powiedzieć, że Business Process Reengineering jest sposobem na odwrócenie rewolucji przemysłowej, stanowi nowy początek w poszukiwaniu doskonalszych modeli
organizacji pracy.
Paradygmat − zbiór podstawowych pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Więcej zob.:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradygmat; [Kuhn 1968, s. 26-27].
3
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5. Sukcesy i porażki reengineeringu
Na początku lat 90. XX w. koncepcja reengineeringu jako nowatorska zyskała
rozgłos w świecie nauki i biznesu. Wprowadziła nowe spojrzenie na organizację i
odnotowała wiele sukcesów. Można wskazywać na liczne przykłady przedsiębiorstw,
które z powodzeniem zdecydowały się na wdrożenie koncepcji reengineeringu. Sami
twórcy koncepcji w swojej książce przedstawiają osiągnięcia takich firm, jak: Hallmark, Taco Bell, Capital Holding i Bell Atlantic. W literaturze przedmiotu często
opisywane są przykłady firm ABB, która o 1/2 skróciła czas wprowadzania na rynek
nowych wyrobów, CIBA- GEIGY, która zwiększyła o 5% swoje obroty, czy Rank
– Xerox, która skróciła realizację swoich zamówień z 33 do 6 dni [Martyniak 1998,
s. 33]. Jednak można tam znaleźć równie wiele opisów firm, w których reengineering nie przyczynił się do poprawy działania, a niektóre organizacje musiały wręcz
szybko wycofać się z wdrażania tej koncepcji. W większości tych przypadków
przede wszystkim zawiódł czynnik ludzki. Rewolucyjne wprowadzanie zmian zwykle wywołuje reakcje obronne wśród pracowników przedsiębiorstwa. Ponadto radykalne przeprojektowanie procesów często prowadziło do urzeczywistnienia zasady
0,5/2/3, w myśl której połowa załogi pracuje za dwukrotnie większą pensję, ale za to
trzy razy wydajniej. Opór pracowników firm restrukturyzowanych drogą reengineeringu wskazuje przede wszystkim na fakt, że kulturę organizacyjną w przedsiębiorstwie bardzo trudno zmienić w sposób rewolucyjny, gdyż podlega ona znacznej inercji. Wprowadzenie nowego sposobu myślenia i przekonanie do niego pracowników
wymaga wyjątkowych zdolności przywódczych u menedżerów, co wcale nie jest
takie powszechne wśród kadry kierowniczej. Dlatego właśnie na spotkaniach z menedżerami M. Hammer często się odwoływał do konieczności całkowitego zaufania
i zaangażowania się kierownictwa w procesie wdrażania reengineeringu jako podstawowego warunku powodzenia. Jego ulubionym porównaniem było przyrównanie
menedżerów do oficerów w armii potrafiących motywować swoich podwładnych do
czynów mogących skutkować nawet utratą życia. Natomiast w przypadku pracowników ryzyko dotyczy jedynie ich własnej kariery lub utraty posady. Stąd wniosek o
możliwość skutecznej motywacji do rewolucyjnych zmian w organizacji. Recepta
na sukces jest więc związana z aktywnością menedżerów, to oni muszą mieć odwagę
na „podróż w nieznane i bez mapy”. Wiara w słuszność przyjętej ideologii BPR i
umiejętność porwania za sobą podwładnych okazały się jednym z kluczowych czynników stanowiących o sukcesie wdrożenia koncepcji BPR w przedsiębiorstwach, nie
mniej ważnym od pozostałych filarów koncepcji, czyli orientacji na procesy oraz
wykorzystania osiągnięć nowoczesnej technologii.
Ponadto zjawiskiem utrudniającym wprowadzanie reengineeringu jest przesunięcie w czasie pojawiania się pierwszych pozytywnych efektów dokonanych zmian.
Może to zniechęcić niecierpliwych zwolenników tej metody, a w konsekwencji prowadzić do wycofania się z kontynuowania wdrożenia BPR.
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Szczególną uwagę należy zwrócić również na metody wykorzystania technologii informatycznej w przedsiębiorstwach; dotyczy to przede wszystkim wdrażania
zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP (Enterprice Resource Planning).
Postulowane przez reengineering wykorzystanie tych narzędzi może nie przynieść
praktycznie żadnych pozytywnych efektów w sytuacji, kiedy ich wdrożenia nie poprzedza restrukturyzacja procesów realizowanych w firmie. Prawdziwa siła technologii nie polega bowiem na tym, że może ona usprawnić funkcjonowanie starych
procesów, lecz na tym, że umożliwia firmom zerwanie ze starymi regułami i stworzenie nowych sposobów wykonywania pracy [Hammer, Champy 1996, s. 103].

6. Ewolucja koncepcji podejścia procesowego w zarządzaniu
Pod koniec ubiegłego wieku koncepcja reengineeringu straciła wiele ze swojej
radykalności i fundamentalizmu. Sam twórca, M. Hammer, przyznał, że ze względu
na swoje inżynierskie wykształcenie nie docenił wagi czynnika ludzkiego i jego
oporu wobec nagłych zmian. Z powodu swojego rewolucyjnego charakteru BPR
powinien być więc wykorzystywany przede wszystkim w przedsiębiorstwach w
trudnej sytuacji, które „nie mają nic do stracenia”. Jednocześnie technologia informatyczna nie jest już taką nowością jak na początku lat 90. XX w. (kiedy wprowadzane były: PC 286, system operacyjny DOS, a następnie Windows 3.11, przyjazne
użytkownikowi arkusze kalkulacyjnych Lotus 1-2-3 i Exel oraz edytory tekstów
Word), choć dynamika rozwoju tej dziedziny jest nadal duża. Głównym jednak osiągnięciem koncepcji reengineeringu jest zwrócenie uwagi na procesy zachodzące w
organizacji. Orientacja procesowa postulowana przez BPR została przejęta i nadal
jest rozwijana w ramach koncepcji zarządzania procesami. Podejście prognostyczne
do projektowania procesów w przedsiębiorstwie stało się równoprawne w stosunku
do podejścia diagnostycznego. Zarządzanie procesami posługuje się również metodami stopniowego doskonalenia tych procesów. Wykorzystuje się w tym celu kaizen
czy benchmarking, które to koncepcje nie mieściły się w radykalnej, wczesnej wersji
reengineeringu. Trzeba więc przyznać, że zarządzanie procesami to koncepcja szersza, bardziej dojrzała oraz dostosowana nie tylko do czasów rewolucyjnych zmian,
ale również do ewolucyjnego rozwoju organizacji. W tym ujęciu korzeni podejścia
procesowego można poszukiwać zarówno w stosowanej od dawna w Japonii koncepcji kaizen, jak i w lean management, TQM itd.

7. Obszary rozwoju podejścia procesowego
w zarządzaniu organizacjami
Po analizie ewolucji podejścia procesowego w zarządzaniu warto wskazać na
perspektywiczne kierunki rozwoju tej koncepcji. Dorobek podejścia procesowego został doceniony przez wiele szkół, metod czy narzędzi zarządzania. Wszędzie tam,
gdzie ważne jest dynamiczne ujęcie organizacji, podejście procesowe zostało niejako
inkorporowane przez inne koncepcje zarządzania. Tę tendencję można zauważyć w:
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1. TQM, a zwłaszcza w systemach zapewnienia jakości zgodnych z normami
ISO serii 9000:2000, w których formalnie zapisano konieczność stosowania podejścia procesowego.
2. Logistyce – dotyczy to przede wszystkim wymogu integrowania działań wokół procesów, a nie zadań czy funkcji. Jest to szczególnie ważny obszar dla systemowego podejścia w logistyce przedsiębiorstwa, dotyczy również szerszej skali, jaką
stanowią łańcuchy dostaw i sieci logistyczne. Integracja działań podmiotów współpracujących w łańcuchach logistycznych w duchu koncepcji ECR (Ęfficient Consumer Response − koncepcja efektywnej obsługi konsumenta) czy koncepcji integrowania działań CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)
wymaga zastosowania podejścia procesowego. Niestosowanie podejścia procesowego w kanałach logistycznych skutkuje najczęściej powstaniem efektu „byczego bicza” zidentyfikowanego przez J. Forrestera w latach 50. ubiegłego wieku4.
3. Marketingu, który dostrzegając powyżej scharakteryzowane problemy w kanałach dystrybucji, ewoluuje w kierunku koncepcji marketingu partnerskiego [Fonfara 2004].
4. Lean management – w którym ważna jest identyfikacja i eliminacja procesów
nieprzynoszących wartości.
5. Controllingu, który obecnie wspierany jest narzędziami informatycznymi.
Systemy informatyczne, jak wszystkie automaty, wymagają zastosowania algorytmów do opisu swojego działania, czyli procesów wykonawczych. Każda konfiguracja tzw. workflow na potrzeby controllingu wiąże się z modelowaniem procesów
gospodarczych, można powiedzieć, że controlling (przede wszystkim operacyjny)
oparty jest na koncepcji procesowej organizacji.
6. Koncepcji zarządzaniu wiedzą (KM – Knowledge Management) – w której
wskazuje się sześć kluczowych procesów: lokalizowanie wiedzy, pozyskiwanie wiedzy, rozwijanie wiedzy, dzielenie się wiedzą, wykorzystanie wiedzy i zachowanie
wiedzy [Probst, Raub, Romhardt 2002, s. 42].
Kolejnym ważnym obszarem badawczym w odniesieniu do podejścia procesowego jest pokrewne mu podejście projektowe w zarządzaniu (w dużej części podejścia te przenikają się). Warto więc szukać inspiracji doskonalenia podejścia procesowego w metodach i narzędziach stworzonych specjalnie na potrzeby zarządzania
projektami gospodarczymi, np. w metodyce Prince2 PMBoK, łańcuchu krytycznym
E. Goldratta, analizach sieciowych CPM, PERT, oraz w wielu innych, łącznie z aplikacjami informatycznymi, takimi jak MsProject czy Primavera. W podejściu procesowym warto dokonać pewnego benchmarkingu w stosunku do obszaru zarządzania
projektami.
Ostatnim wymienionym w tym artykule (co nie oznacza, że zaprezentowana lista ma charakter zamknięty) obszarem rozwoju podejścia procesowego jest zarządzanie architekturą procesów w organizacji. Na pewnym poziomie dojrzałości procesowej organizacji konieczne jest zintegrowane zarządzanie procesami, zarówno
Efekt „byczego bicza” przedstawiony i omówiony w ramach „Gry piwnej” można znaleźć
u P.M. Senge [Senge 2000, s. 11-14 i 121-132].
4
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wewnętrzne – czyli ustalenie zależności i hierarchii procesów (architektura procesów), jak i zewnętrzne – czyli zintegrowane z systemem zarządzania przedsiębiorstwem. Efektem zintegrowanego zarządzania architekturą procesów jest dostosowanie jej do strategii przedsiębiorstwa5.
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A PROCESS APPROACH IN MANAGEMENT
− CONCEPT ORIGINS AND EVOLUTION
Summary
In a synthetic way the article presents:
the premises and origin of the process approach in management,
the evolution of the concept in managerial theory and practice,
perspectives on the directions of evolution and research requirements for process management in
a changing economic environment.
The main goal for the retrospective, organizing description of the process approach in management
is to stimulate a discussion about the essence of process approach, its applications in practice and areas
for improvement.
••
••
••
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Szerzej problem opisuje: S. Cyfert [Cyfert 2006].
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PODEJŚCIE PROCESOWE
W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wstęp
Komunikacja wewnętrzna w organizacji odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania, a szczególnie w warunkach dynamicznie zachodzących zmian. Pracujący
w przedsiębiorstwie mają różne potrzeby komunikowania się, znajdując się w różnych sytuacjach decyzyjnych. Codziennie w każdej organizacji mają miejsce niezliczone procesy komunikacyjne. Zarówno pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie, jak i obsługiwani przez nich klienci czy kontrahenci (dostawcy, kooperanci)
komunikują się ze sobą w celu przekazania wiedzy, doświadczenia i umiejętności
potrzebnych do osiągnięcia celów organizacji. Komunikowanie się napotyka jednak
wiele różnych problemów, co jest skutkiem również funkcjonalnych rozwiązań organizacyjnych. Poszczególne działy i ich pracownicy „okopują się” na swoich pozycjach, co nie sprzyja rozwojowi komunikacji poziomej (międzyprocesowej).
Komunikacja wewnętrzna ogranicza się do relacji między pracownikami firmy.
Jest przy tym ważne, aby zdecydowana większość źródeł informacji potrzebnych
pracownikowi do wykonywania zadań znajdowała się wewnątrz organizacji. W tych
warunkach i przy takich założeniach niezbędny jest odpowiedni system komunikacji, który skutecznie służyłby wspieraniu osiągania celów, eliminowaniu oporu, a w
efekcie umożliwiałby sprawne i efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kierownictwo organizacji musi mieć przy tym świadomość, że proces skutecznej i efektywnej komunikacji w organizacji kształtuje kulturę organizacji, buduje pozytywne
postawy członków organizacji i jest pozapłacowym motywatorem.
Obecnie rozwój komunikacji odbywa się pod przemożnym wpływem techniki
elektronicznej, w postaci sieci komputerowych, systemów przetwarzania danych,
telefonów komórkowych itd. Żyjemy bowiem na początku XXI w., który to został
nazwany erą Internetu i „globalnej wioski”. Informacja, będąca nośnikiem wiadomości przekazywanej w procesie komunikacji, od zawsze była ważnym czynnikiem
rozwoju gospodarczego, ale musiały zaistnieć określone warunki, aby w powszech-
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nym przekonaniu stała się zasobem, który byłby przedmiotem szczególnego zainteresowania menedżerów, przyczynkiem podejmowania przez nich decyzji [Zygała
2007, s. 43]. Chodzi przy tym o to, aby pracownicy postrzegali własną działalność
nie z perspektywy działów i jednostek organizacyjnych, w których są zatrudnieni,
lecz poprzez funkcjonujące w nich procesy, a innych komunikujących się z nimi
pracowników powinni postrzegać jako klientów. Pomimo powszechnej zgody co do
takiego podejścia do komunikowania się w praktyce jest ono często niedoceniane.
Z tych też powodów warto zainteresować się problemami i możliwościami usprawnień komunikacji, uwzględniając takie założenia. W artykule starano się skupić na
procesowym podejściu do komunikowania się pracowników i kadry kierowniczej
jako sposobie na usprawnianie współpracy wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

2. Proces komunikacji wewnętrznej w świetle literatury przedmiotu
W literaturze przedmiotu istnieje wiele częściowo różnych definicji pojęcia „komunikacja” (komunikowania się). Wszystkie one traktują jednak komunikację jako
proces. Komunikacja jest zatem procesem przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej [Griffin 1996, s. 578 i n.]. Celem komunikowania się jest informowanie, wpływanie na kogoś, współpraca, ujawnianie naszych uczuć [Błaszczyk (red.)
2006, s. 155]. Proces komunikowania się składa się z kodowania treści przez nadawcę i przekazywania jej jednemu odbiorcy lub kilku odbiorcom, którzy otrzymują
wiadomość i rozszyfrowują jej treść [Griffin 1996, s. 555]. Ma on charakter dwustronny: role nadawcy i odbiorcy ulegają odwróceniu (z reguły ma miejsce sprzężenie zwrotne). Jeśli komunikacja ma być skuteczna, to proces ten powinien zapewniać, by treść odebranej wiadomości była możliwie najbliżej treści wiadomości
zamierzonej. Może on być zakłócony przez różne czynniki. Istnieje przy tym duża
rozmaitość form i technik komunikowania się w organizacji: pionowa i pozioma,
ustna i pisemna, mówimy też o komunikacji pozawerbalnej (gra ciała). Często też
organizacje do komunikowania się wykorzystują podejście menedżerskie (kierownicze) lub operacyjne. W tym pierwszym przypadku tworzone są stanowiska dyrektorów ds. informacji, natomiast w podejściu operacyjnym buduje się formalne systemy
informacyjne wiążące wszystkie stanowiska i komórki.
Proces komunikowania się jest procesem transferu wiedzy, co jest bardzo istotne
w dobie społeczeństwa opartego właśnie na wiedzy. Obejmuje dwa rodzaje dopełniających się działań: transmisję – polegająca na wysyłaniu i prezentowaniu wiedzy
potencjalnemu odbiorcy, oraz absorpcję – polegającą na przyjęciu wiedzy w celu
późniejszego wykorzystania. Aby zatem uznać, że transfer wiedzy nastąpił, niezbędne jest wystąpienie obu tych procesów [Gołuchowski 2007, s. 56].
W procesie komunikacji bardzo ważna jest jakość informacji (dokładność, rzetelność, kompletność, aktualność, terminowość, istotność, zwięzłość i treściwość)
[Kardas, Wójcik-Augustyniak 2008, s. 482].
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Ze względu na ergonomiczność i rzetelność komunikacji wewnętrznej dużego
znaczenia nabiera także tzw. ekologia informacji (information ecology), która w
centrum zainteresowania stawia środowisko informacyjne każdej instytucji. Bada�����
nia w tym zakresie zapoczątkowali T.H. Davenport i L. Prusak pracą Information
ecology: mastering the information and knowledge environment (1997). W
��������
odniesieniu do badania otoczenia informacyjnego organizacji proponują oni analizę
ośmiu elementów środowiska: misji organizacji, celów, jakim ma służyć zarządzanie informacją, planów zarządzania informacją, kultury informacyjnej organizacji,
polityki informacyjnej, fizycznej lokalizacji zasobów, pracowników informacji
oraz kierowania informacją (information handling)(zob. [Materska 2004, s. 355]).
Ten nurt badań bardzo silnie splata się z zarządzaniem informacją i wiedzą w organizacjach.
Badanie otoczenia oznacza orientację na współpracę z otoczeniem (collaboration). Taka współpraca sprzyja innowacji. W badaniu przeprowadzonym w marcu
2008 r. przez firmę IBM ponad 75% z 765 szefów firm amerykańskich i europejskich
stwierdziło, że współpraca jest bardzo ważna dla starań innowacyjnych [Business-ready… 2008]. Kluczowe znaczenie innowacyjności jest coraz częściej dostrzegane
przez kierujących przedsiębiorstwami. Są oni zgodni, że efektywne zarządzanie procesem innowacyjności staje się warunkiem koniecznym do uzyskania i utrzymania
przewagi konkurencyjnej oraz wzrostu wartości spółki w długim okresie [Innowacyjność polskich… 2008, s. 13].
Sprawna komunikacja wewnętrzna zwiększa zaangażowanie pracowników i
zmniejsza ich opór wobec zmian. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie,
znają jej plany i zamierzenia, czują się docenieni i traktowani poważnie. Zwiększa
to ich motywację do wykonywania zadań.
Komunikacja, niezależnie od kanałów (pisemne, ustne) oraz techniki (tradycyjna i elektroniczna), jak każdy inny element organizacji, podlega monitorowaniu i
ocenie i powinna być przedmiotem usprawniania. Przyczyny usprawniania procesu
komunikacji leżą w potrzebie ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku „organizacji uczącej się” − otwartej na zmiany i ciągłe doskonalenie.
Decydując się na wybór sposobu usprawnienia komunikacji w przedsiębiorstwie, należy przede wszystkim skoncentrować się na zdefiniowaniu i pogrupowaniu
typów informacji oraz na doborze najodpowiedniejszego sposobu ich przekazywania wewnątrz organizacji. Proces budowania komunikacji w firmie musi być oczywiście poprzedzony dokładnym rozeznaniem potrzeb oraz możliwości pracowników, a sama komunikacja jako proces może podlegać modelowaniu. Trzeba przy
tym stwierdzić, że budowa spójnej i właściwie skonstruowanej komunikacji w firmie nie jest procesem łatwym. W dużej mierze jej skuteczność zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju struktury organizacyjnej (funkcjonalnej czy procesowej),
liczby komórek organizacyjnych, zależności między nimi, rozproszenia terytorialnego czy też poziomu kultury organizacyjnej.
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3. Komunikacja wewnętrzna w badanych przedsiębiorstwach
W ramach prac badawczych prowadzonych przez autora referatu przeprowadzono ankietę wśród 200 pracowników pochodzących z 5 przedsiębiorstw należących
do różnych branż, wśród których były:
•• firma z branży produkcji wody źródlanej,
•• firma z branży dystrybucji i serwisu wysokospecjalistycznych urządzeń biurowych,
•• firma z branży „pracoserwisu”,
•• firma z branży obuwniczej,
•• dealer samochodowy i autoryzowana stacja naprawcza.
W badaniu uczestniczyły wszystkie osoby biorące czynny udział w procesach
biznesowych zachodzących w poszczególnych przedsiębiorstwach.
Na pytanie „Z jakich systemów pan/i korzysta?” około 30% ankietowanych
wskazało na system księgowy i jego pochodne. Kolejnymi używanymi aplikacjami
są systemy biurowe. Aż 17% badanych odpowiedziało, że korzysta w swojej pracy z
edytorów tekstu (Office, Open Office i inne). 13% badanej populacji używa w swej
codziennej pracy Excela. Na kolejnym miejscu znalazły się systemy kadrowo-płacowe (9% odpowiedzi), system finansowy (9% odpowiedzi), programy do umów z
klientami (8% odpowiedzi). Systemy klasy CRM są używane przez około 7% badanych. Na ostatnim miejscu znajduje się aplikacja typu Acces (bazy danych) − jej
stosowanie w pracy zadeklarowało 4% użytkowników. Pozostali ankietowani (3%)
korzystają z innych systemów, które w badaniu nie podlegały klasyfikacji.
Korzystanie z wielu systemów pracujących w różnych środowiskach bazodanowych, opisujących w różny sposób zachodzące operacje gospodarcze i finansowe
nastręcza wiele problemów w dalszej „obróbce” tych danych przez pozostałych
uczestników organizacji. Każdy pracownik reprezentujący „swój obszar” w firmie w
badanych przedsiębiorstwach zazwyczaj używa „swoich aplikacji”. Stosowanie
przez większość badanych „twardych” aplikacji typu: finanse, księgowość, kadry,
płace jest konieczne w każdej firmie. Niezadowalający jest natomiast poziom używania rozwiązań informatycznych „drugiego obszaru”. Można tutaj zaliczyć aplikacje opierające się na filozofii CRM czy też „ miękkie” aplikacje z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.
W kolejnym pytaniu o liczbę dziennie wykonywanych operacji na systemie
chodziło o stwierdzenie częstotliwości wejść do systemu i dokonywania różnego
typu operacji na podległych aplikacjach. Aż 37% badanych wykonuje codziennie od
20 do 50 operacji i działań. 13% badanych wykonuje od 50 do 100 operacji dziennie,
a 23% ankietowanych wykonuje powyżej 100 operacji dziennie. 5% badanych rzadziej wykorzystuje w swojej pracy technikę informatyczną i dokonuje do 5 działań
na podległych systemach informatycznych; taki sam odsetek ankietowanych wykonuje od 5 do 10 działań.
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Bardzo ważnym aspektem w pracy każdego pracownika jest ergonomia pracy.
Powielanie tych samych czynności podczas rejestracji danych powinno mieć charakter zautomatyzowany – procesowy. Dlatego sformułowano kolejne pytanie „Czy
podczas pracy na podległych systemach korzysta pan/pani z informacji zapisanych w innych systemach – eksport/import plików?”.
W odpowiedzi na to pytanie 60% ankietowanych stwierdziło, że wykorzystuje
eksport/import plików w swojej codziennej pracy. Oznacza to, że informacje wygenerowane lub zapisane w jednej aplikacji są następnie przetwarzane w kolejnych.
Pozostała część respondentów, a więc 40%, nie ma potrzeby „transportowania” informacji. Wewnętrzna współpraca czy też komunikacja wymaga od członków
organizacji wymiany informacji pomiędzy sobą. W badanych przedsiębiorstwach
wymiana, przekazanie informacji najczęściej odbywa się poprzez eksport/import
plików oraz w formie papierowej. Taki sposób wymiany informacji jest jednak nieergonomiczny i nieefektywny.
40% badanych co najmniej kilka razy dziennie wymienia informację z innymi
systemami. Niewiele mniejszą grupę stanowią pracownicy, którzy wymieniają informacje zaledwie raz na miesiąc. Jest ich aż 39%. 14% badanych wymienia informacje
z innymi obszarami funkcjonalnymi firmy raz na tydzień. Rzadziej niż raz na miesiąc wymieniane są informacje przez zaledwie 7% ankietowanych. Tylko 1 % badanych raz dziennie, na koniec lub na początek dnia, dokonuje wymiany – aktualizacji
danych.
Kolejne pytanie brzmiało: „W jaki sposób następuje przepływ informacji pomiędzy używanymi przez pana/panią systemami?”. Chodziło tu o wskazanie metod, dzięki którym informacje i zapisane dane „przenoszone” są z jednych aplikacji
do drugich. 20% ankietowanych odpowiedziało, że dane te są przenoszone w sposób
automatyczny, dzięki stworzonym mechanizmom. Niestety 90% badanych przenosi
te dane z jednego środowiska aplikacyjnego do drugiego za pomocą mechanizmu
kopiowania plików lub poszczególnych zakresów danych.
Interesująca była kwestia wykorzystania pozyskanych informacji w trakcie komunikowania się. Na pytanie „Czy wykonuje pan/pani analizy na użytkowanym
systemie” zdecydowana większość ankietowanych (65%) odpowiedziała przecząco
(„nie”). Świadczy to jedynie o „dużej produkcji” informacji, natomiast o mniejszym
wykorzystaniu powiązań pomiędzy danymi i elementami wynikowymi.
Jak pokazują omówione wyniki, w badanych przedsiębiorstwach współpracujące różne wydziały czy też obszary funkcjonalne mają odmienne potrzeby komunikacyjne. Każdy z tych „ pojedynczych” procesów (obszar funkcjonalny całego przedsiębiorstwa) próbuje radzić sobie z potrzebami informacyjnymi. Brak jest
zintegrowanych systemów informatycznych, które w sposób jednorodny byłyby w
stanie przetwarzać i agregować informacje wykorzystywane przez różne obszary. W
większości używane są poszczególne aplikacje obejmujące tylko pojedynczy obszar
funkcjonowania firmy. Do gromadzonych danych nie mają dostępu wszyscy pracownicy przedsiębiorstw. Do danych o najwyższym poziomie uprawnień ma dostęp
jedynie 16 z 200 badanych osób. Są to osoby z najwyższego szczebla zarządzania.
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Niestety, ta wiedza jest zagregowana na najwyższym poziomie i osoby zajmujące
niższe stanowiska w firmie nie mają do niej dostępu, w związku z tym nie mogą jej
wykorzystać dla dobra firmy. Liczba operacji wykonywanych dziennie na systemach
jest bardzo duża, co wynika z wielokrotnego powielania działań już wykonanych
przez innych. Brak jednorodnego środowiska i tzw. workflow powoduje, że dane są
często kopiowane, przenoszone z jednej aplikacji obszarowej do drugiej, przepisywane, drukowane.
Z obserwacji własnych wynika też, że pracujący w badanych przedsiębiorstwach
dysponują obecnie różnymi urządzeniami i aplikacjami informatycznymi. Nie są
one jednak konsekwentnie wykorzystywane. Różne środki komunikacji są używane
niezależnie od siebie, a systematyzacja, synchronizacja (z innymi urządzeniami) danych i informacji nie następuje automatycznie. Użytkowane dane i informacje nie są
wprowadzane do zintegrowanego systemu. Powoduje to, że w razie zapotrzebowania na te informacje muszą one zostać najpierw przygotowane. Taka sytuacja jest
niewłaściwa i ma konsekwencje w malejącym zadowoleniu klienta, a także w nieefektywności kosztowej. Potwierdzają to wyniki innych badań, z których wynika, że
poszczególne obszary przedsiębiorstwa działają w sposób izolowany [Effektivität
der Kommunikation…]. Wprawdzie istnieją formalne sposoby synchronizacji i odbywają się spotkania integracyjne, ale całościowe sterowanie komunikacją możliwe
w ramach istniejącego potencjału ma miejsce tylko w nielicznych przedsiębiorstwach. Jednocześnie 53% pytanych twierdzi, że przy obecnych etatach możliwe jest
podwojenie skuteczności własnych aktywności komunikacyjnych.
Z tego powodu rośnie zainteresowanie ekonomizacją komunikacji i w konsekwencji znaczenie controllingu. Jak się twierdzi, w komunikacji ciągle jeszcze panuje niska, w porównaniu z innymi dziedzinami życia przedsiębiorstwa, świadomość
kosztów. Poszczególne obszary komunikacji są optymalizowane, ale w większości
przedsiębiorstw brakuje ponadobszarowego sterowania w ramach zintegrowanego
systemu controllingu. Jeśli udałoby się w ramach takiego controllingu stworzyć i
zastosować odpowiednie, ponadobszarowe instrumenty, to przedsiębiorstwa byłyby
w stanie zidentyfikować i wyeliminować (ewentualnie usprawnić) małoefektywne
procesy komunikacyjne [Effektivität der Kommunikation…].
Analizowane, pochodzące z różnych branż przedsiębiorstwa mają na pewno jedną wspólną cechę – niesprawną komunikację wewnętrzną, którą z pewnością należy
poprawić. Ta poprawa jest stosunkowo łatwa, lecz wymaga czasu, a przede wszystkim − zmiany orientacji z funkcjonalnej na procesową.

4. Podejście procesowe w usprawnianiu komunikacji wewnętrznej
przedsiębiorstwa
Procesowe postrzeganie organizacji, które zapoczątkował M. Hammer i J. Champy, jest spójne z podejściem procesowym do zarządzania informacją proponowanym przez różnych autorów (m.in. T. Davenporta, L. Prusaka, C.W. Choo, J. Kirk).
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Według T. Davenporta model procesu zarządzania informacjami powinien obejmować cały informacyjny łańcuch wartości, zaczynając od identyfikacji potrzeb informacyjnych, przez akwizycję informacji, organizowanie i magazynowanie informacji, produkty i usługi informacyjne, dystrybucję informacji, na użyciu informacji
skończywszy [Zygała 2007, s. 48]. Oznacza to, że orientacja organizacji na procesy,
a nie (tylko) na funkcje zmusza jej członków do spojrzenia na własne działania z
innej perspektywy. Działy i wydziały, w których pracują, stanowią część jednego
dużego procesu, na którego początku są oczekiwania (zamówienie) klienta, a na
końcu znajduje się satysfakcjonujący klienta produkt. Podejście procesowe mówi,
że najważniejszy w organizacji jest proces, na który składa się ciąg czynności towarzyszących produkcji oraz sprzedaży produktów [Kondracki]. Takie podejście do
zarządzania nakazuje koncentrację uwagi na sekwencjach działań podejmowanych
w organizacji i poza nią oraz na powiązaniach między nimi w celu osiągnięcia zamierzonych wspólnie celów [Nowosielski (red.) 2008, s. 40]. Następuje skupienie na
procesach szczególnie związanych z klientami zewnętrznymi, ale też wewnętrznymi,
co jest ważne w komunikacji. Między nadawcą i odbiorcą informacji wytwarzają się
relacje dostawca–klient. W tej sytuacji skuteczna i efektywna komunikacja powinna
być oparta na zasadzie: informacja powinna wyprzedzać produkt [Kondracki]. Aby
jednak organizować procesy w ten sposób, należy zwiększyć możliwość swobodnego przepływu informacji. W rzeczywistości potrzebne są jednak bardziej złożone
rozwiązania adekwatne do opisywanych sytuacji. W badanych przez autora przedsiębiorstwach coraz rzadziej występują procesy proste, w których możemy wyróżnić
pojedynczego nadawcę wiadomości i jego odbiorcę. Zazwyczaj te procesy przeplatają się, mają wielu nadawców i wielu odbiorców (beneficjentów). Uczestnicy organizacji chcą bezpośredniego dostępu do danych bez obiegów pośrednich i okrężnych. Elementem krytycznym jest często czas. Wiadomości, które są treścią procesu,
opierają się na różnorakich danych. Dane te powinny być w takim formacie, aby
każdy uprawniony pracownik mógł z nich skorzystać . Współpracownicy uzależniają swoje działania od dostępu do informacji w danej chwili. Wysoka jakość danych,
prawidłowo skonfigurowane i dystrybuowane informacje pozwalają na szybkie
i prawidłowe podejmowanie decyzji. Zaoszczędzony w ten sposób czas można przeznaczyć na działania operacyjne i zmierzające do zagwarantowania zadowolenia
klienta.
Spośród wielu sposobów procesowego podejścia do rozwiązywania stwierdzonych problemów (integrowania pracy poszczególnych komórek w ponadfunkcjonalną całość) warto zwrócić uwagę na zespoły zadaniowe o charakterze interdyscyplinarnym oraz na intranet. Współcześnie kładzie się nacisk na integrację poziomą,
rozwiązywanie problemów i na dzielenie się informacjami [Schermerhorn 2008,
s. 283]. Dąży się też do eliminowania skłonności pracowników do pozostawania w
obrębie własnych funkcji i zachęcania do komunikowania się z innymi częściami
organizacji. Odnosi się to zarówno do pojedynczych pracowników, jak i (a może
przede wszystkim) do pracy grupowej (team collaboration). Grupa pracowników

30

Krzysztof Kazimierz Bednarz

wydaje się nam z natury czymś skupionym w jednym miejscu, podczas gdy obecnie
może być rozproszona (nawet po odległych od siebie kontynentach). Mówiąc najprościej, praca grupowa w sieci komputerowej to współdzielenie dokumentów i
innych zasobów przez wielu użytkowników, którzy dokładają swoją cegiełkę do
wspólnego banku danych, a informacje krążą i są aktualizowane na bieżąco. Od
członków grupy − zespołu interfunkcjonalnego − pochodzących z różnych jednostek
funkcjonalnych organizacji oczekuje się dzielenia się informacjami, rozpatrywania
nowych pomysłów, poszukiwania twórczych rozwiązań, a przy tym nieograniczania
się w swojej działalności jedynie do zagadnień i potrzeb własnej dziedziny funkcjonalnej. Mają oni wspólnie i indywidualnie myśleć i działać ponad granicami, między
funkcjami i w najlepszym interesie całego systemu.
Intranet jest to rodzaj sieci wewnętrznej w organizacji oparty na technologii
internetowej, ułatwiający komunikację pomiędzy pracownikami. Umożliwia on łatwy dostęp do informacji w przedsiębiorstwie, scala istniejące już w przedsiębiorstwie systemy informatyczne, infrastrukturę komputerową (sprzęt, sieć, istniejące
systemy baz danych) i wzbogaca je o różne narzędzia (m.in. platformę wymiany
informacji, platformę e-learningową). Dzięki intranetowi można m.in. zwiększyć
efektywność procesu wymiany wiedzy i doświadczeń, szybciej i elastyczniej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i technologiczne, usprawniać procesy
biznesowe i pracę grupową, wspierać podnoszenie kwalifikacji (dzięki aplikacjom
e-learningowym).
Wykorzystanie sieci wewnętrznej (intranetu) i wirtualnych narad doprowadziło
do pojawienia się zespołów wirtualnych, których członkowie, znajdujący się często
w oddalonych od siebie miejscowościach, komunikując się przez komputery, współpracują ze sobą. Co prawda, znikają korzyści bezpośredniego komunikowania się
(interakcji), ale oszczędza się przy tym wiele czasu [Schermerhorn 2008, s. 283-285]. Komunikacja wirtualna nie przekreśla roli tradycyjnej komunikacji, ale ją
wzbogaca.
Procesowo zorientowana komunikacja w przedsiębiorstwie tworzy procesy komunikowania się, tak jak one powinny przebiegać, czyli ponad „sztucznymi” granicami wewnątrz organizacji, z pomocą nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej. Powiązanie praktyki komunikacyjnej z taką technologią prowadzi do
znaczących korzyści w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych, a mianowicie:
1. Procesy komunikacyjne są organizowane i systematyzowane, upraszczane,
przyspieszane i realizowane bardziej skutecznie. Komunikacja zachodzi szybciej,
jest bardziej ukierunkowana „na klienta” i przyjazna użytkownikowi. Wymaga
mniejszych zasobów do ich przygotowania.
2. Komunikowanie się partnerów realizowanego procesu z wykorzystaniem
poczty elektronicznej lub innych mechanizmów pracy grupowej podnosi jakość komunikacji, jej szybkość pozwala na proste przekazywanie pełnej dokumentacji niezbędnej do wykonania konkretnej czynności cząstkowej.
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3. Dane i informacje jako podstawa komunikowania się zostają celowo opomiarowane, są stawiane poszczególnym odbiorcom do dyspozycji i wykorzystywane do
tworzenia bazy wiedzy.
4. Nadzwyczajne sytuacje komunikacyjne (kryzysy, wypadki) można z góry
przygotować przez procesy i struktury, co zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu w momencie krytycznym.
5. Procesowo zorientowana komunikacja łączy różnych nadawców z odbiorcami, wykorzystując do tego celu właściwe interfejsy i zdefiniowane reguły i procesy.
Wymiana wiadomości może zachodzić w sposób niezwiązany z czasem, odpada
sztywny podział ról nadawcy i odbiorcy, co powoduje, że procesy komunikowania
się zachodzą w sposób jak najbardziej naturalny [Prozessorientierte Unternehmenskommunikation…].

5. Uwagi końcowe
Sprawnie, procesowo zorganizowana komunikacja pomiędzy poszczególnymi
działami, a co się z tym wiąże – płynny obieg dokumentów i informacji – nie musi
oznaczać likwidacji działów funkcjonalnych. Aktualnie na rynku dostępne są odpowiednie narzędzia informatyczne, dzięki którym jesteśmy w stanie wspomóc podejście procesowe w komunikacji przedsiębiorstwa. Wymagane są takie rozwiązania
informatyczno-procesowe, które zautomatyzują nie tylko jedną funkcję biznesową
przedsiębiorstwa, ale umożliwią obsługę w skali całego przedsiębiorstwa. Uzyskiwanie zbiorczych zestawień i analiz w czasie rzeczywistym pozwala pracownikom
na monitorowanie aktywności całej firmy lub określonego działu. Aby sprostać wymaganiom współczesnego, coraz bardziej konkurencyjnego rynku, wymagana jest
większa elastyczność wewnętrznych procedur biznesowych oraz wewnętrznej
komunikacji. Zmiany te muszą objąć cały łańcuch wewnętrznej komunikacji
uzależniony oczywiście od sygnałów z zewnątrz.
Na podstawie przeprowadzonych badań własnych, a także badań innych autorów (firm konsultingowych) należy się zgodzić ze stwierdzeniem, że obecnie skuteczność i efektywność komunikacji ciągle jeszcze pozostawia wiele do życzenia.
Jednocześnie uważa się, że w tym zakresie możliwa jest znaczna poprawa w ramach
istniejących zasobów. Dążenie do integracji, optymalizacji i ekonomizacji całego
systemu komunikacji w organizacji to pierwszoplanowe działania w tym zakresie.
Należy jednak zauważyć, że w dobie gospodarki globalnej trudno jest mówić już
tylko o procesach zachodzących w obszarze jednego przedsiębiorstwa. Aby możliwy był rozwój przedsiębiorstw, potrzebne są zmiany w filozofii dzielenia się informacjami i „wyprowadzania części procesów” do otoczenia zewnętrznego. Zmiany te
mogą być możliwe, pod warunkiem że przedsiębiorstwa będą dzieliły się swoją wiedzą i informacjami z innymi organizacjami, z którymi są w różnego rodzaju zależnościach. Zaleca się zatem, aby przedsiębiorstwa stosowały podejście procesowe w
komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Upublicznienie wiedzy
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(opublikowanie jej) może wymagać, aby zasoby informacyjne zostały „przetłumaczone” oraz sprowadzone do wspólnego formatu, tzn. aby reprezentacja wiedzy
została ujednolicona. Jednolita prezentacja wiedzy znacznie ułatwia podejście procesowe w komunikacji, poprawia dostęp do wiedzy i jej wykorzystanie. Elementem
krytycznym dla transferu (dystrybucji) wiedzy jest istnienie odpowiednich kanałów
komunikacyjnych oraz dostępu do wspólnych baz danych [Gołuchowski 2007,
s. 57].
Badania przeprowadzone przez firmę IBM wskazują, że 75% badanych prezesów firm, uważa że współpraca ze środowiskiem zewnętrznym (otoczeniem firmy)
jest bardzo ważna dla rozwoju innowacji. W procesowym podejściu do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej widzą oni przyszłość swoich przedsiębiorstw. Jednak zaledwie 50% z nich twierdzi, że współdzielenie i wymiana informacji z pracownikami, partnerami, klientami ma obecnie miejsce w ich przedsiębiorstwach
[Business-ready… 2008]. Różnica pomiędzy tymi dwiema wypowiedziami daje
wskazówki na przyszłość co do upowszechnienia współdzielenia informacji i wiedzy oraz zmian w kierunku procesowego podejścia do komunikacji wewnętrznej i
zewnętrznej. Z badań również wynika, że zjawisko współdzielenia wiedzy, a co za
tym idzie − poszerzanie obszarów procesów biznesowych i uczestniczących w nim
podmiotów, będzie wzrastało. Apogeum tych zmian przewidziane jest na rok 2010.
Czynnikami, które to sprawią, są min: globalna integracja, Internet, zmieniająca się
demografia siły roboczej, wzrost dostępności i funkcjonalności aplikacji informatycznych, wirtualizacja danych, prostota technologii i sposobów użycia [Business-ready… 2008].
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A PROCESS APPROACH IN THE INTERNAL COMMUNICATION
OF BUSINESS
Summary
A process approach in the internal communication of business is nowadays one of the most important factors of the firm’s development in the age of information society. The issue of internal movements inside of an organization and movements through the territory of the whole world does not have
recently a significant meaning in accomplishment of strategic target (goal) of a firm. As far as organization, work and performance are concerned, more important is an efficient organization of communication between each department of a firm as well as the one with the external world. The author in his
article according to his own research tries to describe a process of internal communication and additionally indicates the new directions of its extension. To enable particular firms to develop, necessary
changes are requested as far as communication and sharing of knowledge are concerned. The co-operation with the internal environment and sharing/exchanging of knowledge is essential for evolution,
growing and spread of innovations and advancement of communication processes in the near future.
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Ewolucja podejścia
do partycypacji pracowniczej
w koncepcjach zarządzania ludźmi

1. Wstęp
Poszukując okoliczności sprzyjających rozwojowi i konkurencyjności przedsiębiorstw, coraz częściej akcentuje się potrzebę nadawania określonego znaczenia zaangażowaniu pracowników w życie przedsiębiorstwa, a przy tym zagadnieniu
współdziałania kadry zarządzającej z pracownikami wykonawczymi znajdującemu
wyraz w partycypacji pracowniczej. W sposób szczególny w ostatnich latach uwidacznia się to m.in. w ustawodawstwie Unii Europejskiej, w którym uprawnienia
partycypacyjne uznaje się za ważny standard dla jednostek gospodarczych działających na jednolitym rynku unijnym.
Partycypacja pracownicza to w istocie zestaw środków (odmian i form działania1), którymi dysponują pracownicy, mających na celu wpływanie na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie i/lub możliwość korzystania z wypracowanych
nadwyżek finansowych (partycypacja finansowa bądź własnościowo-finansowa)
[Weiss 1978, s. 12].
Jedną z ważniejszych – jak się wydaje – płaszczyzn, w powiązaniu z którą warto
rozpatrywać zagadnienie urealniania idei partycypacji pracowniczej w praktyce gospodarczej (oprócz wskazanego wyżej prawodawstwa wspólnotowego), stanowią
koncepcje zarządzania odnoszące się do funkcjonowania ludzi w przedsiębiorstwie.
Ewolucji filozofii myślenia na temat roli oraz znaczenia człowieka w przedsiębiorstwie znajdującej wyraz w tych koncepcjach towarzyszy bowiem nadawanie określonej (zmiennej) rangi interesującej nas tutaj partycypacji.
W opracowaniu podjęto próbę ukazania zmian dotyczących ujęcia partycypacji
pracowniczej w − podlegających na przestrzeni lat przeobrażeniom − koncepcjach
1
Chodzi tu przede wszystkim o bezpośrednią i pośrednią odmianę partycypacji. Zróżnicowanie
jej form przejawia się głównie w ich podziale na informowanie, konsultowanie, współdecydowanie, aż
po „przekazywanie władzy”, czyli empowerment.
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zarządzania ludźmi. Przyjmując, że przeobrażenia w tych koncepcjach mają charakter procesowy, odniesiono się tu do koncepcji tradycyjnej Personal Management
(PM), uznawanej za nowoczesną Human Resources Management (HRM), oraz do
przybierającego aktualnie na znaczeniu zbioru koncepcji High Performance Work
Systems (HPWS) wraz z nurtem High Involvement Work Practices (HIWP). Mając
to na uwadze, w końcowej części opracowania wskazano na zidentyfikowane w
przedsiębiorstwach działających w Polsce bariery wyposażania pracowników w
uprawnienia partycypacyjne, ukazano jednocześnie warunki ich pokonywania. Podstawą rozważań stały się studia literatury przedmiotu oraz luźne wywiady przeprowadzone z kierownictwem naczelnym oraz z pracownikami wykonawczymi w przeszło dwudziestu przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska2 .

2. Partycypacja pracownicza − zmiany w jej ujęciu
na tle procesu przeobrażeń koncepcji zarządzania ludźmi
Filozofia myślenia na temat człowieka i jego pracy na przestrzeni lat przeszła
wiele przeobrażeń, których specyfika może wskazywać na ich charakter procesowy.
Przeobrażenia te znajdują bowiem wyraz w formułowaniu kolejnych koncepcji i/lub
ich zbiorów stanowiących swoistą modyfikację już istniejących. W uproszczeniu
przyjęto, iż główne „wyznaczniki” procesu przeobrażeń w obrębie koncepcji zrządzania ludźmi od początku XX w. to: zarządzanie personelem (Personal Management − PM), następnie zarządzanie zasobami ludzkimi – ZZL (Human Resources
Management − HRM), a w ostatnich latach − wysoko efektywne systemy pracy
(High Performance Work Systems − HPWS) wraz z nurtem High Involvement Work
Practices (HIWP).
W tradycyjnym ujęciu roli człowieka w przedsiębiorstwie znajdującym wyraz w
koncepcji Personal Management3 odnajdujemy przedmiotowo-instrumentalne przejawy traktowania pracowników, którzy stają się jednym z wielu „narzędzi” w rękach
kierownictwa. W tych okolicznościach następująca w wyniku zarządzania personelem realizacja funkcji personalnej zostaje ograniczona głównie do działań o charakterze administracyjnym. W następstwie pewnej ewolucji opisywanej koncepcji realizacja tej funkcji odbywa się z uwzględnieniem również m.in. tworzenia programów
rozwojowych pracowników i menedżerów. Jedynym, chociaż negatywnym z przyjętej tu perspektywy badawczej, nawiązaniem do partycypacji pracowniczej jest załoBadania przeprowadzono w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych należących do różnych branż, odznaczających się zróżnicowaną formą prawną oraz liczbą zatrudnienia (od 68 do 287
pracowników), wykazujących w strukturze kapitału w przypadku siedmiu przedsiębiorstw wyłącznie
kapitał polski, jedno przedsiębiorstwo charakteryzowało się 100% udziałem kapitału zagranicznego
w strukturze kapitału. Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych jako projekt − umowa
nr 1344/B/HO3/2008/34.
3
Szerzej na temat PM zob. np. [McKenna, Beech 1997].
2
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żenie konkurowania związków zawodowych (stanowiących wyraz przedstawicielskiej formy udziału pracowników w procesach decyzyjnych) w walce z pracodawcą
o respektowanie przywilejów pracowniczych.
Za nośnik nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie uznaje się powszechnie koncepcję HRM. W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak na pewne wspólne płaszczyzny PM oraz HRM, ale co naturalne –
jeśli wziąć pod uwagę proces przeobrażeń zachodzący w filozofii myślenia na temat
człowieka i jego pracy – istnieje wiele znaczących rozbieżności między tymi koncepcjami4. Najważniejszą z nich jest ujawniająca się podmiotowa orientacja względem pracownika, związana m.in. z przypisywaniem mu pierwszoplanowej roli w
przedsiębiorstwie przy jednoczesnym akcentowaniu potrzeby budowania zaangażowania pracowników jako narzędzi osiągania celów [Pocztowski 2003, s. 36-38].
Na tym tle warto odnotować, iż koncepcja ZZL często bywa określana jako koncepcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Znajduje to szczególny wyraz
w jej dwóch modelowych ujęciach, tj. modelu Michigan i modelu harwardzkim,
odzwierciedlających jednakże nieco odmienne szkoły myślenia strategicznego. W
modelu Michigan, w przeciwieństwie do modelu harwardzkiego, nie akcentuje się
bezpośrednio zagadnienia partycypacji pracowniczej.
Z interesującej nas tutaj perspektywy badawczej na szczególną uwagę zasługuje
zatem model harwardzki, który powstał w latach 80. [Gableta, Cierniak-Emerych
2006, s. 288-294]. Podkreśla się w nim, iż pracownicy są twórczy oraz odpowiedzialni i mogą czerpać korzyści z zaangażowania się w proces kierowania partycypacyjnego. Uważa się, iż słuszne jest włączanie pracowników w proces podejmowania decyzji związanych ze strukturą organizacyjną, sposobami wykonywania pracy,
co jak się wydaje, należy łączyć również z warunkami jej wykonywania. Promuje się
przy tym bezpośrednie formy realizacji uprawnień partycypacyjnych, funkcjonowanie grup „samosterujących”, nie kwestionuje się także ważnej roli pośrednich form
udziału pracowników w funkcjonowaniu spraw przedsiębiorstwa znajdujących wyraz w działalności związków zawodowych reprezentujących interesy pracownicze
[McKenna, Beech 1997, s. 229].
Oprócz wskazanych modeli koncepcja HRM w literaturze przedmiotu prezentowana jest w różnych ujęciach, co uwidacznia podobieństwa i różnice, a także zarysowujące się na przestrzeni lat zmiany zachodzące w jej obrębie. Przegląd tych ujęć
pozwala wyodrębnić swoiste jądro5 koncepcji HRM składające się z określonych (w
zasadzie niezmiennych) postulatów co do człowieka i jego roli w przedsiębiorstwie.
Przeobrażeniom adekwatnym m.in. do zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw poddawane są natomiast elementy obudowy tego jądra. Jednym z nich jest
partycypacja pracownicza.
4
5

Szerzej na temat różnic PM i ZZL zob. np. [McKenna, Beech 1997; Armstrong 2005].
Szerzej na ten temat [Gableta 2003, s. 166-173].
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Naciski na jej stosowanie zmniejszają się w czasie, jeśli weźmie się pod uwagę
założenia, cele czy też kluczowe zagadnienia występujące w poszczególnych ujęciach koncepcji ZZL. Najmocniejszy akcent dotyczący partycypacji stanowi bowiem
postulat formułowany w 1985 r. przez M. Beera i B. Spectra, wskazujący, że władza
powinna być raczej podzielona niż scentralizowana po to, aby istniały zaufanie i
współpraca między ludźmi [Gableta 2003, s. 173].
Współcześnie w literaturze przedmiotu coraz częściej stwierdza się, iż wpływ
HRM na efektywność przedsiębiorstw i ich pozycję konkurencyjną napotyka różnorodne ograniczenia. Efektem poszukiwania rozwiązań sprzyjających pokonaniu tych
ograniczeń było powstanie licznych koncepcji łączących w sobie podejście konfiguracyjne, najlepszych praktyk i sytuacyjne, których zbiór określany jest mianem wysoko efektywnych systemów pracy (HPWS). Z interesującego nas punktu widzenia
na szczególną uwagę zasługuje zaznaczający się w ich obrębie nurt High Involvement Work Practices (HIWP) akcentujący zaangażowanie pracowników (involvement), rozumiane jako ich współuczestnictwo w realizacji procesów decyzyjnych.
Stwierdza się przy tym, że involvement stanowi kluczową dźwignię wysokich efektów finansowych i trwałej przewagi konkurencyjnej przez wpływ na wzrost motywacji ludzi do pracy, ich satysfakcji, a także doskonalenia sprawności i jakości procesów pracy [Borkowska (red.) 2007, s. 15 i nast.].
Warto tu podkreślić, iż w nurcie HIWP akcentuje się w zasadzie zarówno wszystkie odmiany partycypacji, jak i zróżnicowane jej formy, poczynając od informowania, aż po przekazywanie pracownikom uprawnień decyzyjnych (empowerment). W
tych okolicznościach pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do dużej ilości
informacji, co w wielu przedsiębiorstwach w dalszym ciągu jest postrzegane dość
sceptycznie.
Mając na uwadze przyjęte założenie co do procesowego charakteru zmian zachodzących w koncepcjach zarządzania ludźmi i związanego z tym zwiększenia rangi nadawanej w tych koncepcjach partycypacji pracowniczej, rodzi się potrzeba
określonego spojrzenia na ujawniające się w związku z tym wyzwania jakościowe
względem potencjału ludzkiego. Zagadnienie to przybiera na znaczeniu zwłaszcza w
przedsiębiorstwach stosujących procesowe podejście do zarządzania, w których dodatkowo wzrasta znaczenie zasobów ludzkich traktowanych jako jeden z czynników
sukcesu. Wskazując w związku z tym na pożądane z tej perspektywy umiejętności
oraz cechy pracowników, należy wymienić m.in. ich emocjonalne zaangażowanie w
osiąganie celów przedsiębiorstwa, kreatywność, innowacyjność, umiejętność pozyskiwania oraz przetwarzania informacji, umiejętność pracy w zespole, chęć ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje itp. Zatrudnieni powinni być zatem
merytorycznie oraz emocjonalnie przygotowani do realizacji swoich uprawnień partycypacyjnych.
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3. Wyposażanie pracowników w uprawnienia partycypacyjne
w polskich realiach gospodarczych
– bariery i warunki ich likwidowania
Przeprowadzone badania empiryczne wykazały iż, jak dotąd, zainteresowanie
kierownictw przedsiębiorstw wdrażaniem idei partycypacji pracowniczej pozostaje
w dużej mierze w sferze deklaracji. Chociaż we wszystkich badanych przedsiębiorstwach stwierdzono, iż zagadnienie to jest ważne, jednak tylko w sporadycznych
przypadkach odnotowywano wyraźne symptomy faktycznego udziału pracowników
w zarządzaniu.
Pracownicy wykonawczy, udzielając odpowiedzi na pytanie o najczęściej stosowane formy partycypacji, wskazali (w siedemnastu przedsiębiorstwach) na informowanie i konsultowanie, stwierdzając przy tym, iż wykorzystywanie obu tych form
ma w istocie charakter „akcyjny”. Podkreślali, iż nie są włączani w proces formułowania celów przedsiębiorstwa. W połowie badanych przedsiębiorstw cele te nie zostały im nawet przybliżone. Odpowiadając na pytanie o zakres przekazywanych informacji, wskazywali głównie na kwestie niekorzystnych zmian personalnych, w
tym zwalniania. Odnosząc się do odmian partycypacji, wymieniali głównie odmianę
pośrednią i związane z nią funkcjonowanie związków zawodowych, sporadycznie
(pomimo obowiązujących przepisów prawa) ujawniono działanie rad pracowników.
Jednocześnie zatrudnieni wykazywali zainteresowanie udziałem w konsultacjach, a
także współdecydowaniem w odniesieniu do tzw. spraw o charakterze pracowniczym. Niemniej w ośmiu przedsiębiorstwach część pracowników ujawniła swoje
obawy co do konsekwencji ewentualnych błędów popełnionych w okolicznościach
współdecydowania z kierownictwem.
Przeprowadzone badania wykazały, że korzystną rolę w popularyzowaniu rozwoju partycypacji pracowniczej odgrywa stosowanie nowoczesnych rozwiązań w
sferze zarządzania związanych z wdrażaniem założeń koncepcji Lean Manufacturing, w której zakłada się aktywny udział pracowników w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, co ujawniono w trzech analizowanych przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego. Jednocześnie stwierdzono, że wśród barier urealniania idei
partycypacji w większości badanych przedsiębiorstw wymieniano m.in.:
•• charakter regulacji prawnych dotyczących partycypacji,
•• brak przekonania, zwłaszcza kadry kierowniczej, co do pozytywnych skutków
udziału zatrudnionych w procesach decyzyjnych.
W obowiązującym ustawodawstwie, w tym w przepisach UE, określono ogólne
ramy wyposażania pracowników w uprawnienia partycypacyjne. Ważna staje się
zatem umiejętność analizowania tych przepisów wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi okolicznościami funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jednocześnie łącznie ich
z cechami oraz potrzebami zatrudnionych.
Warto również pamiętać, że urealnianie partycypacji – w analizowanych podmiotach – będzie możliwe dopiero wówczas, gdy najpierw nastąpi zmiana przeko-
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nań i woli kierownictwa naczelnego co do większego włączania pracowników w
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Szerzej należałoby tu mówić o potrzebie zmian w
obrębie podejścia (w tym preferowanej koncepcji) funkcjonowania ludzi w tych
przedsiębiorstwach. Nie musi to oznaczać pełnej aplikacji koncepcji HRM czy założeń nurtu HIWP. Chodzi raczej o dostosowywanie wdrażania ich założeń do konkretnych okoliczności funkcjonowania przedsiębiorstw. Należy bowiem pamiętać,
iż okoliczności te mogą zmuszać do rozpatrywania stosowania nowej wiedzy naukowej w kategoriach komplementarności wobec dawnych praktyk (np. takich jak PM).
Nie można ponadto zapominać o potrzebie przygotowania pracowników do właściwego dysponowania przekazywanymi im informacjami, współdecydowania, a
zwłaszcza ponoszenia odpowiedzialności. Powinien temu również towarzyszyć
wzrost zaufania do zatrudnionych. Roli tego zaufania, jak stwierdza wielu autorów,
nie sposób przecenić w XXI w. [Lipka 2005, s. 282 i nast.].

4. Zakończenie
Dające się zaobserwować w ubiegłym stuleciu zmienne zainteresowanie (a w
ostatnich kilu latach wzrost aktywności krajów zachodnich, zwłaszcza Unii Europejskiej) popularyzowaniem partycypacji pracowniczej znajduje wyraz w randze, jaką
nadaje się tej partycypacji w tzw. nowoczesnych koncepcjach zarządzania ludźmi.
Potrzeba ich wyposażania w uprawnienia partycypacyjne jest najsilniej przy tym
akcentowana w przybierającym aktualnie na znaczeniu nurcie tzw. wysoko efektywnych systemów pracy (HPWS).
Dokonane analizy wskazują na zróżnicowane podejście do wykorzystywania
partycypacji pracowniczej w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw działających w
Polsce. W dalszym ciągu brakuje zatem wyraźnego impulsu do bardziej postępowego spojrzenia na człowieka w przedsiębiorstwie. Rolę tego impulsu, jak się wydaje,
może odegrać wskazany tu nurt HPWS łączący „upodmiotowienie” pracowników z
ukazywaniem rezultatów tych działań w wymiarze nie tylko społecznym, ale zwłaszcza nastawionym na zwiększenie efektywności funkcjonowania całej organizacji i
wzmocnienia jej pozycji na rynku.
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Evolution in the approach to employee participation
in concepts of human resources management
Summary
The aim of the paper is presenting the changes in employee participation in concepts of human
resources management, undergoing transformation throughout the years. Assuming that these transformations are processes, the author referred to the traditional concept of Personnel Management, the
modern Human Resources Management, as well as the increasingly popular collection of concepts
High Performance Work Systems (HPWS) and the trend of High Involvement Work Practices (HIWP).
Bearing this in mind, the last part of the paper describes the – identified in Polish based companies –
barriers in participation, showing ways of overcoming them.
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PROCESOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTW
– WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH*

1. Wstęp
Przesłanką badań nad procesową orientacją przedsiębiorstw (POP) jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jaką rolę w rozwoju organizacyjnym przedsiębiorstw
odgrywa procesowa orientacja oraz w jakich obszarach funkcjonowania organizacji
procesowa orientacja przedsiębiorstw poprawia sprawność organizacyjną przedsiębiorstw? Tak sformułowane przesłanki implikują cel badawczy: jest nim opis funkcji
i próba wyjaśnienia funkcji, jaką pełni procesowa orientacja w rozwoju organizacyjnym przedsiębiorstw, oraz empiryczna diagnoza faz rozwoju orientacji procesowej
przedsiębiorstw. W związku z tak postawionym celem można przyjąć następujące
założenia. Wskazuje się, że rozwój organizacyjny przedsiębiorstw przebiega od
orientacji funkcjonalnej, przez procesową, do orientacji na zdarzenia [Perechuda,
2005, s. 39-45]. Dodatkowo wskazuje się, że procesowa orientacja przedsiębiorstw
sprzyja poprawie efektywności organizacyjnej, redukując wewnątrzorganizacyjne
rozbieżności i jednocześnie poprawiając spójność powiązań międzyorganizacyjnych. Można powiedzieć, że im bardziej organizacja jest zorientowana na procesy,
tym większa jest jej efektywność, tak z punktu widzenia wnętrza organizacji, jak i jej
otoczenia. Sformułowane założenia można próbować weryfikować lub falsyfikować
za pomocą narzędzia badawczego, jakim jest ankieta diagnozująca procesową dojrzałość przedsiębiorstwa (PDP) [Cieśliński 2008]1.
Artykuł składa się z dwóch części; pierwsza jest opisem problemów i zagadnień
stanowiących przesłanki do badań empirycznych, druga zaś − opisem wyników badań empirycznych i metodyki postępowania w diagnozie rozwoju procesowej orientacji przedsiębiorstw.
Praca jest częścią własnego projektu badawczego nr NN 115 265335 realizowanego przez autora
pod tytułem „Modele rozwoju organizacyjnego polskich przedsiębiorstw – orientacja na procesy a
efektywność”. Obecnie są kontynuowane badania i są zbierane dane; szerzej zob. strona internetowa
WWW.bptraining.pl/2008, zakładka – ankieta PDP.
1
Szerzej zob. [Grajewski 2007, s. 118; Kasprzak 2005, s. 36; McCormack, Johnson 2001, s. 43].
*
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2. Rozwój organizacyjny przedsiębiorstw
– orientacja na procesy a efektywność
W kilku ostatnich latach pojawiło się wiele koncepcji dotyczących orientacji na
procesy gospodarcze i ich efektywności [McCormack, Johnson 2001, s. 43]. Modele
rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstw współcześnie obejmują między innymi
obszar zarządzania informacją i wiedzą [Perechuda 2005, s. 39-43], jakością (zob.
wymagania systemów jakości [www.iso.pl]) oraz efektywnością [Kaplan, Norton
2001, s. 95-115]. Wszystkie trzy obszary są ze sobą powiązane przez orientację
procesową i podejście procesowe [Kasprzak 2005, s. 21, 205, 284; Kubiak, Korowicki 2002, s. 235]. Rozwój organizacyjny przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej,
w znacznej mierze uwarunkowany wdrażanymi systemami, przebiega na bazie i za
pomocą software’u. T.H. Davenport [1993/3] w kontekście procesowej orientacji
przedsiębiorstw pisze, że „software wymusza orientację procesową”, i jak wskazano powyżej, również programy podnoszenia efektywności oraz systemy zarządzania
jakością taką orientację wymuszają.
W dalszej części artykułu przedstawiono teorię rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstw z punktu widzenia orientacji na procesy.
2.1. Teoria rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstwa – orientacja na procesy
Rozwój organizacyjny przedsiębiorstw w kierunku orientacji na procesy jest definiowany jako wewnątrzorganizacyjny przejaw zmian umożliwiający płynne przejście organizacji o orientacji funkcjonalnej, przez procesową, aż do zdarzeniowej.
Cykl rozwoju organizacyjnego przebiega w trzech fazach (rys. 1):
1. Zmian umożliwiających przejście od organizacji o orientacji funkcjonalnej do
orientacji na procesy.
2. Zmian umożliwiających rozwój i doskonalenie struktur i systemów zarządzania zorientowanych na procesy.
3. Zmian umożliwiających orientację przedsiębiorstwa na zdarzenie.
Orientacja funkcjonalna

Orientacja procesowa

Orientacja zdarzeniowa
Rys. 1. Modele orientacji przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Perechuda 2005, s. 19, 94, 127; Krupski 2005].
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Zdefiniowane fazy cyklu życia zmian organizacyjnych bazują na przyjętej w
teorii i praktyce rozwoju organizacyjnego cyklu zmian organizacyjnych2. Składa się
on z trzech faz [Masłyk 1978, s. 47-48], którymi są: odmrożenie, zmiana, zamrożenie. Wstępnie można przyjąć, że cykl rozwoju orientacji procesowej przedsiębiorstw
przebiega w trzech fazach: narodzin, wzrostu i doskonalenia [Cieśliński 2008]. Narodziny to pierwsza faza procesowej dojrzałości przedsiębiorstw (PDP), druga to
faza wzrostu, a trzecia − faza doskonalenia. Poszczególne fazy charakteryzują się
między innymi następującymi cechami:
1. Faza narodzin charakteryzuje się explicite zdefiniowanymi przez przedsiębiorstwo procesami, zapisem relacji zachodzących między komórkami przedsiębiorstwie oraz zapisem przebiegu procesów w postaci map.
2. Faza wzrostu cechuje się efektywnie przebiegającą współpracą „poziomą”, to
jest zmniejszeniem rozbieżności i poprawą powiązań wewnątrzprocesowych oraz
między procesami. Oznacza to, że przebiegi zarówno wewnątrz procesów, jak i między procesami nie są zakłócone rozbieżnościami kompetencyjnymi i decyzyjnymi
oraz pojawiają się silne więzi technologiczne, informacyjne, występuje także jasność
co do podległości służbowej (jasno zdefiniowane więzi służbowe, pomimo pojawiania się podwójnej podległości3).
3. Faza doskonalenia to przede wszystkim zastosowanie do optymalizacji przebiegu procesów oraz monitorowania ich efektywności programów informatycznych
typu IGrafx Profesional for Six Sigma (zob. np. co na ten temat pisze Pęczkowski w:
[Kasprzak 2005, s. 205-240; Grajewski 2007, s. 98-118] lub Ariss [Scheer 2002;
Kasprzak 2005, s. 285-300]).
Tabela 1. Fazy rozwoju organizacyjnego a fazy rozwoju procesowej dojrzałości przedsiębiorstw
w kontekście teoretycznego modelu orientacji polskich przedsiębiorstw
Lp.

Fazy rozwoju
organizacyjnego (OD)

1
2
3

Odmrożenie
Zmiana
Zamrożenie

Teoretyczny model transformacji
Fazy rozwoju procesowej
– orientacji (nastawienia) polskich
dojrzałości przedsiębiorstw
przedsiębiorstw (O)
(PDP)
orientacja na funkcje (OF)
narodziny
orientacja na procesy (OP)
wzrost
orientacja na zdarzenia (OZ), okazje
doskonalenie

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie faz rozwoju organizacyjnego i faz rozwoju orientacji procesowej przedsiębiorstw. Kontekstem jest tu teoretyczny model
transformacji polskich przedsiębiorstw (zob. rys. 1).
Należy wskazać, że zmiany organizacyjne zachodzące w przedsiębiorstwie przechodzą od orientacji na funkcje, przez orientację na procesy, na orientacji na zdarzeRozwój organizacyjny (Organizational Development) − w skrócie OD [Masłyk 1978, s. 47-48].
Podwójną podległość akceptuje się w fazie wzrostu jako efekt przejściowy do fazy doskonalenia; zob. [Stabryła 2005, s. 332-338].
2
3
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niach gospodarczych skończywszy. Zmiany te uwarunkowane są dojrzałością procesową przedsiębiorstwa, tj. potencjałem organizacyjnym, jakim w danym momencie
ono dysponuje.

3. Wyniki badań empirycznych
Opisane przesłanki teoretyczne umożliwiły autorowi sformułowanie tez i założeń niezbędnych w przeprowadzeniu badań empirycznych. W dalszej części artykułu przedstawiono metodykę postępowania, opis materiału badawczego oraz wnioski
z badań nad procesową dojrzałością przedsiębiorstw jako narzędzie diagnozy rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstw w kierunku orientacji na procesy.
3.1. Metodyka postępowania badawczego
Metodyka postępowania badawczego składa się z pięciu kroków; są nimi:
I. Metoda projektowania referencyjnego systemu zarządzania procesami.
II. Metoda oceny efektywności procesów.
III. Metoda oceny dojrzałości procesowej przedsiębiorstw.
IV. Całość metodyki postępowania wspomagana narzędziem informatycznym
IGrafx Professional for Six Sigma do modelowania i optymalizacji przebiegu procesów.
V. Wyniki badań poddane analizie statystycznej z pomocą „analizy skupień”
(test ANOVA Kruskla-Wallisa). Metoda ta pozwala pogrupować przedsiębiorstwa,
umożliwiając zdiagnozowanie ich poziomu rozwoju.
W niniejszym artykule przedstawiono wyłącznie metodę III, czyli ankietę diagnozującą potencjał rozwojowy organizacji w kierunku orientacji na procesy, a zatem definiowanie procesowej dojrzałości przedsiębiorstw oraz wspomagającą ją metodę „analizy skupień” − test Anova Kruskla-Wallisa − narzędzie V.
Tabela 2. Ankieta diagnostyczna POP
1. Dane statystyczne (zakreśl swoją odpowiedź)
2. Dane podstawowe
2.1.
Cel zmian
3. Diagnoza (projekcja) stanu procesowej dojrzałości przedsiębiorstwa (PDP)
       3.1. Pytania z obszaru zarządzania jakością, informacją i efektywnością
       3.2. Pytania z obszaru współpracy wewnątrzorganizacyjnej i międzyorganizacyjnej
       3.3. Pytania zorientowane na klienta, zasoby organizacji i funkcje
Źródło: opracowanie własne.

Narzędzie nr V to analiza skupień umożliwiająca pogrupowanie pytań ankietowych oraz przedsiębiorstw w skupiska o podobnych parametrach semantyczno-formalnych, czyli uzyskujących w tej analizie podobną liczbę punktów za każdą odpowiedź.
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3.2. Materiał badawczy i wyniki badań
W badaniach uczestniczyło 36 przedsiębiorstw, z czego 18 to produkcja, 17 to
usługi i jedno jest przedsiębiorstwem handlowym. Badane firmy były zróżnicowane
pod względem wielkości, form własności oraz formy organizacyjno-prawnej. Wyniki badań pozwoliły zróżnicować przedsiębiorstwa pod kątem faz rozwoju orientacji
na procesy także ze względu na cel zmian, jakie przedsiębiorstwa formułowały,
wdrażając orientację na procesy (zob. tab. 3 i rys. 2). Jak można zauważyć, przez
analizę skupień wyodrębniono trzy fazy rozwoju procesowej orientacji przedsiębiorstw (narodziny, wzrost, doskonalenie). W fazie doskonalenia wyodrębniono
12 przedsiębiorstw, w fazie wzrostu − 13, a w fazie narodzin − 11 firm (zob. rys. 3).
Należy wskazać, że najwięcej przedsiębiorstw zdiagnozowanych w fazie „narodzin”
procesowej orientacji występowało wśród tych organizacji, których celem było
przede wszystkim wdrożenie systemu jakości (82% badanych firm). PrzedsiębiorTabela 3. Faza rozwoju orientacji na procesy a cele zmian
Faza (niezgodność procentowa)
Doskonalenie
Wzrost
Narodziny

Cel zmian
efektywność
4
33,33%
5
38,46%
1
9,09%

informatyzacja
4
33,33%
4
30,77%
1
9,09%

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Analiza skupień z podziałem na przedsiębiorstwa
(numery oznaczają konkretne przedsiębiorstwo)
Źródło: opracowanie własne.

jakość
4
33,33%
4
30,77%
9
81,82%
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stwa zdiagnozowane w fazie narodzin rzadko za cel stawiały sobie przygotowanie
się do wdrożenia systemów informatycznych i programów poprawy efektywności
(po 9% przedsiębiorstw). Organizacje znajdujące się w fazie wzrostu za cel obrały
sobie poprawę efektywności (38,5% przedsiębiorstw), natomiast dla 31% firm będących w tej fazie rozwoju orientacji procesowej celem był rozwój systemów informatycznych i programów poprawy efektywności. Celami wszystkich przedsiębiorstw
będących w fazie doskonalenia były efektywność, a także wdrożenie systemów informatycznych i jakości (po 33% przedsiębiorstw).
Wyniki badań wskazują, że potencjał rozwojowy przedsiębiorstw budowany jest
fazowo (narodziny, wzrost, doskonalenie); w fazie narodzin przedsiębiorstwa koncentrują się na systemach jakości, w pozostałych dwóch fazach − na informatyzacji
i poprawie efektywności organizacyjnej.

4. Podsumowanie i wnioski
Procesowa orientacja przedsiębiorstw stanowi swoiste spoiwo w rozwoju organizacyjnym. Jest koncepcją, która ma swoje metody naukowe i język opisu rzeczywistości organizacyjnej przedsiębiorstwa. Współczesnym źródłem jej rozwoju są
systemy zarządzania jakością bazujące na podejściu procesowym i systemy zarządzania informacją. Również rozwój programów podnoszenia efektywności ma swoje źródła w podejściu procesowym czy też w uwzględnianiu procesów w budowie
takich programów. Ponieważ, jak pisze M. Bratnicki [Bratnicki 2001, s. 8], możliwości poprawy efektywności należy poszukiwać przez procesy kwantyfikowania
miar i wskaźników, jednym z narzędzi spełniających te wymagania jest „procesowa
dojrzałość przedsiębiorstw” pozwalająca właśnie na kwantyfikowanie potencjału
rozwojowego przedsiębiorstw w kierunku orientacji na procesy. Diagnozuje fazy
rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstw z perspektywy orientacji na procesy,
kwantyfikowane są mierniki oceny. Również rozwój programów informatycznych
do wizualizacji, następnie modelowania, wskazywania sekwencji działań oraz oceny
efektywności ich przebiegu stanowi katalizator rozwoju procesowej orientacji przedsiębiorstw.
Z przeprowadzonych badań empirycznych wysunąć można następujące wnioski:
1. Można wyróżnić trzy fazy rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstw z perspektywy orientacji na procesy; są nimi: narodziny, kiedy miarą może być uzyskanie
certyfikatu jakości ISO 9001:2000 (zidentyfikowane w pierwszej fazie rozwoju
przedsiębiorstwa w większości przypadków zaczynały właśnie od wdrożenia tego
systemu, co wymuszało na nich – przynajmniej formalnie − zapisy w postaci zidentyfikowanych procesów), wzrost, podczas którego następuje znaczna formalizacja
zapisów związanych z orientacją na procesy, czyli regulamin organizacyjny jednoznacznie opisuje strukturę, więzi organizacyjne i kompetencje w procesach. Faza
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trzecia to doskonalenie, w którym istotną rolę odgrywają programy informatyczne.
Ich zastosowanie sprzyja rozwojowi struktur organizacyjnych, a przede wszystkim
umożliwia analizę efektywności i jej monitorowanie, co jest najbardziej charakterystyczne dla tej fazy.
2. Przedsiębiorstwa, których rozwój orientacji procesowej znalazł się w fazie
doskonalenia, były nastawione na poprawę trzech obszarów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa (efektywności, informacji i jakości). Organizacje, w których
zdiagnozowano rozwój orientacji procesowej na poziomie narodzin, w większości
przypadków koncentrowały się wyłącznie na wdrożeniu systemów zarządzania jakością. Świadczyć to może o tym, że rozwój orientacji procesowej powinien być
uwarunkowany potrzebą poprawy jakości i efektywności oraz wdrożeniem informatycznych systemów zarządzania.
3. Zastosowanie analizy skupień jako metody do grupowania obiektów badawczych podobnych pod względem określonych cech wydaje się dobrym narzędziem
różnicującym przedsiębiorstwa w zakresie potencjału rozwojowego w kierunku
orientacji na procesy. To zróżnicowanie może być szczególnie przydatne do formułowania kierunków ich dalszego rozwoju.
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BUSINESS PROCESS ORIENTATION
– EMPIRICAL RESEARCH RESULTS
Summary
The purpose of this research was to diagnose the development of process orientation in companies.
The development of process orientation is determined by three factors: firstly – the willingness to implement the quality management system, secondly – the implementation of effectiveness improvement
programmes, thirdly – the implementation of knowledge management built-in systems.
It has been indicated that the catalyst of the process orientation dynamic development, from the
start through the growth to perfection, is the keenness to improve the company’s organizational effectiveness, and the inhibitor is the instrumental approach to implement the quality systems and knowledge
management built-in systems.
In the paper, the methodology of diagnosing phases of companies’ process maturity development
has been shown, as well as the case study.
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Podejście procesowe w organizacjach
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ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE JAKO PROCES.
STUDIUM PRZYPADKÓW
1. Wstęp
Współczesne warunki rozwoju przedsiębiorstw z jednej strony wymuszają procesowe podejście do zarządzania strategicznego, a równocześnie znacznie je utrudniają. Ciągłe zmiany warunków rozwoju powodują, że kreowanie strategii w formie
powtarzanego cyklicznie projektu traci sens. W międzyczasie następuje bowiem
szybka dezaktualizacja stworzonej strategii, a skuteczne wprowadzanie w życie tak
zaprojektowanych koncepcji też okazuje się mało realne.
Równolegle zarysowuje się tendencja przeciwna: kompleksowe rozwiązywanie
problemów interdyscyplinarnych, a do takich należy niewątpliwie rozstrzyganie dylematów rozwojowych, sprzyja wykorzystywaniu podejścia projektowego. Co więcej, dla osób zarządzających przedsiębiorstwami skoncentrowanie zadań związanych z zarządzaniem strategicznym w wybranych momentach czasowych jest
wysoce pożądane, pozwala bowiem na konsekwentne realizowanie wypracowanej
koncepcji, a jednocześnie pozostawia czas na bieżące zarządzanie. W tej sytuacji
zasadne wydaje się postawienie fundamentalnego pytania: jak często i w jaki sposób
należy w przedsiębiorstwie zajmować się zarządzaniem strategicznym, by było to
podejście dostatecznie elastyczne i pragmatyczne zarazem. Próba udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie stanowi cel niniejszego opracowania.
Podstawę formułowania opinii stanowią badania empiryczne w formie studiów
przypadków prowadzonych w formie wywiadów ukierunkowanych. Objęły one
20 celowo dobranych, zróżnicowanych przedsiębiorstw dolnośląskich1. Ich wspólną
cechą była duża waga przypisywana zarządzaniu strategicznemu, co nie jest równoznaczne z jego satysfakcjonującym poziomem. Niemniej jednak przedsiębiorstwa
poważnie zaangażowane w rozwój procesów zarządzania strategicznego wydają się
1
Lista przedsiębiorstw objętych badaniem jest następująca: Key, Witbis, KGHM, Ecoren, Odra,
Work Service, Teta, CCC, Koelner, Selena, PCC Rokita, Cermag, Impel, Bombardier, Energia Pro,
Wróbel, Kea, Kruk, Górażdże, Almi Decor – rozmówcami w każdym przypadku byli szefowie przedsiębiorstw, a w 2 przypadkach były to osoby odpowiedzialne za zarządzanie strategiczne.

50

Andrzej Kaleta

szczególnie interesującym i inspirującym punktem odniesienia dla projektowania
skutecznych rozwiązań w tym zakresie. Propozycje rozwiązań w naukach stosowanych powinny, jak się wydaje, bazować na rozpoznaniu praktyki i koncentrować się
na próbach jej usprawniania.

2. Zarządzanie strategiczne w badanych przedsiębiorstwach
Pomimo istotnego zróżnicowania badanych przedsiębiorstw pod względem
wielkości, branży, formy własności zaobserwowano istotne podobieństwa w zakresie metod zarządzania rozwojem, z tym jednak, że dotyczą one głównie planowania
krótkoterminowego. W każdym z badanych przedsiębiorstw stwierdzono bardzo
dużą rolę przypisywaną rocznym planom rozwojowym. W każdym przypadku mają
one szczegółowy charakter, określają podstawowe parametry rozwojowe, głównie w
wymiarze finansowym, budżety poszczególnych zadań, ich podział w ciągu roku na
poszczególne kwartały, miesiące, a w niektórych przypadkach − nawet tygodnie.
Planowanie roczne toczy się w formie ciągłego procesu, w którym raz do roku przyjmuje się plan, a następnie sukcesywnie ocenia się efekty jego realizacji i dokonuje
się niezbędnych korekt. Różnice między przedsiębiorstwami są w tym względzie
znikome i sprowadzają się głównie do form i częstotliwości przeglądów przebiegu
realizacji zadań planowych. W jednych przypadkach analiza przebiegu realizacji
planu odbywa się w trakcie codziennej, bieżącej pracy zarządu (np. CCC), w innych
odbywa się to w cyklu cotygodniowym (np. Key), comiesięcznym (np. Teta), cokwartalnym (np. KGHM). Równolegle odbywa się proces korygowania planów
rocznych, który w niektórych przedsiębiorstwach pokrywa się z cyklem przeglądu
wyników realizacji zadań planowych (np. Teta, Koelner). W pozostałych przedsiębiorstwach ma to miejsce podczas specjalnych sesji poświęconych rewizji planów.
Odbywają się one z założenia nieco rzadziej, w odstępach kwartalnych (np. Odra),
półrocznych (np. Kruk) czy nawet rocznych (np. KGHM).
Prezentowane systemy planowania rocznego funkcjonujące w badanych przedsiębiorstwach dotyczą planowania operacyjnego, a nie strategicznego, a z zarządzaniem strategicznym wiążą się jedynie pośrednio. Plany roczne są bowiem najważniejszym praktycznym urzeczywistnieniem bardziej ogólnych i wybiegających w
dalszą przyszłość koncepcji strategicznych. Nie ma innego sposobu realizacji projekcji strategicznych aniżeli ich uwzględnienie w przedsięwzięciach bieżących. Pod
warunkiem wszakże, iż plany roczne wynikają wprost ze strategii. Nie zawsze tak
jest, w wielu przedsiębiorstwach występuje bowiem tendencja do autonomizacji zarządzania strategicznego i planowania rocznego. Planowanie bieżące toczy się wówczas własnym trybem. Kolejne zadania planowe mogą wówczas wynikać w większym stopniu z ekstrapolacji dotychczasowych trendów aniżeli ze strategii (taka
sytuacja wśród badanych przedsiębiorstw ma miejsce w Energii Pro, a do pewnego
stopnia i w Witbisie). Co zrozumiałe w takiej sytuacji, ranga planowania rocznego
jako bezpośrednio powiązanego z systemem ocen, motywacji jest zdecydowanie
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wyższa niż strategicznego, co prowadzi do istotnego ograniczania roli strategii. Pożądanym rozwiązaniem zaobserwowanym w zdecydowanej większości badanych
przedsiębiorstw jest oczywiście podporządkowanie planowania bieżącego strategicznemu. Plany roczne powstają wówczas w drodze dekompozycji planu strategicznego bądź ukierunkowywane są odpowiednio do priorytetów strategicznych. W
pierwszym przypadku plan na najbliższy rok stanowi jedynie fragment, zwykle najbardziej uszczegółowiony, wieloletniego planu strategicznego (np. w CCC, Selenie,
Kruku, KGHM). W drugim ów związek ma charakter bardziej pośredni, kierunkowy, co nie przeszkadza w tym, by wpływ strategii na plany roczne był decydujący
(np. Almi Decor, Teta, Cermag).
Sam proces kreowania strategii w badanych przedsiębiorstwach też przebiega w
sposób zróżnicowany. Odmienny jest zwłaszcza sposób formalizacji strategii, poziom jej konkretyzacji. Inne są metody jej tworzenia i modyfikowania.
W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa obywają się bez wieloletniego planu rozwoju. Tak jest na przykład w firmie Almi Decor, w której wyrazista strategia,
rozumiana jako model rozwoju przedsiębiorstwa, priorytety i etapy jego rozwoju, w
perspektywie wieloletniej tworzona jest bezpośrednio przez właściciela przedsiębiorstwa. Nie przybiera ona postawy formalnej, choć jest szeroko komunikowana i
ogólnie znana pracownikom. Ów model oddziałuje bezpośrednio na kształt planu
rocznego, a jednocześnie systematycznie ewoluuje odpowiednio do osiąganych wyników, zaobserwowanych nowych wyzwań rozwojowych i wraz z pojawieniem się
nowych pomysłów strategicznych (np. nowa ścieżka rozwoju dla marki „Flo”). W
firmie szczególną wagę przywiązuje się do ciągłej zmiany strategii wyprzedzającej
trendy rynkowe, co traktowane jest jako kluczowa kompetencja warunkująca sukces
przedsiębiorstwa.
Do pewnego stopnia zbliżony model kreowania strategii zaobserwowano w firmie Teta. W odróżnieniu od poprzedniego przypadku dużą wagę przypisuje się tu
formalnej stronie koncepcji strategicznej. Zakłada się konieczność jednoznacznego
zapisu strategii, w sposób możliwie syntetyczny i zrozumiały. Obowiązuje zasada, iż
komunikatywna strategia powinna zmieścić się na jednej stronie formatu A4. Jej
twórcami jest kilkunastoosobowe kierownictwo przedsiębiorstwa, które co najmniej
raz w roku wspólnie wypracowuje kolejną wersję strategii. W międzyczasie jest ona
szeroko komunikowana i ogólnie znana wszystkim pracownikom, a równocześnie
znajduje swe bezpośrednie odzwierciedlenie w planach i projektach rozwojowych
na kolejny rok.
W badanych przedsiębiorstwach najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wyraźny rozdział zarządzania strategicznego na część ogólną, koncepcyjną, tożsamą z
wizją rozwoju przedsiębiorstwa, i część znacznie bardziej szczegółową, sformalizowaną, będącą wieloletnim planem rozwoju.
Wizja rozwojowa tworzona jest zazwyczaj w sposób czysto autokratyczny (czasem jednoosobowo) przez właściciela przedsiębiorstwa (np. PCC Rokita, Kea, Witbis), czasem przez właścicieli (np. Work Service, Koelner), w niektórych przypad-
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kach jej autorem jest zarząd przedsiębiorstwa (np. Ecoren), a w jeszcze innych
sytuacjach wypracowywana jest wspólnie przez właścicieli przedsiębiorstwa (fundusz venture capital) i jego zarząd (np. Kruk). W każdym ze wspomnianych przypadków owa wizja ma charakter nieformalny, nie jest zapisywana, nie jest też w
sposób systematyczny komunikowana pracownikom i w zasadzie pozostaje w głowach jej twórców, czyli szefów przedsiębiorstwa. Dotyczy najczęściej docelowej
pozycji rynkowej, w niektórych przypadkach wyznacza zakładaną skalę przedsiębiorstwa (np. Work Service), priorytetowe obszary jego działania (np. Ecoren) czy
kluczowe przewagi konkurencyjne (np. Impel). Wizja dotyczy odległej perspektywy, a jej wymiar czasowy nie jest doprecyzowany. Jest to jednocześnie koncepcja
względnie stabilna, rozwija się ewolucyjnie wraz z dojrzewaniem przedsiębiorstw i
poza nielicznymi wyjątkami (np. Impel) nie podlega w ostatnich latach głębszym
zmianom.
Pragmatycznym wyrazem wizji mają być wieloletnie plany strategiczne z tym,
że korelacja między nimi, choćby ze względu na bardzo różny charakter, jest w
większości bardzo trudna do zidentyfikowania. Plany strategiczne tworzone i rewidowane są w innym trybie niż wizje, w innym, zazwyczaj znacznie poszerzonym,
gronie osób. Często trudno w nich odnaleźć bezpośrednie inspiracje zaczerpnięte
z wizji.
W badanych przedsiębiorstwach strategiczne plany rozwoju mają dość zróżnicowany wymiar czasowy – od 2 lat (Witbis) przez 3 lata (Selena, Impel, Kea), 5 lat
(Ecoren, Work Service, Wróbel, Kruk, Key) aż do 10 lat (PCC Rokita). Zazwyczaj
mają charakter kroczący, a wydłużenia horyzontu czasowego o kolejny rok dokonuje się zazwyczaj przy okazji sformalizowanych przeglądów i rewizji strategii. Przeważnie odbywa się to w cyklicznym, corocznym trybie (Ecoren, Work Service, Selena, Wróbel), czasem co pół roku (Kruk, Rokita), a w jednym przypadku w trybie
cokwartalnym (Impel). W nielicznych przedsiębiorstwach rewizje strategii nie mają
charakteru regularnego (Koelner, Key, Kea), ale i tam odbywają się one z podobną
częstotliwością, stosownie do potrzeb, ale częściej niż corocznie.
Wśród badanych przedsiębiorstw zidentyfikowano też grupę jednostek, w których zarządzanie strategiczne sprowadza się do klasycznej formuły planowania wieloletniego. Odstępuje się w tych przypadkach od ogólnego wyznaczania koncepcji
rozwoju czy wizji przyszłości, a wysiłki koncentruje się na możliwie pragmatycznym wyznaczaniu wieloletniego planu rozwoju. Owe plany wybiegają w przyszłość
na 3 lata (CCC, Górażdże, Bombardier), 5 lat (Odra) czy 10 lat (KGHM), rozwiązywane są w trybie kroczącym, w trakcie corocznych rewizji strategii. W zasadzie nie
zakłada się konieczności ani możliwości korygowania strategii w ciągu roku (wyjątkiem jest w tym wypadku CCC).
Wśród badanych przedsiębiorstw stwierdzono też dwa przypadki, w których zarządzanie strategiczne realizowane jest w trybie nieregularnym i sprowadza się do
„okazjonalnego” tworzenia strategii raz na parę lat. W przypadku Energii Pro oznacza to stworzenie 3-letniego planu strategicznego i jego konsekwentną realizację aż
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do momentu, gdy upłynie okres, jakiego dotyczą zadania planowe. Wówczas tworzy
się kolejny plan rozwoju na następny okres wieloletni. Inaczej wygląda to w Cermagu: w tym przedsiębiorstwie zakłada się również tworzenie względnie trwałej koncepcji strategicznej raz na dłuższy czas, z tym jednak, że strategia, choć rozpisana na
części funkcjonalne, ma mieć charakter na tyle ogólny, by nie wymagała zmian w
trakcie realizacji.
Podsumowując wyniki przeprowadzanych badań, można − jak się wydaje −
stwierdzić, iż pomimo dość istotnych różnic w podejściu do zarządzania strategicznego poszczególnych przedsiębiorstw zauważalne są pewne cechy dominujące w
badanej populacji. Można dostrzec wyraźny prymat planowania krótkoterminowego
nad strategicznym. Plany roczne są przedmiotem największego zainteresowania,
ciągłych kontroli, korekt. To one wiążą się najczęściej z systemem motywacyjnym,
przez co wzbudzają szczególne emocje wśród pracowników. Na ich tle koncepcje
strategiczne, wszystko jedno czy w postaci ogólniejszych idei, założeń, zasad rozwoju, czy też w formie wieloletnich planów rozwoju, wydają się mieć znaczenie
drugorzędne. Angażują głównie właścicieli, szefów przedsiębiorstw, ale już nie ich
bezpośrednich współpracowników. Ich oddziaływanie na realne funkcjonowanie
przedsiębiorstw jest stosunkowo niewielkie. Ogólnie formułowane, rzadko aktualizowane koncepcje i plany strategiczne przegrywają w zderzeniu z bardziej pragmatycznymi, częściej kontrolowanymi, korygowanymi, ściśle egzekwowanymi planami operacyjnymi.
Druga stwierdzona prawidłowość, która wydaje się mieć istotny wpływ na wyżej
wskazaną słabość pozycji zarządzania strategicznego, to zdecydowany brak ciągłości w kreowaniu, rozwijaniu strategii. Plany wieloletnie są tworzone raz do roku
albo i rzadziej. Ogólniejsze idee i koncepcje rozwojowe są formułowane okazjonalnie, a później raczej nie są weryfikowane, nieczęsto są zmieniane, a jeżeli już, to
raczej pod wpływem niepowodzeń czy barier rozwojowych niż z własnej inicjatywy.
Trudno się dziwić, że w tej sytuacji, przy natłoku nowych wyzwań rozwojowych,
rola coraz bardziej abstrakcyjnego bądź dezaktualizującego się zarządzania strategicznego okazuje się niesatysfakcjonująca.

3. Koncepcja procesu zarządzania strategicznego
Stwierdzone w badanych przedsiębiorstwach słabości stanowią istotne odstępstwo od forsowanej przez współczesną naukę koncepcji zarządzania strategicznego.
Dziś zarządzanie strategiczne rozumiane jest jako proces kreowania przyszłości
przez ciągłe tworzenie i realizowanie strategii [Andrews 1991]. W odróżnieniu od
tradycyjnej, planistycznej formuły zarządzania strategicznego nieuzasadnione wydaje się dziś zarówno rozdzielenie etapu tworzenia strategii od fazy jej wdrażania,
jak i ograniczenie działań kreujących strategię do powtarzanego od czasu do czasu
projektu.
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Zacieranie się granic między kreacją a realizacją strategii oznacza, że trudno
obecnie oddzielić twórców od wykonawców strategii. Tradycyjny model, w którym
szef przedsiębiorstwa czy top management planował przyszłość, a pracownicy
sprowadzani byli do roli wykonawców zadań planowych, nie sprawdza się we
współczesnych organizacjach opartych na wiedzy (często rozproszonej) i na inicjatywie pracowników wymagającej poczucia uczestnictwa w podejmowaniu decyzji.
Tradycyjny rozdział etapu tworzenia strategii od fazy jej wdrożenia w dzisiejszych
organizacjach z reguły sprowadza strategię do roli formalnego dokumentu, nieznajdującego odzwierciedlenia w realnych działaniach przedsiębiorstwa. To nie przypadek, że zdecydowana większość strategii (ponad 90%) nie jest realizowana [Kaplan,
Norton 2001; Bossidy, Charan 2003]. Wynika to z dominacji wyzwań bieżących nad
formalnymi, często oderwanymi od realnego życia przedsiębiorstw dokumentami.
Równie istotna we współczesnym zarządzaniu jest ciągłość w kreowaniu przyszłości i zarządzaniu rozwojem. Zarządzanie strategiczne staje się w coraz większym stopniu nieustannie realizowanym procesem, a przestaje przebiegać w formie
powtarzanego od czasu do czasu projektu. „Akcyjny”, okazjonalny charakter zarządzania strategicznego oznaczający konsekwentną realizację koncepcji strategicznej
tworzonej raz na dłuższy czas na podstawie od czasu do czasu przeprowadzanej
analizy strategicznej w niestabilnych, nieprzewidywalnych warunkach rozwoju nie
może się sprawdzić. Tylko strategia wciąż rewidowana w odpowiedzi na wciąż pojawiające się nowe, nieprzewidziane wyzwania daje szansę nadążania za rzeczywistością bądź jej wyprzedzania. Ciągłość myślenia strategicznego, analizowanie rzeczywistości, wyciąganie wniosków i ich przekształcanie w nowe decyzje
strategiczne staje się podstawową cechą skutecznego współcześnie zarządzania strategicznego [Kaleta 2003].
Konieczne staje się takie przekształcanie procedur zarządzania strategicznego,
by odpowiadały one aktualnym wymaganiom. Jak widać, choćby na przykładzie
wcześniej prezentowanych studiów przypadków, klasyczne procedury planowania
strategicznego przestają zadowalać. Niezbędne jest ich przekształcanie w kierunku
ciągłego, spójnego wewnętrznie procesu.
Z jednej strony konieczne jest również odejście od uproszczonej, jednokierunkowej sekwencji etapów, gdyż ogranicza to możliwość elastycznego wiązania różnych
faktów i przedsięwzięć, które pozostają w wielokierunkowych zależnościach. Na
przykład cele, aspiracje, wizje przyszłości przedsiębiorców stanowią punkt wyjścia
do odpowiedniego ukierunkowania analizy strategicznej, a zarazem są jej wynikiem.
Z kolei koncepcja strategiczna poprzedza działania wdrożeniowe, ale równocześnie
wybierana i przekazywana do realizacji strategia jest odpowiedzią na sukcesy i porażki podczas procesu rozwojowego. Z drugiej zaś strony współczesna procedura
zarządzania strategicznego powinna zacierać granice między poszczególnymi etapami składającymi się na ten proces. Wielokierunkowe zależności między poszczególnymi etapami zarządzania strategicznego powodują, że coraz trudniej wskazać,
gdzie kończy się misja czy wizja przedsiębiorstwa, a gdzie zaczyna się jego strate-
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gia. Równie trudno rozdzielić fazę analizowania uwarunkowań rozwojowych od podejmowania decyzji na tej podstawie czy fazę tworzenia koncepcji od etapu jej realizacji.
Jak się wydaje, najkorzystniejszą formą prezentacji współczesnego procesu zarządzania strategicznego jest schemat kołowy przedstawiony na rys. 1.
ZAŁOŻENIA

ANALIZA
STRATEGICZNA

REALIZACJA
STRATEGII

WYBÓR
STRATEGII
Rys. 1. Proces zarządzania strategicznego – schemat procedury
Źródło: opracowanie własne.

Podstawowym walorem zaprezentowanego ujęcia procedury zarządzania strategicznego jest wyeksponowanie sprzężeń zwrotnych między poszczególnymi etapami składowymi. Oznacza to, że każdy etap procesu jest punktem odniesienia i inspiracją dla wszystkich pozostałych, ale jednocześnie jest odpowiedzią na nie.
Konsekwencją takiego ich ujęcia jest konieczność ich nieustannej realizacji. Założeń
rozwojowych, a wśród nich wizji, misji, nadrzędnego celu, podstawowych wartości
czy prostych reguł działania nie można ustalać raz na dłuższy czas, gdyż muszą one
podlegać stałej ewolucji w związku z wciąż nowymi informacjami płynącymi z analizy strategicznej, w odpowiedzi na wciąż rozwijane pomysły i koncepcje rozwoju i
w relacji do osiągniętych efektów rozwojowych.
Podobnie analiza strategiczna nie może zostać zamknięta z chwilą zapisania jej
rezultatów, gdyż musi odpowiadać na wciąż nowe fakty i dostarczać nieustającej
inspiracji dla stale postępujących procesów ewolucji założeń rozwojowych, koncepcji strategicznych czy ich wprowadzania w życie. Analogicznie proces wyboru koncepcji strategicznych nie może być nigdy ani doprowadzany do końca, ani przerwany, gdyż wciąż rozwijające się aspiracje, nowe obserwacje płynące z analizy
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strategicznej oraz nieustanna analiza efektów wdrożeniowych nie pozwalają na zawieszenie prac. Z kolei proces realizacji strategii w żadnym momencie nie może być
ograniczony do maksymalnie konsekwentnego wprowadzania w życie wcześniej
stworzonych planów i idei, ale musi uwzględniać zmieniające się uwarunkowania
płynące z analizy oraz ewoluujące założenia rozwojowe i wynikające z nich nowe
strategie.
W kontekście wcześniej opisywanej praktyki zarządzania strategicznego zastosowanie zaprezentowanego modelu oznacza gruntowną zmianę podejścia. Najpierw
konieczne staje się pogłębienie procesu analizy strategicznej i nadanie jej bardziej
profesjonalnego charakteru. Jak dotąd, przedsiębiorstwa zadowalają się w tym obszarze badaniami fragmentarycznymi prowadzonymi od czasu do czasu, wspomaganymi wyrywkową obserwacją i wiedzą intuicyjną. Następnie niezbędne stanie się
przypisanie większej wagi założeniom rozwojowym, bardziej precyzyjne sformułowanie wizji, misji nadrzędnych celów rozwojowych, ich szersze i bardziej systematyczne komunikowanie w przedsiębiorstwie, ale i nieustanne powracanie do tych
ustaleń w celu ich aktualizacji. Także pomysły rozwojowe, warianty strategii, wybrane koncepcje rozwoju w nowych realiach wymagają bardziej jednoznacznego,
syntetycznego sformułowania i zaprezentowania w przedsiębiorstwie tak, by przestały być abstrakcyjnymi ideami, a stały się pragmatycznym punktem odniesienia
dla znacznie bardziej szczegółowych planów rozwojowych.
Z kolei proces realizacji strategii wymaga zdecydowanie bardziej rozwiniętego
niż obecnie systemu controllingu strategicznego, ciągłego monitorowania efektów,
korygowania planów, a w razie potrzeby − natychmiastowego rewidowania programów wdrożeniowych. W stosunku do dotychczasowych praktyk obowiązujących w
badanych przedsiębiorstwach oznacza to duże utrudnienie zarządzania strategicznego. Zamiast okazjonalnie prowadzonych, mało absorbujących prac nad koncepcją i
wieloletnim planem rozwoju konieczne byłoby znacznie głębsze zaangażowanie w
stale prowadzone procesy analityczne, koncepcyjne, decyzyjne, kontrolne. Wydaje
się jednak, że jeśli zamierza się nadać zarządzaniu strategicznemu wyższą, adekwatną do współczesnych potrzeb rangę i niezbędną dziś większą elastyczność, to są to
wysiłki, z których nie można zrezygnować.

4. Zakończenie
Przedstawiona koncepcja procesu zarządzania strategicznego opierająca się na
ciągłym prowadzeniu analizy strategicznej, nieustannym formułowaniu założeń i
koncepcji rozwojowych i ich płynnym przekształcaniu w działania realizacyjne
może się wydawać koncepcją nierealistyczną. Które przedsiębiorstwo może sobie
pozwolić na aż tak głębokie zaangażowanie w zarządzanie strategiczne? Czy można
to pogodzić z równie niezbędnym zarządzaniem operacyjnym, z którego przecież
nie można ani zrezygnować, ani w większości przypadków nie można go istotnie
ograniczyć? Czy zatem przedstawiona idea ma jakiekolwiek znaczenie praktyczne?
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Wydaje się, że twierdzącej odpowiedzi na tak postawione pytania można udzielić, pod warunkiem że przedstawionych propozycji nie potraktuje się nazbyt dosłownie. O ile w większości przypadków niemożliwe jest bezpośrednie wprowadzenie w
życie niezwykle absorbującego procesu nieustannego zarządzania strategicznego we
wszystkich jego przejawach, o tyle modyfikacja dotąd obowiązujących praktyk w
takim kierunku jest zawsze możliwa i pożądana. W praktyce oznacza to zwiększanie
intensywności analizy strategicznej, większą częstotliwość w ocenie, korygowanie
koncepcji, planów strategicznych, nastawienie bardziej na rozwój niż stabilizację
strategii. Jeśli nawet podjęte działania przyniosą początkowo połowiczne efekty, to i
tak będzie to ważny krok w kierunku unowocześnienia zarządzania strategicznego i
dostosowania go do współczesnych wymogów.
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STRATEGIC MANAGEMENT AS A PROCESS. CASE STUDIES
Summary
The article titled „Strategic management as a process – case studies” is the analysis of the methods
of strategic management used in the studied enterprises. It shows the unsatisfactory continuity in creating the strategic concepts and their limited influence on the operating of the companies. The only
chance to eliminate these problems is transforming the strategic management into the continuous process, where the strategic analysis is done incessantly and with the mutual connection with the strategy
and the process of implementing it, as well as developing the strategic assumptions.
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Problemy IMPLEMENTACJI podejścia procesowego
opartego na norMie ISO 9001:2000
1. Wstęp
Współczesne przedsiębiorstwa wciąż poszukują nowych rozwiązań i koncepcji
systemowych umożliwiających podniesienie efektywność działania na współczesnym rynku ostrej konkurencji, który w dużej mierze opiera się na zmienności. Odpowiedzią na te wyzwania rynku muszą być organizacje nowego typu, opierające się
na płaskiej strukturze, „odchudzone” i bazujące w dużej części na pracy zespołów,
nieustannie adaptujące swoje działania do potrzeb i wymagań klientów. Organizacje,
w których centrum uwagi nie są tylko realizowane funkcje, ale przede wszystkim
grupy zadań, czynności zorientowanych na zadowolenie klienta wewnętrznego i zewnętrznego, przysparzających mu wartość to organizacje zorientowane na procesy.
W większości polskich firm podejście procesowe jest wdrażane w ramach dostosowania systemu zarządzania do standardów zawartych w normie ISO 9001:2000.
Jest to proces długotrwały i przebiegający z różnymi problemami i trudnościami w
poszczególnych firmach.
W artykule zaprezentowane zostaną doświadczenia z wdrażania podejścia procesowego w jednym z przedsiębiorstw przemysłowych na bazie normy ISO
9001:2000. Opisane problemy i utrudnienia mogą stanowić podstawę do doskonalenia zasad i procedur implementacji omawianego podejścia w innych organizacjach.

2. Podejście procesowe opierające się na normie ISO 9001:2000
M. Hammer i J. Champy uważają, że proces1 to zbiór czynności wymagający
wkładu na wejściu i na wyjściu, dający rezultat i mający pewną wartość dla klienta
[Hammer, Champy 1996, s. 46]. Podejście to explicite wskazuje na działanie zespołowe i wyklucza działania wykonywane przez pojedynczego pracownika [Niemczyk
Pojęcia „proces” oraz „podejście procesowe” doczekały się w literaturze wielu definicji, a ich
przegląd zawarty jest między innymi w pracach [Rutkowska 2005] oraz [Grajewski 2007].
1
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2005, s. 100]. Istotą podejścia procesowego jest odejście od sztywnych i mało elastycznych struktur funkcjonalnych organizacji w kierunku organizacji zarządzanej
zespołowo przez pryzmat struktury macierzowej, która uznawana jest za znacznie
elastyczniejszą od funkcjonalnej. Organizacja zarządza tylko tymi działaniami, które są w stanie szybko i sprawnie zidentyfikować, zaspokoić czy wręcz kreować potrzeby i oczekiwania klienta. Wszystkie działania prowadzące do tego celu stanowią
istotę podejścia procesowego [Grajewski 2003, s. 106]. Znaczące dla tej idei mapowanie procesów ma służyć takiemu zogniskowaniu działań cząstkowych, którego
efektem będzie uelastycznienie oferty organizacji i przyspieszenie spełnienia oczekiwań klientów.
W normie ISO 9001:2000 procesowe podejście do zarządzania osiągnęło status
unormowanych działań podlegających certyfikacji. Podejście takie nakazuje zarządowi organizacji spojrzeć na całokształt jej działalności jako na system powiązanych
ze sobą i pozostających w stałej interakcji procesów, z których każdy ma swój własny
cel, określone zasoby i sposoby nadzorowania jego przebiegu. Cały system nastawiony zaś jest na ciągłe dostarczanie produktu spełniającego określone wymagania.
Wdrożenie nowych wymagań powoduje, iż kierownictwo organizacji otrzymuje niezwykle sprawne narzędzie do pozyskiwania i właściwego wykorzystywania informacji zarządczej.
Najistotniejsze cechy podejścia procesowego w ramach systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 to:
–– zrozumienie i spełnienie wymagań klienta,
–– rozpatrywanie procesów w kategoriach wartości dodanej,
–– osiąganie pożądanego wyniku procesu,
–– osiąganie pożądanej efektywności procesu,
–– ciągłe doskonalenie procesu na podstawie obiektywnych pomiarów [Górna 2007,
s. 14-15].
Implementacja podejścia procesowego do zarządzania jakością była wynikiem
uznania, że system zarządzania jakością jest zbiorem elementów i zachodzących
między procesami relacji, które istotnie determinują jakość wyrobu w fazach przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

3. Problemy i trudności wdrażania podejścia procesowego
w przedsiębiorstwie przemysłowym
Wdrożenie podejścia procesowego obejmuje zestaw działań związanych z określeniem struktury procesów, ich identyfikacją i mapowaniem, ustaleniem celów
i mierników dla poszczególnych procesów, właścicieli, uczestników, sposobów nadzoru i monitorowania. Niezwykle istotne jest także określenie zależności między
poszczególnymi procesami w przedsiębiorstwie tak, aby zapewnić ich integrację
i wzajemne dopasowanie w celu osiągnięcia maksymalnej wartości dodanej i zadowolenia klientów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Schematyczne ujęcie
procesu wdrażania podejścia procesowego prezentuje rys. 1.
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Etap przygotowawczy – decyzja o wdrożeniu
podejścia procesowego, diagnoza stanu
aktualnegoo
Szkolenia kadry menedżerskiej
oraz pozostałych pracowników

Ewentualne
powołanie
zewnętrznego
konsultanta

Doskonalenie procesów

Określenie procesów podstawowych
i pomocniczych oraz ustanowienie
ich właścicieli

Sporządzenie mapy procesów
Określenie celów, obiektywnych mierników
efektywności procesów
i metod ich dokumentowania

Określenie sposobów nadzorowania procesów

Rys. 1. Etapy wdrażania podejścia procesowego w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Grajewski 2007; Grudowski 2004].

Wdrożenie podejścia procesowego nie jest działaniem jednorazowym – jest to
proces ciągły, rozpoczynający się od identyfikacji istniejących w organizacji zależności i prowadzący do wdrożenia systemowych mechanizmów doskonalenia procesów i ich integracji z całym systemem zarządzania. Korzyści z takiego projektu są
zatem zwykle rozłożone w czasie. Podejmowanie takich działań jest jednak konieczne w związku z dostosowaniem działalności krajowych przedsiębiorstw i stosowanych metod zarządzania do konkurencji na jednolitym rynku Unii Europejskiej.
Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK SA w Kluczborku2 przeszła swoistą drogę
do obecnych rozwiązań procesowych. Napotkała na niej wiele problemów, których
rozwiązanie wymagało podjęcia zbiorowego wysiłku.
Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK SA jest przedsiębiorstwem przemysłowym średniej wielkości (zatrudnia ponad 800 osób), o produkcji jednostkowej, działającym na rynku dóbr inwestycyjnych. Przedsiębiorstwo powstało w roku 1945 na bazie małego zakładu produkującego urządzenia dla
budownictwa. W latach 1960-1981 następowała rozbudowa przedsiębiorstwa, w wyniku której wybudowano cztery kompletnie wyposażone hale produkcyjne, biurowiec oraz wiele innych obiektów infra2
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Na początku roku 1991 przedsiębiorstwo w wyniku radykalnych przemian systemowych i głębokiej recesji gospodarczej powodującej znaczny spadek liczby zamówień stanęło przed wyzwaniem zapewnienia ciągłości funkcjonowania. Kierownictwo firmy podjęło działania dostosowawcze zakładające radykalne podniesienie
poziomu jakości produkowanych wyrobów, unowocześnienie rozwiązań konstrukcyjnych, głęboką modernizację technologii i procesów. Były to podstawowe warunki, których spełnienie stwarzało przedsiębiorstwu szansę wejścia na ówczesny
wspólny rynek europejski.
Uzyskanie przez badane przedsiębiorstwo w roku 1994 pierwszego certyfikatu
zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001 nie było traktowane jako
jednorazowe przedsięwzięcie, ale jako formalny etap w drodze do doskonalenia
wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem podjętym w
roku 2000 była implementacja podejścia procesowego zgodnego z normą ISO
9001:2000. Aktywne zainteresowanie się procesami doprowadziło do zniesienia
formalnych barier między funkcjami poszczególnych komórek organizacyjnych i
pozwoliło na zinwentaryzowanie obszarów dotychczas niekontrolowanych i niesterowalnych. Działania przedsiębiorstwa i zachodzące między nimi relacje przekształcone zostały w powiązane procesy i podprocesy. W celu poprawnego zdefiniowania
i spełnienia wymagań klientów oraz pozostałych interesariuszy zarządzanie przedsiębiorstwem jako całością realizowane jest w ramach jedenastu procesów kluczowych (rys. 2).
Planowanie strategiczne

KLIENT

Pozyskiwanie
zamówień
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i rozwój

Realizacja
zleceń

Obsługa
posprzedażna
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Zarządzanie
łańcuchem
dostaw
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środowiskiem
pracy

Zarządzanie
zasobami
ludzkimi

Zarządzanie
finansami

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

Rys. 2. Mapa procesów kluczowych
Źródło: opracowane na podstawie [Księga… 2005, s. 10].
struktury technicznej. Profil produkcji obejmuje: produkcję urządzeń do transportu ciągłego, suwnic,
żurawi, wywrotnic wagonowych, innych urządzeń technicznych i kompletnych obiektów przemysłowych, a także projektowanie, konsulting, nadzory autorskie i szkolenia.
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Kierownictwo przedsiębiorstwa miało świadomość, że w trakcie wprowadzania
omawianych rozwiązań pojawią się pewne problemy wynikające ze specyfiki oraz z
uwarunkowań istniejących w przedsiębiorstwie. Wdrożenie podejścia procesowego
w FAMAK SA trwało ponad 16 miesięcy i nie przebiegało bezproblemowo. Do podstawowych barier, które utrudniały implementację w przedsiębiorstwie podejścia
procesowego, należy zaliczyć:
1) niewłaściwe motywacje podjęcia decyzji o wdrożeniu ograniczone jedynie
do wizerunkowego wymiaru implementowanych rozwiązań procesowych, nieuwzględniające efektów usprawniania działalności organizacji,
2) brak podstawowych zasad kultury organizacyjnej i systemu zarządzania
wspomagających zmiany i samodoskonalenie (system został potraktowany jako coś
narzucanego i niepotrzebnego),
3) niewystarczającą świadomość potrzeby zmian i kwalifikacji pracowników
przejawiającą się w braku umiejętności przyswajania wiedzy oraz nowych rozwiązań.
Problemy te skutkowały trudnościami pojawiającymi się na każdym etapie prac
ukierunkowujących przedsiębiorstwo na procesy. W zależności od ich specyfiki zakwalifikowano je do jednej z następujących kategorii, tj.:
1) organizacyjno-decyzyjnej,
2) personalnej (społecznej, osobowej),
3) formalno-funkcjonalnej.
Pierwsza grupa utrudnień związana jest z hierarchiczno-funkcjonalną strukturą
organizacyjną przedsiębiorstwa oraz procesem podejmowania decyzji. Spółka
FAMAK SA miała bardzo rozbudowaną strukturę organizacyjną z kilkoma poziomami podejmowania decyzji, co powodowało brak realizmu kierowników wyższego
szczebla i wpływało na bardzo długi czas podejmowania przez nich decyzji, szczególnie tych związanych ze zmianami w zatwierdzonych mapach procesów. Związane to było z niepełną świadomością decyzji operacyjnych podejmowanych przez
kierownictwo niższego szczebla oraz pracowników i z wynikającą z tego elastycznością względem wymagań klienta. Dzięki wymuszonym przez organizację procesową zmianom w strukturze na znaczeniu zyskały rozwiązania oparte na zespołach
projektowych. Wdrażając zarządzanie procesowe opierające się na normie ISO
9001:2000, opracowano liczne procedury i instrukcje, które miały zapewnić pełną i
stale kontrolowaną powtarzalność procesów. Jednak na skutek zbytniego przeformalizowania działalności spółka straciła zdolność do szybkich zmian (m.in. wydłużył
się czas reakcji na indywidualne potrzeby klientów). Standaryzacja procesów doprowadziła do powstania procesów modelowych, które miały niewiele wspólnego z
dynamiką zachodzących w przedsiębiorstwie działań. Zaprojektowano je z myślą o
zaspokojeniu wymagań statystycznego klienta, bez względu na jego indywidualne
potrzeby.
Pomiary i monitorowanie to kolejny niezbędny element systemu zarządzania
procesami. Wdrożenie tego systemu powodowało wiele komplikacji – jednym z pro-
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blemów była nieobiektywność wiążąca się z tym, że ta sama osoba dokonywała
pomiaru i oceny wyników. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku okazało się
zastosowanie dwustopniowej procedury oceny – przez właściciela procesu oraz audytorów wewnętrznych.
Elementem utrudniającym implementację podejścia procesowego w analizowanej organizacji były również uwarunkowania związane z organizacją produkcji i ze
złożonością technologii. FAMAK SA realizuje jednostkowe, niepowtarzalne projekty charakteryzujące się bardzo dużą złożonością. Liczba elementów produkowanych
urządzeń waha się od 500 do 4000, co przy założeniu średnio 3 operacji technologicznych na detal powoduje, że w przypadku niektórych wyrobów liczba detalooperacji dochodzi do 12 000. Ponadto produkcja jednostkowa charakteryzuje się możliwością wystąpienia dodatkowych operacji technologicznych i zmianą zakresu prac,
co prowadzi do odstępstw od planowanego przebiegu realizacji projektu.
Kolejną grupą problemów są utrudnienia personalne wynikające z reakcji i zachowania osób mających bezpośredni związek z wdrażaniem i realizacją podejścia
procesowego. Efekt spłaszczenia struktury był rozsądnym kompromisem między
strukturą jednoznacznie procesową (w której istnieje tylko proces i jego właściciel
wraz z zasobami) a rozbudowaną hierarchicznie strukturą funkcjonalną. Uwarunkowane jest to przede wszystkim naturą człowieka: większość ludzi musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, umieć odnaleźć się w konkretnym miejscu w organizacji oraz mieć jednoznacznie przypisane stanowisko oraz zakres kompetencji. W
wyniku wprowadzenia podejścia procesowego nastąpił wzrost znaczenia zespołów
zarządzających procesami, a co za tym idzie − zmniejszyła się liczba menedżerów.
Ograniczono również możliwości awansu (pionowego) i promowania zdolnych pracowników oraz nastąpiła zmiana roli menedżerów funkcjonalnych: musieli motywować pracowników, koordynować ich działania, komunikować podwładnym swoje
oczekiwania i pomagać pracownikom bardziej niż ich kontrolować i decydować.
Poważnym problemem okazał się również brak umiejętności pracy zespołowej
częścizatrudnionych. Wielu z nich trzeba było przygotowywać i pozyskiwać do tego
rodzaju pracy w ramach długotrwałych warsztatów, natomiast dla części należało
szukać rozwiązań kompromisowych, wykorzystując ich umiejętności w komórkach
doradczych w stosunku do właścicieli procesów.
Konieczna okazała się nieznaczna restrukturyzacja zatrudnienia. Zastosowana
koncepcja wymagała doboru pracowników o wysokim stopniu zdyscyplinowania,
odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach oraz o wysokiej motywacji do sprostania wymaganiom klientów. W zamian zaoferowano im jednak większą satysfakcję
i możliwość wpływania na podstawowe decyzje w ramach realizowanego procesu.
Utrudnienia natury formalno-funkcjonalnej okazały się najistotniejsze w realizacji działań wdrożeniowych. W wielu przypadkach podejmowane wysiłki miały na
celu jedynie spełnienie formalnych wymogów normy ISO 9001:2000. Proces opracowania mapy procesów w dużej mierze pokazywał schemat organizacyjny przed-
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siębiorstwa i układ dotychczasowych procedur w formie schematu blokowego i miał
niewielki związek z rzeczywistą dynamiką procesów przebiegający w spółce3.
Graficzne opisy procesów (w związku z ich pierwotną, bardzo znaczną standaryzacją) często były niezgodne z praktyką (były wyidealizowane). Przedstawiane one
były bardzo ogólnie z pominięciem drobnych działań, często jednak zasadniczych z
punktu widzenia sprawności procesu. Opracowaniem pierwotnych wersji zajmowali
się wytypowani kierownicy funkcjonalni, którzy nie mieli szczegółowej wiedzy o
przebiegu i wewnętrznych powiązaniach procesów. Dzięki udziałowi w tworzeniu
kolejnych wersji opisu procesów grupy pracowników biorących udział w jego realizacji udało się wyeliminować takie przypadki. Niestety w praktyce okazało się, że
modele zaczynały żyć własnym życiem, natomiast uczestnicy procesu postępowali
według wypracowanych przez siebie zasad, dostosowując się jedynie do formalnych
wymogów stawianych przez normę.
Jednocześnie opracowano bardzo dużą liczbę szczegółowych procedur i instrukcji opisujących mogące wystąpić sytuacje. W praktyce dało to efekt odwrotny od
założonego – w przypadku pojawienia się nadzwyczajnej sytuacji nie podejmowano
wysiłków mających na celu rozwiązanie problemu, lecz poszukiwano procedury lub
instrukcji, która opisywałaby zaistniały przypadek.
Tworzona na bazie struktury funkcjonalnej organizacja procesowa zmierza do
realizacji podstawowego procesu, jakim jest zaspokajanie wymagań klienta. Przeprowadzona w analizowanej organizacji optymalizacja procesów częściowo działających w ramach struktury funkcjonalnej doprowadziła do osiągnięcia celów poszczególnych komórek organizacyjnych, które wcześniej nierzadko były sprzeczne
z celem nadrzędnym.
Logika zarządzania procesowego podpowiada, że każdy proces powinien mieć
jasno określone cele zgodne ze strategią firmy [Grudowski 2004, s. 28]. Powinny
zostać one określone w formie mierzalnej, możliwej do oceny stopnia ich realizacji.
W przypadku wielu procesów stosowano jednak zapisy niezgodne z tym zaleceniem
− zapisy o charakterze jakościowym, np. „poprawić terminowość dostaw” lub „doskonalić jakość wyrobu”, co nie pozwalało na obiektywną ocenę ich skuteczności.
Do oceny skuteczności realizacji procesów zastosowano w analizowanej firmie
bardzo obszerny zestaw wskaźników. Utrudniało to właściwą interpretację i zacierało obraz skuteczności działania organizacji. Powodowało również wiele konfliktów
osób odpowiedzialnych za poszczególne procesy, nie pozwalając jednocześnie na
wyciągnięcie użytecznych wniosków służących doskonaleniu całego systemu. W
ramach ulepszania procesów urealniono zestaw wskaźników w taki sposób, aby zebrane wyniki były czytelne i zrozumiałe dla ich właścicieli.

3

 Na takie konsekwencje zwraca również uwagę A. Kleniewski [Kleniewski 2004, s. 15].
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4. Podsumowanie
Większość przedsiębiorstw działających obecnie na rynku, dążących do wzrostu
efektywności oraz do zwiększania satysfakcji klientów uświadomiło sobie, że wartość dla klienta powstaje w ramach realizowanych w przedsiębiorstwie procesów
poprzecznie przecinających tradycyjne, funkcjonalne struktury organizacyjne. W
związku z tym każda organizacja, która chce konkurować na rynku XXI w., musi
przejść terapię polegającą na koncentrowaniu się na procesach widzianych z perspektywy klienta oraz innych grup interesariuszy, a nie z perspektywy tradycyjnej
struktury hierarchiczno-funkcjonalnej.
W każdym przedsiębiorstwie, podobnie jak miało to miejsce w analizowanej
firmie, prędzej czy później podczas wdrażania podejścia procesowego muszą pojawić się trudności, a ich nasilenie będzie ściśle związane z kulturą danej organizacji.
Problemy z tworzeniem procesowego ukierunkowania organizacji mogą wystąpić w
wielu obszarach, m.in. w obszarze:
–– architektury procesów (tworzenie map procesów, celów i zakresu odpowiedzialności),
–– opisu procesów (opisy przybliżone, uśrednione),
–– zarządzania personelem (brak hierarchii, pracy zespołowej, niskie kwalifikacje
pracowników),
–– technologii (skomplikowana technologia utrudnia lokalizację).
Zaprezentowane utrudnienia, które ujawniły się na etapie wdrażania podejścia
procesowego według normy 9001:2000 w FAMAK SA, w znacznej części zostały
usunięte i zniwelowane w ramach ciągłego doskonalenia procesów.
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PROBLEMS WITH THE IMPLEMENTATION OF THE NORM
ISO 9001:2000 BASED PROCESS APPROACH
Summary
In most Polish companies, the process approach is implemented through adaptation of management system to the ISO 9001:2000 standards. This process is both long and problematic. It has to be
implemented because the way the Polish companies are run and managed must be adapted to the competition realities of the unified EU market.
This paper presents experiences�������������������������������������������������������������
from the implementation of the norm ISO 9001:2000 based process approach in an industrial company. The problems and difficulties described in the article can serve
as a basis for elaborations on rules and procedures of the process approach implementation in some
future projects.

prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu
Nr 52
2009
Podejście procesowe w organizacjach

Andrzej Kozina
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

PROCESOWE KONCEPCJE NEGOCJACJI

1. Wstęp
Celem artykułu jest omówienie negocjacji w przedsiębiorstwie (wewnętrznych
i zewnętrznych) w ujęciu procesowym. Negocjacje te mają charakter pomocniczy
w stosunku do procesów podstawowych, ukierunkowanych na osiąganie kluczowych celów przedsiębiorstwa.
Najpierw przedstawiono interpretację negocjacji jako procesu. Następnie omówiono trzy typologie procesowych koncepcji negocjacji. Wreszcie przedstawiono
własną propozycję w tym zakresie oraz kierunki dalszych badań.

2. Negocjacje jako proces
Ujęcie negocjacji jako procesu stanowi najogólniejszy i najbardziej rozpowszechniony (w badaniach i literaturze) sposób ich interpretacji. Trudno jednakże znaleźć
jednoznaczną definicję tego rodzaju [Dupont, Faure 2002]. Przykładowo mówi się,
iż „negocjowanie to proces a nie jednostkowa umiejętność” [Fowler 2001, s. 10] lub
„ogół zdarzeń i interakcji zachodzących pomiędzy stronami przed osiągnięciem wyniku” [Thompson 2001, s. 9-10]. Nie podejmując rozważań na temat interpretacji
pojęcia procesu, przyjmiemy w uproszczeniu, iż stanowi on działanie rozciągnięte w
czasie i złożone, obejmujące wiele elementów składowych: pod(sub)procesów, faz,
etapów, a w ich ramach działań szczegółowych, realizowanych kolejno po sobie
(sekwencyjnie) i/lub cyklicznie.
Większość przypadków negocjacji realizowanych w przedsiębiorstwie (wewnętrznych), lub przez jego przedstawicieli z podmiotami otoczenia ma charakter
tego rodzaju działania, przykładowo: negocjacje płacowe, budżetowe, kredytowe, w
zakresie kooperacji, fuzji czy aliansu.
Rozważając negocjacje jako proces z punktu widzenia firmy, zasadne jest używanie do ich definiowania sformułowania w liczbie mnogiej, tzn. mówienie o „procesach negocjacji”. Przedmiotami opisu i analizy mogą być bowiem:
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1) ogólny (kompleksowy, całościowy) proces negocjacji (metaproces),
2) sub- czy podprocesy tego procesu, np. planowanie negocjacji, a następnie ich
elementy składowe (fazy, etapy), np. analiza przednegocjacyjna, czy nawet poszczególne czynności, np. opis środowiska negocjacji,
3) procesy cząstkowe, dotyczące poszczególnych sytuacji negocjacyjnych (rodzajów, typów negocjacji), np. handlowych, kredytowych.
Zgodnie z założeniami podejścia procesowego (por. np. [Brilman 2002, s. 285
i n.; Romanowska, Trocki 2004] negocjacje mają charakter pomocniczy (wspomagający) dla procesów podstawowych, związanych z realizacją zadań, przedsięwzięć
itp., których dotyczą, tj. zaspokajają potrzeby klientów wewnętrznych.
Podejmując próby opisu negocjacji jako procesu, należy pamiętać, iż nie poddają się one łatwo strukturalizacji, nie są w pełni przewidywalne i nie da się ich ściśle
„zaprogramować”. Wszelkie propozycje metodyczne w tym zakresie mają więc charakter relatywny. Dotyczy to zwłaszcza zakresu i kolejności poszczególnych faz i
działań. Względność tych podejść wynika także z różnorodnych interpretacji samego pojęcia negocjacji.

3. Procesowe ujęcia negocjacji ze względu na zakres
Podstawowym kryterium różnicowania omawianych koncepcji jest ich zakres,
tzn. rodzaj (charakter) działań traktowanych jako ich elementy składowe. Ujęcie takie wynika ze sposobu postrzegania negocjacji jako takich.
Biorąc pod uwagę tego rodzaju kryterium, najogólniej wyróżnia się dwa podejścia do opisu procesu negocjacji [Watkins 2005, s. 215]:
1) wąskie, uwzględniające działania realizowane „przy stole negocjacyjnym”
(negocjacje właściwe): poszukiwanie rozwiązań, wymienianie ofert, przekonywanie
się, dokonywanie ustępstw itp., celem dojścia do porozumienia;
2) szerokie, obejmujące także czynności wykonywane „poza stołem” – przygotowawcze i oceniające, tj. przed negocjacjami i po nich.
W literaturze dominuje drugie podejście. Potrzeba jego stosowania wynika z
tego, iż w aktualnych warunkach funkcjonowania firm działania planistyczne i oceniające w istotnym stopniu warunkują efektywność zarówno samych negocjacji, jak
i przedsięwzięć, których dotyczą. Szerokie ujęcie procesu negocjacji jest także konsekwencją przyjmowania wielu ich interpretacji, zwłaszcza jako procesów: podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, poszukiwania porozumienia, wzajemnej komunikacji oraz wymiany i tworzenia wartości.

4. Procesowe ujęcia negocjacji ze względu na stopień ogólności
W tym przypadku wyróżnia się dwie grupy koncepcji: cząstkowe (szczegółowe), eksponujące wybrane aspekty (czynniki, parametry) tego procesu i bardziej
ogólne, integrujące te aspekty [Dupont, Faure 2002]. W pierwszej grupie mieszczą
się cztery rodzaje podejść (relatywnych, nakładających się na siebie):

Procesowe koncepcje negocjacji
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1) sekwencja posunięć – negocjatorzy proponują wspólne strategie (odzwierciedlające żądania i oferty, propozycje i kontrpropozycje), dążąc do osiągnięcia ich
zbieżności dzięki wzajemnym ustępstwom [Bartos 1974];
2) analiza strukturalna, za główny aspekt uznająca siłę przetargową; ponieważ
jednak jest ona trudna do zdefiniowania jako pojęcie i narzędzie analityczne, wykorzystuje się różne kategorie cząstkowe, np. taktyki negocjacyjne, powszechne wśród
praktyków [Bacharach, Lawler 1981];
3) perswazyjna debata – dyskusja i przekonywanie się, stanowiące procesy wymiany informacji i argumentów, mających na celu przekonanie oponenta, że działanie wspólne jest korzystniejsze niż indywidualne;
4) strategiczna analiza procesu negocjacji, oparta na stosowaniu teorii gier, zarówno w postaci udoskonalonych modeli standardowych, np. „dylematu więźnia”
[Axelrod 1984], jak i koncepcji skoncentrowanych na analizie ryzyka.
W ramach bardziej ogólnych koncepcji podejmuje się próby integracji różnorodnych parametrów procesu negocjacji z użyciem dwóch podejść.
1. Zastosowanie szczegółowego modelu wyjaśniającego naturę procesu negocjacji [Zartman, Berman 1982]. Ma on charakter zarówno deskryptywny (może być
stosowany do wielu przypadków negocjacyjnych), jak i preskryptywny (jeżeli nie
wskazuje, jak osiągnąć najlepszy wynik w negocjacjach, to przynajmniej stwarza
możliwość uczenia się, jak negocjować lepiej). Zakłada się, iż negocjacje nie są zamkniętym procesem, nie jest więc możliwe stworzenie ich deterministycznej teorii
czy strategii zapewniającej wygraną. Prawdziwą naturą procesu negocjacji jest stosowanie, łączenie, eliminowanie i zmienianie kilku kluczowych elementów (stanowisk, interesów, kwestii, żądań i minimalnych wymagań stron).
2. Poszukiwanie równowagi między umiejętnościami interpersonalnymi i analizą procesu negocjacji, co pozwala identyfikować nieefektywne warianty porozumienia. Teorie tego rodzaju, pomimo ich abstrakcyjnego charakteru, umożliwiają praktykom zrozumienie natury negocjacji, np. koncepcja analizy negocjacji [Raiffa
1982], kategoria BATNA i negocjacje rzeczowe [Fisher, Ury, Patton 2000] czy dynamiczny model, integrujący dwojakie działania: tworzenie i żądanie wartości [Lax,
Sebenius 1986].

5. Dwuwymiarowa typologia koncepcji negocjacji jako procesu
W pracy [Lewicki, Weiss, Lewin 1992] przedstawiono systematykę koncepcji negocjacji jako procesu, gdzie koncepcje te ujęto w dwóch wymiarach. Po pierwsze,
wychodząc od klasycznego modelu negocjacji [Walton, McKersie 1965], wzięto pod
uwagę integratywne i dystrybutywne koncepcje procesu negocjacji. Dodatkowo wskazano trzecią grupę podejść, odmiennych od tych dwóch przeciwstawnych koncepcji.
Po drugie, uwzględniono modele dwojakiego rodzaju:
1) deskryptywne (opisowe) – wyjaśniające istotę procesu negocjacji,
2) normatywne – wskazujące zalecane sposoby realizacji tego procesu.
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Rozpatrując łącznie oba wymiary (w ujęciu macierzy), przedstawiono kilkanaście
modeli procesu negocjacji, zaliczonych do sześciu grup. Zwraca uwagę to, iż najwięcej spośród tych modeli ma charakter dystrybutywny i opisowy [Lewicki, Weiss, Lewin 1992].

6. Propozycja opisu negocjacji jako procesu
Opracowując własną koncepcję (zob. tab. 1), wykorzystano elementy różnych
spośród wymienionych podejść oraz przyjęto bardzo szeroką interpretację procesu
negocjacji. Rozważanie ich z punktu widzenia firmy wymaga bowiem nie tylko
uwzględnienia działań związanych z ich planowaniem i oceną, jako uzupełnienia
targowania się.
Tabela 1 Proponowane ujęcie procesu negocjacji w przedsiębiorstwie
Podprocesy
1
I. Planowanie
negocjacji

Fazy
2
1. Identyfikacja
i analiza
przednegocjacyjna
2. Ustalenie
zakresu
i strategii
negocjacji
3. Planowanie
operacyjne
negocjacji

II. Prowadzenie
negocjacji

1. Rozpoczynanie
(otwarcie)
negocjacji
(faza wstępna)
2. Negocjacje
właściwe
(faza środkowa)

3. Zamykanie
negocjacji
(faza końcowa)

Cele
3
Stworzenie charakterystyki sytuacji negocjacyjnej
i jej kontekstu, stanowiącej podstawę realizacji
kolejnych dwóch faz.
Kształtowanie sytuacji negocjacyjnej, przez
określenie najważniejszych kwestii merytorycznych
(siły przetargowej, problemów, celów, obszaru
negocjacji i wariantów rozwiązań) oraz dobór
narzędzi realizacji przyjętych celów (strategii, zasad,
technik itp.)
Zapewnienie warunków do prowadzenia negocjacji,
przede wszystkim przez analizę i dobór właściwych
zasobów (ludzkich, rzeczowych i finansowych)
oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji
planistycznej (stanowiącej syntezę wszystkich
ustaleń).
Nawiązanie kontaktu, wymiana wstępnych ofert,
identyfikacja wspólnych i rozbieżnych celów stron
oraz kształtowanie klimatu negocjacji.
Bezpośrednia realizacja celów negocjacji (przy stole)
jako interakcyjnego procesu podejmowania decyzji,
w tym: prezentacja stanowisk, wymiana informacji,
poszukiwanie rozwiązań problemów, dobór kryteriów
oceny rozwiązań, zgłaszanie propozycji,
argumentowanie itp. (działania trudne
do jednoznacznego opisania).
Dochodzenie do porozumienia – przyjęcie
ostatecznych rozstrzygnięć merytorycznych,
tj. znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego
strony negocjacji.
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1
2
III. Podsumowanie 1. Działania
negocjacji
merytoryczne
(związane
z zawarciem
umowy (kontraktu)
2. Działania
analityczno-oceniające,
dotyczące procesu
negocjacji
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3
Formalne zatwierdzenie (w postaci umowy)
i efektywne wdrożenie ostatecznych uzgodnień
(kwestie merytoryczne objęte umową zależą
od rodzaju negocjacji).
Dokonanie oceny efektywności procesu negocjacji,
tzn. sprawdzenie, czy, w jakim zakresie i jakim
kosztem zostały osiągnięte założone cele. Następnie
wyciągnięcie wniosków umożliwiających
doskonalenie przyszłych negocjacji i umiejętności
ich prowadzenia.

Źródło: opracowanie własne.

Konieczne jest także wzięcie pod uwagę ogólnych uwarunkowań negocjacji,
mających swoje źródła zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz firmy.
Zakres analizy przednegocjacyjnej musi więc wskazywać z jednej strony możliwości, a z drugiej – ograniczenia osiągania celów w szerszym środowisku (kontekście)
negocjacyjnym. Odzwierciedla się to w szczegółowym ujęciu kolejnych faz omawianego procesu (nie wymienionych z braku miejsca), np. ustalanie zakresu i strategii negocjacji obejmuje następujące etapy:
–– oszacowanie siły przetargowej stron negocjacji,
–– sformułowanie problemów i celów negocjacji,
–– opracowanie wariantów rozwiązań problemów,
–– wybór strategii prowadzenia negocjacji,
–– konkretyzację strategii – dobór pomocniczych narzędzi negocjacji.

7. Podsumowanie
Przedstawiona propozycja ma charakter ramowy (ze względu na ograniczone
rozmiary opracowania). Może ona stanowić użyteczne narzędzie opisu i analizy różnorodnych sytuacji negocjacyjnych w przedsiębiorstwie, czyli ma charakter uniwersalny. Cechuje ją także kompleksowość podejścia – wyjaśnia zarówno naturę samych negocjacji, jak i specyficzne ich uwarunkowania (kontekst).
Jednocześnie koncepcja ta wymaga uszczegółowienia, głównie konkretyzacji
zakresu merytorycznego poszczególnych działań, oraz doboru adekwatnych narzędzi szczegółowych (zasad, metod, technik). Niezbędna jest także weryfikacja empiryczna proponowanego podejścia, w badaniach o charakterze porównawczym, dotyczących różnego rodzaju przypadków negocjacyjnych.
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PROCESS-ORIENTED CONCEPTS OF NEGOTIATIONS
Summary
The paper aims at describing business negotiations treated as a process, conducted within or by
a company (between its stakeholders, both internal and external ones). Such negotiations processes
are of supportive character to the core processes within a company, focused on performing its crucial
objectives.
Firstly, the general idea of a negotiation process was presented, i.e. treating it as complex venture,
comprising many components (subprocesses, phases, steps, and particular activities). Then, three
classifications of various approaches of that kind were discussed. Finally, the original author’s concept
of the description of negotiations as a process was suggested as well as the key issues for subsequent
research were pointed out.
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PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU MAŁĄ FIRMĄ

1. Wstęp
Przedmiotem zainteresowania orientacji procesowej są procesy zachodzące zarówno w dużych, jak i w małych przedsiębiorstwach1, instytucjach użyteczności publicznej i różnego rodzaju organizacjach non-profit [Nowosielski (red.) 2008, s. 41].
Zainteresowanie podejściem procesowym wśród przedsiębiorców jest coraz
większe, ale nie posiadają oni odpowiedniej wiedzy umożliwiającej im przygotowanie oraz wdrożenie tej koncepcji zarządzania. W obecnych warunkach rynkowych
koniecznością jest rozwój kompetencji, elastyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków otoczenia czy poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. Od
podejścia procesowego właściciele organizacji oczekują: skrócenia czasu realizacji
zamówień, skrócenia czasu wprowadzenia nowych produktów na rynek, zwiększenia jakości i dotrzymywania terminów wynikających z umów, obniżenia kosztów
obsługi, zwiększenia zysku.
Z punktu widzenia rozważań teoretycznych oraz badań praktycznych ukierunkowanych na problemy małych firm, postrzegania małych firm jako jednego z ważniejszych elementów gospodarki oraz poszukiwania nowych koncepcji ukierunkowanych na poznanie specyfiki tego sektora [Bławat 2004, s. 1] zasadne wydaje się
podjęcie problemu badawczego dotyczącego podejścia procesowego w zarządzaniu
małą firmą. Jest to tym bardziej istotne, że w literaturze przedmiotu [Nowosielski
2008, s. 514; Nowosielski (red.) 2008, s. 49; Skrzypek 2002] zwraca się uwagę na
1
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 10 milionów euro. Nie uważa się za małego przedsiębiorcy, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji; prawa do 25% i więcej udziału w zysku;
25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym
zgromadzeniu spółdzielni.
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wiele nieporozumień, które wpływają na utrudnienia i opóźnienia związane z wdrażaniem podejścia procesowego w przedsiębiorstwach. Wśród nich wymienia się
m.in. to, że zarządzanie procesami jest ważne i potrzebne tylko w dużych przedsiębiorstwach. Takie podejście może być niebezpieczne, gdyż to właśnie małe organizacje muszą jak najwcześniej systematyzować swoje procesy. Są to podmioty, które
tylko w początkowej fazie swojego rozwoju są szybkie, szczupłe i wydajne. Wraz ze
wzrostem firmy, nieliczna grupa pracowników nie jest w stanie kontrolować wszystkich procesów, informacji, klientów i technologii [Nowosielski 2008, s. 512].
Artykuł ma na celu przedstawienie możliwości zastosowania podejścia procesowego w małych organizacjach oraz wskazanie trudności, z jakimi spotykają się
przedsiębiorstwa tej klasy w tym podejściu.

2. Istota podejścia procesowego
Podejście procesowe koncentruje się na sekwencjach działań podejmowanych w
przedsiębiorstwie i poza nim oraz powiązaniach między nimi w celu osiągnięcia
zamierzonych rezultatów. Podejście procesowe zaleca całościowe myślenie o procesach jako powiązanych ze sobą czynnościach. W podejściu tym zakłada się, że każdy podmiot jest zbiorem wzajemnie przeplatających się procesów, których identyfikacja pozwala na lepsze zrozumienie tworzenia wartości, a usprawnienie i ciągłe
doskonalenie zwiększają efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa i stopień
zadowolenia klientów [Nowosielski (red.) 2008, s. 40].
Do zidentyfikowania procesów niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy,
pozwalającej na zdefiniowanie, ustrukturyzowanie i opisanie występujących w organizacji rodzajów działalności. Dlatego też procesy występujące w przedsiębiorstwach powinny charakteryzować się [Cyfert, Krzakiewicz 2006, s. 199]:
–– precyzyjnie określonym celem, którym jest tworzenie wartości dodanej dla szeroko rozumianego klienta,
–– ściśle określonym produktem procesu, będącym wynikiem działań realizowanych w procesie,
–– istnieniem właściciela procesu, odpowiadającego za wyniki procesu,
–– istnieniem wyraźnie zdefiniowanych granic procesu, określonych przez dostawców i odbiorców,
–– istnieniem wyraźnie zdefiniowanych wewnętrznych zakresów działań w procesie (standardów, procedur, zadań czy wymagań szkoleniowych) pozwalających
na przypisanie odpowiedzialności do poszczególnych stanowisk,
–– istnieniem systemu ocen kojarzonych z procesem, pozwalających na pomiar
jego efektywności (koszty procesu, czas realizacji, elastyczność oraz jakość procesu),
–– tendencją do przekraczania granic wyznaczanych przez wypełniane funkcje,
–– uczestniczeniem poszczególnych pracowników organizacji w realizacji kilku
procesów jednocześnie,
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–– powtarzalnością, co daje możliwość jego zapisania w formie umożliwiającej odczytanie przebiegu procesu przez realizatorów.
Procesy gospodarcze występujące w organizacjach powinny być zarządzane.
Zarządzanie procesami w literaturze przedmiotu określa się jako kompleksowe, ciągłe
i usystematyzowane stosowanie odpowiednich koncepcji, metod i narzędzi oddziaływania na procesy zachodzące w organizacji, zmierzające do osiągnięcia celów
organizacji oraz jak najlepszego zaspokojenia potrzeb jej klientów zewnętrznych
i wewnętrznych [Nowosielski (red.) 2008, s. 57].
Zarządzanie to powinno zostać ukierunkowane na zapewnienie warunków do
wdrożenia i funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie. Procesy powinny być
poddawane systematycznej ocenie pod względem efektów realizowanych działań,
musi być też możliwość wprowadzenia korekt, jeśli osiągane rezultaty odbiegają od
przyjętych założeń. Zarządzanie procesami jest oparte na określonych priorytetach
ekonomicznych, z których najważniejszym jest wnoszenie wartości dodanej dla
klientów. Przedsiębiorstwa powinny skupić uwagę na swoich klientach, ich potrzebach i wymaganiach, inaczej nie przetrwają. Orientacja na klienta staje się koniecznością, ponieważ w dzisiejszych czasach rynek należy do klienta [Rutkowska 2005,
s. 4]. Ponadto firmy korzystające z zarządzania procesami wskazują, że podejście
procesowe stanowi podstawę poprawy konkurencyjności, jest motorem wprowadzania w życie strategii przedsiębiorstwa, pozwala doskonalić działalność poszczególnych pracowników oraz jest narzędziem umożliwiającym osiągnięcie zadowolenia
pracowników [Skrzypek 2002].
Aby móc określić, czy dane przedsiębiorstwo jest organizacją procesową, należy
przedstawić tzw. minimum dla podejścia procesowego. Organizacja procesowa to
taka, w której zostały zidentyfikowane procesy, ich liczba nie powinna przekraczać
kilkudziesięciu, zbudowane zostały mapy powiązań procesów, istnieje system pomiaru rezultatów procesów oraz realizowany jest proces zarządzania nimi nakierowany na ich permanentne doskonalenie. Takie podejście narzuca organizacjom
mniejszy poziom wymagań i nie odnosi się do teorii, zgodnie z którą organizacja
staje się organizacją procesową w wyniku stopniowej ewolucji [Cyfert, Krzakiewicz
2006, s. 202]. Takie podejście wydaje się bardziej prawidłowe, szczególnie w odniesieniu do małej firmy.

3. Zastosowanie podejścia procesowego
w małym przedsiębiorstwie
Mała firma we wczesnych etapach swojego rozwoju ma podejście procesowe
wpisane w swoją specyfikę, „naturę”. Jednakże wraz z upływem czasu i rozwojem
traci tę swoją naturalność związaną z tym podejściem. Dlatego też istotne wydaje się
rozważanie pojęcia podejścia procesowego z punktu widzenia faz rozwoju małego
przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu możemy spotkać się z kilkoma rodzajami modeli faz rozwoju przedsiębiorstwa. Jednakże wszystkie modele opierają się z
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reguły na tych samych kryteriach [Bławat 2004, s. 71], tj. stylu zarządzania i organizacji, problemach marketingowych, pozyskiwaniu funduszy, głównych strategiach
rozwoju oraz zaangażowaniu właściciela w działalność firmy. Na tej podstawie
stworzony został tzw. model wzorcowy składający się z pięciu etapów rozwoju
przedsiębiorstwa [Bławat 2004, s. 72].
Etap I: zaistnienie. Właściciel firmy zaangażowany jest we wszystkie sfery
działalności firmy. Brakuje kontroli formalnej. Główne cele to znalezienie klientów
i uzyskanie ich akceptacji. Cechą charakterystyczną dla tego etapu jest to, że porażka
oznacza upadek firmy lub konieczność jej sprzedaży.
Etap II: przetrwanie. Właściciel firmy musi umocnić swoją pozycję na rynku,
udowodnić, że pozyskanie klientów nie było przypadkowe. Firma pozostaje organizacją prostą, nadal występuje nieformalna kontrola. Cechą charakterystyczną etapu
jest to, że większość małych firm na nim pozostaje. Sytuacja taka wynika z uwarunkowań rynkowych bądź z leżących po stronie właściciela przyczyn osobistych. Firma pozostająca na tym etapie musi jednak wypracowywać sobie system kontroli finansowej, marketingowej czy produkcyjnej. Na tym etapie wiele firm funkcjonuje
bez większych zmian.
Etap III: wczesny wzrost. Istotne staje się pozyskiwanie zasobów ludzkich i
finansowych ukierunkowanych na wzrost firmy. Ważnym elementem stają się na
tym etapie rekrutacja pracowników oraz delegowanie uprawnień. Pojawia się sformalizowany system kontroli, właściciel skupia się na określaniu swoich celów strategicznych, nasila się walka z konkurencją, zaczyna się także proces formalizowania
struktury organizacyjnej.
Etap IV: późny wzrost. Etap ten związany jest z występowaniem w przedsiębiorstwie bardzo dobrych pracowników, kontakty stają się bardziej sformalizowane.
Firma powinna być na tyle silna, aby oprzeć się konkurencji, co często związane jest
z potrzebą zatrudnienia profesjonalnego menedżera.
Etap V: stabilizacja. Właściciela zastępują wykwalifikowani profesjonaliści,
którzy wprowadzają zdecentralizowane zarządzanie. Konieczne stają się budżetowanie i planowanie strategiczne. Główny problem związany jest z utrzymaniem elastyczności i innowacyjności.
Patrząc na powyższe etapy rozwoju przedsiębiorstwa, można zauważyć, że w
odniesieniu do małych przedsiębiorstw oraz pierwszych etapów rozwoju przedsiębiorstw jednym z najistotniejszych czynników istotnie wpływających na przechodzenie z jednego etapu do drugiego jest postać właściciela firmy. Każdy z wymienionych etapów wymaga od przedsiębiorcy przygotowania się do pełnienia nowych
funkcji i posiadania nowych kompetencji. Na początkowym etapie właściciel staje
się odkrywcą nisz rynkowych, wizjonerem przyszłości, osobą posiadającą ogromną
motywację do działania, fachowcem, znającym się na rzeczy. Na tym etapie funkcje
i kompetencje menedżerskie mają mniejsze znaczenie. Struktura organizacyjna i
przepływ informacji są proste. Natomiast w kolejnych fazach maleje znaczenie cech
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osobowości i funkcji przedsiębiorcy jako założyciela firmy. Staje się on właścicielem firmy, który powinien w sposób profesjonalny i pragmatyczny, a nie intuicyjny
zarządzać firmą [Bławat 2004, s. 75].
Natomiast wśród czynników związanych nie z osobą właściciela, ale z samą
firmą wyróżnić można [Bławat 2004, s. 81]:
–– źródła finansowania (m.in. gotówka, zdolności kredytowe czy pożyczkowe),
–– personel (jego liczba, kwalifikacje),
–– system informacyjny powiązany z systemy informatycznym wykorzystywanym
w przedsiębiorstwie,
–– system planowania,
–– system kontroli,
–– relacje z klientami,
–– udział w rynku,
–– procesy produkcyjne,
–– dystrybucję,
–– technologię,
–– reputację.
Należy zwrócić uwagę na to, że przyczyn utraty naturalnego podejścia procesowego charakterystycznego dla małej firmy można upatrywać w tym, że firmy wraz
ze swoim rozwojem i wzrostem wielkości stają się w coraz mniejszym stopniu elastyczne i zdolne do zaspokajania potrzeb klientów. Firmy te chcą też, aby to klienci
dostosowywali się do ich potrzeb. A osobiste zaangażowanie w sprawy klienta (tak
jak to było, gdy firma była jeszcze mała) ulega znacznemu osłabieniu. Natomiast
dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klienta czy wprowadzenie nowych lub
zmodyfikowanych produktów/usług zazwyczaj trwają dłużej z powodu rosnącego
zadłużenia lub rosnącego nacisku na standaryzację procesów ukierunkowaną na
zwiększoną wydajność [Hesselbein, Goldsmith, Beckhard 1998, s. 50].
Podsumowując powyższe rozważania związane z naturalnym podejściem procesowym w małej firmie, należy podkreślić, że jest to związane z tym, że działalność
małej firmy nastawiona jest na zaspokojenie potrzeb klientów i utrzymanie ich, co jest
warunkiem jej przetrwania. Aby utrzymać to podejście procesowe, małe firmy powinny przekładać swoje działania na [Hesselbein, Goldsmith, Beckhard 1998, s. 53]:
–– organizację działań według produktu lub usług, a nie według wielkości (wielkość związana jest z brakiem indywidualnego podejścia do klienta),
–– rozwijanie ścisłych kontaktów z istniejącymi klientami na zasadach wzajemnego zaufania (gwarantuje to długoterminowe zadowolenie, utrzymanie klientów i
ich rekomendację),
–– tworzenie własnych planów i wykonywanie wszystkiego samemu (zakup licencji lub zastosowanie np. obcej strategii działania staje się często norma regulującą rozwój firmy, co prowadzi do prób dopasowania nabytych produktów do potrzeb klientów).
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4. Zakończenie
Małe przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu,
rośnie konkurencja i decydująca rola klientów. Dlatego też jednym ze sposobów
pozwalających małym podmiotom na zaadaptowanie się do warunków, w których
zmiany, konkurencja i klienci wymuszają szybkość reakcji i elastyczność działania,
jest podejście procesowe [Rutkowska 2005]. Podejście to daje możliwość horyzontalnego spojrzenia na przedsiębiorstwo. Jest to bardzo istotne szczególnie dla małej
firmy, ponieważ w dzisiejszej warunkach rynkowych żadne, a zwłaszcza małe,
przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na niższą efektywność. Potrzeby zastosowanie podejścia procesowego w małej firmie można szukać także w krytyce funkcjonalnego zarządzania organizacją, które powoduje, że [Skrzypek 2002]:
–– cele poszczególnych działów (marketingu, produkcji, zaopatrzenia itp.) są niekoniecznie spójne z potrzebami klientów organizacji,
–– występuje utrudniona komunikacja między poszczególnymi komórkami uczestniczącymi w realizacji zamówień dla klienta,
–– występuje brak partycypacji i zaangażowania personelu wykonawczego w obszarze działań operacyjnych (bieżące decyzje podejmowane są na szczeblu kierowniczym), przez co brakuje identyfikacji z podejmowanymi decyzjami oraz
rozumienia potrzeb klienta,
–– następuje optymalizacja działań, lecz tylko z punktu widzenia potrzeb działu, a
nie klienta (suboptymalizacja).
Zastosowanie podejścia procesowego powoduje postrzeganie przedsiębiorstwa
jako „żywego i dynamicznego organizmu” składającego się z wielu istotnych „głównych” i wspomagających” czynności ukierunkowanych na osiąganie określonych
celów. Takie postrzeganie organizacji sprzyja poprawie jej skuteczności i, co ważniejsze, efektywności [Sołtys, Ubych, Wierzbic 2005, s. 12].
Wśród najważniejszych zalet zastosowania podejścia procesowego w małej firmie wyróżnia się [Sołtys, Ubych, Wierzbic 2005, s. 12]:
–– prostotę i jawność procesów firmowych – przejrzystość organizacji,
–– identyfikację wąskich gardeł, niepotrzebnych wyjątków, nieefektywnych i dublujących się czynności,
–– skrócenie i uproszczenie procesów występujących w firmie,
–– obniżenie kosztów,
–– zdefiniowanie kompetencji i odpowiedzialności,
–– propozycję zmian w systemie organizacyjnym i systemie prowadzenia działalności.
Istotny wpływ na zastosowanie podejścia procesowego w małej firmie mają także umiejętności kierownicze. W małym przedsiębiorstwie zakres możliwych reakcji
i zachowań jest określony zdolnościami osobistymi, wiedzą i motywacją właściciela. W miarę wzrostu przedsiębiorstwa rozwijają się zdolności, wiedza i wartości grupowe. Umiejętności te określane są przez dwa czynniki:
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a) kompetencje – zakres zdolności, które kierujący może wnieść do zachowania
strategicznego firmy,
b) możliwości – oznaczające wielkość wysiłku strategicznego, który kierujący
może ponieść.
Czynniki te charakteryzują przedsiębiorców odznaczających się pozytywnym
nastawieniem do podejścia procesowego.
Z punktu widzenia zastosowania podejścia procesowego w małej firmie należy
pamiętać, że [Nowosielski 2008, s. 518; Szumowski 2002]:
–– zarządzanie procesami jest potrzebne w małych organizacjach, ponieważ to właśnie one muszą jak najszybciej systematyzować swoje procesy,
–– nie należy utożsamiać orientacji procesowej jedynie ze zmianą struktury funkcjonalnej na procesową,
–– należy stworzyć warunki sprzyjające wprowadzaniu zmian,
–– orientacja procesowa polega na całościowym wglądzie obejmującym wszystkie
obszary funkcjonalne małej firmy,
–– zarządzanie procesami nie wymaga złożonych metod postępowania, zaleca się
tu przestrzeganie zasady „szycia” tego systemu na miarę potrzeb i możliwości
finansowych, rzeczowych i kadrowych małego przedsiębiorstwa [Nowosielski
2008],
–– należy systematycznie kontrolować metody i narzędzia zarządzania procesami
ze względu na ich skuteczność i efektywność,
–– zarządzanie procesami związane jest z technologią informatyczną oraz modelami matematycznymi, ale powiązanie to należy traktować przede wszystkim jako
warunek prawidłowego kierowania procesami,
–– należy zapewnić swobodną wymianę informacji między pracownikami a właścicielem firmy,
–– istotne jest systematyczne uczestniczenie wszystkich pracowników w szkoleniach,
–– właściciel małej firmy powinien być przywódcą, który tworzy warunki do dobrej
pracy pracownika oraz motywuje go do pracy,
–– zarządzanie procesami nie rozwiązuje wszystkich problemów przedsiębiorstwa.
Ponadto, wykorzystując podejście procesowe w zarządzaniu małą firmą, należy
pamiętać o traktowaniu rozmiaru firmy jako atutu, a nie słabości, o angażowaniu się
w produkcję nowych produktów, a nie izolowaniu się od nowych trendów czy technologii [Sołoducho-Pelc 2008, s. 314]. Dlatego też mała firma, wykorzystując koncepcję podejścia procesowego, może szybko reagować na zmiany zachodzące w
otoczeniu i przez to podnosić swoją konkurencyjność, na rynku zarówno lokalnym,
jak i globalnym. A skorelowanie struktury organizacyjnej z procesami, zwiększenie
zaangażowania personelu uczestniczącego w procesach oraz zrozumienie procesów
zachodzących w przedsiębiorstwie należą do najistotniejszych zadań, jakie powinna
sobie dzisiaj postawić mała, nowoczesna firma.
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A PROCESS APPROACH TO MANAGEMENT
OF A SMALL ENTERPRISE
Summary
A processing orientation concerns not only processes happening in large enterprises, but also processes in small organizations. The interest in a process approach among small enterprises has increased,
but businessmen do not have the suitable knowledge to prepare and initiate the implementation of this
management method. In present market conditions, there is the need for the competence development,
the adjustment to changing environment and the search for potential for development. Therefore, it is
appropriate to examine this issue. The article is aimed at presenting the possibility of applying a process
approach in small organizations and showing difficulties which small businesses might face.
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WYKORZYSTANIE PODEJŚCIA PROCESOWEGO
WE WDRAŻANIU OUTSOURCINGU

1. Wstęp
Jedną z najpopularniejszych obecnie koncepcji zarządzania stosowaną do reorganizacji i wyszczuplenia struktur organizacyjnych, w celu zapewnienia organizacji
większej elastyczności, jest outsourcing. Outsourcing to „przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazaniu ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym” [Trocki 2001, s. 13].
Obecnie trudno wyobrazić sobie organizację , która samodzielnie zajmuje się
rozwojem swojego produktu i utrzymywaniem kontaktów z klientem, a jednocześnie
sama dba o to, aby nadążyć za zmieniającymi się aspektami związanymi z innymi
obszarami swojej działalności – prawnym, informatycznym, marketingowym itd.
Outsourcing zaistniał na rynku w odpowiedzi na potrzebę specjalizacji firm w
obszarach, które są dla nich core bussinessem. W literaturze jest on wskazywany
jako jedno z narzędzi wspierających wdrażanie Business Process Reengineering
(BPR) [Kupczyk, Korolewska-Mróz, Czerwonka 1998, s. 95]. Może być zatem pomocny w aplikacji podejścia procesowego w firmie. „Wyprowadzenie” na zewnątrz
firmy obszarów, które należą do działalności pomocniczej czy wspierającej, może
przyczynić się do obniżenia kosztów, zmniejszenia biurokracji, spłaszczenia struktury, a w następstwie ułatwić przekonstruowanie i procesów zachodzących w firmie i
zarządzanie nimi. W praktyce to właśnie podejście procesowe stanowi wsparcie dla
wdrożenia outsourcingu. Przyczyną, dla której outsourcing jest wdrażany w przedsiębiorstwie częściej niż BPR, jest to, że występuje na rynku jako powszechnie dostępna usługa oferowana przez wielu dostawców – narzędzie gotowe do aplikacji w
firmie. BPR jest filozofią obejmującą wszystkie dziedziny działalności firmy, przez
co jest koncepcją bardziej skomplikowaną i trudniejszą do wdrożenia niż outsourcing. Powszechne zastosowanie outsourcingu w praktyce gospodarczej nie oznacza
wcale, że jest to narzędzie proste.
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Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i przydatności wykorzystania
elementów podejścia procesowego, na tle podejścia funkcjonalnego, we wdrażaniu
outsourcingu. Temat ten rozważany jest w trzech wybranych aspektach: przy wyznaczaniu, analizie kosztów oraz ocenie i kontroli obszaru podlegającego outsourcingowi.

2. Czynniki sukcesu wdrożenia outsourcingu
Naturalną odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie na usługi outsourcingu jest pojawienie się na rynku wielu przedsiębiorstw oferujących ten produkt. Ta
powszechność przyczynia się niestety do złudnego przeświadczenia, że outsourcing
może stać się prostym „lekarstwem” na liczne problemy organizacji. Deloitte Consulting w swoim raporcie wykazuje, że 70% dużych spółek na świecie nie jest usatysfakcjonowanych współpracą z outsourcerami, a 25% badanych przedsiębiorstw
postanowiło ponownie przejąć funkcje wcześniej wydzielone zewnętrznym firmom
[Szymborska-Sutton 2005]. Natomiast firma konsultingowa KPMG, przeprowadzając badania na 123 przedsiębiorstwach, uzyskała interesujące dane, z których wynika, że 75% ankietowanych było niezadowolonych z wykonania co najmniej jednego
elementu umowy outsourcingowej [Gay, Essinger 2002, s. 20]. Powyższe badania
świadczą o tym, że stosowanie outsourcingu wiąże się z dużym ryzykiem. Co więc
determinuje sukces takiego przedsięwzięcia?
Traktując przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu outsourcingu jako projekt,
można sądzić, że w dużym stopniu jego sukces zależy, jak w przypadku każdego
projektu, od prawidłowo przeprowadzonego procesu wdrożeniowego (w tym etapu
planowania). Taką zależność widać w badaniach przeprowadzonych przez The Outsourcing Institute Membership. Wynika z nich, że o sukcesie wdrożenia outsourcingu do firmy decydują w głównej mierze [The Outsourcing Institute 1998]:
1) uświadomienie sobie celów spółki,
2) strategiczna wizja i plan,
3) wyselekcjonowanie odpowiedniego outsourcera,
4) uzyskanie akceptacji, a co za tym idzie, zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla,
5) stworzenie odpowiedniego kontraktu,
6) dobra komunikacja oraz przepływ informacji do osób związanych z procesem wdrożenia,
7) nieprzerwane zarządzanie relacjami,
8) zastosowanie specjalistycznej wiedzy zewnętrznej,
9) ostrożność i uwaga przy zagadnieniach dotyczących personelu,
10) wypłacalność krótkoterminowa.
Patrząc na wymienione czynniki sukcesu wdrożenia outsourcingu, można zauważyć, że sześć pierwszych czynników odnosi się wyraźnie do etapu wdrożenia,
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a pozostałe realizowane są we wszystkich etapach przedsięwzięcia outsourcingowego. Można więc sądzić, że etap wdrożenia outsourcingu jest strategicznie ważny dla
osiągnięcia zamierzonych korzyści. Opinię tę potwierdza raport Instytutu Ipsos, z
którego to raportu wynika, że „etap podejmowania decyzji i przygotowania wdrożenia ma decydujący wpływ na sukces kontraktu outsourcingowego. Tymczasem polskie firmy właśnie wtedy popełniają najpoważniejsze błędy” [Banachowicz 2009].

3. Podejście procesowe a podejście funkcjonalne
we wdrażaniu outsourcingu
Wdrożenie outsourcingu wiąże się z wprowadzeniem dużych zmian w przedsiębiorstwie. Zmiany są tym większe, im bardziej strategiczne są funkcje przedsiębiorstwa, które zostaną wydzielone na zewnątrz organizacji. Jednym z głównych pytań,
jakie zadaje sobie organizacja decydująca się na outsourcing, jest pytanie o obszar
działalności firmy, który należy przekazać do realizacji zewnętrznemu dostawcy.
Możliwe są tu dwa podejścia do analizy obszaru, który przejmie outsourcer: funkcjonalne i procesowe. Te dwa różne podejścia przedstawione zostaną w dalszej części artykułu, w trzech aspektach: przy wydzielaniu, analizie kosztów oraz ocenie i
kontroli obszaru podlegającego outsourcingowi.
Analizując aspekt wydzielenia obszaru outsourcingu, podejście funkcjonalne
polega najpierw na wskazaniu funkcji, która w całości lub w części ma zostać przekazana do realizacji outsourcerowi. Następnie identyfikuje się w strukturze organizacyjnej jednostki (piony, działy, zespoły, stanowiska) odpowiedzialne za realizację
tej funkcji. Kolejnym krokiem jest określenie zadań, które są wykonywane przez
wskazaną komórkę organizacyjną. W przypadku podejścia funkcjonalnego przedsiębiorstwo traktuje outsourcing jako wydzielenie ze swojej struktury organizacyjnej
pewnej jednostki i przekazanie jej obowiązków zewnętrznemu dostawcy. Podejście
funkcjonalne łączy więc poszczególne funkcje przedsiębiorstwa (np. finansową, kadrowo-płacową) z obowiązkami komórek firmy (np. działu finansowego, działu kadrowo płacowego) odpowiedzialnych za ich realizację. Nie dostrzega więc ciągu
zadań jako spójnego procesu doprowadzającego do realizacji określonej funkcji
przedsiębiorstwa, skupia się natomiast na jednostkach organizacyjnych firmy odpowiedzialnych za tę funkcję.
Na rysunku 1 przedstawiony został sposób określania obszaru podlegającego
outsourcingowi z zastosowaniem podejścia funkcjonalnego.
Przedsiębiorstwo rozważające przekazanie pewnego obszaru swojej działalności
zewnętrznej firmie, stosując podejście funkcjonalne, będzie więc analizować swoją strukturę i stanowiska związane z wydzielanym obszarem, aby zidentyfikować
zadania przydzielone do tych stanowisk i na tej podstawie określić obszar, który
przekaże outsourcerowi.

84

Katarzyna Międła

Stanowisko
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D

Zadanie
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B

Obszar do
wyoutsourcowania

D

Stanowiska i obowiązki pominięte
podczas wdrażania
Rys. 1. Podejście funkcjonalne w wydzielaniu obszaru outsourcingu
Źródło: opracowanie własne.

Takie spojrzenie rodzi zagrożenie niepełnego uchwycenia całego obszaru działalności firmy, który przekazujemy do obsługi outsourcerowi, może skutkować pominięciem pewnych zadań i nieujęciem ich w zakresie obowiązków outsourcera.
Sytuacja taka może nastąpić, kiedy w przedsiębiorstwie pewne zadania, wchodzące
w skład procesu realizacji wydzielanej funkcji, należą do zakresu obowiązków stanowisk przypisanych organizacyjnie do innych jednostek organizacyjnych nieodpowiadających bezpośrednio za realizację funkcji podlegającej outsourcingowi. Przykładem może być firma, w której za wykonywanie funkcji kadrowo-płacowej
odpowiedzialny jest dział kadrowo-płacowy. Jednak niektóre zadania związane z
procesem kadrowo-płacowym wykonywane są przez inne jednostki. Na przykład w
dziale prawnym przygotowuje się opinie w zakresie prawa pracy, w dziale kontrolingu przekazuje się do systemu księgowego dane dotyczące wynagrodzeń, a w dziale
finansowym dokonuje się przelewów wynagrodzeń.
Przedsiębiorstwo, które określa obszar do wydzielenia przez pryzmat podejścia
funkcjonalnego, może nie dostrzec wszystkich zadań, które należałoby ująć w zakresie obowiązków dostawcy zewnętrznego, co może stać się w przyszłości przyczyną
niespełnienia oczekiwań klienta przez outsourcera.
Stosując podejście procesowe w wydzielaniu obszaru outsourcingu (rys. 2),
przedsiębiorstwo najpierw identyfikuje procesy w ramach szerokiego obszaru swojej działalności1. Dzięki temu otrzymuje pełen obraz zadań, jakie można przekazać
outsourcerowi. Dopiero po określeniu wszystkich procesów w ramach analizowane1
 Należy zaznaczyć, że pisząc o podejściu procesowym we wdrażaniu outsourcingu, myśli się
o metodzie wyznaczania, analizowania i kontroli obszaru wydzielanego do obsługi zewnętrznej, a nie
o outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing – BPO), który również opiera
się na procesach i orientacji procesowej, ale jest osobnym typem outsourcingu.
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go obszaru przedsiębiorstwo podejmuje decyzję, które procesy bądź ich fragmenty
zostaną przekazane outsourcerowi. W podejściu procesowym stanowiska pracy i
jednostki organizacyjne nie są punktem wyjścia w określaniu obszaru outsourcingu,
lecz ich ostateczna struktura jest raczej konsekwencją wydzielenia procesów, a co za
tym idzie, outsourcingiem pewnych zadań, które wcześniej przydzielone były do likwidowanych stanowisk. Struktura organizacyjna nie jest więc w tym przypadku
punktem wyjścia do określenia wydzielanego obszaru. Planowanie reorganizacji
struktury organizacyjnej następuje po zidentyfikowaniu zadań, które w związku z
przekazaniem do realizacji zewnętrznemu dostawcy odciążą rodzime komórki organizacyjne.
Jak zatem widać, podejście procesowe daje możliwość uchwycenia pełnego zakresu zadań, które powinny wejść w zakres obowiązków outsourcera.
Zadanie
A
Zadanie
B

PROCES

Obszar do
wyoutsourcowania

Zadanie
C
Rys. 2. Podejście funkcjonalne we wdrażaniu outsourcingu
Źródło: opracowanie własne.

Można więc zauważyć, że podejście procesowe ma przewagę nad podejściem
funkcjonalnym przy wdrażaniu outsourcingu, ponieważ pozwala ono na takie wyznaczenie obszaru zadań przekazywanych outsourcerowi, które zapewni ciągłość i
efektywną ich realizację poza strukturami przedsiębiorstwa.
Korzyści z zastosowania podejścia procesowego widoczne są zarówno w wydzielaniu obszaru, który ma zostać przekazany outsourcerowi, jak i w ocenie opłacalności przedsięwzięcia. Warto zatem przyjrzeć się kwestii kosztów przy określaniu
zakresu wydzielenia. Jednym z argumentów mających przekonać przedsiębiorstwa
do outsourcingu jest obniżenie kosztów przy zastosowaniu obsługi zewnętrznej.
Rzeczywiście jest o co walczyć, ponieważ według badań Gatner, Inc. All Right Reserved [Czerkies, Anoszczenko 2009]:
•• 78% Human Resources Outsourcing2 (HRO) zredukowało koszty działu kadrowo-płacowego od 10 do 40%,
•• 32% HRO zredukowało koszty działu kadrowo-płacowego poniżej 10%.
Wiele firm dokonuje analizy kosztów związanych z outsourcingiem, sumując
miesięczne wynagrodzenia na stanowiskach zajmujących się realizacją funkcji, któ2

Tłumaczenie: outsourcing personalny – outsourcing procesów personalnych.
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ra ma zostać przekazana na zewnątrz, i porównując otrzymaną kwotę z oferowanym
miesięcznym wynagrodzeniem outsourcera. W praktyce często sumowane są jedynie
wynagrodzenia tych pracowników, którzy organizacyjnie przypisani są do działu
funkcjonalnie związanego z obszarem podlegającym outsourcingowi. Niestety w
przypadku outsourcingu kalkulacja opłacalności nie jest taka prosta. Koszty obsługi
wewnętrznej analizowanego obszaru, obliczane w powyższy sposób, często są niższe
od kosztów proponowanych przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Taka sytuacja jest spowodowana tym, że obliczając koszty realizacji funkcji wewnątrz organizacji, patrzymy jedynie na strukturę organizacyjną, pomijając wiele zadań realizowanych przez pracowników na stanowiskach nienależących do działów bezpośrednio
odpowiedzialnych za obszar podlegający outsourcingowi. Aby określić rzeczywiste
(pełne) koszty ponoszone podczas realizacji funkcji w ramach własnych struktur, należy zastosować podejście procesowe. Identyfikacja procesów, które chcemy przekazać zewnętrznej firmie, pozwoli, jak wcześniej wykazano, na określenie wszystkich
zadań, które potencjalnie możemy wpisać w zakres obowiązków outsourcera. Analizując np. outsourcing kadrowo-płacowy, z wykorzystaniem podejścia procesowego,
mamy możliwość zidentyfikowania kosztów nie tylko zadań realizowanych w ramach jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wydzielaną funkcję (np. dział kadrowo-płacowy), jak to jest w przypadku podejścia funkcjonalnego. Stosując podejście procesowe, pamięta się również o kosztach innych zadań, takich jak np. szkolenia
pracowników działu kadrowo-płacowego, opinie z zakresu prawa pracy czy obsługa
informatyczna systemu kadrowego, które należą do procesu podlegającego outsourcingowi, a wykonywane są przez inne działy niż dział kadrowo-płacowy.
Dodatkową korzyścią z zastosowania podejścia procesowego do wdrażania outsourcingu, poza wymienionymi wcześniej, są możliwości pełniejszej oceny i kontroli realizacji przez firmę zewnętrzną wydzielonego obszaru. Z badań przeprowadzonych przez Darmstädter Softwarehouses Servicetrace, firmy często nie są w pełni
świadome, jakie usługi otrzymają od dostawcy, co skutkuje późniejszym niezadowoleniem z outsourcingu [Wolff 2009]. Jeżeli przedsiębiorstwo przekazuje na zewnątrz procesy (ciąg zadań), a nie funkcje (stanowiska z przydzielonymi do nich
zadaniami), to łatwiej jest mu kontrolować zakres i poziom realizacji tych procesów
oraz zarządzać miejscami „styku” procesów wykonywanych wewnątrz organizacji i
poza nią (w ramach outsourcingu).
W przypadku podejścia procesowego firma może traktować swojego outsourcera jak właściciela procesu i jako takiego rozliczać go z wykonywania procesu.

4. Przydatność podejścia procesowego
w praktyce usług outsourcingowych
Firma Impel HR Service (IHRS) jako outsourcer usług kadrowo-płacowych
działa na rynku od 7 lat. W obliczu dynamicznego rozwoju rynku outsourcingu oraz
na podstawie zdobywanych doświadczeń, przedsiębiorstwo podejmuje liczne dzia-
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łania, by odpowiadać na rosnące oczekiwania klientów. Jednym z takich działań
było podjęcie w 2006 r. decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością. W 2007 r.
opisywana spółka otrzymała certyfikat jakości ISO 9001:2000. Opisanie działań wykonywanych w ramach organizacji w postaci procesów i ich procedur jest odpowiedzią na konieczność identyfikacji i zarządzania ciągiem przyczynowo-skutkowym
działań realizowanych w przedsiębiorstwie i wyjścia poza ramy skostniałych struktur funkcjonalnych. Wdrożenie ISO 9001:2000, a przez to uporządkowanie działań i
określenie ich miejsc w poszczególnych procesach przyczyniły się do zwiększenia
kontroli jakości obsługi klienta. Zgodnie z wymogami systemu zarządzania jakością
poszczególne procesy są systematycznie doskonalone, zgodnie ze zmieniającymi się
warunkami otoczenia i najlepszą wiedzą dostępną w organizacji. Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w firmie Impel HR Service świadczy o
dostrzeganiu przez zarząd tej firmy korzyści płynących z zarządzania procesowego.
Stosowanie się do norm jakości i podejście procesowe przekładają się nie tylko
na funkcjonowanie wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa, lecz także na jego
współpracę z klientem. Jednym z procesów opisanych w ramach ISO 9001:2000 w
spółce Impel HR Service jest proces Kadry i Płace, dotyczący usługi świadczonej
klientom. Celem tego procesu jest „zapewnienie, że poprzez spełnienie wymagań
[klienta], osiągana jest zakładana jakość usługi kadrowo-płacowej”3.
Impel HR Service jest nie tylko outsourcerem, ale jako spółka należąca do Grupy Kapitałowej Impel, jednego z wiodących dostawców usług outsourcingowych w
Polsce, również korzysta z usług innych spółek córek w zakresie np. outsourcingu
księgowego, finansowego, informatycznego czy marketingu. Dzięki temu, że IHRS
jest zarówno dostawcą, jak i odbiorcą usług outsourcingowych, może obserwować
to narzędzie z pozycji i usługodawcy, i klienta. Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczeń w zakresie outsourcingu, IHRS preferuje spojrzenie procesowe również
we wdrażaniu usługi kadrowo-płacowej u klienta. Z doświadczenia firmy wynika, że
wdrożenie outsourcingu u klienta, z wykorzystaniem podejścia procesowego, przebiega sprawniej i jest obarczone mniejszym ryzykiem niż u klientów, którzy preferują podejście funkcjonalne. Należy też wspomnieć o barierach w wykorzystaniu
podejścia procesowego w analizie wydzielanego obszaru. Najczęściej są nimi niska
świadomość klienta odnośnie do wydzielanego procesu oraz jego niechęć do dzielenia się z outsourcerem pełną wiedzą na temat procesów zachodzących wewnątrz
organizacji. Doświadczenia Impel HR Service w tym zakresie potwierdza raport
Polski rynek outsourcingu back-office przedstawiony przez firmę ArchiDoc. Wynika
z niego, że wiele firm (obecnych i potencjalnych klientów outsourcerów) ma wciąż
bardzo małą wiedzę o outsourcingu [Kopeć, Hawryszuk 2009]. Brak możliwości
przeanalizowania wszystkich podprocesów związanych z przekazywaną działalnością może skutkować niepełnym rozeznaniem potrzeb klienta, co w konsekwencji
3

Księga ISO 9001:2000 stworzona dla Impel HR Service; proces Kadry i Płace.
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może doprowadzić do poważnych nieporozumień między stronami kontraktu i
utrudnień w realizacji usługi.
Warto również podkreślić, że od lipca br. analizowane przedsiębiorstwo korzysta
ze zintegrowanego systemu informatycznego SAP – moduł HR do obsługi kadrowo-płacowej większości spółek Grupy Kapitałowej Impel. Obecnie firma przygotowuje
się do wdrożenia tego systemu również w obsłudze klientów zewnętrznych. Wdrożenie systemów SAP, a następnie zarządzanie nimi opierają się na podejściu procesowym – analizie procesów biznesowych – i identyfikowaniu na tej podstawie wymagań wobec systemu [Hajduk 2009]. Można się spodziewać, że wraz z pojawieniem
się możliwości obsługi klientów za pomocą systemu SAP, podejście procesowe do
analizy obszaru outsourcingu nie będzie już tylko dobrą praktyką (jak dziś), ale stanie się koniecznością.

5. Podsumowanie
Outsourcing jest koncepcją, która może stać się środkiem do osiągnięcia większej elastyczności i zdolności przystosowania firm do zmieniających się warunków
na rynku. Obecnie umiejętność szybkiego reagowania na zmiany jest dla przedsiębiorstw szansą na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Outsourcing nie jest jednak
prostym narzędziem i w praktyce gospodarczej znanych jest wiele przykładów nieudanych aplikacji tego rozwiązania w przedsiębiorstwach. Skuteczność tej koncepcji
w dużej mierze zależy od etapu wdrożeniowego. Aby zwiększyć szanse na powodzenie wdrożenia outsourcingu, należy odpowiednio dobrać narzędzie do wyznaczania
i oceny obszaru, który powinniśmy przekazać outsourcerowi. Przedsiębiorstwo jest
organizmem, w którym równolegle wykonywane są różne procesy wzajemnie się
przenikające i uzupełniające, dlatego przy przekazywaniu funkcji zewnętrznemu dostawcy bardzo istotne jest, aby zadania realizowane wewnątrz przedsiębiorstwa oraz
na zewnątrz (przez outsourcera) nadal stanowiły spójny system i umożliwiały organizacji prawidłowe funkcjonowanie. W określaniu zadań, które chcemy przekazać
outsourcerowi, a także w kalkulacji opłacalności outsourcingu oraz jego koordynacji
bardzo praktyczne i odpowiednie wydaje się podejście procesowe. Ujmując wydzielany na zewnątrz obszar jako proces, a nie fragment struktury organizacyjnej, unikamy
wielu komplikacji związanych z funkcjonalnym podziałem komórek przedsiębiorstwa. Powyższe stanowisko potwierdzone jest przez doświadczenia przedstawionego w tym artykule przedsiębiorstwa. Obserwując dynamicznie rozwijający się rynek
systemów informatycznych wspierających zarządzanie procesami biznesowymi,
można sądzić, że wraz ze wzrostem znaczenia i wykorzystania tych systemów (szeroko stosowanych przez outsourcerów), wzrośnie również znaczenie podejścia procesowego we wdrożeniach outsourcingu.
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A PROCESS APPROACH IN THE IMPLEMENTATION
OF OUTSOURCING
Summary
The outsourcing is a very popular concept applied in order to reorganize a company and to make it
more flexible and adaptable. However, the outsourcing is a complicated instrument. Its success depends
on many factors. Most often the failures of outsourcing’s implementation occur due to mistakes made
during the introductory stage. The aim of this article is to introduce the reader to the issue of using the
process approach in a correct outsourcing’s implementation. The work is of theoretical-empirical character. In the article, the idiographic approach is used. The searching techniques used by the author are
the analysis of the sources, the interview, and the observation.
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1. Wstęp
Znaczny postęp w zakresie poprawy jakości i zwiększenia ilości nowych, coraz
doskonalszych produktów i usług zapoczątkował rewolucję w zarządzaniu. W związku z tym zaczęto poszukiwać nowych koncepcji i metod zarządzania umożliwiających konkretyzację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. W rezultacie intensyfikacji tych procesów oraz zachodzących zmian przedsiębiorstwa zaczęły
przeznaczać więcej czasu na innowacje niż na doskonalenie się w realizacji dotychczasowych procedur i działań.
Celem artykułu jest wykazanie istotności podejmowania kreatywnych działań
przez przedsiębiorstwa, tworzenie z nich procesów nastawionych na wdrożenie innowacji rynkowych i technologicznych oraz stosowanie zarządzania innowacjami.

2. Zarządzanie procesami
Proces to zbiór czynności przebiegających równolegle, warunkowo lub sekwencyjnie, prowadzących do zmian zasobów przedsiębiorstwa na wejściu w efekty końcowe w postaci produktu lub usług [Perechuda 2000, s. 88]. Zarządzanie procesami to jedna z koncepcji zarządzania, należąca do dynamicznych metod zarządzania
przedsiębiorstwem. Następuje tu reorientacja postrzegania i funkcjonowania organizacji, a przede wszystkim chodzi tu o zwrócenie uwagi na wymagania i potrzeby
klienta, który zaczyna odgrywać pierwszoplanową rolę. Zarządzanie procesami polega na dokonywaniu systematycznej oceny ich efektów, podtrzymywaniu ich funkcjonowania i wprowadzaniu korekt, jeśli osiągane rezultaty odbiegają od normy.
Następną sprawą jest ciągłe doskonalenie procesów i przeformułowanie ich koncepcji. Wszystko to ma na celu stworzenie organizacji opartej na procesach i rzeczywiście przesiąkniętej kulturą procesów [Brilman 2002, s. 293].
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Metoda ta polega na:
–– opisie przebiegu procesów w przedsiębiorstwie w układzie dynamicznym, tzn.
uwzględniającym czynnik czasu,
–– zrezygnowaniu w opisie organizacji z narzędzia „stanowiska pracy” na rzecz
„ról organizacyjnych”,
–– strukturalizacji działań przez zdefiniowanie: czynności, decyzji, dokumentacji
oraz ich przepływów, działań i zachowań,
–– spłaszczeniu struktury organizacyjnej (redukcji poziomów zarządzania),
–– interaktywnej wymianie z otoczeniem dzięki uelastycznieniu struktury,
–– opisie przebiegu procesów w przedsiębiorstwie w układzie przestrzennym, tj.
przypisaniu poszczególnym jednostkom organizacyjnym przedsiębiorstwa odpowiedzialności za każdy element procesu,
–– wskazanie na dominującą rolę klienta [Perechuda 1998, s. 40].

3. Przyczyny stosowania zarządzania procesami
Zarządzanie procesami stosowane jest świadomie w coraz większej liczbie
przedsiębiorstw, dlatego bardzo istotne jest poznanie przyczyn podejmowania tego
typu działań koniecznych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pomimo tego, że
można je praktycznie identyfikować w sposób ciągły, poniżej zostanie przedstawionych kilka najważniejszych i najczęściej występujących. Przede wszystkim jest to
rosnąca turbulencja otoczenia i wnętrza firmy. Ze względu na szybkie i częste
rotacje pracowników, przedsiębiorstwo uzyska najwyższą skuteczność, skupiając się
na wypracowaniu właściwego, w miarę uniwersalnego schematu przebiegu procesów. Wprowadzenie nowego pracownika nie powinno sprawiać żadnych problemów
związanych z wykonywaniem powierzonej mu pracy ani jemu samemu, ani stałym
pracownikom znajdującym się w jego otoczeniu.
Kolejną przyczyną jest wzrost złożoności procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Ze względu na to, że procesy stają się coraz bardziej złożone, powinno się je
strukturalizować, dzięki temu zwiększa się efektywność produkcyjna przedsiębiorstwa.
Bardzo ważnym czynnikiem jest indywidualizacja potrzeb i oczekiwań klienta. Nowe potrzeby klienta to produkowanie nowych produktów czy świadczenie
innych usług. Dzięki zarządzaniu procesami można łatwo i szybko dostosować załogę oraz linię produkcyjną do nowych technik produkcji, co pozwoli spełnić wymagania klientów.
Ostatnim czynnikiem jest coraz częściej obserwowany krótszy cykl życia produktów. Wiąże się to z coraz szybciej pojawiającymi się zmianami w zakresie produkcji czy też świadczenia usług, w związku z tym pojawia się potrzeba wprowadzania innowacji [Perechuda 1998, s. 40].
Przedsiębiorstwo składa się z reguły z sześciu głównych rodzajów procesów
operacyjnych, odmiennych w zależności od tego, czy zajmuje się ono produkcją
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Rys. 1. Przedsiębiorstwo zorganizowane procesowo
Źródło: [Brilman 2002, s. 288].

przemysłową, czy świadczeniem usług, oraz sześciu rodzajów procesów wspomagania i zarządzania. Przykładowy schemat przedsiębiorstwa zorganizowanego procesowo przedstawia rys. 1.

4. Zarządzanie innowacjami
Właściwy rozwój i dobra pozycja na rynku każdego przedsiębiorstwa uwarunkowane są poprawnością zarządzania nim, rozumianego jako „celowe podejmowanie przez odpowiedzialne osoby (organy i kadrę kierowniczą) decyzji prowadzących
– dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów – do osiągania założonych celów lub
też celowe dysponowanie zasobami, a ściślej: ustalanie celów i powodowanie, aby
były one osiągnięte. Przy czym zasoby te to: środki rzeczowe, pracownicy, informacja i środki finansowe” [Lichtarski, Nowosielski 2003, s. 208].
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Zarządzanie to także: „konstruowanie rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów: pomysłów, ludzi i relacji między nimi, instytucji formalnoprawnych, środków materialnych (maszyn, urządzeń, budynków, materiałów, wyrobów
gotowych itp.) i pieniężnych, a także praw do dysponowania nimi” [Koźmiński,
Piotrowski 2000, s. 82], w celu kontynuacji istnienia i rozwoju oraz osiągnięcia już
sformułowanych celów.
Kierownictwo ponosi ogromną odpowiedzialność za poziom informacji, zaangażowanie i umiejętności swoich pracowników, od tych czynników zależą również
dobra atmosfera pracy oraz wysoka jej wydajność.
Przywódcza i organizacyjna rola kierownictwa wymaga od niego ciągłej elastyczności i dopasowywania się do coraz bardziej zmiennego otoczenia, dlatego też
istnieje konieczność:
–– samoświadomości, polegającej na stałym uświadamianiu sobie własnych umiejętności,
–– obszernego i rzetelnego wykształcenia,
–– ciągłego aktualizowania wiedzy,
–– osobistego doskonalenia samego siebie, m.in. z zakresu komunikowania się z
innymi ludźmi, innowatyki czy budowania autorytetu [Koźmiński, Piotrowski
1999, s. 150].
Nie bez powodu wymieniono powyżej cechy dobrego menedżera, gdyż powinien nim być człowiek operatywny, aktualizujący swoją wiedzę i umiejętności po to,
aby sprawnie dbać o rozwój i atrakcyjność zarządzanej przez siebie firmy. Musi zatem być przygotowany na wprowadzanie wszelkich niezbędnych nowości, w dobie
wspomnianych przeobrażeń firmy nie mogą się nastawiać wyłącznie na sterowanie
produkcją czy też na „agresywny” marketing, lecz muszą się do tych zmian dopasowywać i wyprzedzać je, tworząc nowatorskie rozwiązania, które zapewnią im konkurencyjność i sukces na rynku.
Zatem innowacje to najważniejsze siły napędowe rozwoju gospodarki. Są one
bowiem specyficznymi narzędziami przedsiębiorczości, a przedsiębiorczość wyrażająca się w ciągłym poszukiwaniu nowych koncepcji czynników wytwórczych jest
motorem postępu gospodarczego [Penc 1995, s. 63].
Innowacja jest działaniem zorganizowanym, racjonalnym i odpowiedzialnym
oraz ciągłym, wymagającym właściwego i konsekwentnego zarządzania sobą. Wobec tego w działalności przedsiębiorstwa znajduje się jeszcze jedno ujęcie – organizacyjne, rozumiane jako innowacja w sferze zarządzania, mające na celu usprawnienie sposobów organizowania i zarządzania działalnością badawczą, usługową i
produkcyjną, w taki sposób, aby przypadkowość zastąpić systematycznym poszukiwaniem, ciągłą realizacją szans innowacji oraz przemodelować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, by skutecznie stymulowała rozwój innowacji. Dlatego też
do najważniejszych zadań w efektywnym zarządzaniu innowacjami w przedsiębiorstwie powinno się zaliczyć dążenie do osiągnięcia odpowiednich proporcji
w portfelu innowacji i dopasowanie ich do stopnia konkurencyjności organizacji,
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także pod kątem możliwości technologicznych oraz rynkowych [Pomykalski 2001,
s. 17, 24, 77].
Zarządzanie innowacjami opiera się przede wszystkim na podejmowaniu działań, za pomocą których można osiągnąć zamierzony cel, czyli przejście od fazy pomysłu do fazy wdrożenia i realizacji innowacji, a to nic innego jak realizacja procesów. Wdrożenie innowacji i zarządzanie nimi wymagają podejmowania działań,
które, aby przyniosły oczekiwany efekt, muszą być ułożone kolejno, równolegle,
warunkowo i sekwencyjnie.
Podsumowując, należy podkreślić, że innowacyjność stanowi fundamentalne
wyzwanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jest bowiem warunkiem koniecznym
do utrzymania wysokiej pozycji firmy na rynku, nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym.

5. Podejście procesowe w zarządzaniu innowacjami
W trakcie realizacji zarządzania innowacjami powstają procesy, dzięki którym
możliwa jest ich realizacja. Tabela 1 przedstawia podstawowe działania, które powinny być podejmowane w poszczególnych fazach procesu innowacyjnego.
Z tabeli wynika, że każda nowa idea, zanim zostanie zmaterializowana w postaci produktu bądź usługi, musi przejść określony cykl działań nazywany procesem
innowacyjnym, czyli istnienie podejścia procesowego jest warunkiem wymagalnym
umożliwiającym podejmowanie działań w ramach zarządzania innowacjami.
Koncepcje modelu procesu innowacyjnego ewoluowały wraz z rozwojem dziedzin, w których same innowacje były stosowane. Do końca lat osiemdziesiątych
powszechnie dominowała koncepcja sekwencyjnego modelu innowacji. Zgodnie
z tą koncepcją rozwój innowacji polega na liniowym przesuwaniu procesu innowacyjnego z działu do działu przy ciągłej zmianie osoby kierującej danym etapem.
Najczęściej więc taki model przedstawiany jest skrótowo w następujący sposób: wydział badań i rozwoju dostarcza interesujących pomysłów, wydział inżynieryjno-technologiczny przejmuje je i opracowuje możliwe prototypy, wydział produkcji
przeprowadza badania możliwych sposobów wytwarzania produktu w skali masowej, następnie dział marketingu przygotowuje i wdraża plan wprowadzenia nowego
produktu na rynek.
Coraz szybsze zmiany technologiczne, procesy globalizacji gospodarki, nasilająca
się konkurencja i przede wszystkim skracający się czas życia produktów wymusiły
jednakże zmiany w organizacji procesów innowacyjnych prowadzące do zwiększenia integracji działalności rozwojowej i redukcji czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu na rynek.
Efektem zmian w podejściu do realizacji procesów innowacyjnych jest symultaniczny model rozwoju produktu. Jego istotą jest nakładanie się czasów wykonywania czynności przez specjalistów z zakresu projektowania i wytwarzania produktów
oraz specjalistów zajmujących się finansami i marketingiem. Wszystkie konieczne
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Tabela 1. Działania istotne dla zarządzania innowacjami
Faza procesu
innowacji
Koncepcja

Działanie
rynkowe
czy rynek
istnieje?

Analiza
koncepcji

określenie rynku

Model
działania

określenie
głównych
ulepszeń,
skontaktowanie
się z kluczowymi
klientami
określenie
patent,
ograniczeń
rozpoczęcie
biznesplanu

Prototyp:
– testy
– doskonalenia
Prototyp
produkcyjny:
–– testy
–– doskonalenia
–– projekt
–– montażu
Krótka seria:
– doskonalenia

marketing mix:
–– cena
–– promocja
–– dystrybucja
–– konkurencja
–– działania
wspierające
kluczowi klienci,
reklama

Pełna produkcja monitorowanie

Działanie
biznesowe
decyzja
o podjęciu prac
nad
projektem
kapitał na
rozpoczęte
prace

Wymagane
działania
analiza rynku,
działania
techniczne

Zaangażowanie
ludzi
zespół badawczy,
menedżer, informatyk

techniczne,
marketingowe,
inżynieryjne,
finansowe
inżynieryjne,
negocjacje
z kluczowymi
klientami

zespół projektowy,
najwyższy szczebel
zarządzania

inżynieryjne,
prawne,
finansowe,
marketingowe
inżynieryjne,
badawcze,
analiza rynku,
finanse,
dystrybucja,
prawne

zespół projektowy,
najwyższy szczebel
zarządzania, pracownicy
produkcji
pracownicy, szef
produkcji, pion
sprzedaży i dystrybucji,
pracownicy marketingu,
agencja reklamowa

ukończenie
biznesplanu,
znalezienie
i pozyskanie
funduszy
na realizację
przedsięwzięcia
monitorowanie, inżynieryjne,
kontrola
badawcze,
analiza rynku,
finanse,
dystrybucja,
prawne,
specjalistyczne
inżynieryjne
monitorowanie cała firma

technicy, pracownicy
produkcji, zespół
badawczy i projektowy

cała firma

cała firma

Źródło: opracowanie na podstawie [Pomykalski 2001, s. 79].

procesy integrowane są przez interdyscyplinarny zespół wykorzystujący wiedzę na
temat przedsiębiorstwa, na którą składają się: strategia, ludzie, procesy, narzędzia i
technologie. Jednoczesne wykorzystanie w zespole specjalistów z wielu dyscyplin
powoduje, iż różne punkty widzenia prowadzą do ujawnienia tych obszarów i możliwości, które dotychczas nie były dostrzegane, a mogą mieć decydujący wpływ na
powodzenie projektu. Za odejściem od modelu liniowego, którego charakter lepiej
współgra z typowym procesem zrutynizowanej produkcji, przemawia również cecha
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interakcyjności procesu innowacji wyrażająca się współzależnością poszczególnych
faz procesu i występowaniem wielu sprzężeń zwrotnych pomiędzy nimi [Butryn
2004, s. 7]1.

6. Podsumowanie
Z powyższych rozważań wynika również, że w zarządzaniu innowacjami konieczne jest stosowanie podejścia procesowego. Każdy proces zarządzania powinien
być sekwencyjny, stale monitorowany oraz ciągły. Dlatego też konieczne jest uświadomienie sobie zarówno przez zarządzających, jak i przez pracowników wykonawczych (zespoły projektowe, zadaniowe, wykonawcze itd.), że zarządzanie innowacjami powinno być nierozerwalnie związane z zarządzaniem procesowym.
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A PROCESS APPROACH IN MANAGING INNOVATIONS
Summary
The aim of the paper is to demonstrate the importance of undertaking creative activities by companies – activities that lead to introducing market and technological innovations as well as innovation
management.
1

A także w: [Brzeziński 2001; Sojkin 2003; Rutkowski 2003; Rutkowski 2002; Janasz 2001].

prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu
Nr 52
2009
Podejście procesowe w organizacjach

Waldemar Szewc
Kancelaria Doradztwa Podatkowego A.F.O.

IDEA PODEJŚCIA PROCESOWEGO
W ZARZĄDZANIU KANCELARIĄ
DORADZTWA PODATKOWEGO

1. Wstęp
Zarządzanie procesami staje się coraz bardziej popularną metodą porządkowania organizacji, a także usprawniania biznesu. W praktyce, jak to wynika z obserwacji autora, metoda ta, oparta na harmonizowaniu przestrzeni zdarzeń w czasie, ma
różnorodne zastosowania: od sposobu postrzegania aktywności gospodarczej w
mniejszych firmach aż do skomplikowanych systemów zarządzania jakością lub
wiedzą realizowanych w oparciu o zidentyfikowane („zmapowane”) przepływy materii, energii lub informacji. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się zarówno coraz
częstsze uzyskiwanie certyfikatów ISO 9001:2000, jak i pewnego rodzaju moda na
sposób prezentowania oraz opisu własnej działalności. Ten uniwersalny charakter
zastosowań idei zarządzania procesowego jest godny polecenia w przypadku konstrukcji standardów i modeli dających się zastosować przez powielanie u wielu
przedsiębiorców. Dzieje się tak w przypadku korporacji zawodowej doradców podatkowych, której członkowie prowadzą działalność na podstawie specyficznych
przepisów prawa (ustawa o doradztwie podatkowym), wykonując ściśle określone
usługi w sposób właściwy dla zawodu zaufania publicznego. Zagadnienia podnoszenia jakości tych świadczeń wykonywanych przez kancelarie i biura rachunkowe zasługują na szczególną uwagę, ze względu na masowy już charakter outsourcingu
rachunkowości i ewidencji fiskalnych. Szacuje się, że z usług tych korzysta obecnie
około 400-500 tys. przedsiębiorców.
Zważywszy na ten fakt, celem artykułu jest podzielenie się doświadczeniami
zdobytymi przez autora w obszarze procesowego podejścia do zarządzania kancelarią doradztwa podatkowego. Doświadczenia te wynikają zarówno z konstruowania i
wdrażania przedmiotowych modeli oraz standardów, jak i z ich doskonalenia. Ocenę
skuteczności tych działań zapewnia system wskaźników wprowadzony przy okazji
uzyskania certyfikatu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000. W tym
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miejscu należy podkreślić szczególną rolę pracowników nauki, którzy poprzez
uczestnictwo we wdrożeniach systemów opartych na tej normie przyczynili się do
stworzenia jednej z nielicznych w naszym kraju platform wymiany wiedzy i informacji pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami. Należy nadmienić, że właśnie ISO
9001:2000 oparte jest na „idei procesowej”. Przesłanki zajęcia się tym tematem są
zatem oczywiste. Po pierwsze, zaprezentowane poglądy mogą stanowić inspirację
dla praktyków doradców podatkowych i właścicieli biur rachunkowych do poszukiwania własnej ścieżki rozwojowej zarządzania. Po drugie, stanowi przykład procesowego podejścia do branżowego modelu usługowego, mającego również swoje źródła i posadowienie teoretyczne. W intencji autora niniejszy artykuł to również próba
zainteresowania przedstawicieli nauki problematyką zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, obecnie stanowiących „sól ziemi” polskiej gospodarki.
Pierwsza część opracowania przedstawia specyfikę usług doradztwa podatkowego w kontekście pryncypialnych zasad metodologii procesowej. Druga część zawiera odniesienia tej metodologii w tworzonej przez S. Kuderta ekonomice doradztwa
podatkowego. Część trzecia to opis wynikających z poprzednich punktów założeń
użytecznych w konstrukcji procesowego modelu zarządzania kancelarią doradztwa
podatkowego.

2. Zarządzanie procesami a specyfika doradztwa podatkowego
Przedmiotem interesującej nas metody zarządzania jest proces rozumiany jako
„zbiór czynności przebiegających równolegle, warunkowo lub sekwencyjnie, prowadzących do zmiany zasobów przedsiębiorstwa na wejściu w efekty końcowe w postaci produktu lub usługi” [Cieśliński 2002b, s. 88]. Idea tego podejścia to takie
ułożenie tych czynności w czasie i przestrzeni, aby uzyskać jak najwyższe wartości
dla klienta. W kontekście usług miarą efektywności jest również zadowolenie klienta. W praktyce metoda ta [Perechuda 1998, s. 40] oznacza odrzucenie statycznej i
przyjęcie dynamicznej optyki analizy efektywności działania, przydział ról organizacyjnych zamiast „zakresów czynności”, przyjęcie horyzontalnego układu struktury przedsiębiorstwa i interaktywną komunikację z otoczeniem. Celami wdrożenia
modelu o wyżej wymienionych cechach są:
–– redukcja czasu przebiegu procesów,
–– redukcja kosztów procesów,
–– wzrost jakości procesów i produktów finalnych.
Osiągnięcie tych celów zapewniają m.in. automatyzacja czynności prostych i
powtarzalnych oraz usprawnienie czynności, które generują najważniejszą wartość
dla usługobiorcy.
Opisane pryncypia podejścia procesowego mogą być znakomicie zaadaptowane
do zarządzania kancelarią doradztwa podatkowego. Wpływ na to mają nie tylko silnie ustrukturalizowany charakter usług świadczonych przez te kancelarie, ale także
aspekty misji zawodowej i etosu doradcy jako „finansowego majordomusa małych i
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średnich przedsiębiorców”. Charakter tej profesji jako zawodu zaufania publicznego
określają następujące obowiązki ustanowione w ustawie o doradztwie podatkowym
[Szewc 2008, s. 168-170]:
–– misja zawodowa – doradca podatkowy powinien chronić interes klienta oraz
kierować się w swoim działaniu jego dobrem (znajdujemy w tym stwierdzeniu
zaskakującą zgodność celu podejścia procesowego i wskazanej misji),
–– bezterminowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej,
–– obowiązek stałego doskonalenia zawodowego,
–– obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej,
–– obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
–– zasady dostępu do zawodu i organizacji samorządu.
Wszystkie wymienione powinności, którym podlegają doradcy podatkowi, służą
zabezpieczeniu ich klientów przed ryzykiem związanym ze znaczną przewagą wiedzy, którą legitymuje się usługodawca. W kontekście podejścia procesowego możemy uznać, że właściwe wypełnienie tych obowiązków wpływa na jakość świadczonych usług, a zatem często stanowi odpowiedź na pytanie: „po co usprawniać
procesy”?
Idea podejścia procesowego polega również na identyfikacji celów działania w
obszarze realizowanej misji. Takie podejście wyzwala dodatkową energię potrzebną
do kreowania i realizacji usprawnień skierowanych na oszczędność czasu i kosztów,
a przede wszystkim na podnoszenie jakości.
W doradztwie podatkowym prawne sformalizowanie obszaru misji zapewnia zawodową jakość i w naturalny sposób sprzyja przyjęciu optyki procesowej.
Innym czynnikiem sprzyjającym wdrożeniu zarządzania procesowego w kancelarii jest charakter realizowanych usług. Do przedstawionych świadczenia realizowanych w ramach tych kancelarii należą:
1) prowadzenie ewidencji podatkowych,
2) prowadzenie rachunkowości,
3) sporządzanie deklaracji podatkowych,
4) prowadzenie spraw kadrowych i w obszarze ubezpieczeń społecznych,
5) prowadzenie postępowań podatkowych,
6) reprezentowanie klientów przed sądem administracyjnym,
7) porady podatkowe i sporządzanie opinii,
8) doradztwo w zakresie zarządzania finansami, ekonomii i informatyki.
Specyfika usług polegających na prowadzeniu rachunkowości i ewidencji podatkowych polega na wykonywaniu wielu ściśle określonych i powtarzalnych czynności, co sprzyja ich ułożeniu w procesy. Dotyczy to również prowadzonych w ściśle
określonej procedurze postępowań i spraw sądowych. Aby zapewnić odpowiednią
jakość wykonywanych usług, należy wszystkie składające się na nie czynności ułożyć według logicznego wzorca merytorycznego, a także nadać im terminy wykonania, co wynika z przepisów prawa podatkowego i bilansowego (np. termin złożenia
deklaracji, termin zamknięcia ksiąg). Takie podejście, wynikające również z prag-
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matyki zawodowej (tworzenie wzorców i matryc, potrzebne jest np. w przypadku
zmiany personalnej), pozwala w naturalny sposób zidentyfikować i opisać procesy
usługowe realizowane w kancelarii doradztwa podatkowego.
Trzecim czynnikiem przemawiającym za wykorzystaniem podejścia procesowego
w zarządzaniu kancelarią są zmiany w sferze gospodarczej w Polsce i na świecie polegające m.in. na intensyfikacji procesów globalizacyjnych i wzroście roli outsourcingu.
Do zmian tych przyczyniają się następujące zjawiska [Perechuda 1998, s. 40]:
–– rosnące turbulencje otoczenia i wnętrza firmy,
–– wzrost złożoności procesów wewnętrznych i zewnętrznych,
–– deregulacje systemu konkurencji rynkowej,
–– indywidualizacja potrzeb i oczekiwań klienta,
–– krótszy cykl życia produktów,
–– wzrost znaczenia zasobów niematerialnych,
–– automatyzacja komunikacji (Internet),
–– wymagania nowego marketingu.
Doradcy podatkowi jako przedsiębiorcy i uczestnicy rynku, aby na nim przetrwać, powinni dostosować się do nowych warunków. W ich przypadku istotne dla
nich zmiany dokonały się w trzech obszarach.
I. Rozwój outsourcingu wpływa na powierzanie kancelarii coraz większego
zakresu świadczeń. W konsekwencji prosta usługa księgowa przekształciła się w
usługę kompleksową. Klient wymaga nie tylko zaksięgowania dokumentów i przygotowania deklaracji, ale także sporządzenia wszelkich rozliczeń parapodatkowych,
optymalizacji podatkowej, załatwienia wszelkich spraw formalnych i przejęcia ryzyka popełnienia błędu.
II. Procesy globalizacyjne doprowadziły do znacznego przyrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym zwiększenia liczby spółek z udziałem kapitału
zagranicznego, poszukujących kompetentnego outsourcingu rachunkowo-podatkowego na rynku krajowym. W tym przypadku, aby pozyskać klienta, który funkcjonuje w nie znanym sobie otoczeniu prawnym i rynkowym, firma doradcza musi realizować usługi kompleksowe.
III. Zwiększenie się stopnia skomplikowania prawa podatkowego i bilansowego, w szczególności po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, tworzy zapotrzebowanie na usługi złożone, o daleko większym niż dotychczas stopniu trudności.
Dotyczy to zarówno międzynarodowego prawa podatkowego, transformacji sprawozdań finansowych do warunków standardów zagranicznych, jak i problematyki
fuzji, podziałów oraz zmian formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorców. Należy
nadmienić, że zmiana ta odbyła się w ciągu jednego dnia (1.05.2004 r.).
Transformacja prostych świadczeń w usługi kompleksowe i złożone wpłynęła
również na poszukiwanie w kancelariach metod usprawniania zarządzania i organizacji pracy. Charakter nowych produktów skłania do inwentaryzacji i porządkowania realizowanych w ich ramach czynności. I w tym wypadku bardzo przydatna
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może być implementacja odpowiednich procesów. Doświadczenia autora pozwalają
postawić hipotezę, że w wielu kancelariach zwrócono już na to uwagę.
Istnieją zatem trzy ważne przyczyny przemawiające za tym, że podejście procesowe w doradztwie podatkowym może być naturalną i skuteczną metodologią zarządzania:
1) misja zawodowa i obowiązki korporacyjne, które poprzez optykę kreowania
wartości dla klienta sprzyjają jakości usług;
2) rytm usługowy oparty na prawnych i systematycznych wzorcach działania, w
tym na ścisłych terminach, logice merytorycznej i porządku wykonywanych czynności, o różnym charakterze i stopniu trudności;
3) realizacja usług o coraz większym stopniu skomplikowania, a zatem wymagająca nadzoru i zarządzania ich przebiegiem.
Tabela 1. Relacje między zarządzaniem procesami a specyfiką doradztwa podatkowego
Cele doradztwa podatkowego
Specyfika zawodu doradcy podatkowego
–– obowiązki zawodowe
Rytm usługowy
Zarządzanie usługami kompleksowymi
i złożonymi

Atrybuty zarządzania procesami
–– nastawienie na wartości dla klienta
–– nastawienie na wzrost jakości usług
–– automatyzacja działalności – redukcja kosztów i czasu
przebiegu procesów
–– horyzontalny układ struktury kancelarii
–– przydział ról
–– interaktywna komunikacja z otoczeniem

Źródło: opracowanie własne.

Hipotetyczne relacje między specyfiką doradztwa podatkowego a zarządzaniem
procesami pomaga zrozumieć tab. 1.

3. Doradztwo podatkowe jako proces
Komplikowanie się warunków prawnych i rynkowych funkcjonowania przedsiębiorców spowodowało istotny przyrost zapotrzebowania na usługi niematerialne
(doradcze). Szczególnego znaczenia nabiera outsourcing czynności, funkcji i procesów wspierających. W niektórych krajach odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest
rozwój usług doradztwa podatkowego i rachunkowości. Tak dzieje się np. w Niemczech, gdzie prawie 70 tys. doradców podatkowych obsługuje ponad 2 mln przedsiębiorstw. Nic też dziwnego, że w kraju tym naukowcy zajmują się badaniem tego
segmentu rynku. Szczególnego znaczenia nabiera tworzona teoria doradztwa podatkowego. Jeden z jej twórców S. Kudert wskazuje na znaczenie ujęcia procesowego
zarówno w warstwie definicyjnej, jak i w opisie zjawisk modeli oraz relacji. Dotyczy
to m.in. następujących zagadnień.
1. Samo doradztwo postrzegane jest jako proces rozwiązywania problemu, przebiegający między usługodawcą a klientem [Kudert 2002, s. 26].
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2. Usługa doradztwa podatkowego ma trzy wymiary: potencjał, procesowość i
wynik [Kudert 2002, s. 33].
3. Zawsze w realizacji usługi doradztwa podatkowego aktywnie uczestniczy
klient, który poprzez jakość dostarczanych informacji współdecyduje o możliwościach wykonania świadczenia (potencjale usługowym), jakości procesu i samym
wyniku. W tym aspekcie na podkreślenie zasługuje ogólna zasada sformułowana
przez Kuderta: „To wzajemne oddziaływanie może zostać ujęte jako dwustronny
proces bezpośredniej komunikacji i dlatego odpowiada regułom ogólnej teorii komunikacji” [Kudert 2002, s. 33].
4. Wyróżnione zostały dwa podstawowe typy procesów doradczych:
–– doradztwo jako prawie autonomiczny proces rozwiązywania problemu w sytuacji, w której „klient prawie w ogóle nie jest włączony do procesu świadczenia
usługi, bądź też jego poszczególnych faz, a rozwiązywanie wszelkich zadań zostaje przerzucone na doradcę” [Kudert 2002, s. 53],
–– doradztwo jako w pełni interaktywny proces rozwiązywania problemu, gdzie „zarówno doradca, jak i klient wnoszą swoją wiedzę do procesu doradczego i są w
równym stopniu autorami rozwiązywania problemu” [Kudert 2002, s. 54]. W tym
przypadku znaczenie komunikacji w tym procesie zostało także wyróżnione: „Dla
typu II olbrzymie znaczenie ma rozmowa między doradcą a klientem. Oznacza
to, że umiejętności socjalne doradcy powinny być tutaj znacznie silniej rozwinięte niż w doradztwie typu I” [Kudert 2002, s. 54].
5. Doradztwo w wymiarze praktycznym stanowi interaktywny proces komunikacji, oparty na czterech regułach:
–– porozumienia jako warunku, a reakcji jako kontroli przebiegu komunikacji,
–– celów, które komunikujący się chcą osiągnąć,
–– odpowiedniego uwzględnienia sfery treści i sfery relacji,
–– wymagań stawianych nośnikom komunikacji [Kudert 2002, s. 76].
Zaprezentowane podejście do interesujących nas usług może służyć do sformułowania fundamentalnych zasad konstrukcji modelu zarządzania procesami w kancelarii. Zdaniem autora najważniejsze znaczenie w tym aspekcie mają trzy następujące zasady.
I. Traktowanie doradztwa podatkowego jako interaktywnego procesu komunikacji. Zasad ta nie tylko rozciąga się na sferę rozwiązywania problemów (konsultacje
lub pisemne opinie), lecz dotyczy w równym stopniu usługi prowadzenia rachunkowości lub ksiąg podatkowych. Doradztwo jest również często ingerencją w procesy
decyzyjne klienta [Kudert 2002, s. 44].
II. Klient w procesie doradztwa podatkowego to prosumer (producer/consumer),
a więc osoba, która jednocześnie współkształtuje jakość usługi i ocenia ją jako konsument [Kudert 2002, s. 80].
III. Klienci będący małymi lub średnimi przedsiębiorcami mogą nie posiadać
dostatecznych kwalifikacji menedżerskich lub potrzebnej wiedzy o zarządzaniu.
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Oznacza to, że będą oni oczekiwać od doradcy podatkowego również doradztwa
ekonomicznego [Kudert 2002, s. 85].
Z rozważań tych należy wysnuć jeszcze jeden istotny dla podejścia procesowego
wniosek: outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości oznacza transformację zazwyczaj pomocniczego (wspierającego) procesu klienta do kancelarii doradztwa podatkowego, gdzie uzyskuje on atrybut procesu podstawowego. Umożliwia to
takie zarządzanie tym procesem, które sprzyja wzrostowi jego efektywności.

4. Podstawy konstrukcji procesowego modelu
doradztwa podatkowego
Kluczowym założeniem procesowego zarządzania organizacjami jest uzyskanie
wartości dla klienta. Chodzi tu przede wszystkim o oparte na pewnym porządku
ułożenie elementów procesu w czasie, a także wprowadzenie pomiaru efektywności
działań (jakości produktów i usług). W przypadku usług doradztwa podatkowego
dobrym wzorcem pozwalającym na implementację idei „wartości dla klienta”, stanowiącym również matrycę konstrukcyjną modelu zarządzania, może być formuła
zaproponowana przez W. Cieślińskiego [Cieśliński 2002a, s. 194] oparta na procesowej triadzie: koszty, czas, jakość. Formuła ZOZ składa się z trzech determinant (kierunków, celów):
1) zabezpieczenia działalności klienta przed ryzykiem podatkowym i związanym z jakością informacji o wynikach jego działalności (koszty),
2) odciążenia klienta od wykonywania pracochłonnych i zbiurokratyzowanych
czynności w zakresie rachunkowości i rozliczeń podatkowych (czas),
3) zapewnienia klientowi odpowiedniej wiedzy oraz wsparcia w podejmowaniu
decyzji biznesowych (jakość).
Przyjęcie tych celów pozwala na uporządkowane i efektywne zarządzanie procesem usługowym w kancelarii poprzez:
–– zaadresowanie celu istnienia kancelarii, niezbędne w kreowaniu świadomości i
kierunków rozwoju personelu,
–– tworzenie narzędzi weryfikujących prawidłowość rozliczeń i księgowań,
–– konstrukcję systemu raportowania i komunikacji z klientem,
–– automatyzację czynności powtarzalnych (zastosowanie aplikacji rozliczeniowych, bazy standardów, pism prawnych, opinii i informacji merytorycznych),
–– standardy skutecznej komunikacji ze skarbowością,
–– tworzenie procedur usługowych,
–– standardy usprawniania procesu.
Proces doradztwa podatkowego przebiega w trzech warstwach, dlatego w jego
konstrukcji można wydzielić trzy ścieżki wykonawcze:
–– ścieżkę formalną związaną z obowiązkami deklaracyjno-informacyjnymi oraz
terminami ich realizacji, stanowiącą zewnętrzny porządek narzucony na rytm
realizacyjny procesów,
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–– ścieżkę produktową – ciąg czynności, dokumentów i decyzji realizowanych w
ramach głównego procesu usługowego kancelarii, podlegającą ciągłemu usprawnianiu i odpowiedniej automatyzacji,
–– ścieżkę komunikacyjną – jako zespół standardów określających styl i sposób
kontaktowania się z klientem, a także instytucjami zewnętrznymi (np. urzędami
skarbowymi).
Szczególnego znaczenia (o czym już była mowa w punkcie 2) w interesującym
nas przypadku nabiera trzeci element. Praktyka wykonywania zawodu doradcy podatkowego to w głównej mierze sprzedawanie wiedzy i informacji. Ewolucja usług
„inteligentnych” wskazuje na rosnącą rolę przekazu, który stał się istotnym elementem marketingu. Klient powinien otrzymać odpowiednio „opakowaną” wiedzę, której potrzebuje w danym momencie i która stanowi dla niego wartość. Atrybutem takiego produktu staje się uprzednio zaprojektowany i zrozumiały sposób przekazu. W
przypadku stałej współpracy z klientem przekaz ten można ułożyć w proces (lub
ścieżkę w procesie), który można wciąż doskonalić. Przykładowym rozwiązaniem
może być model oparty na uzyskiwaniu harmonii między potrzebami usługobiorcy
a oferowanym produktem [Szewc 2008, s. 183-184]. Udział klienta w procesie doradztwa podatkowego jest szczególnie intensywny w czterech sytuacjach: przekazywania dokumentów i informacji, uzgodnień w fazie wykonywania usługi, odbioru
wykonywanej usługi, a także w trakcie konsultacji czy narad. Działania usprawniające i kreujące wartość w tych przypadkach realizowane są w oparciu o uzyskiwane
zgodności:
–– zgodność I – budowanie świadomości klienta dotyczącej roli rzetelnego i terminowego przekazywania dokumentów i informacji (synergia przekazu informacji
i jakości usług),
–– zgodność II – edukowanie klienta w ramach procesu usługowego (synergia oczekiwań w zakresie optymalizacji obciążeń fiskalnych i dążenia do ograniczania
ryzyka podatkowego),
–– zgodność III – między potrzebami klienta i otrzymanym produktem (synergia
oczekiwań i jakości produktu),
–– zgodność IV – klient zadowolony z usług i lepiej wyedukowany efektywniej
współpracuje z doradcą przy podejmowaniu decyzji (synergia zadowolenia i
wzrostu jakości usług).

5. Zakończenie
Podejście procesowe jest doskonałą propozycją metody zarządzania w kancelariach doradztwa podatkowego i w biurach rachunkowych. Specyfika produktowa
tych organizacji pozwala na naturalne wyodrębnienie procesów. Outsourcing tych
usług opiera się na transferze czynności, które stanowią uboczną działalność przedsiębiorców. Dodatkowo w naszym kraju o nadmiernie skomplikowanym systemie
prawa, restryktywnych podatkach i niepotrzebnym zbiurokratyzowaniu sfery admi-
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nistracyjnej przekazywanie specjalistycznej firmie ksiąg i rozliczeń fiskalnych ogranicza również ryzyko działalności i pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu. Procesy usługowe realizowane w kancelariach i biurach rachunkowych mają charakter
podstawowy. Takie podejście ułatwia ich usprawnienie w duchu koncentracji na
uzyskiwaniu korzyści dla klienta. Bez outsourcingu realizacja tej idei jest najczęściej niemożliwa. Projektując procesy i zarządzanie nimi w interesujących nas organizacjach, nie sposób pominąć aspektu komunikacji z klientem. Zdaniem autora wyodrębnienie tego obszaru i nadanie mu szczególnego znaczenia jest tu koniecznym
warunkiem sukcesu.
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THE IDEA OF A PROCESS APROACH IN A TAX CONSULTING OFFICE
MANAGEMENT
Summary
The ����������������������������������������������������������������������������������������������
specificity of working in a tax consulting office creates ������������������������������������
conditions��������������������������
for using process manage�������
ment and it happens in a natural way. Law regulations and legal proceedings strongly determine rhythm
of tax office activities. This kind of work is subordinated to market regulations and marketing rules.
One can say that tax advising is a process of communications and knowledge transfer to clients. Basic
elements of this process are: value for clients, knowledge, qualifications and experience, way of communication. These actions should be made more efficient �������������������������������������������
in accordance with the idea of ������������
process man����
agement. In this range, the author shows a model of tax advising process where communication with
the client has the most important meaning.
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ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PROCESOWEGO
W URZĘDACH ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

1. Wstęp
Zmiany w organizacji pracy urzędów organów administracji samorządowej są
niezbędne, aby sprostać pojawiającej się konkurencji ze strony innych jednostek,
zadowolić klienta (wyborcę), obniżyć koszty funkcjonowania i wreszcie dostosować
się do poziomu jakości i funkcjonowania urzędów w krajach, gdzie tendencje reformatorskie w administracji pojawiały się już dawno temu.
Odpowiedzią na nowe tendencje w administracji jest zarządzanie procesowe,
którego stosowanie jest adekwatne zwłaszcza w instytucjach sektora publicznego
mających styczność z klientem (społecznością), świadczących na jego rzecz usługi,
wydających decyzje administracyjne. Dodatkowo umożliwia ono postulowaną stałość procesów, oderwanie ich od polityki, świadczenie usług o tym samym standardzie, wzrost efektywności oraz satysfakcji klienta. Wydaje się więc, że w przypadku
urzędów administracji samorządowej będzie to podejście jak najbardziej adekwatne.
Przejście do procesowej formuły działania jednoznacznie neguje weberowski model
funkcjonowania administracji samorządowej.

2. Popularność zastosowania podejścia procesowego
w urzędach administracji samorządowej
Przeprowadzone badania miały na celu określenie zakresu oraz stopnia stosowania przez urzędy administracji samorządowej podejścia procesowego. Badana te finansowane były przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (grant nr 1 HO2D 08427)
i przeprowadzone zostały na próbie 129 dolnośląskich urzędów samorządowych.
Strukturę próby prezentuje rys. 1.
Jako metodę badawczą przyjęto wywiad ustrukturalizowany. Przeprowadzany
on był z sekretarzami urzędów lub kierownikami wydziałów organizacyjnych, czyli
osobami odpowiedzialnymi za organizację i funkcjonowanie tych jednostek.
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Rys. 1. Struktura próby badawczej
Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z podejściem reprezentowanym przez większość autorów zajmujących
się zagadnieniem zarządzania procesami identyfikację procesów w organizacji
(przynajmniej ich części) przyjęto za punkt wyjściowy i warunek konieczny stosowania jakichkolwiek elementów podejścia procesowego.
Na pytanie o zastosowanie podejścia procesowego w poszczególnych urzędach
29% (37 spośród 129) urzędów spośród badanych zadeklarowało stosowanie pewnych elementów podejścia procesowego.
Po przeprowadzeniu pełniejszych badań za pomocą kwestionariusza ankietowego okazało się, że kilka spośród urzędów, pomimo deklaracji, nie spełnia podstawowego kryterium dla orientacji procesowej, jakim jest identyfikacja procesów. Zweryfikowany zatem został odsetek urzędów stosujących podejście procesowe i wśród
badanej próby wyniósł on 26% (33 spośród 129).
Należy zaznaczyć, iż w prawie wszystkich przypadkach deklaracja stosowania
elementów podejścia procesowego wynikała z wprowadzenia lub przygotowania do
wprowadzenia w badanych urzędach normy ISO 9001:2000, która w swoich wymogach kładzie nacisk na konieczność identyfikacji realizowanych w organizacji procesów.
Tak wysoki odsetek urzędów stosujących podejście procesowe wynika ze specyfiki regionu, jakim jest Dolny Śląsk. W województwie dolnośląskim jest większy
odsetek urzędów miejskich i miejsko-wiejskich niż w przypadku innych regionów
Polski, co ze względu na większe skomplikowanie organizacyjne urzędów miejskich
ma niewątpliwie znaczenie.
Wynik ten należy uznać za imponujący, zważywszy, iż w 2000 r. tylko kilka
urzędów samorządowych w Polsce posiadało certyfikat ISO.
Spośród urzędów gmin (urzędy gmin wiejskich) stosowanie podejścia procesowego zadeklarowały jedynie 2 urzędy spośród 53 przebadanych, co stanowi tylko
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Tabela 1. Zestawienie wyników badań na temat zastosowania podejścia procesowego
w urzędach administracji samorządowej

53

Urzędy
miasta
i gminy
33

2
4

Urzędy
gminy
Próba badawcza
Liczba urzędów deklarujących elementy
podejścia procesowego
Odsetek urzędów deklarujących elementy
podejścia procesowego

Urzędy
miasta

Starostwa Wszystkie
powiatowe
urzędy

28

15

129

11

14

6

33

33

50

40

26

Źródło: opracowanie własne.

4% dla urzędów gmin o charakterze wiejskim. W urzędach gmin miejsko-wiejskich
(urzędy miasta i gminy) odsetek ten wyniósł 33% (11 urzędów z 33 przebadanych).
Dla urzędów miast – zarówno gmin miejskich, jak i powiatów grodzkich, czyli tzw.
miast na prawach powiatu, stosowanie podejścia procesowego było najczęstsze, a
odsetek deklaracji potwierdzony szczegółowymi badaniami ankietowymi wyniósł
50% (14 urzędów spośród 28 przebadanych). Odsetek starostw powiatowych stosujących elementy podejścia procesowego wyniósł 40% – deklaracja w przypadku
6 urzędów tego typu spośród 15 przebadanych.
W trakcie badań zapytano również o perspektywę stosowania w przyszłości metod i technik związanych z orientacją procesową, pytanie to dotyczyło urzędów, które obecnie działają w typowo funkcjonalnym układzie. Spośród 96 urzędów, które
podejścia procesowego nie stosują, jego zastosowanie w przyszłości zadeklarowało
56 urzędów, czyli 58%. Szczegółowe zestawienie prezentuje tab. 2. Oczywiście do
takich deklaracji należy podchodzić z dużą dozą ostrożności, ponieważ tego typu
deklaracja nie stanowi zobowiązania, zatem należy mieć świadomość, iż uzyskany
wynik może być obarczony dużym błędem. Ciekawe jest natomiast to, że uszeregowanie poszczególnych kategorii urzędów zarówno pod względem stosowania podejścia procesowego, jak i pod względem deklaracji jego zastosowania w przyszłości,
wskazuje na taki sam układ. I tak odpowiednio elementy podejścia procesowego
Tabela 2. Deklaracja stosowania elementów podejścia procesowego w przyszłości
przez urzędy lokalnej administracji samorządowej
Typ urzędu
Urzędy gminy
Urzędy miasta i gminy
Urzędy miast
Starostwa powiatowe
Źródło: opracowanie własne.

Odsetek urzędów deklarujących zastosowanie
podejścia procesowego w przyszłości
49
63
78
67
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najczęściej stosowane są w przypadku urzędów miejskich, następnie starostw powiatowych, urzędów miasta i gminy oraz na końcu urzędów gmin. Identycznie jest
w przypadku deklarowania podejścia procesowego w przyszłości.
Powyższe wyniki badań jednoznacznie wskazują, że zastosowanie elementów
podejścia procesowego najczęstsze jest w urzędach miejskich oraz starostwach powiatowych. Są to z reguły urzędy o złożonej strukturze organizacyjnej, zatrudniające
od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników. Natomiast urzędy gminne charakteryzują się zazwyczaj dosyć prostą strukturą (nierzadko bez podziału na piony funkcjonalne) i zatrudniają od kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników. Tabela 3 zawiera
wielkości zatrudnienia dla poszczególnych grup badanych urzędów.
Wskazany uprzednio rozkład zastosowania podejścia procesowego w urzędach
(stosowanie przez większe urzędy) można odnieść do sytuacji w sektorze biznesowym, gdzie ma ono zastosowanie głównie w dużych organizacjach. W małych organizacjach istniejący podział funkcjonalny nie stanowi aż tak dużego problemu, ponieważ zazwyczaj wszyscy uczestnicy organizacji znają się i wiedzą, czym zajmują się
inni. Jednak im większa organizacja i większy jej stopień złożoności, tym poważniejszym obciążeniem staje się spojrzenie na organizację jedynie z perspektywy
funkcjonalnej [Rummler, Brache 2000, s. 32; Harrington 1991, s. 17]. Z powyższego
wynika, że im większa organizacja, tym większe będą korzyści z wprowadzania
orientacji na procesy, zatem wprowadzanie jej będzie bardziej celowe właśnie w
dużych urzędach.
Tabela 3. Zatrudnienie dla badanych urzędów
Wartość statystyczna

Urzędy
gminy

Min.
Max
Średnia
1 kwartyl
Mediana
3 kwartyl
Modalna

12
46
24,5
19
24
30
18

Urzędy miasta
i gminy

Urzędy
miasta

Starostwa
powiatowe

Wszystkie
urzędy

22
139
51
36
45
60
37

24
1673
153
40
64
121
30

50
111
73
61
65
84
64

12
1673
65
24
36
63
24

Źródło: opracowanie własne.

Drugą przyczyną, niewątpliwie bardziej prozaiczną, jest kwestia budżetu. Gminy wiejskie są ze swojej natury niewielkie i dysponują też mniejszym niż miasta
budżetem. Zmiany organizacyjne wiążą się jednak z kosztami finansowymi, na co
często ubogie gminy wiejskie po prostu nie stać. Jest to jedna z przyczyn często
uniemożliwiających wprowadzanie zmian. Inne z nich omówione są w dalszej części artykułu.
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3. Czynniki wpływające na zastosowanie elementów podejścia
procesowego w administracji samorządowej
3.1. Przyczyny braku zastosowania podejścia procesowego
Jak wcześniej określono, jednym z czynników wpływających na zastosowanie
w urzędach administracji samorządowej podejścia procesowego jest ich wielkość.
W trakcie prowadzonych badań ustalono również wiele innych czynników wpływających na stosowanie lub też brak zastosowania podejścia procesowego w urzędach
administracji samorządowej.
Urzędy, które nie deklarują stosowania podejścia procesowego lub jego elementów w przyszłości i nie widzą potrzeby jego stosowania, jako przyczyny wymieniały:
negatywną opinię na temat metod związanych z podejściem procesowym; konieczność tworzenia dodatkowej i zbędnej w opinii urzędników dokumentacji; posiadanie
przez urząd pozycji monopolisty; przekonanie o możliwości efektywnego działania
w układzie funkcjonalnym; przekonanie, iż przepisy prawa w wystarczający sposób
określają funkcjonowanie urzędu; przekonanie, iż przymiot jakości nie pasuje do
urzędów; mały urząd i niewielką liczbę petentów (w przypadku niektórych urzędów
gminy). Rozkład odpowiedzi przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Przyczyny braku deklaracji stosowania w przyszłości orientacji procesowej (% wskazań)
Źródło: opracowanie własne.
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Urzędy deklarujące w przyszłości konieczność zastosowania elementów podejścia procesowego, jako czynniki obecnie blokujące jego wprowadzenie wymieniały:
brak kwalifikacji kadry; przewidywany opór pracowników; braki kadrowe; brak
przywództwa do innowacji; przewidywane wysokie koszty finansowe implementacji (z jednoczesnymi problemami finansowymi); niechęć władzy; brak stabilności
władzy; występujące dysfunkcje przy obecnym sposobie funkcjonowania; inne priorytety (rys. 3).

Rys. 3. Czynniki obecnie blokujące wprowadzenie zastosowania elementów podejścia procesowego
(% wskazań)
Źródło: opracowanie własne.

Te wymienione czynniki zbliżone są do barier implementacji wymienianych
przez innych autorów. Badania prowadzone w 1996 r. przez Institut Supérieur de
Commerce International de Dunkerque w Wielkiej Brytanii wykazały istnienie następujących barier wprowadzania zmian organizacyjnych w urzędach administracji:
konieczności dostosowywania metod biznesowych do specyfiki urzędów; konserwatywnej postawy urzędników i niechęci do wprowadzania zmian; konieczności
tworzenia i utrzymania dodatkowej dokumentacji; braku środków finansowych na
proces wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania.
Istnienie tych barier implementacji potwierdzają również wyniki badań prowadzonych w Polsce w 2000 r. przez Instytut Spraw Publicznych [Zaleski 2000, s. 58].
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3.2. Czynniki wpływające na zastosowanie elementów podejścia procesowego
Odmiennym zagadnieniem są powody stosowania podejścia procesowego w
urzędach. Stwierdzenie, iż jest to tylko kwestia mody czy też tendencji, byłoby z
pewnością dużym uproszczeniem i nadużyciem. W trakcie badań określono powody
stosowania w administracji samorządowej podejścia procesowego. We wszystkich
prawie przypadkach zastosowanie elementów podejścia procesowego wynikało z
realizacji wymogów normy ISO 9001:2000. Jedynie Urząd Miasta Wrocławia zadeklarował stosowanie dodatkowo strategicznej karty wyników, która w swoich założeniach ma perspektywę procesów wewnętrznych. Oczywiście, w przypadku kiedy
zastosowanie elementów orientacji na procesy jest traktowane jako warunek konieczny uzyskania certyfikacji, powoduje to postrzeganie przyczyn z trochę odmiennej perspektywy. Pracownicy urzędów, w których zastosowano podejście procesowe, wskazali następujące przyczyny jego zastosowania: dążenie do doskonałości i
poprawy efektywności funkcjonowania i organizacji (ujednolicenie i uporządkowanie zasad funkcjonowania i jego przejrzystość), dążenie do wysokiego standardu
obsługi klienta, a co za tym idzie, podniesienia jego satysfakcji (orientacja na klienta), tendencję panującą w administracji, poszukiwanie oszczędności w funkcjonowaniu urzędu, aspekty związane z wizerunkiem i prestiżem urzędu – potwierdzenie
jakości funkcjonowania certyfikatem ISO, przekonanie o możliwości łatwiejszego
pozyskiwania środków unijnych w przypadku uzyskania certyfikatu ISO.

4. Zakres dostosowania organizacji
do procesowej formuły działania
Użyta wcześniej metoda opisu zakresu stosowania podejścia procesowego w organizacji (opierająca się na statystyce opisowej), nie daje całościowego obrazu jego
wykorzystania. W celu określenia stopnia dojrzałości orientacji na procesy badanych urzędów skonstruowano wskaźnik syntetyczny1.
Autor, opierając się m.in. na dynamicznych modelach organizacji (Leavitta; Petersa, Watermana i Philipsa; Schlesingera; Clarke; Galbraitha) oraz modelach organizacji opartej na procesowej formule działania (Hammera i Champy’ego; McCormacka; Österlego, Fleischa i Alta; Majchrzak i Wanga) zbudował własny model
[Szumowski 2005, s. 100-129]. Zidentyfikowane w nim zostały następujące obszary
organizacji podlegające przekształceniom ze względu na przejście do horyzontalnej
formuły działania:
–– perspektywa procesowa,
–– strategia i powiązanie procesów ze strategią organizacji,
–– kultura determinująca podsystem społeczny,
Stworzony wskaźnik (indeks) jest złożoną miarą zbudowaną na kilkunastu pozycjach kwestionariuszowych [Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001, s. 600].
1
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–– struktura,
–– system zarządzania,
–– technologia.
Podczas budowy wskaźnika uprocesowienia autor świadomie zrezygnował z obszaru powiązania procesów ze strategią oraz wykorzystania technologii informatycznej. Zastosowanie technologii informatycznej nie jest wyznacznikiem orientacji na
procesy organizacji. Natomiast powiązanie strategii z procesami umożliwia jej skuteczną implementację, jednak nie determinuje funkcjonowania organizacji w układzie
procesowym. Finalnie zatem wskaźnik odnosi się do czterech obszarów: identyfikacji
procesów, dostosowania struktur, dostosowania systemu zarządzania, czynników
kształtujących kulturę. Należy zaznaczyć, że pokrywają się one z elementami organizacji zaproponowanymi przez M. Hammera w koncepcji rombu biznesu.
Dla poszczególnych obszarów wybrane zostały najważniejsze cechy, które zostały zbadane za pomocą kwestionariusza ankietowego. Wszystkie cechy zostały
określone jako stymulanty. Ich zestawienie zawiera tab. 4.
Tabela 4. Zestawienie cech oraz przyznanym im wag dla budowy wskaźnika orientacji na procesy
Obszar
Identyfikacja procesów

Dostosowanie struktur

Dostosowanie systemu

Czynniki
kształtujące kulturę

Cecha
identyfikacja procesów
sporządzanie dokumentacji procesów
określenie relacji między procesami
określenie relacji między działami
określenie celów procesów
określenie klientów procesów
określenie stanowisk odpowiedzialnych za realizację całości procesów
delegowanie uprawnień osobom odpowiedzialnym za realizację procesów
przekształcenie struktury w kierunku struktury procesowej
określenie mierników procesów
pozyskiwanie i analiza opinii klientów
pozyskiwanie i analiza uwag realizatorów procesów
ocenianie wyników procesów
benchmarking zewnętrzny procesów
wypracowanie mechanizmów doskonalenia procesów
uzależnienie części wynagrodzeń od wyników procesów
szkolenia z zakresu podejścia procesowego
postrzeganie awansu
rozszerzenie odpowiedzialności

Źródło: opracowanie własne.

Minimalna wartość wskaźnika orientacji na procesy dla badanych obiektów wyniosła 2,1, natomiast maksimum to 8,1 przy wartości maksymalnej skali wynoszącej
10 punktów. Wartość uśredniona dla wszystkich badanych jednostek to 5,1. W celu
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lepszego zobrazowania uzyskanych wyników skonstruowany został wykres prezentujący rozkład częstości wartości syntetycznego wskaźnika orientacji na procesy
(rys. 4.), również dla każdego z badanych obszarów przedstawiono wyniki, stosując
tę samą metodę prezentacji (rys. 5).

Rys. 4. Wartości wskaźnika orientacji na procesy
Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 4 pokazano rozkład częstości wartości syntetycznego wskaźnika
orientacji procesowej. Został on ustalony przez obliczenie średniej arytmetycznej z
wartości wskaźników dla poszczególnych obszarów. Jak widać, najczęściej przybierał on wartości ze środkowego przedziału, czyli pomiędzy 4 a 6 pkt. Kolejny przedział pod względem częstości obiektów zawierających się w nim to przedział między 6 a 8 pkt., a następnie – od 2 do 4 pkt. Wskazuje to na średni stopień orientacji
na procesy badanych obiektów. Zaledwie jeden z badanych urzędów znalazł się w
przedziale 8-10 pkt.
Zestawienie wartości wskaźników cząstkowych odnoszących się do poszczególnych badanych obszarów organizacji przedstawia rys. 5.
Największe dopasowanie do procesowej formuły działania występuje w obszarach identyfikacji procesu oraz dostosowania systemu. Mamy tu do czynienia z bardzo podobnym rozkładem. Należy również zaznaczyć, iż są to obszary ściśle ze sobą
powiązane. Identyfikacja procesów, ich celów, klientów, relacji jest podstawą dla
budowy systemu mierników i ocen.
Dopasowanie w obszarze struktur oraz czynników kształtujących strukturę jest
na znacznie niższym poziomie.
Identyfikacja procesów jest obszarem, w którym wymogi dla organizacji procesowej spełnione zostały w najwyższym stopniu (w porównaniu do innych obszarów). Wynika to z wymogów normy ISO 9001:2000 oraz z tego, iż jest to podstawowy obszar w przypadku zastosowania podejścia procesowego. Należy stwierdzić, że
dostosowanie struktur do procesowej formuły działania w przypadku badanych
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Rys. 5. Zakres przekształceń poszczególnych obszarów organizacji
związany z wdrożeniem podejścia procesowego
Źródło: opracowanie własne.

urzędów jest raczej na niskim poziomie. Najwięcej obiektów obserwacji (22) znalazło się w przedziale od 2 do 4 pkt., czyli poniżej środkowej wartości skali. Tak niskie
wartości dla wskaźnika dostosowania struktur wynikają ze stosowania przez urzędy
głównie struktury funkcjonalnej oraz (w prawie połowie przypadków) niewyznaczenia osób odpowiedzialnych za realizację całości procesów.
Należy zaznaczyć, że wśród autorów zajmujących się zagadnieniem orientacji
procesowej nie ma zgodności co do zakresu koniecznych przekształceń w obszarze
struktur organizacyjnych. Jedynie konieczność wyznaczenia stanowisk odpowiedzialnych za realizację całości procesów jest cechą, co do której wszyscy badacze są
zgodni. Autor rozprawy skłania się ku twierdzeniu, że przekształcenie samej struktury nie jest warunkiem koniecznym stosowania orientacji na procesy. Jednak zakres
przekształceń w tym obszarze niewątpliwie musiał być uwzględniony w konstrukcji
wskaźnika orientacji na procesy.
Dostosowanie systemu zarządzania do procesowej formuły działania przedstawia się znacznie lepiej niż dostosowanie obszaru struktur. Większość urzędów osiągnęła wartości wskaźnika powyżej wartości środkowej skali. Wynika to z tego, iż
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stałe doskonalenie oraz mierzenie skuteczności procesów należą do wymogów normy ISO 9001:2000. Większość badanych urzędów posiadała certyfikat ISO lub prowadziła prace mające na celu jego uzyskanie, więc otrzymane wyniki nie powinny
dziwić.
W obszarze czynników kształtujących kulturę organizacyjną większość urzędów
znalazła się w dolnych przedziałach wartości wskaźnika. Niski stopień dostosowania w tym obszarze wynika głównie z braku uzależnienia wynagrodzeń od wyników
procesów, a jest to element, który został określony dla tego obszaru jako najważniejszy. Również wzbogacanie pracy i rozszerzanie odpowiedzialności nie jest w urzędach popularną praktyką.
Podsumowując otrzymane wyniki, można stwierdzić, iż w urzędach administracji samorządowej stosujących elementy podejścia procesowego w większości przypadków:
–– w zadowalającym stopniu zidentyfikowano realizowane procesy,
–– w zadowalającym stopniu dostosowano system zarządzania,
–– nie przekształcono struktur w kierunku procesowym,
–– kultura organizacyjna wspomagająca orientację na procesy nie jest kształtowana
w wystarczającym stopniu.

5. Ocena efektów wprowadzenia orientacji na procesy
Próba oceny wprowadzenia orientacji na procesy w urzędach administracji samorządowej oparta została na opinii badanych urzędów.
Niemal w 80% badanych jednostek oceniono pozytywnie skutki implementacji
orientacji procesowej w urzędzie. W ponad 20% przypadków brak było jednoznacznej deklaracji oceny efektów wdrożenia (tab. 5).
Tabela 5. Opinia urzędów na temat zastosowanego podejścia procesowego
Kategoria
Negatywna
Brak jednoznacznej deklaracji
Pozytywna
Suma

Częstość bezwzględna (f)
0
9
30
N= 39

Procent
0
23
77
100

Źródło: opracowanie własne.

Za pozytywne efekty wprowadzenia orientacji procesowej respondenci uznali
przede wszystkim: wzrost satysfakcji klienta; uporządkowanie, usystematyzowanie
oraz opisanie procesów i realizowanych w urzędzie działań; lepszą organizację pracy i poprawę jakości funkcjonowania urzędu; poprawę warunków pracy i wzrost
satysfakcji pracowników; skrócenie czasu oczekiwania przez klientów na wydanie
decyzji administracyjnej. Rzadziej wymieniano: systemowe podejście do zarządza-
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nia; większą przejrzystość działania urzędu; zwiększenie odpowiedzialności pracowników; usprawnienie przepływu informacji; możliwość monitorowania wyników procesów; bieżącą możliwość eliminacji dysfunkcji w ramach procesów;
zidentyfikowanie kluczowych procesów. Rozkład udzielonych odpowiedzi ukazano
na rys. 6.

Rys. 6. Pozytywne efekty wprowadzenia orientacji procesowej (% wskazań)
Źródło: opracowanie własne.

Oczywiście tak jednoznacznie pozytywna ocena efektów wprowadzania orientacji na procesy nie jest do końca wiarygodna. Dane te należy traktować ostrożnie, ze
względu na to, iż oceny dokonywały osoby odpowiedzialne za organizację urzędu, a
co za tym idzie, za wprowadzanie zmian.
Natomiast analiza odpowiedzi dotyczących konkretnych efektów wprowadzania
zmian daje większą możliwość wnioskowania. Należy zwrócić uwagę na to, że
większość respondentów wskazała na zwiększenie satysfakcji klienta oraz na uporządkowanie i usystematyzowanie pracy urzędu jako pozytywny efekt wprowadzonych zmian. Wskazania dotyczące wzrostu efektywności, poprawy przepływu informacji, możliwości monitorowania wyników i eliminacji dysfunkcji były znacznie
rzadsze. Wynika to z faktu nastawienia na zmiany mające na celu głównie wzrost
jakości, gdzie identyfikacja procesów, dostosowanie systemu i wprowadzanie systemu mierników są podporządkowane właśnie temu celowi.
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Niewątpliwie znacznie bardziej wartościowa byłaby analiza efektów wprowadzenia orientacji procesowej oparta na konkretnych miernikach, np. efektywności
procesów czy satysfakcji klienta, jednak uzyskanie koniecznych w tym przypadku
danych wiązałoby się z przeprowadzeniem gruntownych badań.
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THE APPLICATION OF A PROCESS APPROACH
IN SELF-GOVERNMENT OFFICES
Summary
The application of modern management instruments is not limited only to business sector. Poland’s
joining the European Union in 2004, which brings along bigger opportunities to absorb the EU funds as
well as raising both office clerks and customers’ awareness, causes public administration’s bigger and
bigger interest in the application of modern management methods and concepts. The same holds true
for the process approach. The evaluation of the interest in this concept as well as the scope of organizational changes in public administration offices seem to be quite an interesting question. The author of
the paper undertook such research and its subject was the application of the process approach in local
administration offices.
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ ZORIENTOWANE
NA PROCESY BIZNESOWE – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

1. Wstęp
Ostatnio zainteresowanie zarządzaniem wiedzą zorientowanym na procesy biznesowe (ZWZP) znacznie wzrosło, i to zarówno w środowisku naukowym, jak i w
praktyce gospodarczej. W celu uzyskania większych korzyści z zastosowania koncepcji zarządzania wiedzą i zarządzania procesami, podejmowano już próby wprowadzenia podejścia procesowego do zarządzania wiedzą lub spojrzenia przez pryzmat zasobów wiedzy na koncepcję zarządzania procesami. Odbyło się także wiele
konferencji dotyczących systemu zarządzania wiedzą zorientowanego na procesy1.
Na podstawie ich analizy można stwierdzić, że nie istnieją jednak dogłębne badania,
oparte na przekonującej metodyce, dotyczące integracji zarządzania wiedzą (ZW) i
zarządzania procesami biznesowymi (ZPB). Dotychczas obie koncepcje były zwykle analizowane oddzielnie [Tabaszewska 2008, s. 621]. Podstawowe zależności pomiędzy obiema koncepcjami są następujące:
–– po pierwsze, wiedza jest stosowana przez wykonawców procesów biznesowych,
a nowa wiedza jest tworzona jako ich rezultat. Zatem procesy biznesowe są zarówno środkiem dostarczającym wiedzę pracownikom i kadrze kierowniczej,
jak i płaszczyzną do tworzenia nowej;
–– po drugie, informacje o samych procesach, a także o rezultatach ich wykonania,
dzięki ciągłej analizie stają się wartościową wiedzą organizacyjną. Informacje
związane z procesami biznesowymi powinny być gromadzone i formalizowane,
aby poprawiać wykonanie procesów i w związku z tym przyczyniać się do rozwoju całej organizacji [Jung, Choi, Song 2007, s. 21].
W związku z powyższym istotne jest poszukiwanie sposobu integracji obu koncepcji, tak aby można było czerpać korzyści z możliwego do uzyskania efektu syner1
Zainteresowanych konkretnymi przykładami publikacji i konferencji odsyłam do artykułu [Jung,
Choi, Song 2007, s. 21]. Autorce niestety nie są znane zwarte opracowania polskich autorów czy konferencje krajowe poświęcone stricte omawianej tematyce.
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gii. Przy tym zarządzanie wiedzą pełni rolę służebną wobec zarządzania procesami
– istotne jest zatem takie ukształtowanie systemu ZW, aby można było nieustannie
doskonalić procesy biznesowe w celu poprawy ich efektywności.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych założeń integracji zarządzania wiedzą i zarządzania procesami zorientowanego na procesy biznesowe jako sposobu na integrację obu wspomnianych koncepcji, wraz ze wskazaniem
podstawowych cech i istoty zintegrowanego systemu oraz korzyści wynikających
z jego zastosowania. W takiej też kolejności zaprezentowane zostały prowadzone rozważania.
Artykuł jest wynikiem studiów literaturowych, które autorka traktuje jako inspirację do dalszych, pogłębionych badań, także empirycznych.

2. ZP wspierane przez ZW jako przejaw integracji
orientacji rynkowej i zasobowej przedsiębiorstwa
Zdaniem R. Maiera i U. Remusa uznaje się, że zarządzanie procesami biznesowymi jest związane z przyjęciem przez organizację orientacji na rynek, podczas gdy
zarządzanie wiedzą opiera się przede wszystkim na podejściu zasobowym [Maier,
Remus 2002, s. 103].
Koncentracja na jednej z wymienionych perspektyw może być dla organizacji
niekorzystna. W przypadku perspektywy zasobowej organizacja prawie wyłącznie
skupiona jest na jej zasobach wewnętrznych. Mankamenty z tym związane polegają
przede wszystkim na nierozpatrywaniu przez organizacje takich czynników rynkowych, jak: nowe obszary biznesu, grupy klientów, nowi konkurenci. W rezultacie
przedsiębiorstwa mogą utracić swą konkurencyjność.
Z kolei stosując zarządzanie procesami, organizacja przyjmuje orientację rynkową jako dominującą. Wówczas to zewnętrzne uwarunkowania, takie jak: wymagania
klientów, pozycja na rynku i procesy konkurentów, mają wyraźny wpływ na projektowanie procesów. Jednym z najbardziej istotnych czynników w tej orientacji jest
respektowanie indywidualnych wymagań, co uzyskuje się np. przez organizowanie
trzech wariantów procesu, które różnią się stopniem złożoności wynikającym z obsługi różnych rynków, sytuacji i danych wejściowych.
Skupienie się na orientacji rynkowej także nie jest wskazane. Typowym przykładem jest wejście przez organizacje na rynek, który nie jest jeszcze dobrze znany.
Z punktu widzenia podejścia zasobowego, przyjęcie jako dominującej orientacji
charakterystycznej dla zarządzania procesami może prowadzić do fragmentaryzacji
i ograniczenia wiedzy organizacyjnej. Może się bowiem zdarzyć, że kompetencje
potrzebne do wejścia na ten nowy rynek nie będą zintegrowane z istniejącą wiedzą
organizacyjną. Dzieje się tak dlatego, że nie ma wystarczających umiejętności (lub
po prostu czasu), aby rozwijać, gromadzić i integrować te odseparowane źródła wiedzy – dotyczące różnych jednostek biznesu.

Zarządzanie wiedzą zorientowane na procesy biznesowe...

121

Zdaniem autorki zaprezentowany powyżej pogląd jest przedstawiony w nieco
przerysowany sposób. Co prawda, zarządzanie wiedzą zorientowane jest na zasoby
wiedzy, ale zakłada się przy tym gromadzenie i rozwój takiej, która jest istotna z
punktu widzenia klientów. Z kolei modelując procesy, wskazuje się, jakie zasoby
materiałowe czy informacyjne powinny być wykorzystywane w trakcie jego przebiegu. Niemniej jednak, w przypadku każdej z omawianych koncepcji dominuje jedna z orientacji – zasobowa lub rynkowa.
Procesy z natury rzeczy są zorientowane rynkowo, dlatego istotne jest zarządzanie nimi, uwagę z uwzględnieniem posiadanych zasobów wiedzy. Procesy powinny
łączyć oba podejścia, ponieważ do zaoferowania klientom konkurencyjnych wyrobów i usług wymagane są kompetencje kluczowe [Maier, Remus 2002, s. 107-109].
Poprzez integrację zarządzania wiedzą i procesami, polegającą w głównej mierze na wykorzystaniu narzędzi i technik ZW w służbie doskonalenia procesów oraz
powstanie dzięki temu systemu ZWZP, możliwe jest połączenie obu perspektyw.
Zarządzanie wiedzą zaprojektowane jest wówczas w taki sposób, aby zapewnić pracownikom wiedzę dotyczącą konkretnych zadań, w ramach realizacji poszczególnych procesów biznesowych [Maier, Remus 2002, s. 103].
Ponadto, kluczowe kompetencje zostają wbudowane w procesy biznesowe nasycone wiedzą lub/i procesy zarządzania wiedzą, które mają za zadanie wspomagać
procesy biznesowe. Te nowo zaprojektowane procesy są wówczas zarządzane np.
przez centra kompetencji lub specyficzne stanowiska związane z ZW, takie jak: brokerzy wiedzy, eksperci dziedzinowi, grupy najlepszych praktyk albo wspólnoty
praktyków [Maier, Remus 2002, s. 109-110].

3. Rodzaje wiedzy dotyczącej procesów
Wiedza dotycząca procesów obejmuje wiedzę wynikającą z informacji generowanych w wyniku zarządzania procesami. Jest to wiedza, która efektywnie wspiera
działania związane z całym cyklem zarządzania procesami biznesowymi [Tabaszewska 2008, s. 622]. W wyniku procesów uczenia się organizacji wiedza ta nieustannie
się zmienia i rozwija. Wyróżnia się trzy rodzaje takiej wiedzy.
1. Wiedza na temat struktury procesu dotyczy struktury procesu, zachodzących
w nim zmian oraz rezultatów wstępnych analiz i symulacji, występujących w fazie
projektowania procesu. Zawiera także informacje dotyczące celu realizacji procesu.
Wiedza ta generowana jest przez projektantów oraz analityków procesów i służy im
do ich optymalnego projektowania.
2. Wiedza dotycząca przebiegu procesu – zbiór informacji związanych z fazą
realizacji procesu wraz z wynikami pomiaru jego przebiegu, zgodnie z ustalonymi
kryteriami oceny. Składają się na nią takie informacje, jak: aktualni wykonawcy,
aktualnie wykorzystywane dane i zasoby, czas pracy, warunki pracy, koszty, wyniki
oceny itp.
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3. Wiedza bezpośrednio stosowana w procesie – zbiór wiedzy wykreowany i
używany w trakcie procesu. Ogólna, jawna wiedza wynikająca z tradycyjnego ZW
przedstawiana jest z perspektywy procesów. Składają się na nią książki, dokumenty,
dane kontaktowe ekspertów, przewodniki, regulacje, rozporządzenia itp., czyli
wszelkie źródła wiedzy, do których można się odwoływać w trakcie realizacji procesu. Wiedza ta dotyczy standardów wykonania procesu i nie jest zależna od tego, kto
go wykonuje i kiedy, dopóki nie zmieniają się cele procesu. Wiedza wykreowana
przez doświadczonych wykonawców procesu może być pomocna osobom po raz
pierwszy przypisanym do jego realizacji. Dopóki wiedza związana z procesem jest
przypisana do konkretnych czynności, kolejni wykonawcy mogą ją łatwo zdobyć
bez dodatkowego wysiłku. Sposób realizacji procesu uwzględnia bowiem miejsca
dostarczania wiedzy wykonawcom. Nawet jeśli zbiór dostarczonej wiedzy nie będzie przez nich wykorzystany, to i tak mogą próbować analizować poprzedni sposób
realizacji procesu, poprzez rozważanie, dlaczego dostarczona im wiedza była w ogóle potrzebna. Wiedza ta różni się od wiedzy tradycyjnej (w rozumieniu ZW) w tym
sensie, że zawiera metainformacje o właściwym miejscu i czasie zastosowania poszczególnych źródeł wiedzy, również proste informacje wskazujące np. twórcę czy
datę powstania.
Wiedza dotycząca przebiegu procesu różni się od pozostałych wyżej wymienionych sposobem jej wytworzenia. Wiedza na temat struktury procesu tworzona jest
przez projektantów i analityków, wiedza bezpośrednio stosowana w procesie – przez
jego wykonawców, natomiast wiedza na temat przebiegu nie jest wynikiem doświadczenia czy przekonań poszczególnych jej użytkowników. Jest kreowana jako rezultat ciągłego gromadzenia i analizowania informacji w trakcie fazy przebiegu procesu
i jego końcowej oceny. Sama w sobie tworzy wartość dodaną wykonania procesu
[Jung, Choi, Song 2007, s. 23-25]. Oczywiście ma wpływ również na pozostałe rodzaje wiedzy.
Nie należy także zapominać o wiedzy cichej, wynikającej z doświadczenia
wszystkich grup pracowników zaangażowanych w projektowanie, realizację i nadzorowanie procesów biznesowych. Jej rozwój należy wspierać, a mającą sprawdzone zastosowanie kodyfikować w postaci wymienionych wyżej rodzajów wiedzy.

4. Istota systemu ZWZP
W ZW zorientowanym na procesy narzędzia i system ZW powinny być przystosowane do procesów biznesowych. W szczególności, narzędzia ZW, takie jak: zarządzanie treścią, zarządzanie umiejętnościami czy wspólnoty praktyków, powinny być
przypisane do działań i procesów biznesowych [Remus, Schub 2003, s. 237]. Oprócz
standardowych narzędzi ZW, brane są także pod uwagę narzędzia oryginalnie wykorzystywane w zarządzaniu procesami, takie jak ciągłe doskonalenie procesów czy
ich modelowanie. Dla każdego z tych narzędzi powinny być określone działania,
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role, uprawnienia i zasoby, w celu ich zastosowania do projektowania i nadzorowania procesów ZW [Maier, Remus 2003, s. 67-68].
System ZW zorientowany na procesy zapewnia gromadzenie wiedzy w określonym kontekście oraz dostarcza wiedzę użytkownikom na właściwym etapie procesu.
Większość repozytoriów wiedzy gromadzi dokumenty uporządkowane według tematów. W ZWZP każde działanie związane z ZW jest rozwijane wokół procesów
biznesowych, a racjonalne podstawy i cele procesów określają jego zakres. Repozytoria zawierają nie tylko wiedzę wytworzoną w procesie biznesowym, ale także wiedzę o procesie w formie projektów procesu, historycznych przypadków i poprzednich doświadczeń [Kwan, Balasubramanian 2003, s. 204].
Struktura systemu ZWZP łączy elementy procesu, takie jak: zadania, uprawnienia, informacje i cele biznesowe czy dane wyjściowe procesu z różnymi elementami
wiedzy. Przykładem jest zapewnienie dostępu do dokumentów dotyczących opisu
projektów, najlepszych praktyk czy instrukcji wykonania zadań [Remus, Schub
2003, s. 238].

poziom celów

cele organizacji
cele indywidualne
komunikowanie wspólnych celów

wiedza
indywidualna

zawiera sposoby i procedury ustanawiania i rozwijania
celów organizacji, łączenia ich z celami indywidualnymi
oraz komunikaowanie ich wewnątrz organizacji

wiedza
zbiorowa

poziom wiedzy
zawiera sposoby i procedury rozwijania
i rozpowszechniania wiedzy indywidualnej
oraz udostępniania jej wewnątrz organizacji

alokacja wiedzy
indywidualnej
proces uczenia się

poziom procesów biznesowych
łączy sposoby i procedury
systematycznego stosowania
dostępnej wiedzy i danych
w procesach biznesowych

zespół
informacja

dokumentacja
poziom danych

wiedza
udokumentowana

zawiera sposoby i procedury
dokumentowaniai rozpowszechniania danych
dane
dokumenty oraz udostępniania ich wewnątrz organizacji

Rys. 1. Model ZW zorientowany na procesy biznesowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bornemann, Sammer 2003, s. 23].
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Baza wiedzy w ZWZP jest rozszerzana o wiedzę dotyczącą procesów, która jest
standardowo reprezentowana w modelach procesów i hurtowniach danych o procesach, oraz o wiedzę, która jest tworzona i stosowana w samych procesach. Wiedza o
procesach zapewnia kontekst, który jest ważny dla interpretacji i konstrukcji wiedzy
mającej bezpośredni związek z procesem. Struktura zasobów wiedzy zorientowanej
procesowo może także pomóc uniknąć nadmiaru informacji, poprzez filtrowanie i
prezentowanie wiedzy z różnych źródeł, wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie ze
specyficznymi potrzebami określonych działań realizowanych w procesie biznesowym [Remus, Schub 2003, s. 238-239; Maier, Remus 2003, s. 67].
Tak ukształtowany system zarządzania wiedzą składa się z czterech poziomów:
celów, wiedzy, procesów biznesowych i danych (rys. 1).
Zakłada się przy tym, że procesy biznesowe służą osiągnięciu celów organizacji,
a wiedza i dane są rozwijane zgodnie z tymi celami, wykorzystywane w procesach
biznesowych i stanowią również ich dane wyjściowe. Dzięki procesowi uczenia się
organizacji, opartym na ciągłej selekcji, gromadzeniu i analizie zasobów wiedzy
uzyskiwanych w trakcie realizacji procesów biznesowych, następuje zarówno rozwój wiedzy, jak i doskonalenie procesów.

5. Korzyści kształtowania zarządzania wiedzą
z punktu widzenia zarządzania procesami
W tradycyjnie rozumianych systemach ZW wiedza jest zarządzana statycznie,
bez wyjaśnienia kiedy i przez kogo jest stosowana. W podejściu dynamicznym
wskazuje się na miejsca zastosowania wiedzy i użytkowników, co jest możliwe dzięki spojrzeniu na posiadane zasoby wiedzy przez pryzmat ich przydatności w zarządzaniu procesami. Porządkowanie wiedzy z uwzględnieniem orientacji na procesy
pozwala użytkownikom na filtrowanie wartościowej wiedzy i unikanie przeładowania informacjami. Ponadto, wykorzystanie wymienionych wyżej rodzajów wiedzy
dotyczącej procesów umożliwia dostarczenie właściwej wiedzy, właściwym ludziom, we właściwym czasie w trakcie realizacji procesów [Jung, Choi, Song 2007,
s. 25-26].
System ZW zorientowany na procesy w zintegrowany sposób zarządza ważną
wiedzą organizacyjną na temat procesów biznesowych. Od systemów ZWZP oczekuje się, że będą doprowadzały do konkretnych korzyści. Po pierwsze, projektanci
procesów mogą używać istniejących struktur procesów i rezultatów ich wykonania
zgromadzonych w repozytoriach wiedzy dotyczącej procesów. Zapewnia to bardziej
skuteczne i efektywne ich projektowanie. Po drugie, wykonawcom procesów/czynności można zapewnić właściwą wiedzę we właściwym czasie. Taka aktywna dostawa wiedzy jest możliwa, ponieważ wiedza jest określona w kontekście procesów
biznesowych, które wyjaśniają dlaczego, kiedy i przez kogo jest wykorzystywana
[Jung, Choi, Song 2007, s. 33].
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Za podstawową korzyść ze stosowania ZW zorientowanego na procesy można
uznać to, że pomaga użytkownikom unikać nadmiaru informacji, zwiększa użyteczność wiedzy i koncentruje się na ważnych informacjach, które są zasadnicze dla
łańcucha wartości [Jung, Choi, Song 2007, s. 22].
Zdaniem autorki istnieje jeszcze jedna istotna korzyść z kształtowania systemu
zarządzania wiedzą w służebnej roli dla zarządzania procesami biznesowymi. Nie
opracowano jeszcze sprawdzonych metod pomiaru efektywności systemu ZW. Zorientowanie na procesy mogłoby wspomóc tenże pomiar, poprzez budowanie wskaźników dotyczących wpływu działań związanych z ZW na efektywność procesów. Na
przykład można mierzyć:
–– czy i jak opracowanie szybszego dostępu do wybranej bazy wiedzy, lub poszerzenie jej zakresu, wpłynęło na czas przebiegu procesu biznesowego,
–– czy wprowadzenie dodatkowych metod wymiany wiedzy pomiędzy realizatorami procesu miało wpływ i jaki na uzyskiwaną jakość,
–– w jaki sposób nowo utworzona wiedza miała wpływ na obniżkę kosztów realizacji procesów.
System ZW w tym przypadku można uznać za efektywny, gdy prowadzi do doskonalenia procesów. Zatem efektywność SZW mierzono by przez pryzmat efektywności procesów.
Ponadto zorientowanie na procesy biznesowe powoduje rozpatrywanie zarządzania wiedzą w większym stopniu na poziomie operacyjnym, z czym nieczęsto
mamy do czynienia. Zwykle rozpatruje się narzędzia i techniki tej koncepcji z punktu widzenia ogólnej przydatności do osiągania celów strategicznych. Przykładowo
wprowadza się: rozwiązania informatyczne, aby poprawić dostępność wiedzy; różnego rodzaju zespoły, w celu intensyfikacji dzielenia się wiedzą; mapy wiedzy, np.
w celu efektywnego budowania tychże zespołów. Nie wskazuje się jednak przy tym
ani konkretnych miejsc zastosowania instrumentarium ZW, ani koniecznych do uzyskania mierzalnych efektów. Ukierunkowanie systemu ZW na procesy biznesowe
powinno się przyczynić do poprawy w tym zakresie.
Można mieć jednak pewne wątpliwości związane z ryzykiem utraty elastyczności SZW. Wskazanie na konkretne miejsca wykorzystania i użytkowników wiedzy
może powodować zbytnią formalizację i ograniczenie jej wykorzystywania w sytuacjach nieprzewidzianych. Istotne jest zatem zarówno przypisanie instrumentarium
ZW do konkretnych procesów, jak i pozostawienie pewnej swobody w zakresie stosowania tychże rozwiązań.

6. Podsumowanie
Z niniejszych rozważań wynika, że istnieje wiele korzyści z kształtowania systemu zarządzania wiedzą z punktu widzenia procesów biznesowych. Za podstawową
można uznać dostarczanie właściwej wiedzy, właściwym ludziom, we właściwym
czasie w trakcie realizacji procesów.
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Zdaniem autorki z tak przeprowadzonej integracji zarządzania wiedzą i zarządzania procesami to pierwsza z koncepcji zyskuje więcej. Biorąc bowiem pod uwagę
rozwój teorii ZW, trzeba powiedzieć, że brakuje jeszcze m.in. metod pomiaru efektywności zastosowania narzędzi i technik ZW. Budowanie SZW w służbie doskonalenia procesów powinno przyczynić się do ustalenia kryteriów oceny efektywności
tegoż systemu. Ponadto można przypuszczać, że projekt implementacji SZW mógłby być oparty właśnie na procesach biznesowych, z rozpoczęciem od kilku wybranych procesów i powolnym rozszerzaniem go na pozostałe. W tym obszarze nauka
dotycząca ZW także wymaga dalszych uściśleń i formułowania wskazówek, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę rosnące zainteresowanie praktyki gospodarczej.
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PROCESS-ORIENTED KNOWLEDGE MANAGEMENT
– BASIC FOUNDATIONS
Summary
The aim of the article is to present the idea of process-oriented knowledge management (PKM), its
basic features and advantages of its applying. PKM is designed to provide employees with task-related
knowledge during the process enactment phase. Both knowledge management and process management are more efficient.
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PODEJŚCIE PROCESOWE
WE WDRAŻANIU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

1. Wstęp
Do połowy lat 80. XX w. problemy bezpieczeństwa informacji były domeną
służb dyplomatycznych, agencji wywiadowczych czy wojska. Dopiero znaczne
zmiany w funkcjonowaniu gospodarki spowodowane masową informatyzacją wymogły zmianę spojrzenia wśród przedsiębiorstw. Jednym z pierwszych przejawów
zidentyfikowania nowych potrzeb było opublikowanie w 1992 r. przez Departament
Handlu i Przemysłu Wielkiej Brytanii A Code of Practice for Information Security
Management. Trzy lata później dokument ten został zaktualizowany, rozszerzony i
opublikowany jako brytyjska norma BS 7799.
Główne przyczyny wzrostu popularności systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji (SZBI) można podzielić na trzy grupy związane:
–– ze wzrostem znaczenia informacji w gospodarce,
–– z pogłębianiem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
–– z rosnącym poziomem trudności zarządzania informacjami.
Do pierwszej grupy można zaliczyć poufność i dostępność informacji, a także
konieczność zapewnienia ciągłości działania organizacji. Coraz więcej przedsiębiorców zauważa potrzebę zachowania poufności informacji w organizacji. Gdy weszła
w życie ustawa o ochronie danych osobowych, wiele firm traktowało ją jako zbędne
prawo, które utrudni pracę. Jednak nagłaśnianie przez prasę przypadków sprzedawania i wykorzystywania danych osobowych zarówno przez legalnie działające firmy,
jak i przez organizacje przestępcze, spowodowało zmianę sposobu patrzenia na problem poufności. Współcześnie przedsiębiorcy są w stanie uszeregować informacje
wykorzystywane w organizacji według poziomów poufności. Praktycznie nie spotyka się już postawy „nie mam nic do ukrycia”. Jednak za tą świadomością często nie
idzie wdrażanie zabezpieczeń. Kompleksowym sposobem rozwiązania tego problemu może być system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
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Dostępność informacji nie jest zwykle postrzegana jako problem organizacyjny.
Brak dostępu do danych jest łatwo tłumaczony urlopem, brakiem prądu, wirusem,
zgubionym kluczem. Niektórzy przedsiębiorcy lekceważą nawet włamania na stronę
internetową firmy, traktując je jako signum temporis. Tymczasem, jak pokazały włamania na strony rządowe w kwietniu 2008 r., brak dostępu do informacji może wpływać na wizerunek zarówno całej organizacji, jak i osoby nią zarządzającej. Koszty
braku dostępu do informacji mogą być znaczące dla sklepu internetowego, ale również dla przedsiębiorstwa, które będzie zmuszone opóźnić podjęcie ważnej decyzji.
Koszty braku lub długiego czasu dostępu do informacji są trudne do zidentyfikowania i dlatego zwykle nie są mierzone.
Dostępność informacji jest jednym z czynników wpływających na zdolność organizacji do utrzymania ciągłości działania. Przerwanie ciągłości może nastąpić w
wyniku długotrwałej awarii sieci energetycznej, odcięcia od dostępu do surowców,
dostarczenia wadliwych półproduktów przez kooperanta, nieprawidłowego zaplanowania działań, awarii sieci informatycznej, niezachowania płynności finansowej i
innych przyczyn. Już pobieżna analiza prasy przynosi wiele przykładów niezachowania ciągłości działania, takich jak choćby: zatrzymanie produkcji w zakładach
chemicznych w Policach w wyniku awarii sieci energetycznej w kwietniu 2008 r.,
ograniczenie produkcji w zakładach produkujących nawozy sztuczne jako efekt
ograniczenia dostaw gazu ziemnego z Rosji na początku 2006 r., przerwanie produkcji w zakładach Fiata w wyniku dostarczenia wadliwych części silników w lutym
2008 r. czy coroczne wiadomości o biurach podróży, które z powodów finansowych
nie są w stanie zapewnić swoim klientom powrotu z wczasów w Grecji czy Egipcie.
Zachwianie ciągłości działania zwykle oznacza duże straty, utratę wizerunku, a nawet konieczność zamknięcia działalności. Może ono być szczególnie niebezpieczne
w przypadku stosowania technologii wymagających stałego działania linii produkcyjnej, np. linii odlewania stali, gdzie zatrzymanie oznacza konieczność przeprowadzenia kosztownego i długotrwałego remontu.
Pogłębianie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami związane z wdrażaniem
nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, takich jak organizacje sieciowe, outsourcing, budowanie długotrwałych relacji zgodnie z zasadami zarządzania jakością i
TQM, wprowadzanie międzyorganizacyjnych systemów informatycznych, powoduje konieczność badania nie tylko własnych zabezpieczeń, ale także bezpieczeństwa
udostępnianych partnerom informacji. Przykładem może być niewielkie przedsiębiorstwo, które wykonywało zlecenia dla przemysłu motoryzacyjnego związane z
wprowadzeniem nowych modeli samochodów. W związku z tym pracownicy mieli
dostęp do poufnej dokumentacji projektowej, a także prototypów samochodów.
Tymczasem organizacja nie stosowała żadnych zabezpieczeń, np. stosowano nieszyfrowaną sieć Wi-Fi, a komputery wyposażone w system Windows nie miały zapór.
W przypadku badania zabezpieczeń partnera niemożliwe jest zastosowanie audytu drugiej strony proponowanego w systemach zarządzania jakością, ponieważ
samo dopuszczenie do jego przeprowadzenia może świadczyć o niewystarczającym
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poziomie zabezpieczeń. Z tego powodu system zabezpieczeń certyfikowanych przez
niezależną, akredytowaną organizację może być dobrym rozwiązaniem pozwalającym potwierdzić właściwy poziom bezpieczeństwa informacji u kontrahenta.
Trzecia istotna grupa przyczyn popularności SZBI to wzrost trudności zarządzania informacjami. W większości organizacji występują równolegle co najmniej dwa
obiegi dokumentów – papierowy i elektroniczny. Dodatkowo wiele informacji przekazywanych jest ustnie bezpośrednio lub telefonicznie. Istniejące w przedsiębiorstwach służby informatyczne zajmują się wyłącznie bezpieczeństwem i funkcjonowaniem systemów informatycznych. Nadzorują działanie serwerów, funkcjonowanie
sieci, instalują programy antywirusowe i zapory na stacjach roboczych. Jednak nie
są zainteresowane pozatechnicznymi problemami obiegu informacji. Jeżeli przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania jakością, to istnieją również służby odpowiedzialne za obieg dokumentów, ich aktualność i dostępność. Jednak zwykle pomijają one np. problemy poufności. Brakuje zatem spójnego podejścia do informacji i
ich bezpieczeństwa w organizacji. Kompleksowa koncepcja zarządzania informacjami prezentowana przez SZBI może stanowić rozwiązanie tych problemów.

2. Ujęcie wieloaspektowe systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji
System zarządzania bezpieczeństwem informacji może być analizowany w ujęciu wieloaspektowym obejmującym aspekty: celowościowy, podmiotowy, strukturalny, funkcjonalny i instrumentalny.
Głównym celem stosowania tego systemu jest zabezpieczenie obiegu informacji. Należy przez to rozumieć zarówno ograniczenie dostępu osób niepowołanych,
jak i zapewnienie ciągłości działania, rzetelności i kompletności informacji. Celami
pośrednimi są:
–– zapewnienie stałej dostępności informacji dla pracowników,
–– zapewnienie dostępności informacji dla klientów,
–– ograniczenie dostępu do informacji osobom nie mającym uprawnień,
–– uniemożliwienie dostępu osobom podejmującym nielegalne próby ich uzyskania,
–– zapewnienie ciągłości działania systemu informacyjnego,
–– zabezpieczenie przed utratą danych,
–– stosowanie rozwiązań zapewniających dostęp do aktualnej, rzetelnej i kompletnej informacji.
Rozpatrując konkretną organizację, można, na podstawie powyższej listy, opracować klasyfikator celów uwzględniający specyfikę działania systemu informacyjnego. Przykładowe cele szczegółowe mogą dotyczyć: zarządzania incydentami
związanymi z dostępem do danych, kontroli dostępu do aplikacji, wykrywania nieautoryzowanego przetwarzania informacji.
Cele powinny wynikać ze strategii organizacji, a dokładnie z jej polityki bezpieczeństwa informacji. Osobami odpowiedzialnymi za ich określenie muszą zatem
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być najwyższe władze organizacji. Realizacja celów powinna być mierzona przez
zestaw mierników oceniających skuteczność i efektywność systemu. Można w tym
celu wykorzystać np. strategiczną kartę wyników, wprowadzając do niej nowy arkusz w perspektywie procesów wewnętrznych. Cele powinny być regularnie przeglądane, a ich realizacja monitorowana np. podczas przeglądów zarządzania lub spotkań komitetu bezpieczeństwa informacyjnego.
Podmiotami uczestniczącymi w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji są: dyrektor organizacji, menedżer bezpieczeństwa informacji, administrator
systemów informatycznych wraz z informatykami, audytorzy wewnętrzni, kierowTabela 1. Zadania uczestników systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Stanowisko
Dyrektor
organizacji

Menedżer
bezpieczeństwa
informacji

Administrator
systemów
informatycznych
Audytor
wewnętrzny
Kierownik
komórki
organizacyjnej

Pracownik
Organizacje
nadzorujące

Zadania
–– określanie polityki bezpieczeństwa,
–– wyznaczanie celów systemu,
–– akceptowanie mierników monitorowania systemu,
–– organizacja przeglądu zarządzania,
–– okresowy monitoring działania systemu,
–– przeprowadzanie kontroli (niezależnie od audytów)
–– administrowanie systemem,
–– monitoring działania zabezpieczeń,
–– organizacja szacowania ryzyka,
–– nadzorowanie prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych,
–– szkolenie pracowników,
–– raportowanie o działaniu całego systemu
–– monitoring zabezpieczeń informatycznych,
–– wdrażanie zabezpieczeń,
–– szkolenie pracowników (strona techniczna),
–– raportowanie o stosowaniu zabezpieczeń technicznych
–– monitoring funkcjonowania systemu,
–– raportowanie wyników prowadzonych audytów,
–– proponowanie wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych
–– monitoring działania systemu w swojej komórce,
–– monitoring powiązań pomiędzy komórkami lub organizacjami,
–– zgłaszanie propozycji zmian w systemie,
–– identyfikacja czynników ryzyka,
–– analiza wystarczalności zabezpieczeń,
–– raportowanie o działaniu systemu w komórce
–– stosowanie zabezpieczeń,
–– informowanie o incydentach,
–– proponowanie zmian w zabezpieczeniach
–– prowadzenie niezależnego audytu SZBI,
–– wydawanie certyfikatów potwierdzających zgodność (jednostki certyfikujące),
–– wskazywanie możliwych kierunków rozwijania systemu,
–– zalecanie działań doskonalących

Źródło: opracowanie własne.
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nicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy. Liczba uczestników może się zmieniać w zależności od liczby osób mających dostęp do aktywów informacyjnych.
Szczególnym uczestnikiem mogą być organizacje zewnętrzne, które działają na zlecenie dyrektora organizacji, a ich zadaniem jest niezależne monitorowanie systemu.
Zadania poszczególnych uczestników prezentuje tab. 1.
Zakres zadań zaprezentowany w tabeli może się zmieniać, w zależności od specyfiki organizacji oraz poziomu dojrzałości systemu. Wysoka świadomość pracowników może pozwolić bowiem na przekazanie im dodatkowych obowiązków. Kluczowym stanowiskiem ze względu na funkcjonowanie systemu jest menedżer
bezpieczeństwa informacji. Musi on jednak mieć pełne poparcie ze strony dyrektora
organizacji, bez którego system nie będzie działać prawidłowo. Poparcie to musi być
prezentowane przy różnych okazjach pracownikom.
Na rysunku 1 zaprezentowano ramową strukturę systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dodatkowymi organami występującymi w systemie mogą
być grupy robocze, np. komitet bezpieczeństwa informacji, którego uczestnicy pomagają dyrektorowi organizacji w kreowaniu polityki bezpieczeństwa.

Rys. 1. Ramowa struktura systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji
Źródło: opracowanie własne.

Głównymi funkcjami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji są: wykrywanie niedoskonałości systemu, wykrywanie incydentów, identyfikacja zagrożeń,
wprowadzanie zabezpieczeń, analiza skuteczności zabezpieczeń oraz zwiększanie
efektywności działania systemu. Funkcje te są realizowane przez procesy, wśród których należy wyróżnić systemowe, tzn.: szacowanie ryzyka, nadzór nad dokumentami
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i zapisami, przegląd systemu, audyt wewnętrzny oraz działania korygujące i zapobiegawcze. Dodatkowo, ze względu na specyfikę organizacji można wyróżnić procesy
związane ze stosowanymi grupami zabezpieczeń, np. zarządzanie dostępem do systemów informatycznych, wypożyczanie aktywów czy udzielanie dostępu do obszarów
bezpiecznych.
Podstawowymi instrumentami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji są metody szacowania ryzyka, audyt, przegląd zarządzania oraz zabezpieczenia
zebrane w dziesięciu grupach (Norma ISO 27001:2005…, 2007, s. 20 i n.):
–– A.5. Polityka bezpieczeństwa.
–– A.6. Organizacja bezpieczeństwa informacji.
–– A.7. Zarządzanie aktywami.
–– A.8. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich.
–– A.9. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.
–– A.10. Zarządzanie systemami i sieciami.
–– A.11. Kontrola dostępu.
–– A.12. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych.
–– A.13. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
–– A.14. Zarządzanie ciągłością działania.
–– A.15. Zgodność.
Dodatkowo można wskazać narzędzia stanowiące programowe oraz sprzętowe
zabezpieczenia. Do pierwszej grupy zaliczyć można zapory, routery, konfigurację
sieci, do drugiej zaś zamki, kłódki czy szafy pancerne. Jednak kluczowym zadaniem
wymienionych grup zabezpieczeń jest uświadomienie pracowników, jak bowiem
wskazuje doświadczenie, człowiek stanowi najsłabsze ogniwo systemu bezpieczeństwa informacyjnego.

3. Wdrożenie SZBI jako proces
Procedura przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji została opisana w punktach 4.2 i 4.3 normy [Norma ISO 27001:2005…,
2007, s. 9]. Składa się ona z następujących kroków:
–– określenia zakresu i granic SZBI,
–– określenia polityki SZBI,
–– określenia podejścia do szacowania ryzyka,
–– określenia ryzyka,
–– analizy i oceny ryzyka,
–– identyfikacji i oceny wariantów postępowania z ryzykiem,
–– wybrania zabezpieczeń,
–– akceptacji ryzyka szczątkowego,
–– uzyskania autoryzacji dla wdrożenia systemu,
–– opracowania deklaracji stosowania,
–– opracowania planu postępowania z ryzykiem,

Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania...

133

––
––
––
––

wdrożenia planu postępowania z ryzykiem,
wdrożenia zabezpieczeń,
określenia sposobów mierzenia skuteczności zabezpieczeń,
szkolenia pracowników i współpracowników.
Zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji nie może być dowolnie określony, musi bowiem uwzględniać charakter działalności organizacji. Błędem
jest podmiotowe lub przedmiotowe ograniczanie systemu, które może spowodować
jego niepełną sprawność. Przykładowo wprowadzenie systemu wyłącznie w biurze
obsługi klienta lub tylko w zakresie systemu informatycznego z pewnością nie przyniesie oczekiwanych efektów. W przypadku gdy organizacja wdrożyła już system
zarządzania jakością, dobrym rozwiązaniem jest jego integracja z SZBI. Działanie
takie przyczynia się do skrócenia czasu wdrożenia, a jednocześnie do obniżenia
kosztów funkcjonowania.
Między wspomnianymi systemami występuje wiele podobieństw, takich jak
choćby struktura dokumentacji, na której szczycie znajduje się polityka SZBI. Jej
zadaniem jest określenie głównych kierunków i zasad działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Z punktu widzenia zarządzania strategicznego
polityka może być traktowana jako element strategii dotyczący prawidłowego funkcjonowania systemu informacyjnego. Takie spojrzenie pozwala w przypadku zintegrowanego systemu zarządzania na łatwiejsze zarządzanie wieloma rodzajami polityki występującymi w firmie.
Kluczowym etapem projektowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest opracowanie metody szacowania ryzyka. Norma ISO 27001:2005 nie
wskazuje konkretnej metody, zostawia w tym względzie pewną dowolność. Takie
podejście jest uzasadnione, ponieważ systemy są wdrażane w różnych organizacjach. Propozycję metody zawiera natomiast norma ISO TR 13335-3:1998. Ogranicza się ona wprawdzie do systemów informatycznych, jednak może być z łatwością
zaadaptowana do szerszej kategorii, jaką jest system informacyjny1. Metoda musi
być przygotowana w sposób, który umożliwi wielokrotne jej powtarzanie i zapewni
porównywalność wyników. Powinna ona uwzględniać nie tylko wymagania prawne,
ale także związane z działalnością organizacji. Metoda musi zawierać kryteria, które
pozwolą na zdefiniowanie akceptowalnych poziomów ryzyka, a na tej podstawie na
podjęcie decyzji o akceptacji.
Norma ISO 27001:2005 wymaga, aby określenie ryzyka było prowadzone w
czterech krokach:
–– identyfikacji, jakie aktywa (informacje, sprzęt itp.) znajdują się w organizacji w
zakresie wdrażania SZBI oraz kto jest za nie odpowiedzialny,
–– identyfikacji, co może stanowić zagrożenie dla tych aktywów,
–– identyfikacji podatności, czyli słabych stron aktywów,
–– identyfikacji konsekwencji dla aktywów w przypadku wystąpienia zagrożeń.
1
Częstym błędem popełnianym podczas wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest pominięcie informacji występujących w formie innej niż elektroniczna (np. dokumentacji
papierowej, nagrań, tablic informacyjnych czy rozmów telefonicznych).
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Nie zostało w normie wskazane jednoznacznie, że zagrożenia i podatności powinny być zidentyfikowane indywidualnie dla każdego typu aktywów, jednak audytorzy certyfikujący systemy niechętnie odnoszą się do metod, w których podatności
zostały określone grupowo2. Identyfikacja ryzyka jest działaniem pracochłonnym i
wymaga uczestnictwa przedstawicieli wszystkich komórek organizacyjnych. Z tego
powodu optymalnym sposobem jego przeprowadzenia jest szkolenie połączone z
warsztatami.
Analiza ryzyka jest prowadzona na podstawie wyników identyfikacji. Jej celem
jest wskazanie strat, jakie może spowodować naruszenie poufności, dostępności, dokładności lub kompletności (integralności) aktywów3. Następnie należy wskazać
prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa oraz strat,
uwzględniając przy tym stosowane obecnie zabezpieczenia. Na tej podstawie możliwe jest oszacowanie poziomu ryzyka i podjęcie decyzji, czy jest ono akceptowalne,
czy też konieczne jest podjęcie dodatkowych działań zabezpieczających.
Norma proponuje cztery rozwiązania: wprowadzenie zabezpieczeń, świadome
zaakceptowanie ryzyka, unikanie ryzyka lub przeniesienie go na inne organizacje,
np. ubezpieczycieli. Wybór zabezpieczeń jest ułatwiony dzięki obecności w normie
listy ponad 100 propozycji, których wdrożenie należy rozważyć. Lista została opracowana na podstawie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji opublikowanych w Normie ISO 17799:2005.
Akceptacja ryzyka szczątkowego (akceptowalnego) przez kierownictwo oraz
zgoda na wdrożenie stanowią przejście od fazy projektowania do fazy implementacji
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Efektem zakończonej fazy projektowania jest deklaracja stosowania SZBI, która zawiera opis wybranych i wdrożonych zabezpieczeń, a także ewentualne uzasadnienia wyłączenia niektórych zabezpieczeń zalecanych przez normę.
Fazę wdrożenia rozpoczyna opracowanie i wdrożenie planu postępowania z ryzykiem. W planie tym należy określić działania, które powinny zostać podjęte, i ich
kolejność oraz wskazać stanowiska odpowiedzialne za wprowadzanie zmian. Następnym etapem jest wdrożenie zabezpieczeń przewidzianych w deklaracji stosowania oraz określenie sposobu mierzenia ich skuteczności. Należy zapewnić możliwość porównywania wartości wskaźników w czasie. Końcowym etapem fazy
wdrożeniowej jest przeprowadzenie szkoleń. Ich celem jest zaznajomienie pracowników z nowymi sposobami organizacji pracy i wyjaśnienie przyczyn wprowadzanych zmian.
2
Audytorzy argumentują przy tym, że takie rozwiązanie uniemożliwia uzyskanie powtarzalności
metody. Trudno się zgodzić z takim argumentem, patrząc z punktu widzenia organizacji. Należy natomiast zauważyć, że utrudnia to pracę audytora i może znacznie wydłużyć proces audytowania.
3
Bezpieczeństwo informacji jest rozumiane w normie ISO 27001:2005 jako poufność, dokładność i integralność. Nazwa systemu może zatem być myląca i stać się przyczyną błędów wdrożeniowych. Jednocześnie warto zauważyć, że w literaturze polskiej można znaleźć szersze podejście do
problematyki informacji, np. u K. Woźniaka [2005].
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4. Podsumowanie
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest procesem o
wiele bardziej złożonym niż implementacja systemu zarządzania jakością ze względu na dużą liczbę czynników mogących wpłynąć na jego skuteczność. Niezbędne
staje się zapewnienie wysoko wykwalifikowanych kadr nie tylko posiadających
umiejętności w zakresie informatycznym, ale także dobrze znających zasady wdrażania systemów zarządzania na bazie norm ISO.
Wymagana jest także podwyższona świadomość kierownictwa organizacji. Brak
zdecydowania kierownictwa w zakresie wykorzystania technologii, dążenie do stosowania modnych narzędzi informatycznych czy pozorna oszczędność we wprowadzaniu innowacji mogą spowodować, że organizacja stanie się bardziej podatna na
zagrożenia.
Podejście procesowe do wdrażania SZBI ułatwia budowę spójnego, logicznego
systemu, który zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie nie sparaliżuje przedsiębiorstwa serią niewłaściwie skonfigurowanych zabezpieczeń.
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A PROCESS APPROACH TO IMPLEMENTATION
OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS
Summary
Information security management systems are applicable in computer and telecommunications
services, public administration and self-government administration. Top management of organization,
while beginning implementation of ISMS usually covers only technical problems of information security, which can be solved by computer experts. Only a few of managers are aware of organizational
problems connected with specificity of products or services. In this article, a process approach to implementation of ISMS was discussed.
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ORIENTACJA PROCESOWA W RÓŻNYCH KONCEPCJACH
I MODELACH REFERENCYJNYCH
ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW
1. Istota i nieokreślony zakres orientacji
procesowej w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Idea zarządzania łańcuchami dostaw jest interpretowana nie tylko w kontekście
logistycznym, lecz także w ujęciu integracyjnym oraz synchronizacyjnym1. Niezależnie jednak od sposobu rozumienia istoty tej koncepcji, jej cechą szczególną jest
orientacja procesowa, która oznacza traktowanie decyzji, działań i przepływów w
łańcuchu dostaw jako procesów. Orientacja procesowa powoduje, że łańcuch dostaw
jest postrzegany jako sekwencja wewnętrznych i zewnętrznych procesów, składających się ze zbioru stanów i czynności służących przechodzeniu do kolejnych stanów,
w których dostarczany produkt ma coraz większą wartość. W obrębie przedsiębiorstwa problem sprowadza się głównie do przełamywaniu barier funkcjonalnych. Jest
to zwykle zaledwie pierwszy krok w kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa,
gdzie szczególne znaczenie ma integrowanie procesów wychodzących poza granice
przedsiębiorstw będących uczestnikami łańcucha dostaw. Wyrazem takiej interpretacji istoty zarządzania łańcuchem dostaw jest definicja, jaką sformułowali A.J. Battaglia i G. Tyndall, którzy twierdzą, że jest to „strategiczna koncepcja polegająca na
zrozumieniu i zarządzaniu sekwencją czynności – od dostawcy do klienta – dodających wartość do dostarczanych produktów” [Battaglia, Tyndall 1999, s. 12]. Na podstawie przytoczonej definicji trudno jednak precyzyjnie określić, jakie procesy powinny być integrowane zgodnie z omawianą koncepcją zarządzania. Studia
literaturowe pozwalają jedynie na zdiagnozowanie istotnych rozbieżności w poglądach różnych autorów oraz stowarzyszeń zawodowych promujących konkurencyjne
modele referencyjne łańcuchów dostaw. Celem niniejszej publikacji jest dokonanie
analizy porównawczej różnych poglądów na temat rodzaju procesów, które wchodzą
w skład idei zarządzania łańcuchem dostaw. Analizie poddane zostaną trzy najczęściej cytowane modele służące skutecznemu zarządzania łańcuchem dostaw:
1

Obszernie na ten temat zob. [Witkowski 2003, s. 23-32].
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–– model referencyjny SCOR (ang. Supply Chain Operations Reference),
–– macierz obszarów zarządzania łańcuchami dostaw Seuringa i Goldbacha,
–– model łańcucha dostaw GSCF (ang. Global Supply Chain Forum).

2. Zarządzanie procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw
według modelu referencyjnego SCOR
Model referencyjny łańcucha dostaw SCOR został opracowany i spopularyzowany przez członków istniejącej od 1996 r. organizacji Supply Chain Council. Stowarzyszenie SCC, podobnie jak organizacja APICS dla systemów klasy MRP II, nie
tylko określiło strukturę funkcjonalną oprogramowania wspomagającego zarządzanie łańcuchem dostaw, lecz także udostępnia na swoich stronach internetowych zasady i wskaźniki w celu prowadzenia benchmarkingu procesów zachodzących wewnątrz i między ogniwami łańcucha dostaw. W okresie przygotowywania do druku
niniejszej publikacji dostępna była ósma wersja modelu SCOR, która pozwala na
mierzenie i regulowanie pięciu rodzajów procesów w łańcuchu dostaw polegających
na planowaniu, zakupie, wytwarzaniu, dostarczaniu i zwrocie produktów [SCOR
Model]. Model SCOR nie jest natomiast wykorzystywany w doskonaleniu procesów
projektowania i rozwoju produktów, administrowania ich sprzedażą i obsługi posprzedażnej, co w zasadzie zawęża jego zastosowanie do sfery logistyki [Stadtler,
Kilger 2000, s. 40-44]. Zgodnie z założeniami modelu SCOR analiza i ocena procesów w łańcuchu dostaw odbywają się w ramach trzech hierarchicznie ułożonych
poziomów: rodzaju procesu, kategorii procesu i elementów procesu.
W aktualnej wersji modelu na pierwszym z wymienionych poziomów wyróżnia
się cztery rodzaje procesów realnych (zakup, produkcję, dostawę i zwrot) oraz służący ich koordynacji proces planowania. Na drugim poziomie modelu są one dekompletowane na kategorie procesów o charakterze planistycznym, wykonawczym
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Dostawca

Przedsiębiorstwo

Klient

Rys. 1. Pięć podstawowych procesów w modelu SCOR
Źródło: [SCOR Model, s. 3].
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lub zabezpieczająco-kontrolnym. Wraz z przejściem na trzeci, najbardziej szczegółowy poziom modelu następuje podział poszczególnych kategorii procesów na logiczną sekwencję składających się na nie czynności i zdarzeń. Ogólny ideogram
modelu SCOR zaprezentowano na rys. 1.
Należy podkreślić, że twórcy modelu zadbali o jak najbardziej precyzyjne zdefiniowanie procesów zachodzących w łańcuchu dostaw oraz wskazali proponowany
zestaw wskaźników i mierników służących do jego monitorowania i oceny. Praktyczna użyteczność modelu SCOR polega na możliwości jego użycia do opisu, pomiaru oraz oceny procesów w łańcuchach dostaw. Jest on również dobrym narzędziem ułatwiającym komunikację między ogniwami łańcucha, zarówno na etapie
jego projektowania oraz wdrażania, jak i w okresie realizacji.

3. Procesy w zarządzaniu łańcuchami dostaw
według macierzy Seuringa i Goldbacha
Od połowy lat 90. XX w. dominują poglądy, że współpraca w łańcuchach dostaw
rozpoczyna się już na etapie powstawania i rozwoju produktu. Natomiast do kolejnych podstawowych procesów, którymi powinno się zarządzać w skali łańcucha,
należy zaliczyć planowanie popytu i realizację zamówień. Jeszcze większy zakres
współpracy w ramach zarządzania łańcuchami dostaw wynika z analizy zależności
między produktem i relacjami występującymi w łańcuchach dostaw. W ramach obu
tych wymiarów R. Cooper i R. Slagmulder [1999] rozróżnili fazy powstawania i
realizacji, co doprowadziło do powstania macierzy przedstawionej na rys. 2.

Rys. 2. Macierz obszarów zarządzania łańcuchami dostaw
Źródło: [Seuring, Goldbach 2002, s. 18].
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Analiza związków między projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów a projektowaniem i funkcjonowaniem sieci pozwala na wyznaczenie czterech obszarów zarządzania łańcuchami dostaw, którymi są:
1) konfigurowanie produktu i sieci, co polega na podjęciu kluczowych decyzji o
oferowanych produktach i usługach, strukturze podmiotowej i więziach zachodzących między ogniwami łańcucha,
2) projektowanie wyrobów z wykorzystaniem potencjału wiedzy dostawców,
3) formowanie sieci produkcyjnej, zmierzające do wyboru i określenia zadań
produkcyjnych, miejsc produkcji i utrzymywania zapasów, co zgodnie z ideą odraczania może dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych, lecz także handlowych i logistycznych,
4) optymalizacja procesów zachodzących w łańcuchu dostaw, które są związane
z fizycznym przepływem produktów oraz towarzyszącymi mu przepływami informacji i środków finansowych.
Integracja i koordynacja procesów decyzyjnych związanych z wymienionymi
obszarami współpracy wzdłuż łańcucha dostaw, po pierwsze, jest zgodna z ideą
„rozszerzonego przedsiębiorstwa”, którego granice są płynne, a partnerzy są postrzegani jako części składowe organizacji. Po drugie, wymaga współdziałania między uczestnikami łańcucha, które poza zarządzaniem logistycznym obejmuje wspólne planowanie, organizowanie i kontrolowanie wybranych aspektów działalności
badawczo-rozwojowej, produkcyjnej i marketingowej. Jednoznaczne przyporządkowanie decyzji i działań poszczególnym obszarom współpracy łańcucha nie jest możliwe ze względu na umowne i płynne granice między logistyką, marketingiem i zarządzaniem produkcją, co ma swoje konsekwencje w postaci różnego zakresu ich
kompetencji i odpowiedzialności w strukturach i regulaminach organizacyjnych
współpracujących przedsiębiorstw2. Można jedynie wskazać, że do wspólnych decyzji i działań na pograniczu logistyki i marketingu należą: planowanie popytu, projektowanie kanałów dystrybucji, dbałość o jakość obsługi klientów oraz współpraca
przy realizacji akcji promocyjnych. Natomiast do podstawowych decyzji i działań z
pogranicza logistyki i zarządzania produkcją, które są podejmowane przez uczestników łańcucha, zalicza się: lokalizowanie zakładów produkcyjnych, ocenę i wybór
dostawców oraz kształtowanie i kontrolę zapasów.

4. Procesy w zarządzaniu łańcuchem dostaw
według modelu GSCF
Daleko poza logistyczną interpretację łańcucha dostaw wychodzi model opracowany przez organizację Global Supply Chain Forum. Członkowie tej organizacji
przyjmują, że „zarządzanie łańcuchem dostaw jest integrowaniem kluczowych procesów biznesowych od ostatecznego użytkownika do początkowego dostawcy, które
2

Obszerniej zob. [Witkowski 1999; Ciesielski 2002].

IV. Realizacja
zamówień

III. Zarządzanie
popytem

1. Opracowanie strategii obsługi klientów
2. Opracowanie procedur reagowania
3. Przygotowanie infrastruktury komunikacyjnej i wdrożenie
procedur reagowania
4. Opracowanie zestawu miar jakości obsługi klientów
1. Wybranie metod prognozowania
2. Planowanie przepływów informacyjnych
3. Określenie procedur synchronizacyjnych w celu dostosowania
produkcji oraz zdolności zaopatrzeniowo-dystrybucyjnych
do prognoz popytu
4. Przygotowanie planów awaryjnych na wypadek
nieprzewidzianych zdarzeń
5. Opracowanie systemu pomiaru
1. Przegląd strategii marketingowej, struktury łańcucha dostaw
i celów w zakresie obsługi klientów
2. Zdefiniowanie wymagań związanych z realizacją zamówień
3. Ocena sieci logistycznej
4. Opracowanie planu realizacji zamówień
5. Przygotowanie zestawu miar

II. Zarządzanie
obsługą
klientów

3

1. Tworzenie i przekazywanie zamówień
2. Rejestrowanie zamówień
3. Przetwarzanie zamówień
4. Opracowanie dokumentacji
5. Pobranie zamówienia
6. Dostarczenie zamówionego produktu
7. Działania po dokonaniu transakcji i pomiar wyników

1. Zbieranie danych
2. Prognozowanie popytu
3. Synchronizacja
4. Zwiększanie elastyczności i zmniejszanie zmienności popytu, czasów
przepływu, zdolności produkcyjnych itp.
5. Pomiar działań

1. Segmentacja klientów
2. Powołanie zespołów zarządzających poszczególnymi grupami klientów
3. Przegląd wyników w celu wyznaczenia zadań w zakresie zakupów,
wzrostu sprzedaży i pozycji w sektorze
4. Określenie możliwości usprawnień w celu obniżki kosztów, wzrostu
sprzedaży i poprawy obsługi.
5. Przygotowanie porozumień dotyczących produktu i obsługi dla
poszczególnych grup klientów (ang. Product/Service Agreement – PSA)
6. Wdrożenie PSA
7. Pomiar wyników i raportowanie zyskowności poszczególnych grup
klientów
1. Rozpoznanie zdarzeń
2. Ocena sytuacji i wariantów działań
3. Wdrożenie rozwiązania
4. Monitorowanie i raportowanie

2

1. Aktualizacja strategii ogólnej i marketingowej
2. Określenie kryteriów kategoryzacji klientów
3. Opracowanie zasad różnicowania oferty dla grup klientów
4. Opracowanie systemu pomiaru rentowności klientów
5. Opracowanie zasad podziału korzyści na zasadach win-win

Subprocesy na poziomie operacyjnym

Subprocesy
na poziomie strategicznym

I. Zarządzanie
relacjami
z klientami

1

Nazwa procesu
kluczowego
w łańcuchu dostaw

Tabela 1. Wykaz procesów w modelu łańcucha dostaw GSCF
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1. Przegląd strategii marketingowej oraz zaopatrzeniowo-produkcyjnej
2. Rozwijanie systemu generowania i oceniania pomysłów
3. Wprowadzenie przewodnika dla członków
międzyfunkcjonalnych zespołów ds. rozwoju produktu
4. Wskazanie założeń dotyczących planów promocji, zarządzania
zapasami i transportu nowych produktów
5. Opracowanie harmonogramu projektu rozwoju produktu
6. Opracowanie systemu pomiaru
1. Przegląd polityki ochrony środowiska i regulacji prawnych
2. Opracowanie reguł unikania, monitorowania i dysponowania
zwrotów
3. Opracowanie sieci i różnych dróg zwrotów
4. Opracowanie zasad kredytowania
5. Określenie wtórnych rynków
6. Opracowanie systemu pomiaru

VII. Rozwój
i komercjalizacja
produktów

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Croxton i in. 2001, s. 13-36].

VIII. Zarządzanie
zwrotami

VI. Zarządzanie
relacjami
z dostawcami

1. Przegląd strategii produkcyjnej oraz marketingowo-logistycznej
2. Określenie wymaganego poziomu elastyczności produkcji
3. Określenie fizycznego punktu granicznego (czyli granicy między
przepływami produktów kształtowanymi na zasadzie ssania
i tłoczenia)
4. Wskazanie ograniczeń i wymagań w zakresie wytwarzania
5. Określenie zdolności produkcyjnej
6. Opracowanie systemu pomiaru
1. Przegląd strategii ogólnej, produkcyjnej i zaopatrzeniowej
2. Opracowanie kryteriów kategoryzacji dostawców
3. Opracowanie porozumień dotyczących wymaganych
lub pożądanych zasad współpracy z dostawcami
4. Przygotowanie systemu pomiaru
5. Przygotowanie reguł podziału korzyści współpracy
z dostawcami na zasadzie win-win

V. Zarządzanie
przepływami
produkcyjnymi

1. Przyjęcie żądania zwrotu
2. Określenie drogi przewozu
3. Przyjęcie zwrotu
4. Decyzja o dalszym przeznaczeniu zwrotu
5. Kredytowanie zwrotu
6. Analiza przyczyny zwrotu i pomiar jego skutków

1. Pogrupowanie dostawców
2. Przygotowanie zespołów zarządzających relacjami z poszczególnymi
grupami dostawców
3. Wewnętrzny przegląd poszczególnych grup dostawców
4. Wskazanie możliwości usprawnień w relacjach z dostawcami
5. Opracowanie porozumień i planów w zakresie bieżącej komunikacji
6. Wdrożenie porozumień PSA
7. Pomiar działań i raportowanie o rentowności dostawców
1. Zdefiniowanie nowego produktu i dopasowanie zasobów
2. Powołanie międzyfunkcjonalnego zespołu ds. rozwoju produktu
3. Formalizacja projektu rozwoju nowego produktu
4. Wzornictwo i budowa prototypu
5. Określenie kanałów dystrybucji nowego produktu
6. Wprowadzenie produktu na rynek
7. Pomiar wyników procesów

1. Określenie dróg przepływu wewnątrz systemu produkcyjnego i między
przedsiębiorstwami
2. Operacyjne planowanie produkcji i zaopatrzenia materiałowego
3. Synchronizacja zdolności produkcyjnej z popytem
4. Pomiar działań
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dodaje wartości produktom, usługom i informacjom dla konsumentów i innych interesariuszy” [Lambert, Cooper, Pagh 1998, s. 1]. Przy tym wśród ośmiu kluczowych
procesów w łańcuchu dostaw w modelu GSCF uwzględniono:
–– zarządzanie relacjami z klientami CRM (ang. Customer Relationship Management),
–– zarządzanie obsługą klientów,
–– zarządzanie popytem,
–– realizację zamówień,
–– zarządzanie przepływami produkcyjnymi,
–– zakupy rozumiane jako zarządzanie relacjami z dostawcami SRM (ang. Supplier
Relationship Management),
–– rozwój i komercjalizację produktów,
–– zarządzanie zwrotami.
Szczegółowy opis tych procesów z podziałem na subprocesy na poziomie strategicznym i operacyjnym został opracowany przez D.M. Lamberta i współpracowników z Ohio State University oraz University of Nevada [Croxton i in. 2001, s. 13-36].
Syntetyczne zestawienie procesów uwzględnionych w modelu GSCF zostało zaprezentowane w tab. 1.

5. Wyniki analizy porównawczej
modeli referencyjnych łańcucha dostaw
Przeprowadzona analiza istoty, zakresu i struktury procesów w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest potwierdzeniem wieloznaczności tej koncepcji zarządzania w
warstwie teoretyczno-metodologicznej. Jest to stan charakterystyczny dla wielu innych nowoczesnych, wciąż kształtujących się koncepcji w naukach o zarządzaniu.
Teoretyczna wieloznaczność, różny poziom szczegółowości modeli i trwająca dyskusja nad rodzajem i strukturą procesów składających się na ideę zarządzania łańcuchami dostaw nie muszą jednak oznaczać ograniczenia jej walorów aplikacyjnych.
Każdy z przedstawionych modeli został opracowany na podstawie badań empirycznych, a jego skuteczność już w dostatecznym stopniu zweryfikowano w praktyce
gospodarczej. Ponadto w każdym z prezentowanych ujęć warunkiem integracji łańcucha dostaw są założenia o partnerstwie, zaufaniu, transparentności informacyjnej
oraz właściwym podziale ryzyka i korzyści między jego ogniwami. Dlatego menedżerowie zgodnie ze swoją wiedzą i przekonaniem mogą wybrać dowolny model
służący koordynacji i integracji procesów zachodzących w łańcuchu dostaw. Nie ma
dotąd wiarygodnych wyników badań wskazujących na przewagę skuteczności lub
efektywności w wyniku ich wdrażania. Szeroko zakrojone badania użytkowników
na temat skuteczności modelu SCOR w porównaniu z innymi modelami zarządzania
łańcuchem dostaw są dopiero w trakcie realizacji. Obecnie można jedynie wyrazić
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nadzieję, że wyniki tych badań pozwolą na lepsze i powszechne wykorzystanie prezentowanych modeli referencyjnych w doskonaleniu procesów zachodzących w łańcuchach i sieciach dostaw.
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PROCESS ORIENTATION IN DIFFERENT SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT CONCEPTS AND REFERENCE MODELS
Summary
The paper deals with comparative analyses of the processes in the most popular SCM concepts and
models, such as: Supply Chain Operations Reference (SCOR model) created by Supply Chain Council
(SCC), reference model created by Global Supply Chain Forum (GSCF model) as well as Seuring and
Goldbach product-relationship matrix. In spite of the differences between the described models all of
them can be considered as effective management tools for measuring and evaluating supply chain processes.
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PRZEJĘCIA I FUZJE JAKO PROCESY ZMIAN
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Wstęp
Jednym ze sposobów przeprowadzania zmian właścicielskich przedsiębiorstw,
często stosowanych w praktyce, są przejęcia i fuzje. Można je uznać za przykład
wielowymiarowych i złożonych procesów zmian, które wywołują jednocześnie wiele innych zmian we wszystkich najważniejszych obszarach przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw. Stanowią one także źródło szans oraz zagrożeń dla pracowników i menedżerów, w szczególności dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie
przejmującym inne przedsiębiorstwo. Przejęcia i fuzje są zatem ryzykownymi „zewnętrznymi strategiami” rozwoju dla wszystkich najważniejszych grup interesów w
przedsiębiorstwie.
W opracowaniach poświęconych problematyce przejęć i fuzji przedsiębiorstw
stosunkowo mało miejsca poświęca się ich organizacyjnemu i społecznemu wymiarowi. Zamierzeniem autora, stanowiącym wyraz przynajmniej częściowego wypełnienia tej luki, jest osiągnięcie celu opracowania. Cel ten został sformułowany jako
syntetyczna analiza złożonego i wielowymiarowego charakteru procesów przejęć i
fuzji oraz analiza przedsięwzięć służących integracji organizacyjnej i społecznej
przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw. Celowi referatu odpowiada jego
struktura, obejmująca dwie części zasadniczej treści, na które składa się analiza wymienionego zagadnienia. Podstawę epistemologiczną tej analizy stanowią studia literatury przedmiotu przeprowadzone przez autora opracowania.

2. Wielowymiarowość i złożoność procesów przejęć i fuzji
Wielowymiarowość procesów przejęć i fuzji przedsiębiorstw związana jest z zakresem występowania generowanych przez nie zmian oraz charakterem tych zmian.
Obejmują one wszystkie kluczowe obszary funkcjonalne i poziomy organizacyjne
łączących się przedsiębiorstw.
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Złożoność procesów fuzji i przejęć, według autora opracowania, określają: ich
struktura wyznaczona przez logiczną i czasową sekwencję decyzji i działań, a także
przebieg zmian oraz rodzaj i charakter skutków wywoływanych przez te zmiany.
Procesom przejęć i fuzji towarzyszy także wiele problemów społecznych i organizacyjnych. Trudno jest rozdzielić te problemy, ponieważ są one wkomponowane w
strukturę tych procesów. Każda faza (etap) przejęcia lub fuzji związana jest z realizacją konkretnych zadań. Wiele z tych zadań związanych jest z integracją ludzi [Zając 2005, s. 54].
W literaturze można znaleźć wiele różnych ujęć strukturalno-organizacyjnych
przejęć i fuzji przedsiębiorstw. Sprowadzają się one do ujmowania ich jako wielofazowego procesu, co zostało przedstawione w tab. 1.
Tabela 1. Fazy i etapy fuzji i przejęć według różnych autorów (wybrane modele)
Faza
(etap)
I

II

III

IV
V
VI
VII

Najważniejsze działania i zadania procesów przejęć i fuzji według:
Sudarsanama
strategia przejęcia
i kryteria transakcji,
poszukiwanie
i identyfikacja firm
– celów, ocena firmy
– celu i możliwości
transakcji
rozwój oferty,
ocena finansowa firmy
– celu przejęcia/fuzji,
negocjowanie
i finansowanie,
zawarcie transakcji
ocena dopasowania
organizacyjnego
i kulturowego,
integracja, wyniki

Damodarana

Gomeza
i Webera

Payne’a

Perkinsa

rozwijanie
strategii
przejęcia/
fuzji

określenie celów formułowanie
strategicznych – strategii
ustalenie
nabywcy
powodów
przejęcia/fuzji

opracowanie
koncepcji
przejęcia/
fuzji

wybór firmy
– celu i jej
ocena

poszukiwanie
i screening –
pozyskanie
właściwych
informacji

określenie
kryteriów
wykupu

ewaluacja
szczegółowej
koncepcji

analiza
potencjalnych
celów

opracowanie
oferty

ustalenie
wycena
celu i sposobu – ustalenie
finansowania „właściwej
ceny”
integracja
zawarcie
transakcji
integracja
(właściwe
wdrażanie)

finansowa ocena negocjacje
wybranych
celów
negocjowanie
zamknięcie
ceny przejęcia
projektu
integracja

wdrożenie
działalność
operacyjna

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Sudarsanam 1998; Damodaran; Pocztowski (red.) 2004;
Payne 1987].
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Pod względem charakteru zadań realizowanych na poszczególnych etapach procesów przejęć lub fuzji prezentowane wyżej ujęcia są podobne. Dlatego też warto
zwrócić uwagę, że analizowane procesy przejęć i fuzji dzieli się najczęściej na trzy
fazy (etapy):
–– fazę przed połączeniem (przygotowawczą, przedakwizycyjną, projekcyjną, preparacyjną),
–– fazę połączenia (wdrożeniową, negocjacyjną),
–– fazę po połączeniu (integracyjną, utrwalenia i oceny, poakwizycyjną, realizacyjną).
Każda z tych faz obejmuje konkretne zadania (przedsięwzięcia) w zakresie finansów, produkcji, sprzedaży i marketingu oraz zarządzania zasobami ludzkimi łączących się przedsiębiorstw. Część z tych zadań ma charakter względnie stały, tzn.
powinny one być zrealizowane bez względu na formę i rodzaj przejęcia czy fuzji.
W praktyce każdy proces fuzji lub przejęcia powinno się analizować oddzielnie.
Charakteryzują je bowiem niepowtarzalność, brak możliwości pełnego wykorzystania „typowych” doświadczeń menedżerskich, duża szybkość podejmowania decyzji
przy ograniczonym dostępie do informacji i wysokie ryzyko decyzyjne [Haspelslagh, Jemison 1991, s. 52-53]. Specyfika łączących się lub przejmowanych przedsiębiorstw oraz okoliczności i warunki integracji wywołują także potrzebę dopasowania konkretnego modelu „procedury akwizycyjnej” przejęcia lub fuzji do
kontekstu sytuacyjnego. Zwiększa to racjonalność metodologiczną procesu integracyjnego, która prowadzi do wzrostu jego racjonalności rzeczowej, czyli skuteczności działań realizowanych we wszystkich fazach tego procesu. Takie podejście
zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia wszystkich celów stawianych przed
przejęciem lub fuzją.
Wyniki studiów literatury przedmiotu, w szczególności prezentującej wyniki badań empirycznych poświęconych zarządzaniu przejęciami i fuzjami1, wskazują na
umiejętność odpowiedniej identyfikacji oraz skutecznego rozwiązywania problemów
społecznych, personalnych i organizacyjnych występujących w procesach przejęć
i fuzji, jako jeden z najważniejszych czynników sukcesu zmiany właścicielskiej.

3. Integracja organizacyjna i społeczna
w procesach przejęć i fuzji
W licznych publikacjach zagranicznych i krajowych, poświęconych problematyce przejęć i fuzji, coraz częściej podkreślana jest strategiczna rola zarządzania zasobami ludzkimi oraz kultury organizacyjnej w procesie przejmowania i łączenia się
1
Badania takie zostały przeprowadzone także przez autora opracowania w latach 2003-2007,
a ich owocem jest m.in. monografia Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw,
AE, Wrocław 2005, wyd. II (uzupełnione) 2006.
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przedsiębiorstw [Pocztowski (red.) 2004, s. 53-72]. Na poziomie operacyjnym przekłada się ona na konkretne zadania z zakresu funkcji personalnej, z których część
jest przypisana menedżerowi personalnemu i członkom kierowanego przez niego
zespołu. Zadania te, realizowane w trakcie wyżej wymienionych trzech faz, to:
–– w fazie przed połączeniem: określenie powodów fuzji lub przejęcia, utworzenie
zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie przedsięwzięcia, poszukiwanie
potencjalnych partnerów „mariażu organizacyjnego”, wybór kandydata, zaplanowanie procesu zarządzania całym przedsięwzięciem i zaplanowanie efektów
w obszarze uczenia się;
–– w fazie połączenia: wybór menedżera odpowiedzialnego za integrację, sformowanie zespołu ds. wprowadzenia zmian, budowa nowej strategii i struktury,
utrzymanie kluczowych pracowników, wdrażanie zmian, komunikowanie zmian
oraz włączanie grup zawodowych i poszczególnych osób w proces zmian, kształtowanie nowych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
–– w fazie po połączeniu: integracja pracowników i menedżerów wokół zadań wynikających z wprowadzonych zmian, ocena strategii, struktury i kultury, ocena
wpływu przejęcia lub fuzji na interesariuszy przedsiębiorstwa oraz identyfikacja
i oszacowanie efektów uczenia się [Pocztowski (red.) 2004, s. 32].
Aby rozwiązać różnorodne problemy personalne, społeczne, organizacyjne, finansowe i techniczne, występujące w procesach przejęć i fuzji, należy brać pod uwagę wszystkie istotne czynniki związane ze strategią, strukturą, zasobami ludzkimi,
kulturą organizacyjną oraz procesem zarządzania przedsiębiorstwem. Ważna jest tu
skuteczność procesów decyzyjnych składających się na proces zarządzania zmianami w całym procesie integracyjnym oraz odpowiednie przygotowanie ludzi do
zmian, zwłaszcza w fazie samej transformacji.
J. Birkinshaw słusznie zwraca uwagę, że inwestor, łącząc przedsiębiorstwa,
może koncentrować uwagę na integracji zadań, integracji ludzi lub integracji zadań
i ludzi. Wybór odpowiedniej orientacji integracyjnej powinien być związany z celami przedsiębiorstwa i możliwościami osiągania tych celów, musi również uwzględniać koszt i ryzyko takiego wyboru. Koncentracja tylko na zadaniach, z pominięciem
problemów społeczno-kulturowych, może spowodować zablokowanie całego procesu
integracji ze względu na opór pracowników i menedżerów. W konsekwencji zamiast
oczekiwanych korzyści wystąpią straty. Orientacja tylko na ludzi, przy zaniedbywaniu zadań, też nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych efektów synergicznych.
Dlatego racjonalne wydaje się połączenie obu tych podejść, tj. integracji zadań i ludzi. Możliwe są tu oczywiście inne kombinacje czy rozwiązania pośrednie, zakładające silniejsze promowanie jednej lub drugiej orientacji integracyjnej [Aniszewska
2002].
Wybór każdej z wymienionych orientacji integracyjnych oznacza w praktyce
konieczność podjęcia wielu działań operacyjnych.
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Z integracją zadań mogą być związane m.in.: zamykanie małych jednostek, nie
związanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, zwolnienia zbędnych
pracowników, swobodna wymiana technologii, wypracowanie wspólnych standardów, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za integrację, wspólne projekty i wspólne
rozliczanie zadań.
Integracja ludzi może opierać się na: jasnej komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, klarownym podziale odpowiedzialności za integrację wśród specjalistów i liderów zmian, szybkich decyzjach personalnych, przesunięciu kluczowych
menedżerów do przejętych jednostek, podjęciu działań prowadzących do zmiany
kultury organizacyjnej.
Podstawę jednoczesnej integracji ludzi i zadań mogą stanowić rotacje pracowników między różnymi jednostkami organizacyjnymi, wspólne szkolenia i spotkania
integracyjne, tworzenie wspólnych grup projektowych, włączanie pracowników w
proces tworzenia efektów synergicznych, bieżące spotkania przedstawicieli obu
przedsiębiorstw w celu wypracowywania rozwiązań problemów operacyjnych.
Bardzo istotne jest rozpoznanie kontekstu sytuacyjnego fuzji lub przejęcia oraz
najważniejszych rzeczywistych i potencjalnych problemów, dotyczących uczestników tego procesu. Takie podejście zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia zarówno korzyści synergicznych, jak i zadowolenia pracowników. Duże znaczenie ma
dokładne rozpoznanie skutków zmian wywoływanych przez fuzje lub przejęcia w
różnych grupach zawodowych oraz wśród poszczególnych kluczowych pracowników i menedżerów przedsiębiorstwa przejmowanego.
Efektywność fuzji lub przejęcia powinno się oceniać przez pryzmat stopnia osiągnięcia założonych celów, które z punktu widzenia zarówno właścicieli, jak i samego przedsiębiorstwa mają charakter finansowy i strategiczny. Integracja ludzi oraz
kultur łączących się przedsiębiorstw nie może być celem samym w sobie, lecz środkiem do osiągnięcia tych najważniejszych celów dokonywanej zmiany właścicielskiej.
Właściwa identyfikacja oraz skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych
i organizacyjnych występujących we wszystkich etapach omawianych procesów, w
dużej mierze umożliwiają osiągnięcie wyżej wymienionych celów.
Na koniec warto podkreślić, że menedżerowie projektujący i realizujący procesy
połączeniowe powinni dokonywać racjonalnych wyborów, opartych na efektywnych
kombinacjach dostępnych czynników kapitałowych, personalnych, organizacyjnych
i technicznych. Wynikiem takich wyborów może być „nowy ład organizacyjny”,
który według M.L. Marksa można traktować jako rdzeń zmiany właścicielskiej, dokonanej w drodze przejęcia lub fuzji [Marks 1994, s. 37-38, 41-51]. Ład ten daje
się odnieść do etapu samej zmiany, występując w „klasycznym modelu” zmiany
E. Scheina i K. Lewina, co przedstawiono na rys. 1.
„Nowy ład organizacyjny” tworzą, według wymienionego autora: wizja dalszego rozwoju, misja, kultura organizacyjna, kontrakt psychologiczny, kluczowe kompetencje oraz „architektura”, pojmowana jako nowy wzorzec społecznego systemu
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Rys. 1. „Nowy porządek organizacyjny” jako rdzeń zmiany
Źródło: [Marks 1994, s. 37].

przedsiębiorstwa oraz systemu pracy. Dotyczy on formalnych i nieformalnych struktur wewnątrz organizacji. Sprzyja orientowaniu pracowników po dokonanej transformacji właścicielskiej w przedsiębiorstwie na przyszłe cele.
Odnowienie i rewitalizacja pozwalają przekształcić mentalność pracowników
i menedżerów przez udzielenie im wsparcia emocjonalnego, a w konsekwencji
przyczyniają się do odnowienia kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa [Marks 1994,
s. 44-48].

4. Zakończenie
Przejęcia i fuzje przedsiębiorstw są przykładem wielowymiarowych i złożonych
procesów zmian, wywołujących jednocześnie wiele innych zmian we wszystkich
najważniejszych obszarach przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw. Pomimo różnorodności ujęć reprezentowanych w literaturze przedmiotu, wielofazowość tych procesów daje się sprowadzić do trzech podstawowych faz, tj. przygotowania, wprowadzenia i utrwalenia zmiany właścicielskiej. W ramach każdej z tych
faz realizowane są zadania podobne, powtarzalne oraz zadania charakterystyczne
dla konkretnego przypadku przejęcia lub fuzji, wynikające z jego specyfiki. Wyniki
wielu badań poświęconych przejęciom i fuzjom wskazują na integrację organizacyjną i społeczną jako jeden z najważniejszych czynników sukcesu zmiany właścicielskiej. Właściwe rozpoznanie i skuteczne rozwiązywanie społecznych, w tym także
kulturowych, oraz organizacyjnych problemów występujących we wszystkich fazach zmian właścicielskich silnie wspierają tego rodzaju integrację.
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Mergers and acquisitions as processes
of changes in A company
Summary
Mergers and acquisitions (M&A) are an example of multidimensional and complex processes of
changes which generate at the same time many other changes in all key fields of acquired or joining
companies. In spite of different approaches presented in the publications we can distinguish three typical phases of each M&A process, i.e.: preparation, introduction and freezing of the ownership change.
Every phase includes typical and non-typical tasks because of the specific context of the ownership
change. The results of research indicate an organizational and social integration as one of the most
important factors of success of the ownership change. Appropriate recognition and effective solving of
organizational and social problems occurring in the process of M&A strongly support such integration.
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KONSEKWENCJE CIĄGŁEGO DOSKONALENIA PROCESÓW
W ORGANIZACJACH

1. Wstęp
Doskonalenie procesów w zmiennych warunkach funkcjonowania organizacji
staje się wyzwaniem dla całej organizacji. Potrzebę tę wywołuje nieustanna konkurencja kosztowa, a także presja na podnoszenie szeroko rozumianej jakości. Doskonalenie procesów akcentowane jest w różnych koncepcjach i metodach zarządzania,
między innymi w filozofii kaizen, zarządzaniu jakością, logistyce czy zarządzaniu
wiedzą. Można mówić o różnych poziomach doskonalenia procesów: od stanu zasygnalizowania potrzeb, przez etap ukierunkowanych na doskonalenie działań, aż po
stadium samodoskonalenia. Doskonalenie procesów jest zorientowane na osiąganie
celów strategicznych, ale również na ciągłą, systematyczną poprawę w ramach działalności operacyjnej. Jest także przedmiotem zainteresowania controllingu procesów. Angażować powinno wszystkich zatrudnionych: zaczynając od naczelnego kierownictwa, przez kierowników niższych szczebli zarządzania, na pracownikach
wykonawczych kończąc. W praktyce przedsiębiorstw i innych organizacji podejmowanie prób doskonalących procesy ma różnego rodzaju konsekwencje. W swych
założeniach ma się przyczyniać do wzrostu efektywności i sprawności całej organizacji. Jednakże doświadczenia wielu przedsiębiorstw wskazują na skutki zarówno
pozytywne, jak i negatywne doskonalenia procesów.
W referacie uwaga autorki koncentruje się na zidentyfikowaniu i zaprezentowaniu zarówno korzyści doskonalenia procesów, jak również potencjalnych niebezpieczeństw oraz skutków niepożądanych ciągłego doskonalenia procesów. Prezentowany tekst bazuje na przeprowadzonych studiach literatury przedmiotu, a także na
obserwacjach praktyki gospodarczej.

2. Istota i przyczyny doskonalenia procesów
Wprowadzając do organizacji podejście procesowe, musimy mieć na względzie
doskonalenie procesów, które jest jednym z jego elementów [Nowosielski (red.)
2008, s. 57]. Ciągłe doskonalenie procesów to stałe poszukiwanie możliwości ulep-
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szania w codziennej działalności realizowanych procesów, a także usprawnianie relacji między procesami. Według P. Grajewskiego idea ciągłego doskonalenia polega
na tym, że większość członków każdej organizacji codziennie odkrywa możliwości
poprawy procesów, w których uczestniczy, oraz znajduje i wdraża rozwiązania służące do zwiększenia produktywności oraz jakości działań i produktów [Grajewski
2007, s. 104]. W konsekwencji doskonalenie procesów ma spowodować polepszenie
jakości i/lub produktywności, obniżyć koszty działań, a w ostatecznej ocenie przyczynić się do wzrostu efektywności całej organizacji. Doskonalenie procesów leży
u podstaw wszystkich koncepcji zarządzania procesami [Brilman 2002, s. 293; Davenport 1993, s. 7; Rummler, Brache 2000, s. 154]. Zaniechanie w dłuższej perspektywie działań związanych z doskonaleniem procesów i bazowanie na wypracowanych wcześniej wzorcach i modelach może, zdaniem niektórych autorów, doprowadzić
do pojawienia się poważnych dysfunkcji w systemie zarządzania [Cyfert 2007, s. 22].
Zdaniem Sz. Cyferta można wyróżnić dwa kryteria doskonalenia procesów w
organizacjach:
•• kryterium ciągłości procesu doskonalenia,
•• kryterium poziomów doskonalenia procesów [Cyfert 2006, s. 37].
Zastosowanie pierwszego z nich pozwala wyróżnić dwie metody:
1) ewolucyjnego, czyli ciągłego doskonalenia procesów,
2) radykalnego, czyli skokowego doskonalenia procesów.
Pierwszy sposób zakłada systematyczne, ciągłe usprawnianie istniejących w organizacjach procesów. Drugi natomiast oznacza, że procesy gospodarcze są w określonych odstępach czasu gruntownie odnawiane, tzn. projektowane są nowe procesy,
radykalnie przeprojektowywane stare, stosowany jest też outsourcing procesów
[Nowosielski (red.) 2008, s. 77]. Oba podejścia się uzupełniają, a uzyskane w drodze
radykalnego sposobu zmiany w przebiegu procesu są stabilizowane przez ciągłe doskonalenie. Zasadnicze kryterium wyboru jednego z tych dwóch ujęć sprowadza się
do stwierdzenia: jeśli ciągłe doskonalenie istniejącego procesu nie przynosi spodziewanych efektów w postaci osiągnięcia zakładanych wartości parametrów danego
procesu, to należy zastosować podejście rewolucyjne. Najbardziej znaną metodą radykalnego doskonalenia procesów jest reengineering. W związku z gwałtownością
zmian, które towarzyszą tej metodzie, zaleca się jej stosowanie w sytuacji, gdy w
otoczeniu organizacji zachodzą istotne zmiany lub zmiany mają miejsce w celach
strategicznych organizacji. Metoda reengineeringu oferuje innowacyjne rozwiązania, prowadzi do szybkiego znajdowania koncepcji zmian, wspiera ich szybkie
wdrożenie. W sytuacjach kryzysowych reengineering jest jedyną drogą, aby odrzucając dotychczasowe rozwiązania, pomóc „przeżyć” organizacjom [Nowosielski
(red.) 2008, s. 79]. Wśród metod ewolucyjnego doskonalenia procesów na uwagę
zasługuje filozofia kaizen symbolizująca ciągłą, systematyczną poprawę przebiegu
procesu. Skierowana jest ona na identyfikację słabych ogniw, które obniżają skuteczność i efektywność procesów, oraz na rozwiązywanie bieżących problemów.
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Biorąc pod uwagę kryterium poziomów doskonalenia procesów, zdaniem
Sz. Cyferta, należy wprowadzić rozróżnienie na dwa inne kryteria:
•• kryterium kompleksowości zakresu doskonalenia,
•• kryterium powiązania procesu doskonalenia ze strategią rozwoju organizacji
[Cyfert 2006, s. 38].
W kontekście kompleksowości doskonalenia procesów jednym z kluczowych
zagadnień jest pytanie o to, czy działania związane z doskonaleniem procesów powinny dotyczyć wszystkich procesów realizowanych w organizacji, czy też zakres
doskonalenia powinien zostać ograniczony do pojedynczego procesu. Decydując o
zakresie i sposobie doskonalenia, trzeba wziąć pod uwagę ewentualność wystąpienia
niepożądanego zjawiska suboptymalizacji1. Najczęściej działania związane z doskonaleniem pojedynczych procesów nakierowane są na eliminację niesprawności pojawiających się w poszczególnych procesach i mają miejsce w początkowej fazie
doskonalenia procesów. Natomiast doskonalenie architektury procesów jest działaniem kompleksowym, związanym z jednoczesnym podnoszeniem efektywności
wszystkich procesów realizowanych w organizacji. Z takim doskonaleniem mamy
zazwyczaj do czynienia w późniejszych etapach tego procesu.
Kryterium powiązania doskonalenia procesów ze strategią rozwoju organizacji
pozwala na wyróżnienie:
•• strategicznego doskonalenia procesów oraz
•• operacyjnego doskonalenia procesów.
W wyniku strategicznego doskonalenia procesów następuje dostosowanie procesów do modelu biznesu, który wynika z przyjętej strategii rozwoju. Natomiast
ukierunkowanie doskonalenia procesów na operatywne doskonalenie oznacza silne
dowartościowanie znaczenia pojedynczego celu lub zmierza do rozwiązania jednej,
konkretnej dysfunkcji systemu zarządzania [Cyfert 2006, s. 41]. Zauważyć należy,
że operatywne doskonalenie procesów musi korespondować ze strategicznymi celami organizacji. Podsumowując, należałoby stwierdzić, że podczas doskonalenia procesów w organizacji za podstawowe kryterium podnoszenia efektywności i skuteczności należy przyjąć strategię rozwoju organizacji.
Doskonalenie procesów nakazują również normy ISO z rodziny 9000: 2000.
Norma ISO 9004:2000 zaleca, „aby organizacja dysponowała właściwym procesem
do identyfikowania i zarządzania działaniami dotyczącymi doskonalenia wyrobów,
procesów, systemu zarządzania jakością oraz organizacją” [PN-EN-ISO 9004:2000
– System zarządzania…]. Doskonalenie według norm ISO sprowadza się do identyfikowania działań doskonalących i zarządzania nimi. Ciągłe doskonalenie w zarządzaniu jakością polega na wykorzystaniu ustaleń z audytów, analiz danych, analiz
zapisów z komunikacji z klientami, analiz opinii środowiska lokalnego i zawodowego oraz na sporządzaniu raportów kosztów i analizie porównawczej z konkurencją.
1
Suboptymalizacja polega na tym, że w wyniku doskonalenia jednego procesu nie dochodzi do
poprawy funkcjonowania całej organizacji lub doskonalenie w obszarze jednego procesu powoduje
negatywne zmiany w przebiegu innych procesów i w efekcie prowadzi do pogorszenia efektywności
całej organizacji.
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Zmierza ono do planowania i prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych.
Na gruncie zarządzania jakością pojęcie to zaczerpnięto z cyklu Deminga, w którym
to doskonalenie realizowane jest nieustannie i ma prowadzić do podnoszenia skuteczności działania i efektywności organizacji. Działań doskonalących wymaga się
również od organizacji zarządzanych w duchu koncepcji Lean, która jest bardzo
bliska filozofii kaizen. Nie zakłada się tu spektakularnych zmian, lecz ustawiczne
wprowadzanie drobnych modyfikacji, które sukcesywnie doskonalą procesy i produkty [Błoński, Kondracki 2004, s. 64].
Niezależnie od okoliczności i przyjętego kryterium klasyfikującego doskonalenie procesów w organizacjach wywołuje określone zmiany i towarzyszą temu procesowi zarówno oczekiwane, zaplanowane, pozytywne skutki, jak też czasami niespodziewane sytuacje i stany mające charakter negatywny. Konsekwencje doskonalenia
procesów rozpatrywać możemy w różnych przekrojach oraz na różnych płaszczyznach, np. organizacyjnej, społecznej czy ekonomicznej.
W dalszej części referatu uwaga skupiona zostanie na ukazaniu efektów ciągłego
doskonalenia procesów z punktu widzenia efektów organizacyjnych, konsekwencji
dotyczących zasobów ludzkich oraz skutków na płaszczyźnie ekonomicznej.

3. Organizacyjne skutki doskonalenia procesów
Efekty doskonalenia procesów występują w relacji do zakładanych celów strategicznych całej organizacji. Zależą od spełnienia wymogów przyjętej procedury i
spełnionych warunków wstępnych, jak też stosowanych narzędzi czy technik doskonalenia. Niewątpliwie pierwszym warunkiem doskonalenia procesów jest ich identyfikacja, a w szczególności określenie ich wejść (dostawców) oraz wyjść (odbiorców). Zarządzanie procesami, w tym również doskonalenie, nakłada obowiązek
mapowania procesów. Mapy procesów są narzędziem obrazującym przebieg procesów, ale również, a może przede wszystkim, wykorzystuje się je w usprawnianiu
przebiegu procesu. Pozwalają na analizę przebiegu procesu z punktu widzenia ustalonego celu oraz na zidentyfikowanie wąskich gardeł i nieciągłości. Podchodzimy
do tych zagadnień holistycznie, bierzemy pod uwagę cały łańcuch powiązań między
poszczególnymi ogniwami. W związku z tym do wewnątrz organizacji wprowadzane zostają relacje dostawca–odbiorca. Ich zrozumienie umożliwia odpowiednią organizację pracy, a także wyjaśnia warunki przepływów informacyjnych i fizycznych.
Pozwala ponadto określić wymagania klientów, czyli zarówno elementy wejściowe,
opisujące walory dostarczanych wejść, jak i cechy elementów wyjściowych. Podstawą doskonalenia procesów są wnioski wyciągane z doświadczenia, przeglądów wewnętrznych oraz informacji napływających od klientów. Uwaga zatrudnionych koncentruje się na wytwarzanym produkcie i/lub świadczonej usłudze, a nie na funkcjach
czy działach. Procentuje to całościowym spojrzeniem na organizację. Zarządzający
nabywają umiejętności klasyfikacji procesów zachodzących w organizacji, ich różnicowania, nadawania im różnego znaczenia z punktu widzenia rozmaitych kryte-
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riów i wpływu na efektywność całej organizacji. Bez wątpienia zależy nam tutaj na
wyrobieniu umiejętności skupienia uwagi na procesach najistotniejszych z punktu
widzenia strategicznego i wnoszonej wartości dla klienta. Takie podejście umożliwia koncentrację na procesach najistotniejszych z punktu widzenia strategicznego.
Doskonaląc procesy, zmieniamy zazwyczaj zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników, w tym również wykonawczych. Rozszerzając obowiązki i odpowiedzialność, wyposaża się ich w szersze kompetencje2.
Kryterium grupowania pracowników stają się procesy, w których wdrażanie są zaangażowani. Część odrębnych wcześniej zadań ulega połączeniu i jest przypisywana
jednemu pracownikowi. Daje to oszczędność czasu realizacji zadań i ogranicza działania koordynacyjne. Doskonalenie jest ukierunkowane na upraszczanie procesów
przez łączenie zadań. W takich okolicznościach mamy do czynienia z profesjonalizacją pracowników, którzy nie oczekują oceny za czas czy staż pracy, ale za efekty
swojej pracy. Zwiększa się też odpowiedzialność, dotyczy ona bowiem procesów i
ponoszona jest za dostarczanie wartości dla klienta czy to wewnętrznego, czy zewnętrznego. Zarządzający oddziałują na pracowników o tej samej specjalności, rozproszonych między różne procesy i podprocesy w przedsiębiorstwie. Pojawiać się
mogą tzw. centra doskonalenia, zwane centrami kompetencji. Ich podstawową rolą
jest podnoszenie poziomu kompetencji pracowników przyporządkowanych do rozmaitych procesów umiejscowionych w różnych częściach organizacji. Takie centra
mają w praktyce charakter wirtualny, miejscem wymiany informacji jest najczęściej
sieć informatyczna. Zdarzają się czasami przypadki zmiany samej struktury organizacyjnej, którą dostosowuje się do potrzeb sprawnego i efektywnego przebiegu procesów zachodzących w organizacji, ale ma to już charakter bardziej radykalny.
Zmiana struktury organizacyjnej może przechodzić przez różne stadia: od uwzględniania logiki procesów w organizacji opartej na funkcjach, przez organizację macierzową, aż po zupełną strukturę procesową [Brilman 2002, s. 293-294]. Wskazane
trzy rozwiązania zmierzają do zmniejszania liczby szczebli hierarchicznych i do
usprawnienia przepływu informacji o procesie. Z wprowadzeniem struktur macierzowych i procesowych wiązać się mogą jednak pewne problemy. Najistotniejsze z
nich to, zdaniem J. Brilmana, konflikty, jakie może wywołać koegzystencja dwóch
szefów, z których jeden odpowiada za dział funkcjonalny, a drugi − za proces. Przyznanie jednakowych kompetencji właścicielom procesów oraz kierownikom liniowym może mieć charakter konfliktogenny. Przy realizacji zadań w procesach mogą
pojawiać się konflikty celów, szczególnie wtedy, gdy określone zasoby używane w
procesach są pod wpływem kierowników obszarów funkcjonalnych, a nie właścicieli procesów (skutek wielowładztwa). Aby wyeliminować wskazaną słabość struktur
macierzowych, zawsze któraś z linii (specjalistyczna lub procesowa) musi mieć pozycję dominującą [Brilman 2002, s. 292]. Jednoczesne występowanie wielu ośrodków władzy często jest dla pracowników trudne do zaakceptowania, gdyż są oni
zazwyczaj przyzwyczajeni do jasnej i trwałej hierarchii [Kerzner 2005, s. 89]. Są to
nierzadko przyzwyczajenia i przekonania bardzo silnie i głęboko zakorzenione.
2

Mamy do czynienia z tzw. empowermentem wykonawców zadań.
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W konsekwencji przekształceń organizacyjnych niemal wszyscy zatrudnieni
uczestniczą w procesie zarządzania. Zarówno przełożeni, jak i wykonawcy zadań
nabywają umiejętności szybkiego i elastycznego reagowania, przyjmując całościowy punkt widzenia. Wymusza to zespołowość zarządzania na wszystkich poziomach
[Koźmiński, Piotrowski 1996, s. 153]. Konsekwencją tego są zmiany w zakresie
organizacji pracy, która ukierunkowana jest na pracę zespołową. Warunkiem skutecznego i sprawnego wykonywania poszczególnych czynności w procesie jest
współpraca wszystkich osób biorących udział w jego realizacji. Szczególną rolę odgrywa tu niezakłócony przepływ informacji oraz otwartość na poglądy innych. W
związku z tym struktura organizacyjna ulega spłaszczeniu, jednemu przełożonemu
podlega wielu podwładnych o dużej samodzielności działania. Ma to z kolei skutki
o charakterze społecznym.

4. Społeczne skutki doskonalenia procesów
Doskonaląc procesy, skupiamy się przede wszystkim na obniżaniu kosztów,
skracaniu czasu przebiegu procesu, podnoszeniu jakości i usatysfakcjonowaniu
klientów. Jakie ma to konsekwencje w obszarze zasobów ludzkich? Niewątpliwie
doskonalenie procesów musi przebiegać równolegle do rozwoju potencjału ludzkiego, ale czy w praktyce rzeczywiście obserwujemy tu synchronizację? Konsekwencją
doskonalenia procesów jest nakładanie na pracowników wykonawczych nowych
obowiązków związanych z koniecznością rozwijania i posiadania przez nich umiejętności analitycznych i koncepcyjnych zarezerwowanych wcześniej dla średnich i
wyższych szczebli zarządzania. Zacierają się zatem różnice w umiejętnościach i
wiedzy wymaganych na szczeblach najwyższych, średnich i niższych. Od pracowników wymaga się umiejętności znajdowania nowatorskich rozwiązań. Oznacza to
prymat „wiedzy ogólnej” nad specjalistyczną i „konkretnych umiejętności” nad
ogólnymi kwalifikacjami, a także to, że „konkretne umiejętności” muszą być stale
zmieniane, opierając się na wiedzy ogólnej [Koźmiński, Piotrowski 1996, s. 154].
Pracownicy w swoich działaniach skupiają się na innowacyjności, a ta z kolei jest
związana ze spełnianiem oczekiwań klientów i z kreowaniem wartości dla klientów.
Władza formalna jest zastępowana zmiennym w czasie wpływem konkretnych osób
na przebieg procesu. Role w organizacji zmieniają się bardzo szybko [Koźmiński,
Piotrowski 1996, s. 153]. W związku z tym pracowników ukierunkowuje się na podnoszenie swoich kwalifikacji, rozszerzanie czy zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz na rozwój osobisty. W praktyce nie zawsze spotyka się to z aprobatą zatrudnionych. Są oni niepewni swoich kwalifikacji, czyli swojej przydatności w
miejscu pracy. Wywołuje to strach przed utratą zatrudnienia. Ponadto mogą być
zmęczeni zmiennością przydzielanych im zadań oraz wciąż nowymi oczekiwaniami, jakie się im stawia. Wszystkie działania ukierunkowywane są na współdziałanie
i satysfakcjonowanie klientów. W praktyce priorytetowo traktuje się przede wszystkim klientów zewnętrznych. Mimo wprowadzania mechanizmów rynkowych do
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wewnątrz organizacji pracownicy nie zawsze mają możliwości kwestionowania wyników pracy z poprzednich ogniw. Wynika to najczęściej z braku adekwatnego systemu szkoleń zorientowanego na przekazywanie informacji o miejscu i roli poszczególnych osób w zarządzanej przez pryzmat procesów organizacji.
Doskonalenie procesów ma swoje konsekwencje w tworzeniu ścieżek awansu.
Nowe modele kariery nie bazują na hierarchicznym awansie, awans (bardziej poziomy niż pionowy) opiera się na wykonywaniu swojej pracy „lepiej” [Hammer, Santon 2003]. Doceniane są umiejętności rozwiązywania problemów, nastawienie na
rezultaty, a nie − jak dotychczas − na działania oraz duża motywacja i innowacyjność w działaniu.
Zdaniem H. Drummond tworzenie kultury doskonalenia procesów nie powinno
polegać na ustalaniu przesadnych wymagań względem pracowników, lecz na usuwaniu przestarzałych działań i założeń dotyczących zarządzania [Drummond 1998,
s. 23]. Jednakże z obserwacji autorki wynika, że czynności doskonalące są często
wymuszane przez różnego rodzaju środki przymusu. Skutkuje to brakiem autentyzmu w działaniu. Pracownikom przydziela się do wykonywania dodatkowe zadania,
nakłada się szerszą odpowiedzialność, pomijając szersze przygotowanie ich do tego
typu zmian. Konsekwencją tego są obserwowane napięcia i opór wśród pracowników. W dążeniu do zwiększania zadowolenia klientów zewnętrznych bardzo często
na plan dalszy schodzą kwestie związane z respektowaniem potrzeb zatrudnionych,
nie bierze się przy tym pod uwagę nastawienia i przygotowania pracowników do
dokonywania zmian w przebiegu procesów. Doskonalenie procesów skutkuje wydłużeniem się czasu pracy, co może być przyczyną stresujących sytuacji. W takich
okolicznościach wzrost wynagrodzenia może działać łagodząco na wymienione negatywne skutki. Zmienna część wynagrodzeń powinna być pochodną uzyskiwanych
rezultatów i doskonalenia procesów powiązanych z wymiernymi wskaźnikami.
Możliwość brania aktywnego udziału w doskonaleniu procesów może się jednak
przyczynić do zwiększenia satysfakcji z wykonywanej pracy, wzrostu zaufania we
własne możliwości. Ponadto umożliwia pracownikom prezentację własnego punktu
widzenia i swoich pomysłów.

5. Ekonomiczne skutki doskonalenia procesów
Doskonaląc procesy, bazujemy na informacjach dotyczących zaangażowania
poszczególnych zasobów w realizację procesu. Pozyskujemy w związku z tym wiedzę na temat cyklu wdrażania procesu, informacje o poniesionych kosztach i zużyciu
poszczególnych zasobów. Jeśli organizacje stosują procesowy rachunek kosztów, to
możliwa jest identyfikacja kosztów poszczególnych działań. Pracownicy, posługując
się tą metodą, mają możliwość sterowania procesami przebiegającymi w przedsiębiorstwie. Ponadto, wykorzystując tę metodę w doskonaleniu procesów, tworzy się
bazę informacyjną dla racjonalizacji i redukcji kosztów procesów. W konsekwencji
prowadzi to do pogłębionych badań analitycznych oceny opłacalności czy to produ-
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kowanego wyrobu, czy świadczonej usługi oraz badań przebiegu procesów z nastawieniem na ich optymalizację. Doskonalenie procesów zmusza menedżerów do analizy i wyznaczania miejsc, w których tworzona jest wartość dodana. Doskonaleniu
procesów towarzyszy często budżetowanie kosztów działań, wprowadza się również
controlling procesów. Skutkiem doskonalenia procesów jest koncentrowanie uwagi
na problemach powstających „na styku” poszczególnych czynności wchodzących
w skład procesu oraz na problemach między procesami, szczególnie tymi, które
przekraczają granice działów funkcjonalnych. Najistotniejsze stają się umiejętności
wyszukiwania, rozpoznania i likwidacji lub niwelowania tzw. wąskich gardeł. Stosowanie controllingu w obszarze doskonalenia procesów może być przydatne do
inicjowania i wprowadzania zmian. Może pomóc w wyborze między radykalnym
a ewolucyjnym sposobem ich wprowadzania. Oprócz bowiem dostarczania informacji na potrzeby decyzyjne związane z zarządzaniem procesami ustala się tu normy
odniesienia, mierzy i ewidencjonuje się wyniki oraz porównuje się je z normami,
a także sporządza się okresowe raporty o przebiegu procesów.
Doskonalenie procesów bazuje na ocenach dokonywanych za pomocą określonych mierników. Skutkiem tego jest opracowywanie wewnętrznie spójnego systemu
monitorowania procesów za pomocą adekwatnych i wiarygodnych miar. Jak potwierdzają przeprowadzone badania, w praktyce organizacji nie jest to zadanie łatwe. Nie zawsze dobierane są odpowiednie wskaźniki oceny, szczególnie widoczne
jest to przy pomiarze oczekiwań i zadowolenia klientów wewnętrznych. Podobne
problemy zauważa, na podstawie przeprowadzonych badań, K. Szczepańska3, która
ponadto stwierdza, że brakuje umiejętności określania celów procesów i w związku
z tym − dopasowania mierników oceny. Wśród mierników oceny najczęściej stosowany jest zagregowany wynik działalności przedsiębiorstwa (zysk lub udział w rynku), brakuje mierników cząstkowych, które określałyby efektywność samych procesów [Szczepańska 2008, s. 10].

6. Zakończenie
Obserwacja warunków zewnętrznych działania współczesnych organizacji prowadzi do wniosku, że dążenie do tworzenia coraz większej wartości dla odbiorców
staje się koniecznością. Zarządzający zastanawiają się, jak planować przebieg procesów w firmie, aby następowały one sprawnie, by cała organizacja stała się bardziej
efektywna i elastyczna, a wymagający klient, często zmieniający swoje wymagania,
był zadowolony. Z pola uwagi zarządzających nie schodzą również zagadnienia
związane z ograniczaniem kosztów działania. To wszystko ukierunkowuje zarządzanie na doskonalenie procesów zachodzących w organizacjach, jednakże doskonalenie procesów samo w sobie nie rozwiązuje wszystkich problemów w organizacji,
czasami niektóre z nich pojawiają się w trakcie działań doskonalących, inne mogą
3
Badania K. Szczepańskiej dotyczyły przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, które wdrożyły system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2000 i miały co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie.
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przybierać na sile. Doskonaląc procesy, trzeba zatem mieć świadomość potencjalnych zagrożeń, jakie mogą towarzyszyć temu procesowi. Ich znajomość i możliwie
wczesne wykrycie dają możliwości podjęcia działań zapobiegawczych.
W referacie wskazano zarówno na pozytywne efekty, jak i negatywne skutki
doskonalenia procesów. Autorka ma świadomość, że przedstawiona lista konsekwencji ciągłego doskonalenia procesów w organizacjach nie jest z pewnością kompletna. W opracowaniu skupiono się na konsekwencjach o charakterze przede
wszystkim społecznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Być może należałoby
wskazać jeszcze inne lub rozszerzyć listę tych zaprezentowanych.
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CONSEQUENCES OF CONTINUOUS PROCESSES IMPROVEMENT
Summary
Currently continuous improvement of processes is becoming the challenge for the whole organization. This need is driven by cost competition and a pressure of quality improvement. There are various
criterions and methods that can be pointed out. In the paper, the author focuses on presenting both,
benefits of the processes and potential dangers or negative outcomes, as well. The
����������������������
author shows organizational, social, and economic consequences.
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METODY PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW
W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
− OGRANICZENIA I KIERUNKI ZMIAN

1. Wstęp
Koncepcje zarządzania procesami, niezależnie od przyjętych założeń nakierowujących proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa na dowartościowanie
zagadnień operatywnych bądź też strategicznych, opierają się na konieczności podnoszenia efektywności procesów [Brilman 2002, s. 293, 302; Davenport 1993, s. 7;
Grajewski 2003, s. 9, 173-174; Grunberg 2003, s. 90; Melan 1989, s. 396; Rummler,
Brache 2000, s. 154-155]. U podstaw wszystkich koncepcji zarządzania procesami
leży założenie, że zaniechanie działań związanych z doskonaleniem procesów i bazowanie na wypracowanych wcześniej wzorcach i modelach może doprowadzić do
pojawienia się dysfunkcji w systemie zarządzania organizacją. Oznacza to, że implementacja metod zarządzania procesami powinna być zintegrowana z wdrażaniem
mechanizmów podnoszenia efektywności procesów.
Podejmowanie działań związanych z podnoszeniem efektywności procesów napotyka w organizacjach wiele barier skutkujących niemożnością zdyskontowania
korzyści wynikających z zastosowanych metod. Istnienie tych barier może być konsekwencją błędów popełnianych w procesach wdrażania, względnie może wynikać
z ograniczeń poszczególnych metodyk. Przyjęcie założenia, że katalog błędów popełnianych w procesach wdrażania może zostać zdefiniowany dopiero ex post (ze
względu na nieprzewidywalność popełnianych błędów), natomiast katalog ograniczeń może zostać zdefiniowany ex ante, powoduje, że istotne staje się pytanie o to,
jakie są ograniczenia metod podnoszenia efektywności procesów wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach.
Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników postępowania badawczego nakierowanego na identyfikację ograniczeń metod podnoszenia efektywności
procesów wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach. Punktem wyjścia jest
przedstawienie metodyki zastosowanego postępowania badawczego, co w dalszej

Metody podnoszenia efektywności procesów w polskich...

163

części pozwoliło na omówienie wyników postępowania badawczego i sformułowanie wniosków końcowych odnoszących się do postulowanych kierunków zmian w
metodach doskonalenia procesów.

2. Cele, metody i organizacja postępowania badawczego
Próba osiągnięcia zakładanego celu wymusiła konieczność zastosowania dwuetapowej1 procedury postępowania badawczego.
Działania podjęte w pierwszym etapie prac badawczych nakierowano na weryfikację przyjętej hipotezy o istnieniu zależności między wielkością przedsiębiorstwa
a poziomem natężenia działań związanych z doskonaleniem procesów w polskich
przedsiębiorstwach. Pozytywna weryfikacja hipotezy miała zapewnić w dalszej części postępowania badawczego właściwy dobór próby badawczej przez skierowanie
kwestionariusza ankietowego wyłącznie do podmiotów, w odniesieniu do których
można przyjąć założenie, że podejmują działania związane z podnoszeniem efektywności procesów.
Postępowaniem badawczym objęto 200 podmiotów, przy czym kryterium doboru uczyniono wielkość organizacji. Ze względu na podjętą próbę weryfikacji hipotezy o istniejącej zależności między wielkością organizacji a wykorzystywaniem podejścia procesowego kwestionariusz ankietowy został skierowany do czterech grup
organizacji o takiej samej populacji (liczącej 50 podmiotów): 1) mikroprzedsiębiorstw, 2) przedsiębiorstw małych, 3) przedsiębiorstw średnich, 4) przedsiębiorstw
dużych. W obszarze poszczególnych grup dokonano losowego wyboru podmiotów,
zatem nie uwzględniano ich formy organizacyjno-prawnej, struktury własności ani
też przynależności sektorowej.
Odpowiedzi na wysłany kwestionariusz ankietowy uzyskano od 46 podmiotów.
Największą zwrotność ankiet odnotowano w grupie dużych przedsiębiorstw (40%),
w odniesieniu do przedsiębiorstw średnich i małych zwrotność była przeciętna i
kształtowała się na zbliżonym poziomie (odpowiednio 22 i 18%), natomiast najmniejszą zwrotnością kwestionariuszy charakteryzowała się grupa mikroprzedsiębiorstw (12%). Dokonując interpretacji wykształcenia się zależności między wielkością przedsiębiorstwa a zwrotnością kwestionariuszy, można założyć, że zależność
ta jest związana z wykorzystaniem podejścia procesowego w badanych podmiotach.
Można bowiem przyjąć, że część z przedsiębiorstw, które ankiet nie odesłały, uznała,
że ze względu na fakt niewykorzystywania podejścia procesowego nie stanowi
przedmiotu postępowania badawczego.
Prace badawcze podjęte w ramach drugiego etapu prac nakierowano na diagnozę
istniejącego stanu w zakresie wykorzystania metod podnoszenia efektywności procesów w polskich przedsiębiorstwach, a następnie na określenie wpływu wykorzystania poszczególnych metod na stymulowanie ekonomicznej efektywności.
Artykuł omawia tylko fragment wyników postępowania badawczego odnoszącego się do wykorzystania metod podnoszenia efektywności procesów w polskich przedsiębiorstwach [Cyfert 2006].
1
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Zastosowana konstrukcja ankiety nakierowana została na pozyskanie informacji
dotyczących formalizacji rozwiązań organizacyjnych2 oraz podejmowanych działań
związanych z doskonaleniem procesów. Kwestionariusz ankietowy w ramach drugiego etapu prac skierowano do 300 celowo wybranych podmiotów, z których 150
zaliczało się do grupy przedsiębiorstw dużych, a 150 − do grupy przedsiębiorstw
średnich. Odpowiedzi uzyskano od 98 podmiotów – 58 dużych i 40 średnich przedsiębiorstw, co oznacza, że utrzymała się ogólna tendencja obserwowana w ramach
etapu pierwszego wiążąca poziom zwrotności kwestionariuszy ankietowych z wielkością przedsiębiorstwa. Po uwzględnieniu kwestionariuszy ankietowych odesłanych przez przedsiębiorstwa duże i średnie w ramach pierwszego etapu prac (kwestionariusze ankietowe wypełnione przez małe i mikroprzedsiębiorstwa zostały
odrzucone) łączna liczba ankiet wyniosła 129.
Przyjęcie zdefiniowanych wcześniej ograniczeń wynikających z niespójności
odpowiedzi spowodowało, że ze 129 kwestionariuszy ankietowych w odniesieniu do
pytania dotyczącego podnoszenia efektywności procesów odrzucono 13 i pozostawiono łącznie 116 kwestionariuszy.

3. Wyniki postępowania badawczego
Badane przedsiębiorstwa w ograniczonym stopniu odwzorowywały realizowaną
strategię rozwoju w architekturę procesów. Zaledwie 3,6% podmiotów doskonalących procesy deklarowało, że przeprowadzone zmiany w strategii rozwoju znajdują
odzwierciedlenie w architekturze procesów. W konsekwencji niedostosowania architektury procesów do strategii rozwoju procesy przebiegające w przedsiębiorstwach nie były nakierowane na osiąganie celów strategicznych, co w długim okresie może skutkować niemożnością realizacji zakładanej strategii rozwoju.
Dostosowanie struktury organizacyjnej do zmian w architekturze procesów zadeklarowało ponad 51% badanych podmiotów doskonalących procesy. Zatem istniejący stan w zakresie odwzorowania architektury procesów w strukturę organizacyjną
można uznać za bardziej prawidłowy niż w przypadku odwzorowania strategii rozwoju w architekturę procesów. Należy jednak podkreślić, że niemalże połowa badanych przedsiębiorstw nie dostosowuje struktury organizacyjnej do przeprowadzanych zmian w architekturze procesów, w wyniku czego architektura procesów nie
otrzymuje odpowiedniego wsparcia ze strony struktury organizacyjnej, co może
skutkować niemożnością realizacji postulatów organizacji procesowej.
32,4% badanych przedsiębiorstw doskonalących procesy wyraża przekonanie,
że podejmowane w przedsiębiorstwie działania związane z doskonaleniem proceFormalizację rozwiązań organizacyjnych badano w przekroju trzech wymiarów: strategii rozwoju, struktury organizacyjnej (schemat organizacyjny) oraz architektury procesów (mapy procesów).
Celem analizy wymiaru formalizacji było zidentyfikowanie zbioru przedsiębiorstw posiadających opisaną architekturę procesów, zatem przedsiębiorstw, w których realizacja działań związanych z doskonaleniem procesów jest wysoce prawdopodobna.
2
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sów pozytywnie stymulują efektywność jego funkcjonowania. Z jednej strony oznacza to, że w ponad 30% badanych podmiotów wykorzystywane metody (które są
nakierowane na operatywne doskonalenie przedsiębiorstwa bądź też nie wymuszają
podnoszenia efektywności procesów z punktu widzenia zakładanej strategii rozwoju) są dostosowane do wymagań przedsiębiorstw, z drugiej jednak strony niemalże
70% przedsiębiorstw deklaruje brak satysfakcji z wykorzystywanych metod podnoszenia efektywności procesów.
Dokonując oceny konsekwencji niespójności pojawiających się pomiędzy strategią rozwoju, strukturą organizacyjną i architekturą procesów (zob. rys. 1), można
zauważyć, że w największym stopniu negatywne dysfunkcje są zauważalne na obszarze relacji między architekturą procesów a strategią rozwoju. Niemalże 88% badanych podmiotów doskonalących procesy deklaruje, że brak spójności między
strukturą organizacyjną a architekturą procesów powoduje spadek efektywności
funkcjonowania firmy. Podobny pogląd dotyczący relacji pomiędzy strukturą organizacyjną a strategią rozwoju wyraża 72,7% badanych podmiotów, natomiast na obszarze relacji struktury organizacyjnej i architektury procesów odsetek ten jest najmniejszy i wynosi 60,6%. Tym samym można stwierdzić, że największych
możliwości podniesienia efektywności funkcjonowania polskich przedsiębiorstw
należy poszukiwać na obszarze dostosowania architektury procesów do zakładanej
strategii rozwoju.

A – liczba przedsiębiorstw deklarujących, że istniejące niespójności pomiędzy architekturą procesów
a strategią rozwoju powodują spadek efektywności funkcjonowania; B – liczba przedsiębiorstw deklarujących, że istniejące niespójności pomiędzy strukturą organizacyjną a architekturą procesów powodują spadek efektywności funkcjonowania; C – liczba przedsiębiorstw deklarujących, że istniejące
niespójności pomiędzy strukturą organizacyjną a strategią rozwoju powodują spadek efektywności
funkcjonowania.
Rys. 1. Niesprawności rozwiązań strategia rozwoju − struktura organizacyjna – architektura procesów
[liczba przedsiębiorstw]; n = 33
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników postępowania badawczego.
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Najczęściej wskazywanymi ograniczeniami metod podnoszenia efektywności
procesów wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach (zob. rys. 2) były realizacja procesu podnoszenia efektywności przy wykorzystaniu zbioru ogólnie sformułowanych i niekoniecznie spójnych celów strategicznych oraz brak mechanizmów
zapewniających kompleksowe doskonalenie i optymalizację procesów (oba ograniczenia otrzymały po 22 wskazania na 33 możliwe). Oznacza to, że w większości
badanych podmiotów zauważano konieczność podnoszenia efektywności procesów
w sposób kompleksowy przy zastosowaniu kryterium strategii rozwoju. Wskazania
te dowodzą również, że wykorzystywane w polskich przedsiębiorstwach metodyki
podnoszenia efektywności procesów nie pozwalają na rzeczywiste doskonalenie organizacji. Działania związane ze zwiększaniem efektywności procesów w polskich
przedsiębiorstwach realizowane są w sposób fragmentaryczny i nakierowane są na
osiąganie efektów w krótkim horyzoncie. Brak spójnej metodyki doskonalenia procesów skutkuje przypadkowością i chaotycznością procesów zmian. W konsekwencji, pomimo podejmowania działań, efektywność organizacji kształtuje się na niższym poziomie niż ten, który można by było osiągnąć.
Stosunkowo duża liczba respondentów jako istotne ograniczenie wskazała niemożność zdefiniowania spójnego zbioru działań pozwalających na podnoszenie
efektywności procesów oraz brak mechanizmów wymuszających dostosowanie
struktury organizacyjnej do zmieniającej się architektury procesów (oba ograniczenia otrzymały po 20 wskazań). Brak spójnego zbioru przedsięwzięć projektowych,
które należałoby zrealizować w celu podniesienia efektywności procesów, powoduje że działania związane z doskonaleniem procesów kończą się najczęściej na deklaracjach, a jeżeli nawet są podejmowane, to brak ich synchronizacji i priorytetyzacji
skutkuje powstaniem licznych konfliktów w organizacji. Konsekwencją braku dopasowania struktury organizacyjnej do architektury procesów jest wykształcenie się
dwóch niezależnych systemów działań w organizacji – systemu działań wynikających z regulaminu organizacyjnego i systemu działań wynikających z map procesów. Istnienie dwóch niezależnych systemów działań skutkuje przeciążeniem pracowników działaniami operacyjnymi oraz pojawieniem się licznych dysfunkcji
(wynikających z braku jednoznacznego określenia odpowiedzialności) w systemie
zarządzania organizacją.
Ponad 50% podmiotów uznało za istotne ograniczenie wykorzystywanych metodyk doskonalenia procesów koncentrację na działaniach operatywnych (18 wskazań) i doskonalenie pojedynczych procesów, a nie całej organizacji w sposób kompleksowy (16 wskazań). Konsekwencją istnienia wymienionych ograniczeń jest
wykształcenie się zjawiska suboptymalizacji skutkującego obniżeniem efektywności organizacji jako całości.
Jako najmniej istotne ograniczenia wskazano oparcie podnoszenia efektywności
procesów na potrzebach klienta, a nie na kryteriach wynikających z zamierzeń strategicznych (15 wskazań), brak zdefiniowania spójnego zbioru mierników integrują-
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cego strategię rozwoju ze strukturą (14 wskazań) oraz niebezpieczeństwa podnoszenia efektywności pojedynczych procesów w oderwaniu od całej architektury
procesów i struktury organizacyjnej (12 wskazań).

A – wykorzystywana metoda nie pozwala na zdefiniowanie spójnego zbioru działań; B – wykorzystywana metoda nie pozwala na zdefiniowanie spójnego zbioru mierników funkcjonowania przedsiębiorstwa integrującego strategię rozwoju ze strukturą i z architekturą procesów; C – wykorzystywana metoda powoduje, że punktem wyjścia w działaniach związanych z doskonaleniem procesów są potrzeby
klienta, a nie kryteria wynikające z zamierzeń strategicznych; D – wykorzystywana metoda powoduje,
że doskonalone są pojedyncze procesy, a nie całe przedsiębiorstwo w sposób kompleksowy; E – wykorzystywana metoda koncentruje się przede wszystkim na działaniach operatywnych; F – wykorzystywana metoda dopuszcza możliwość zmiany architektury procesów, bez uwzględnienia konieczności
przeprowadzenia zmian w zaimplementowanej strukturze organizacyjnej; G – wykorzystywana metoda
powoduje, że punktem wyjścia w metodzie nie jest strategia rozwoju, ale zbór ogólnie sformułowanych
i niekoniecznie spójnych celów strategicznych; H –wykorzystywana metoda prowadzi do podnoszenia
efektywności pojedynczych procesów w oderwaniu od całej architektury procesów i struktury organizacyjnej; I – wykorzystywana metoda nie zawiera mechanizmów zapewniających kompleksowe doskonalenie i optymalizację procesów.
Rys. 2. Ograniczenia wykorzystywanych metod podnoszenia efektywności procesów
[liczba wskazań]; n = 33
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników postępowania badawczego.

4. Zakończenie
Przeprowadzone postępowanie badawcze wykazało, że kluczowymi ograniczeniami metod podnoszenia efektywności procesów wykorzystywanych w polskich
przedsiębiorstwach są realizacja procesu podnoszenia efektywności przy wykorzystaniu zbioru ogólnie sformułowanych i niekoniecznie spójnych celów strategicznych oraz brak mechanizmów zapewniających kompleksowe doskonalenie procesów. Konsekwencją istniejących ograniczeń jest brak koherencji między strategią
organizacji, architekturą procesów i strukturą organizacyjną, co wpływa negatywnie
na efektywność systemu zarządzania organizacją.
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Z czysto teoretycznego punktu odniesienia zidentyfikowane w procesie badawczym ograniczenia można w stosunkowo prosty sposób wyeliminować, wprowadzając do poszczególnych metodyk brakujące składowe działań. Jednakże z punktu widzenia praktyki takie działanie nie jest możliwe do przeprowadzenia. Po pierwsze,
próba zbudowania metodyki, która byłaby możliwa do wykorzystania we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od zaimplementowanego w nich modelu biznesu, skazana jest na niepowodzenie. Po drugie, trudno byłoby narzucić wszystkim
podmiotom gospodarczym „jeden najlepszy” sposób działania. Po trzecie, polskie
przedsiębiorstwa charakteryzuje stosunkowo niski poziom dojrzałości procesowej
(w pięciostopniowej skali większość polskich przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania procesowe znajduje się na drugim poziomie).
Doskonalenie metod podnoszenia efektywności procesów w polskich przedsiębiorstwach powinno być związane z równoległą realizacją czterech działań. Po
pierwsze, niezbędne wydaje się upowszechnianie „kultury procesowej” w przedsiębiorstwach. Wdrażanie struktur procesowych jest procesem wymagającym długiego
okresu, wymusza bowiem zmianę mentalności pracowników i konieczność akceptacji przez nich koncepcji klienta wewnętrznego. Po drugie, konieczne jest wyjście
poza tradycyjne podejście do doskonalenia procesów, które w przypadku polskich
przedsiębiorstw jest najczęściej utożsamiane z systemami ISO. Systemy ISO w
większości polskich przedsiębiorstw są zaimplementowane w sposób niewłaściwy,
co wynika z faktu, że wymuszają koncentrację pracowników na rygorystycznym
przestrzeganiu procedur. W metodach podnoszenia efektywności procesów chodzi
o rzeczywiste doskonalenie organizacji, a nie o dotrzymywanie ustalonych wcześniej standardów i procedur działania, nieuwzględniających zmian zachodzących w
otoczeniu. Po trzecie, konieczne jest zrozumienie logiki sekwencji doskonalenia organizacji. Punktem wyjścia w działaniach związanych z doskonaleniem organizacji
powinna być strategia znajdująca swoje odzwierciedlenie w architekturze procesów,
które z kolei powinny determinować kształt modelu struktury organizacyjnej. Zastosowanie odmiennego podejścia będzie skutkowało obniżeniem efektywności funkcjonowania organizacji. Po czwarte, co jest pewnego rodzaju paradoksem, wdrażanie metod zarządzania procesami powinno być zintegrowane z wdrażaniem metodyk
zarządzania projektami. Równoległa implementacja zarządzania procesami i projektami powinna pozwolić na kompleksowe wprowadzanie zmian w organizacji i tym
samym na ograniczenie ryzyka związanego z wykształceniem się zjawiska suboptymalizacji.
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The aim of this article is to discuss the results of research into the limitations on process improvement methods applied in Polish enterprises. The article starts with a description of methodology of research. This helps the author present the research results and derive the final conclusion concerning limitations on process improvement methods applied in Polish enterprises.
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PROCES REALIZACJI ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEGO
(NA PRZYKŁADZIE FIRMY PRODUKUJĄCEJ
STUDNIE SZCZELNE)

1. Wstęp
Realizacja zamówienia klienta należy do podstawowych makroprocesów gospodarczych każdego przedsiębiorstwa. Proces ten składa się z wielu procesów i
czynności, których wykonywanie pochłania określone nakłady czasu. Niebagatelne
znaczenie ma przy tym łączny czas realizacji (cykl) zamawiania. W literaturze
przedmiotu zaleca się skracanie czasów jednostkowych poszczególnych czynności
w celu uzyskania minimalnego czasu skumulowanego, dzięki czemu możliwe jest
zwiększenie skali produkcji, obniżenie kosztów, a przede wszystkim sprawna, elastyczna i satysfakcjonująca obsługa klienta. W produkcji na indywidualne zamówienie klienta istnieje wiele czynników decydujących o czasie realizacji zamówienia. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: sposoby składania zamówień,
procedury przetwarzania (opracowywania) zamówień, sposoby przewozu (przygotowanie do wysyłki i przewóz do klienta), specjalne wymogi klienta [Kempny 2003,
s. 55].
W praktyce potrzeba skracania czasu trwania realizacji zamówienia klienta i zapewnienie jego płynnej (ciągłej) obsługi przez różnego rodzaju usprawnienia jest
dostrzegana i doceniana, ale przedsięwzięcia, które są w tym celu podejmowane,
przysparzają trudności w procesie ich implementacji.
W artykule przestawiono krytyczną analizę czynności składających się na proces
realizacji zamówienia klienta na określony wyrób gotowy w wybranym podmiocie
gospodarczym, zaproponowano też określone usprawnienia tego procesu i omówiono problemy związane z ich wprowadzaniem.
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2. Charakterystyka analizowanego procesu
w badanym przedsiębiorstwie
ZPB Kaczmarek to rodzinna firma od 1983 r. zajmująca się prefabrykacją betonu. W swoich trzech zakładach produkcyjnych w Rawiczu, Zielonej Górze oraz
nowo otwartym w 2007 r. w Prusicach zatrudnia ponad 200 osób. Misja przedsiębiorstwa to: „Współkształtować otoczenie siedzib ludzkich”. Realizując ją, firma
stara się zapewnić długotrwałe zadowolenie klientów przez kompleksową ofertę wibroprasowanych elementów betonowych. Zakłady w Rawiczu i w Zielonej Górze
produkują całą gamę betonowej kostki brukowej, krawężników, obrzeży i elementów
ściekowych, gazonów, palisad i słupków metodą wibroprasowania. Nowo powstały
zakład w Prusicach produkuje szczelne studnie kanalizacyjne, charakteryzujące się
wysokim poziomem innowacyjności, co istotnie może zwiększyć konkurencyjność
firmy. Aby tak się stało, konieczne jest, prócz utrzymania bardzo wysokiej dyscypliny techniczno-technologicznej, zapewnienie sprawnego przepływu produkowanego
wyrobu w całym cyklu realizacji zamówienia klienta. Wyroby wibroprasowane pochodzące z zakładów odznaczają się wysokimi parametrami technicznymi i wysokim poziomem jakości, co uzyskano dzięki nowoczesnej technologii zastosowanej
do ich produkcji oraz systemowi zarządzania jakością ISO 9001:2000. Potwierdzają
to badania niezależnych instytutów i opinie użytkowników. System zarządzania jakością w pełni wykorzystuje możliwość ciągłego nadzoru nad parametrami procesu
produkcji wynikającego z wysokiego skomputeryzowania linii technologicznych.
Opiera się on na stałej i powtarzającej się kontroli poprawności wszystkich procesów mających wpływ na jakość oferowanych wyrobów, sposób ich załadunku, transportu i sprzedaży. Każdy pakiet produktu oznakowany jest numerem partii zawierającym datę produkcji i informacje technologiczne, które pozwalają na identyfikację
produktu, surowców i procesów w toku produkcji.
Proces realizacji zamówienia klienta na analizowane studnie przebiega przez
trzy działy przedsiębiorstwa: sprzedaży, finansowy oraz produkcji. Najważniejszym
wymaganiem nakładanym na proces sprzedaży dennicy jest utrzymanie ciągłości
jego przepływu (minimalizacja czasu trwania przez skracanie przerw w przepływie
materiałowym). Chodzi o to, aby przy istniejącej w badanym przedsiębiorstwie
strukturze funkcjonalnej wspomniany proces płynnie przepływał przez każdy z tych
działów. Obecnie przechodzenie danego procesu przez kilka działów stwarza wiele
niedogodnych sytuacji, które mogą go zakłócić i spowodować jego wydłużenie. Na
rysunku 1 przedstawiono uproszczony proces realizacji zamówienia klienta na wybrany produkt. Wizualnie wydaje się on procesem płynnym, w którym czas od otrzymania zamówienia do dostarczenia na budowę powinien wynosić niespełna jedną
dobę. W praktyce jest on dłuższy. Niektóre czynności danego procesu przebiegają w
każdym dziale bez większych problemów i opóźnień. Niestety są też czynności
znacznie wydłużające analizowany proces.
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Proces realizacji zamówienia klienta w badanym przedsiębiorstwie rozpoczyna
się w dziale sprzedaży od przyjęcia dokumentów zawierających szczegółowy spis
wszystkich produktów, jakich klient potrzebuje na budowę. Osoba odpowiedzialna
za przygotowanie oferty (sprzedawca) dokładnie określa zapotrzebowanie na elementy dla każdego produktu, sprawdza jego wysokość, przyłącza i wszystkie istotne
cechy, które mają wpływ na cenę produktu. Dane produktu zostają wprowadzone do
systemu komputerowego i zostaje stworzona odpowiednia konfiguracja zamawianego wyrobu. Następnie zostaje potwierdzony koszt wytworzenia danego produktu, do
którego doliczone są dodatkowo: koszty transportu, koszty niezbędnych towarów,
koszty finansowe. W momencie przygotowania oferty sprzedawca jest zobowiązany
do określenia sposobu i terminu płatności. W przypadku nowego klienta w pierwszej
propozycji oferty sprzedawca określa sposób płatności jako gotówkowy lub z przesuniętym terminem płatności (do 14 dni), jeżeli klient zostanie ubezpieczony. Dłuższe terminy płatności (powyżej 30 dni) mogą być udzielane klientom korzystającym
z factoringu. W przypadku stałego klienta sprzedawca wpisuje ustalony wcześniej
termin płatności. Kolejnym etapem jest przekazanie przez pracownika przygotowanej oferty kierownikowi sprzedaży w celu jej zatwierdzenia i ustalenia ewentualnego
rabatu. Tak zatwierdzona i podpisana oferta zostaje zapisana w korespondencji danego klienta i zostaje do niego wysłana. Gdy pierwsza wersja oferty trafia od klienta
do działu sprzedaży w celu negocjacji, decyzję dotyczącą ostatecznych rabatów podejmuje kierownik sprzedaży bądź dyrektor handlowy. Zatwierdzona i uzgodniona
ostatecznie oferta jest podstawą wysyłki zamówienia przez klienta.
Gdy zamówienie trafia do działu sprzedaży, obowiązkiem sprzedawcy jest wysłanie wniosku o ubezpieczenie klienta do działu finansowego, odpowiednie rozpisanie produktów na zgłoszeniu produkcyjnym, przekazanie zgłoszenia produkcyjnego na produkcję oraz uzgodnienie z działem produkcji terminu realizacji zamówienia.
Po otrzymaniu z działu produkcji informacji o wykonaniu zamówienia sprzedawca
potwierdza klientowi termin dostawy produktów na budowę.
W dziale finansowym proces sprzedaży danego produktu rozpoczyna się, gdy do
specjalisty ds. finansowych trafia wniosek o ubezpieczenie klienta. Jest on odpowiednio przetwarzany, a następnie wysłany do firmy ubezpieczeniowej. Dział finansowy ubezpiecza należności klienta, by zmniejszyć ryzyko finansowe w razie jego
niewypłacalności. Gdy zostaje podjęta decyzja co do ubezpieczenia oraz jego wysokości, dział finansowy przekazuje te informacje do sprzedawcy, a także zapisuje
kwotę ubezpieczenia w systemie komputerowym. Niestety czasami otrzymanie tej
decyzji może potrwać nawet do 2 tygodni, co jest spowodowane brakiem informacji
o danej firmie w wywiadowni. Tak długi termin może źle wpływać na kontakty z
nowym klientem.
Dział produkcji wytwarza produkty z wykorzystaniem najnowocześniejszych
technologii. Zastosowany system produkcji, który jest zintegrowany ze sprzedażą,
daje możliwość zrealizowania praktycznie każdego zamówienia w ciągu niespełna
jednej doby. Aplikacje wspomagające proces projektowania współdziałają z systemem obsługującym produkcję, dlatego też na etapie produkcji nie powinny wystę-
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pować żadne problemy, które niepotrzebnie wydłużałyby cały proces realizacji zamówienia klienta. Mogą natomiast zdarzyć się problemy wynikające z braku komunikacji
między działem sprzedaży a działem produkcji.

Rys. 1. Uproszczony proces realizacji zamówienia klienta
Źródło: opracowanie własne.

Dział produkcji ma za zadanie odebrać formularz zgłoszeniowy w odpowiednim
czasie, by jak najszybciej dane zamówienie trafiło do działu produkcji. Wyprodukowany produkt jest przekazywany do magazynu, a informacje o tym fakcie natychmiast są wprowadzone do systemu komputerowego, dzięki czemu dział sprzedaży w
każdej chwili może stwierdzić, na jakim etapie realizacji jest dane zamówienie. Po
wykonaniu wszystkich czynności dział sprzedaży zostaje poinformowany o wykonanym zadaniu i o możliwości zorganizowania transportu do klienta.

3. Analiza „wąskich gardeł” w badanym procesie
Jak widać z przedstawionego opisu, analizowany proces jest realizowany przez
pracowników kilku działów. Przekracza też formalne granice organizacyjne przedsiębiorstwa, gdyż wymaga kontaktów z klientami (odbiorcami) i dostawcami. Aby
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proces przebiegał sprawnie, niezbędne są zatem czynności koordynacyjne. W praktyce badanego podmiotu nie istnieje jedna osoba, „pilotująca” zamówienie klienta,
czyli nadzorująca przebieg całego procesu. Przepływ informacji w tym procesie
bywa też zaburzony, czego przyczyną mogą być częściowo różne języki i różne
oprogramowanie, jakimi posługują się poszczególne działy.
Wielu problemów przysparza w szczególności proces sprzedaży analizowanego
produktu na zamówienie indywidualne. Pierwszym z nich jest nieprecyzyjne rozpisanie specyfikacji przez klienta, co znacznie wydłuża czas pracy w dziale sprzedaży.
Sprzedawca musi dokładnie sprawdzić wszystkie zapisy w projekcie lub ustalić telefonicznie z klientem charakterystyczne cechy produktu. Dokumenty od klientów
wysyłane faksem trafiają zbyt późno do sprzedawcy. Opóźnienie w niektórych przypadkach trwa nawet do kilku godzin. Sytuacje takie zdarzają się, co prawda, rzadko,
ale niestety ciągle mają miejsce. Ustalenia telefoniczne wymagają wprowadzenia
przez sprzedawcę do dokumentu zamówienia oraz przesłania go do klienta w celu
jego potwierdzenia i zaakceptowania, co znacznie wydłuża czas pracy sprzedawcy i
cały analizowany proces. Równie istotnym problem jest konieczność rozpisywania
przez sprzedawcę każdego elementu na formularzach (arkuszach produkcyjnych).
Jest to zajęcie czasochłonne, ale niestety koniecznie, bo nie ma innego sposobu, by
te informacje przekazywać do działu produkcji.
Istnieją też problemy związane z przepływem informacji między działem sprzedaży a działem finansowym, które najogólniej sprowadzają się do zbyt długiego
czasu przekazywania wszystkich informacji o kliencie.

4. Propozycje usprawnień w analizowanym przedsiębiorstwie
W analizowanym procesie zarządzającym firmą zależy nie tylko na usunięciu, a
przynajmniej zmniejszeniu negatywnych skutków, zidentyfikowanych problemów
informacyjnych, organizacyjno-technicznych i kadrowych, ale także na wprowadzeniu trwałych rozwiązań organizacyjnych gwarantujących ciągłość i krótki czas trwania przepływu zamówienia w procesie jego realizacji.
Problemy natury informacyjnej można byłoby rozwiązać za pomocą ujednoliconego formularza zamówienia, który znalazłby się na stronie internetowej. Klient
wprowadzałby specyfikację każdego produktu i, po zatwierdzeniu zamówienia przez
klienta, dane drogą elektroniczną trafiałyby do działu sprzedaży. Pomogłoby to wyeliminować problemy związane z nieprecyzyjnymi specyfikacjami dokonanymi
przez klienta, z długimi rozmowami telefonicznymi i koniecznością zatwierdzenia
specyfikacji, a także skrócić czas tworzenia odpowiednich dokumentów niezbędnych w dziale produkcji. Wdrożenie takiego rozwiązania nie jest jednak – wbrew
pozorom − łatwe. Z prób tworzenia wspomnianego formularza wynika, że jego treść
i forma są nadal zbyt skomplikowane. Pojawiają się także problemy w jego wdrożeniu, a mianowicie trudności z przekonaniem klienta, iż takie rozwiązanie będzie
również lepsze dla niego. W tej sytuacji należy gruntownie zmodyfikować przepływy informacji, aby można było korzystać z danych gromadzonych w poszczegól-
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nych działach, np. przez wprowadzenie systemu CRM, co umożliwiłoby przedsiębiorstwu szybkie reagowanie na różne zachowania klientów.
Problemy kadrowe nie są również łatwe do rozwiązania. Obecnie trudno jest
bowiem znaleźć wykwalifikowanych sprzedawców mających np. umiejętności „czytania” projektów technicznych. Warto byłoby jednak pokusić się o specjalne systemy motywacyjne, które zachęciłyby również inżynierów do zatrudnienia się w badanej firmie.
Odnośnie do trwałych rozwiązań organizacyjnych gwarantujących ciągłość
przepływu zamówienia klienta w procesie jego realizacji należy zauważyć, że w
badanej firmie są wprowadzane koncepcje zarządzania procesami. Jest to właściwa
propozycja w sytuacji posiadania przez analizowany podmiot normy ISO 9001:2000.
Koncepcja zarządzania procesami mająca oparcie w przywołanej normie może zapewnić horyzontalną (poziomą) integrację fragmentów procesu realizacji zamówienia klienta rozproszonych obecnie po różnych działach, z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowej struktury funkcjonalnej (integracji pionowej w poszczególnych
działach). W ten sposób na obecne funkcje zostaną „nałożone” procesy i powstanie
struktura organizacyjna o charakterze mieszanym. Ponadto system zarządzania jakością obejmie, oprócz procesu produkcji ważnego dla końcowej jakości wyrobu, pozostałe procesy podstawowe, pomocnicze i zarządcze składające się na makroproces
realizacji zamówienia klienta.
W tym celu konieczne jest wykonanie wielu prac przygotowawczych; niezbędna
jest mianowicie:
•• identyfikacja wszystkich czynności tworzących proces realizacji zamówienia
klienta bez względu na komórkę, w której są one wykonywane, sporządzenie mapy
procesu, na różnych poziomach szczegółowości, rozpowszechnienie informacji o
procesie w postaci schematów (diagramów) i informacji opisowych (dokumentacji
procesów) w intranecie lub Internecie i umożliwienie w ten sposób dostępu do
wiedzy o funkcjonowaniu procesu wszystkim użytkownikom procesu,
•• analiza całościowa czynności procesu, polegająca na włączeniu wszystkich pracowników do identyfikacji istotnych wąskich gardeł, co umożliwi usprawnienie
obsługi zamówień klienta oraz zmniejszenie kosztów realizacji zamówienia,
•• powołanie menedżera procesu odpowiedzialnego za jego sprawną realizację,
ustalenie przez kierownictwo firmy celów i mierników procesu zapewniających
ciągłą poprawę jego funkcjonowania, zapewnienie warunków do ciągłego doskonalenia procesów,
•• wprowadzenie automatyzacji obsługi procesów gospodarczych (zadań i czynności pracowników) przez zastosowanie rozwiązań typu BPM (Business Process
Management)1, co powinno, oprócz innych korzyści, umożliwić integrację istBPM to oprogramowanie komputerowe spełniające różnorodne wymagania użytkowników
związane z zarządzaniem procesami gospodarczymi. Uważa się, że BPM jest narzędziem pozwalającym na szybką, elastyczną i wrażliwą na potrzeby klienta obsługę. Od BPM można oczekiwać obsługi
procesów w całym przedsiębiorstwie, a nawet w łańcuchu dostaw. Zależnie od wielkości i profilu działalności firmy istnieje możliwość wyboru odpowiedniego dostawcy BPM. Zob. [Maciejec 2006].
1
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niejących w firmie aplikacji informatycznych czy obsługę procesów za pomocą
witryn internetowych.
Docelowo w odniesieniu do wyodrębnionego procesu może zostać zastosowana
koncepcja centrów odpowiedzialności [Nowosielski (red.) 2008, s. 151 i nast.]. Każdy proces realizacji zamówienia klienta przebiegający w badanym przedsiębiorstwie
może wówczas stanowić tzw. centrum zysku. Jego kierownikiem staje się menedżer
(„właściciel”) procesu, który planując i realizując szczegółowe zadania, powinien
postępować jak przedsiębiorca. Przejmuje on pełną odpowiedzialność za realizację
zamówienia (lub grupy zamówień), dlatego też konieczne jest jasne sprecyzowanie
jego zadań, uprawnień i odpowiedzialności w kontekście zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierowników liniowych odpowiedzialnych za poszczególne działy i komórki funkcjonalne przedsiębiorstwa. Powiązanym z systemem motywacyjnym miernikiem oceny pracy takiego centrum odpowiedzialności może być
zrealizowanie zaplanowanego dla danego zamówienia okresowego quasi-wyniku
finansowego (np. w formie różnicy między przychodami i kosztami) albo tylko poprawa wyniku względem okresu bazowego: roku, ubiegłego miesiąca2. W tych warunkach kierownik centrum i pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamówienia
(procesu) będą się całkowicie identyfikowali z problemami swoich klientów i będzie
im zależeć na szybkim i zadowalającym ich rozwiązaniu. Pojawi się nowa forma
motywacji: przez awansowanie, już nie w jednym dziale, ale przez zmiany stanowisk i wykonywanych funkcji, wzdłuż procesu. Płynna obsługa klienta zwiększy
motywację zatrudnionych, co dodatkowo może się przyczynić do sprawnego osiągania celów firmy.

5. Podsumowanie
Analizowane przedsiębiorstwo, producent studni szczelnych, stawiając na innowacyjność oraz wysoką jakość produktów, dba o zadowolenie swoich klientów. Zależy mu zatem, by kontakty z klientami były na jak najwyższym poziomie i aby
proces realizacji zamówienia sprzedaży był bezproblemowy, przyjazny i by nie miał
żadnych opóźnień. Analiza procesu może się przyczynić do jego skrócenia i jednocześnie wpłynąć na zadowolenie klienta: klient dobrze obsłużony to bowiem klient
zadowolony i latami współpracujący z przedsiębiorstwem. Działania usprawniające
nie mogą mieć jednak charakteru jednorazowego i po pierwszych pozytywnych doświadczeniach należy przejść do ciągłego doskonalenia procesu realizacji zamówienia klienta, a następnie − do objęcia zarządzaniem wszystkich procesów gospodarczych badanego przedsiębiorstwa przebiegających w jego wszystkich zakładach.
Należy jednak pamiętać, że wdrożenie tej koncepcji w przedsiębiorstwie wymaga
dużego nakładu pracy i nie jest to magiczny środek na rozwiązanie wszystkich problemów. Dobre przygotowanie organizacyjne (a mianowicie wykonanie wielu prac
Ma to miejsce głównie w wypadku procesów, a to za sprawą ich powtarzalnego w czasie charakteru, ale też wówczas, gdy trudno jest zaplanować wynik operacyjny dla danego centrum.
2
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przygotowawczych, o których była mowa), a także szkolenia załogi powinny jednak
zagwarantować zadowalające efekty z wdrożenia koncepcji zarządzania procesami
w analizowanej firmie.
Należy się zgodzić ze stwierdzeniem P. Grajewskiego, że odwlekanie w czasie
zmiany w przekonaniu, że da się jej uniknąć, utrzymując dotychczasowe standardy
działania, jest w istocie zachowaniem bardziej ryzykownym niż zmiana organizacji
w kierunku procesów [Grajewski 2007, s. 190].
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INDIVIDUAL ORDER COMPLETION PROCESS
(BASED ON THE EXAMPLE OF A COMPANY PRODUCING
CONCRETE MANHOLES)
Summary
In the article, an analysis and evaluation of the individual order completion process in the production plant (which operates in concrete manholes production business) were presented. “Bottle-necks”
that appeared in the examined process were identified and incidental improvement possibilities, solving
identified information, organizational, technical and personnel problems were presented. More attention was paid to permanent organizational solutions, proposing implementation of process management
concept and to imposition of, so-called, income generating centres on the analyzed process.
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AUDYT WEWNĘTRZNY JAKO NARZĘDZIE BADANIA
PROCESÓW GOSPODARCZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

1. Podejście procesowe a audyt wewnętrzny
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem związane jest z koniecznością
sterowania różnorodnymi komponentami organizacji, a zwłaszcza jej strukturami
oraz realizowanymi przez te struktury procesami. Obydwa te komponenty (struktury
i procesy) stanowią wzajemnie przenikające się i powiązane przedmioty zainteresowania współczesnych koncepcji zarządzania.
Niezwykle ważne z punktu widzenia wymogów współczesnej praktyki gospodarczej staje się zachowanie równowagi w zakresie wykorzystania tych komponentów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Sterowanie przedsiębiorstwem poprzez
budowę struktur napotyka we współczesnych warunkach gospodarczych wiele ograniczeń. W szczególności podstawowym ograniczeniem staje się kryterium efektywności ekonomicznej, które zmusza do poszukiwania przez przedsiębiorstwa alternatywy dla instytucjonalizacji zarządzania. Stąd bierze się współczesne zainteresowanie
koncepcjami zorientowanymi na procesy. Sterowalność procesami staje się jednym
z podstawowych wyzwań współczesnego przedsiębiorstwa.
Słownik języka polskiego definiuje proces jako „przebieg regularnie po sobie
następujących zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym”
[Mały słownik… 2002, s. 706]. Proces w organizacji jest ciągiem czynności zaprojektowanych tak, aby w ich wyniku powstawały produkt lub usługa [Rummler, Brache 2002, s. 75]. Efektami niektórych procesów są produkt lub usługa oferowana na
rynku zewnętrznemu klientowi. Są to tzw. procesy podstawowe. Produkty innych
procesów są często niewidoczne dla zewnętrznych klientów, ale zwykle mają duży
wpływ na efektywność organizacji. Są to tzw. procesy wspierające [Rummler, Brache 2002, s. 75]. Patrzenie na organizację przez pryzmat procesów pozwala identyfikować oraz integrować działania i procesy tworzące wartość dla klienta oraz pozwala w systemie informacyjnym opisywać poszczególne procesy za pomocą ich
zdefiniowanych atrybutów [Jarczyński 2001, s. 60].
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Procesy zarówno podstawowe, jak i wspierające powinny być sterowalne z
punktu widzenia menedżerów kierujących działalnością przedsiębiorstwa. W tym
celu coraz częściej w stosunku do tych procesów stosuje się coraz głębszą ich strukturalizację i formalizację oraz tworzy się rozwinięte systemy kontroli. Strukturalizacja i formalizacja procesów gospodarczych doprowadzają do powstania licznych
regulacji wyrażonych w postaci procedur, instrukcji, zarządzeń, zaleceń i innych
standardów. Dochowanie tych normatywów staje się jednym z podstawowych celów
operacyjnych przedsiębiorstw.
Do współczesnych systemów kontrolnych procesów przedsiębiorstwa można
zaliczyć:
–– controlling – narzędzie skierowane na merytoryczny monitoring procesów w
zakresie wykonania celów; systemy controllingowe w szczególności dostarczają
informacji o odchyleniach od przyjętych wzorców finansowych dla poszczególnych struktur, procesów czy też działań;
–– systemy kontroli wewnętrznej – to systemy skierowane przede wszystkim na
badanie zasadności podejmowanych działań oraz ich zgodności z przyjętymi
celami;
–– systemy kontroli dochodzeniowej – to spotykane w wielkich przedsiębiorstwach
struktury skierowane na prowadzenie dochodzeń w sprawach naruszeń regulaminów, wykroczeń i przestępstw;
–– systemy audytu zewnętrznego – to działalność różnego rodzaju uprawnionych
(prawnie lub w drodze zlecenia) podmiotów do badania procesów bądź rezultatów działania przedsiębiorstw; dostarczają informacji na temat zgodności z zewnętrznymi regulacjami, np. normami HACAP, normami rachunkowości albo
innymi standardami;
–– systemy audytu wewnętrznego – to aktywność przedsiębiorstwa polegająca na
monitoringu, zapewnieniu oraz doradztwie w zakresie dochowania standardów
obowiązujących w organizacji. Głównym zadaniem audytu wewnętrznego jest
detekcja ryzyka operacyjnego wynikającego z odchyleń od przyjętych procedur,
norm czy też instrukcji.
W ramach tak bogatego spektrum narzędzi kontroli procesów szczególnego znaczenia nabierają podejścia koncentrujące swoją uwagę na kontroli ex ante polegającej na uzyskiwaniu w kontroli tzw. sprzężenia wyprzedzającego (feedforward).
Sprzężenie to jest podstawą profilaktyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Każde prawdopodobieństwo powstania odchylenia od przyjętych wzorców działania stanowi źródło ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa. Detekcja i profilaktyka
w zakresie tego zjawiska stanowią współczesne wyzwanie dla budujących współczesne systemy kontrolne.
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2. Istota i zakres audytu wewnętrznego
Audyt wewnętrzny jest instytucjonalną formą odpowiedzi przedsiębiorstw na
narastające problemy z nadzorowaniem realizacji procesów oraz kontroli przestrzegania powszechnie stosowanych standardów i procedur [Mytlewski 2007, s. 83-89].
W celu ujednolicenia zarówno istoty audytu wewnętrznego, jak i form działania powoływanych komórek audytu wewnętrznego zostały utworzone ramy formalne prowadzenia audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach i instytucjach (tzw. standardy
audytu wewnętrznego).
Zakres audytu wewnętrznego może obejmować wiele aspektów funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz różnorodnych procesów realizowanych przez podmioty gospodarcze. Dokonując systematyki podejść w klasyfikowaniu obszarów audytu wewnętrznego, można zauważyć dwa zasadnicze typy obiektów:
–– procesy przedsiębiorstwa, takie jak obsługa klienta, procesy produkcyjne, rekrutacja, zamawianie itd.,
–– obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa, takie jak marketing, sprzedaż, logistyka
itd.
Podstawową przyczyną rozwoju audytu wewnętrznego w ramach pierwszej grupy obiektów jest dążenie dużych przedsiębiorstw do ścisłego ustrukturalizowania i
formalizacji realizowanych procesów. Zapewnić to ma tym przedsiębiorstwom jednolitość działania i relacji z podmiotami zewnętrznymi oraz relacji wewnętrznych.
Wielość procedur i instrukcji połączona z niewielkim nasileniem indoktrynacji pracowników prowadzi w istocie do zaniechania procedur na rzecz działania intuicyjnego. Zadaniami audytu w tych obszarach są ujęcie pól i wartości odchyleń oraz
doradztwo w zakresie rozwiązań.
Audyt obszarów funkcjonalnych ma zazwyczaj charakter wstępnej analizy efektywności funkcjonowania danego obszaru działalności przedsiębiorstwa i daje zarządzającym informacje na temat sprawności działania danej struktury. Audyt obszarów funkcjonalnych nie daje jednak szczegółowych informacji o źródłach ryzyka,
gdyż nie wnika w realizowane procesy. Na obecnym etapie rozwoju audytu wewnętrznego głównymi obszarami przedsiębiorstwa objętymi badaniem audytowym
są: bezpieczeństwo systemów informatycznych, kontrola wewnętrzna oraz finanse.

3. Metodologia audytu wewnętrznego
Audyt wewnętrzny jako system detekcji ryzyka operacyjnego sam również realizuje procesy. W ramach audytu wewnętrznego przyjmuje się ujednolicone schematy
działania, które w zależności od skomplikowania przedmiotu audytu mogą być modyfikowane i rozbudowywane. Podstawowy pakiet działań związanych z prowadzonym badaniem audytowym obejmuje:
–– przygotowanie ogólnego planu audytu,
–– przygotowanie szczegółowego programu zadania audytowego,
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–– przygotowanie metodyki badania, np. kwestionariuszy kontroli wewnętrznej,
–– wnioskowanie zawarte w sprawozdaniu z audytu,
–– sporządzenie zaleceń pokontrolnych.
Opracowując plan audytu, należy określić zakres i cele audytu oraz dobrać metody, które pozwolą na zebranie wystarczających, rzetelnych i istotnych materiałów
dowodowych. W programie zadania audytowego określa się jednostkę audytowaną,
przedmiot audytu, oznacza zadanie audytowe, ustala osoby przeprowadzające audyt
(audytorów), termin trwania audytu, cel i zakres audytu oraz harmonogram prac.
Po stworzeniu programu zadania audytowego następuje faza zbierania informacji zgodnie z metodyką zaplanowaną w programie zadania audytowego. Głównymi
elementami tego procesu są [Czerwiński 2004, s. 32-38]:
–– zrozumienie ogólnych regulacji w zakresie badanego obszaru,
–– udokumentowanie funkcji i odpowiedzialności istotnych osób bądź grup,
–– udokumentowanie badanych systemów bądź procesów (korzystanie z map procesów, wykresów danych, schematów czy notatek opisowych),
–– zrozumienie systemu oceny wyników stosowanego przez kierownictwo.
W zależności od celu, rodzaju i złożoności zadania audytowego stosuje się różne
formy zbierania danych i umieszczania ich w przyjętych przez audytora dokumentach roboczych.
Kolejny etap pracy audytora to przeprowadzenie wnioskowania. Oparte jest ono
na wynikach badań, a także na zidentyfikowaniu tzw. słabych punktów w danym
obszarze. Ocena skali i wagi tychże słabych punktów powinna doprowadzić do
stworzenia systemu zapobiegającego wystąpieniu ryzyka lub obniżeniu istniejącego
już wcześniej uświadomionego ryzyka w danym obszarze. Tu rodzi się właśnie ta
„wartość dodana” dla przedsiębiorstwa, czyli uświadomione ryzyko i świadome zarządzanie ryzykiem na podstawie wniosków sporządzonych przez audytora.
Formalna ocena procesu dokonywana jest w sprawozdaniu z audytu. Formuła
tego opracowania zależy od przyjętego przez audytorów schematu, ważne jest jednak, aby było ono czytelne i oparte na wiarygodnych, mających potwierdzenie w
dokumentach roboczych informacjach. Sprawozdanie jako dokument końcowy pracy audytora prezentowany jest zarządowi przedsiębiorstwa.
Rekomendacje i rady audytorów pozwalają na ograniczenie, a w niektórych
przypadkach nawet na wyeliminowanie ryzyka. W konsekwencji poprawia się funkcjonowanie systemu kontroli i łatwiej osiąga się cele organizacji [Miceli 2004]. Należy zauważyć, że standardy IIA, podobnie jak inne standardy międzynarodowe,
służą przede wszystkim jako wytyczne dobrych praktyk audytorskich i obowiązują
tylko członków IIA oraz firmy, które je wprowadziły [Saunders 2003, s. 50].

4. Kierunki rozwoju audytu wewnętrznego
Obserwacja rozwoju pojęcia audytu, w tym audytu wewnętrznego, skłania do
sformułowania pytań o przyszłość i kierunki rozwoju tej dziedziny praktyki gospodarczej. Niewątpliwą bolączką audytu wewnętrznego są koszty jego funkcjonowa-
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nia. Audyt wewnętrzny w tradycyjnej formie powoduje przyrost struktur przedsiębiorstwa, a zatem i wzrost zatrudnienia. Uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu
audytora wewnętrznego (np. CIA, CGAP) jest związane z wysokimi kosztami, które
najczęściej ponosi pracodawca. Oprócz kosztów tworzenia stanowisk są to koszty
spadku produktywności kontrolowanych struktur, gdyż kontrole angażują czas pracowników, a wreszcie konieczność generowania różnorodnych dokumentów wynikających z procedur i instrukcji powoduje mniejsze zaangażowanie pracowników
w procesy operacyjne.
Antidotum na opisane bolączki może być zastosowanie kompleksowych systemów informatycznych monitorujących procesy przedsiębiorstwa. Skoro podstawą
badań audytora jest generowana dokumentacja, to zapewnienie pełnej informatyzacji tego procesu oraz odpowiednia strukturalizacja informacji powinny się przyczynić do uzyskania możliwości zdalnego monitorowania ryzyka procesów operacyjnych.
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INTERNAL AUDIT AS A PROCESS RESEARCH TOOL
Summary
The article shows the role of internal audit in business processes as a tool to review compliance
with internal and external regulations. In the current environment, internal audit has to bring true added
value for an organization, such as identifying potential areas for reducing undesired or unanticipated
costs arising from ineffective risk management and reducing losses caused by low-quality project management, improper processes and inaccurate management information for decision making. Internal
audit has to be much closer to management and has to become more involved in operating decision
making. Internal audit, in co-operation with the management of the company, should continuously
monitor and measure the exposure to risks, helping to ensure that they are appropriately managed.
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MODELOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH
W LITERATURZE I PRAKTYCE
1. Wstęp
Utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku i jego długookresowe powodzenie
bardziej zależą obecnie od umiejętności dostosowywania się do zmian w otoczeniu
aniżeli od tego, jak jego produkty różnią się od tych oferowanych przez konkurencję.
Znacznie ważniejsze od prognozowania coraz trudniej przewidywalnej przyszłości
staje się projektowanie takich rozwiązań organizacyjnych, w tym modelowania procesów gospodarczych, które pozwolą szybko i elastycznie reagować na zmieniające
się potrzeby klientów i warunki funkcjonowania. Biorąc pod uwagę aktualność tematyki oraz to, że w wielu organizacjach podejście do modelowania procesów gospodarczych ma charakter uproszczony, a często też wyrwany z kontekstu zarządzania, warto kompleksowo przyjrzeć się bliżej istocie modelowania procesów,
uwzględniając przy tym jego różne aspekty (poziomy, fazy, perspektywy widzenia,
metody, zasady i konwencje modelowania), prezentowane w literaturze przedmiotu
i stosowane w praktyce.

2. Modelowanie procesów gospodarczych
w świetle literatury przedmiotu
Modelowanie procesów gospodarczych (ang. Business Process Modeling, niem.
Geschäftsprozessmodellierung) sprowadza się do przedstawienia (najczęściej za pomocą metod graficznych) procesów przebiegających w organizacji1. Zwiększa to
przejrzystość organizacji, pozwala zrozumieć istotę jej funkcjonowania przez pryzmat procesów oraz ułatwia i przyśpiesza wprowadzenie podejścia procesowego do
organizacji2. Modelowanie procesów pozwala rozpoznać procesy oraz zasoby niehttp://de.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Modeling.
Modelowanie procesów umożliwia ich ujęcie na różnych poziomach zarządzania organizacją,
z różnym poziomem szczegółowości, a także ustalenie związków i wzajemnych relacji między procesami, co pozwala wszystkim zainteresowanym (kierownikom, pracownikom) zrozumieć nie tylko
własne procesy, ale również całe łańcuchy tworzenia wartości w organizacji i poza nią.
1
2
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zbędne do ich realizacji i zaprojektować od nowa taki system procesów i zasobów,
gdy zajdzie taka potrzeba [Nagl 1993, s. 173]. W szczególności modelowanie procesów gospodarczych umożliwia: identyfikowanie, definiowanie, strukturalizowanie,
projektowanie, integrowanie procesów, a w dalszej kolejności usprawnianie procesów i zarządzanie nimi. Wynikiem modelowania są modele procesów, będące
uproszczonym, niematerialnym odzwierciedleniem realnych procesów – lub ich stanami pożądanymi (idealnymi). Przedmiotem modelowania mogą być procesy gospodarcze: podstawowe, pomocnicze (wspierające) i zarządcze, ale także ich komponenty (procesy, podprocesy, czynności oraz w niektórych sytuacjach tzw.
workflow3). Zwykle jednak do modelowania i analiz wybiera się jedynie procesy o
znaczeniu krytycznym dla przedsiębiorstwa. Modelowanie procesów służy różnym
celom, które można ująć w dwie grupy: celów związanych z kształtowaniem organizacji i celów związanych z kształtowaniem oprogramowania (systemu) użytkowego
[Rosemann 2000, s. 53]. W ramach pierwszej grupy celów modelowanie jest koniecznym warunkiem ciągłego kierowania procesami, jako narzędzie pomocne w
zidentyfikowaniu niedostatków w istniejących procesach i dostosowaniu ich do
zmienionych warunków organizacyjnych. Można się także nim posłużyć do projektowania nowych, dotychczas nie opisanych procesów. W szczególności modele procesów mogą służyć wszelkiej restrukturyzacji, reorganizacji, reengineeringowi4.
Pełnią one funkcję środka komunikacji między osobami kształtującymi rozwiązania
biznesowo-zarządcze i komunikowanie planowanych zmian. Są wykorzystywane w
ramach projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością, na potrzeby dokumentowania i certyfikowania tego systemu (np. w oparciu o normę ISO 9001). Stanowią także podstawę rachunku procesowego kosztów (Activity Based Costing).
Modelowanie jest wykorzystywane w zarządzaniu wiedzą do zwiększenia transparentności powstawania wiedzy, jej przechowywania i zastosowania [Horvath & Partner (red.) 2005, s. 49-50; Kasprzak (red.) 2005, s. 242-243]. Może stanowić również
3
Workflow (ang. work flow – przepływ pracy) – w sensie szerszym pojęcie określające sposób
przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W węższym znaczeniu jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności [http://pl.wikipedia.org/wiki/Workflow]. Według
koalicji WFMC (WorkFlow Management Coalition) workflow to całkowicie lub częściowo zautomatyzowany proces cząstkowy (podproces), w którym dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane
od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. Stanowi on techniczne uściślenie procesu gospodarczego: proces gospodarczy zostaje rozłożony na takie szczegółowe
zadania, które stanowią konkretne wskazówki dla pracowników. Łańcuch tych zadań może być podstawą do kierowania procesem, przy czym funkcje kierowania, dotychczas realizowane przez ludzi, przejmuje komputer, z pomocą odpowiednich programów użytkowych [Gehring, Gadatsch 1999, s. 3]. Automatyzacja procesów zwalnia pracownika z prostych czynności i jednocześnie porządkuje proces
obsługi dokumentów i podejmowanych na nich działań.
4
W literaturze przedmiotu stwierdza się, że wiele projektów związanych z Business Process Reengineeringiem zostało skutecznie wprowadzonych w oparciu o procesowo zorientowane modele informacyjne [Becker, Kugeler 2001, s. 489].
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narzędzie kształtowania zarządzania wiedzą zorientowanego na procesy [Remus
2002, s. 3]. W ramach drugiej grupy celów modelowanie jest bardzo przydatne w
definiowaniu założeń i przygotowaniu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, szczególnie podczas wyboru programów użytkowych (software). Stanowi
ono podstawę dla systemów zarządzania przepływami pracy (workflow)5. W końcu
należy stwierdzić, że jakość modelu zależy od analitycznych umiejętności osób zajmujących się modelowaniem.
Modelowanie procesów gospodarczych, ze względu na dużą złożoność i szerokie
zastosowanie, musi być rozpatrywane wieloaspektowo. Widzieć je należy na różnych
poziomach zarządzania organizacją, uwzględniać fazy jego przebiegu, perspektywy
widzenia i stosowane metody (techniki). Ponadto, do zachowania jednolitych reguł6
projektowania i prezentowania modeli niezbędne jest także przestrzeganie określonych zasad i norm postępowania (konwencji), przyjętych jako powszechnie obowiązujące w danej organizacji. Te wymienione aspekty zostaną pokrótce omówione.
2.1. Poziomy modelowania procesów gospodarczych
Modelowanie procesów gospodarczych nie stanowi samoistnego bytu, ale jest
(powinno być) włączone w system zarządzania organizacją. Jest ono elementem systemu modelowania organizacji i podstawowym składnikiem zarządzania procesami,
oprócz kierowania nimi7 (rys. 1).
Ze względu na to, że procesy gospodarcze stanowić mogą (i powinny) skuteczne
narzędzie realizacji strategii organizacji, a także z powodu coraz powszechniejszej
automatyzacji sterowania procesami modelowanie procesów stanowi zasadniczy
element zintegrowanego systemu zarządzania procesami8 i przepływami pracy
(workflow). Schemat ideowy takiego systemu przedstawiono na rys. 2.
System zarządzania workflow jest narzędziem informatycznym do aktywnego sterowania i kontroli procesów gospodarczych. Jest bardzo użyteczny w dostosowaniu przepływów procesów do zmieniających się warunków funkcjonowania, co tworzy warunki dla ewolucyjnego uelastyczniania procesów gospodarczych.
6
 Niezależnie od formalnych reguł postępowania, w literaturze przedmiotu przedstawia się zestaw
zaleceń o charakterze merytorycznym, którymi należy się kierować w trakcie modelowania procesów.
Są to m.in. zasada orientacji na klienta, na wynik, na całość, powtarzalność, odpowiedzialność, sterowalność (zob. [Stöger 2005, s. 1-9]).
7
W określonych warunkach modelowanie procesów gospodarczych może nie następować, jeśli
nie są wymagane żadne zasadnicze zmiany w funkcjonujących procesach. Oznacza to, że modelowanie
ma charakter incydentalny, w odróżnieniu od kierowania procesami, które powinno być prowadzone
w sposób ciągły.
8
Zarządzanie procesami stanowi zorientowaną na strategię analizę, ocenę, kształtowanie (usprawnianie), sterowanie i kontrolę procesów tworzących wartość w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami (zob. [Delfmann, Reichlen 2003, s. 5]).
5
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Rys. 1. Modelowanie procesów jako element zarządzania procesami
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Nowosielski (red.) 2008, s. 63].

Rys. 2. Miejsce modelowania w zintegrowanym zarządzaniu procesami gospodarczymi
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Gehring, Gadatsch 1999, s. 1].
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Zarządzanie strategiczne, generując cele i strategie organizacji, tworzy podstawy zarządzania procesami, a w jego ramach – modelowania procesów organizacji.
Bez określenia strategii (celów strategicznych), a w szczególności strategii rozwoju,
żadna organizacja nie jest w stanie określić koniecznych procesów i związków między nimi, spełniających warunki wykonalności tych celów (architektury procesów9).
Tylko wtedy procesy mogą stać się narzędziem osiągania celów strategicznych10.
Zmiana strategii może prowadzić do nowego modelu biznesowego i oczywiście do
nowych wymagań odnośnie do procesów [Horvath & Partner (red.) 2005, s. 30-31].
W ramach strategicznego zarządzania procesami11, które stanowi pomost łączący planowanie strategiczne organizacji z operatywnym zarządzaniem procesami,
dokonuje się podstawowych ustaleń, a zatem udziela odpowiedzi na pytania: jaki
kształt powinna mieć architektura procesów12, jaką strukturę wewnętrzną powinny
mieć podstawowe i pomocnicze procesy gospodarcze13, jakimi rezultatami powinny
się kończyć procesy oraz jakie wielkości sterujące powinny zostać przyjęte dla pomiaru wyników i jakości procesów [Österle 1995]. Wcześniej należy ustalić cele
(oczekiwania) odnośnie do zarządzania procesami, aby można było okresowo oceniać skuteczność jego funkcjonowania. W ramach strategicznego zarządzania procesami zaleca się brać pod uwagę zarówno twarde elementy zarządzania (struktury,
procedury, technologie), jak i miękkie (umiejętności pracowników, style zarządzania, kulturę organizacyjną)14. Należy także dokonać identyfikacji kluczowych kompetencji organizacji, na które istotny wpływ mają rozwiązania odnoszące się do jej
procesów gospodarczych [Schmelzer, Sesselmann 2003, s. 8-9]. Trzeba pamiętać
również o tym, że konstruowanie procesów w oparciu o strategiczne cele organizacji
tworzy warunki do integracji zarządzania procesami z innymi koncepcjami zarządzania, orientującymi się także na procesy (np. z systemami ERP, TQM, CRM, SCM,
E-business) [Remus 2002, s. 14].
Każda organizacja może zostać opisana jako system procesów, między którymi powstaje wiele
wzajemnych zależności (relacji dostawca – klient). Taki system procesów nazywany jest często architekturą procesów [Österle 1995, s. 137], która stanowi odpowiednik struktury organizacyjnej w organizacji funkcjonalnej [Cyfert 2006, s. 5].
10
Przekształcenie strategii w działania operacyjne może się odbyć np. z pomocą metody strategicznej karty wyników (BSC – Balanced Scorecard).
11
Zasadne wydaje się tu użycie synonimu pojęciowego „strategiczne doskonalenie architektury
procesów” wprowadzonego przez S. Cyferta [Cyfert 2006].
12
 Na potrzeby strategicznego zarządzania procesami należy przyjąć trzy poziomy szczegółowości: poziom relacji z otoczeniem, poziom procesów głównych, poziom (wybranych) subprocesów. Nie
jest też zasadne, aby architektura procesów została zidentyfikowana do postaci modeli procesów, obrazujących zależności przyczynowo-skutkowe [Cyfert 2006, s. 105].
13
Oprócz procesów podstawowych i pomocniczych w organizacji występują także procesy zarządcze, wśród których znajduje się również (makro)proces „zarządzanie procesami”. Procesy zarządcze mogą (i powinny) być odrębnym przedmiotem zarządzania w ujęciu strategicznym i operatywnym.
14
Takie zalecenia są również słuszne na niższych poziomach zarządzania procesami.
9
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Operatywne zarządzanie procesami obejmuje fazę szczegółowego identyfikowania procesów, wraz z ich wyborem do modelowania i implementowania. W fazie
modelowania następuje zaprojektowanie wycinka rzeczywistości w postaci procesu
gospodarczego: jest to w pełni nowe ukształtowanie procesu lub usprawnienie
(zautomatyzowanie) istniejących już procesów. W fazie kierowania następują szczegółowe planowanie celów procesów, kontrola stopnia ich realizacji i – w zależności
od zakresu odchylenia od określonych wartości celu – podejmowanie właściwych
sposobów zaradczych (może być wymagane przemodelowanie procesu lub powtórzenie etapu modelowania)15. W ten sposób ciągle doskonali się procesy, uwzględniając z jednej strony wymogi ustalone na poziomie strategicznego zarządzania organizacją, a z drugiej bieżące problemy, występujące w codziennej działalności.
Na poziomie zarządzania przepływem pracy (workflow) najpierw następuje
modelowanie przepływów, w oparciu o wyniki modelowania procesu gospodarczego. Wymodelowany wcześniej proces uzupełniany jest tutaj o specyfikacje niezbędne do automatycznego realizowania procesu pod kontrolą systemu zarządzania przepływem (workflow). Następnie, na etapie realizowania przepływu uruchamia się
obiekt16 procesu i kontroluje jego przepływ przez ustalone „procesem technologicznym” stanowiska pracy. W końcu przeprowadza się monitoring procesu, w ramach
którego zestawia się i porównuje zaplanowane wielkości celów z odpowiednimi ich
wykonaniami (analiza odchyleń) i, w sytuacji gdy występują istotne odchylenia, podejmuje się działania korygujące (regulowanie).
2.2. Fazy modelowania procesów gospodarczych
Modelowanie procesów gospodarczych nie jest jednoaktowym działaniem, ale
względnie złożonym, wieloetapowym procesem. Prezentowane w literaturze przedmiotu sposoby postępowania w tym względzie można podzielić na statyczne (oparte na ujęciu fazowym, jednokierunkowym, bez sprzężenia zwrotnego) i dynamiczne
(oparte na pełnym cyklu życia, uwzględniające sprzężenie zwrotne). Zarówno statyczne, jak i dynamiczne sposoby mogą mieć przebieg jedno- lub dwustopniowy.
Do sposobów statycznych, jednostopniowych, należy rozwiązanie zaproponowane
przez H. Österlego17. Rozróżnia on dwa, następujące po sobie, poziomy modelowania procesów: makro i mikro. Na poziomie makro pozyskuje się informacje o aktualnym stanie procesu (ang. as is, niem. Ist-prozess), a następnie poprzez analizę potencjału przedsiębiorstwa dochodzi się do pożądanego stanu procesu (ang. to be,
niem. Soll-prozess). Na poziomie mikro następuje konkretyzacja modelu (pożądanego stanu) procesu na elementarne przepływy pracy (workflow). W innym, również
Obszerniej o poszczególnych funkcjach zarządzania procesami zob. [Nowosielski (red.) 2008,
s. 57 i n.].
16
 Np. obiektem procesu realizacji zamówienia klienta jest zamówienie (zlecenie), a wynikiem
jego realizacji (efektem procesu) jest zamówiony produkt.
17
Zob. [Gehring, Gadatsch 1999, s. 6 i n.] cyt. za [Österle 1995].
15
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statycznym, ale dwustopniowym modelowaniu procesów najpierw (na pierwszym
stopniu) porównuje się wizję i strategię organizacji, co prowadzi do stworzenia koncepcji idealnej analizowanego obszaru w długiej perspektywie [Gehring, Gadatsch
1999, s. 6-7]. Koncepcja ta (na poziomie drugim) jest zestawiana ze stanem aktualnym, w efekcie czego dochodzi się do pożądanych procesów. Uwzględnione tu zostają, z jednej strony, obowiązujące założenia strategiczne, a z drugiej, niedostatki
i problemy występujące w stosowanych rozwiązaniach18.
O ile metodyki statyczne „kończą” swój przebieg z określeniem stanu pożądanego procesu lub workflow, o tyle metody dynamiczne włączają w system zarządzania
procesami również fazy realizacji przepływów i monitoringu procesów, zamykając
w ten sposób pełny cykl życia procesu. Tu również można mówić o jedno- lub dwustopniowym przebiegu. W tym pierwszym podejściu model workflow powstaje jakby niezależnie od modelu procesu, a w drugim jest on „wyprowadzany” w oparciu o
wcześniej zbudowany model procesu. Zwolennicy podejścia dwustopniowego argumentują jego słuszność różnymi celami, dla których są tworzone modele procesów i
przepływów (workfow), a ponadto bardzo dużymi trudnościami praktycznego zastosowania obszernych modeli przepływów, z powodu dużej złożoności tych modeli.
Dwustopniowy sposób modelowania procesów i przepływów, zaproponowany
przez A. Gadatscha, uwzględnia trzy cykle, powiązane ze sobą:
(1) modelowanie procesów gospodarczych zorientowane na strategię organizacji,
(2) modelowanie przepływów (workflow) z wykorzystaniem metod informatycznych,
(3) realizowanie przepływów i monitorowanie procesów, łącznie z analizą odchyleń, której wyniki mogą zainicjować proces ponownego modelowania, czyli powrót do cyklu (1) [Gehring, Gadatsch 1999, s. 7-8].
Przedstawione tu sposoby postępowania mają charakter ogólny i do praktycznego ich wykorzystania niezbędna jest ich konkretyzacja w formie szczegółowej metodyki postępowania.
2.3. Perspektywy widzenia w modelowaniu procesów
W modelowaniu procesów nie jest konieczne uwzględnienie wszystkich aspektów procesu w jednym jego opisie. Dlatego też, w celu redukcji złożoności i poprawy zrozumienia wyników modelowania konieczne jest „oglądanie” procesu z różnych punktów widzenia [Gehring, Gadatsch 1999, s. 8-9]. Każdy realny proces
18
W modelowaniu procesów można wychodzić od obowiązujących założeń strategicznych (zasada top-down – „od góry do dołu”). Podejście odmienne oparte na zasadzie bottom-up („od dołu do
góry”), przyjmuje za podstawę w modelowaniu procesów czynności elementarne ulokowane na najniższym poziomie organizacyjnym. Po ich analizie łączy się je w podprocesy i procesy. W praktyce
oba podejścia mogą być stosowane łącznie: z jednej strony uwzględnia się perspektywę strategiczną,
a z drugiej – bieżące („palące”) problemy związane z funkcjonowaniem procesów. Zob. [Schmelzer,
Sesselmann 2003, s.75 i n.].
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gospodarczy może być zatem opisany z różnych perspektyw, ale też może być inaczej postrzegany przez różnych uczestników organizacji (m.in. menedżerów, technologów, organizatorów, informatyków, logistyków19). Z każdego punktu widzenia
istotne stają się inne elementy procesu, ale także dobierane inne metody ich modelowania. Ma to na celu lepsze zrozumienie złożonej rzeczywistości, poprzez zredukowanie stopnia złożoności spojrzenia na firmę przez pryzmat procesów. W literaturze
przedmiotu nie ma jednolitego określenia tych perspektyw, a nawet rezygnuje się z
tego aspektu opisu procesu. Dla przykładu ARIS proponuje rozbicie kompleksowych zagadnień na cztery perspektywy widzenia, a mianowicie: danych, funkcji
(zadań), organizacji i procesów. Trzy pierwsze mają charakter statyczny, a perspektywa procesów – dynamiczny. Wszystkie one razem tworzą architekturę systemu
ARIS. W ten sposób zmniejszony zostaje stopień złożoności procesu gospodarczego,
ale nie traci się z oczu współzależności między poszczególnymi perspektywami, gdyż
wszystkie te zależności zostają zawarte w perspektywie procesów, która spina (integruje) pozostałe [ARIS…, 2002, s. 24/229 i n.]. W każdej z tych perspektyw można
wyróżnić trzy poziomy opisu (pojęciowy, logiczny, fizyczny), umożliwiające uszczegółowienie w modelowaniu, zbliżające do rozwiązań za pomocą technik informatycznych. Każdej z tych perspektyw można też przypisać specyficzne typy modeli20.
W innym ujęciu w modelowaniu procesów wyróżnia się cztery formalne perspektywy – punkty widzenia: funkcjonalny (zestaw czynności, z jakich zbudowany
jest proces gospodarczy), organizacyjny (pracujący przy procesie, ich zadania i
używane przez nich zasoby), rzeczowy (obrabiane elementy i tworzone produkty i
usługi) i dynamiczny (następstwo czasowo-logiczne elementów składowych procesu) [Handbuch…, 2009, s. 7].
2.4. Metody modelowania procesów gospodarczych
Modelowanie procesu gospodarczego może być realizowane z wykorzystaniem
różnych metod i narzędzi (technik), w ramach różnych podejść. Możliwe są przy
tym dwa podejścia: diagnostyczne i prognostyczne, a także tzw. mieszane (diagnostyczno-prognostyczne i prognostyczno-diagnostyczne).
W podejściu diagnostycznym wychodzi się od pytania: jak jest obecnie?, a w
podejściu prognostycznym z kolei punktem wyjścia jest pytanie: jak by było, gdyby?
W podejściu diagnostycznym odwzorowanie stanu istniejącego, analiza dotychczasowych rozwiązań i postawienie diagnozy pozwalają na przedstawienie (zaprojektowanie) udoskonalonej lub zupełnie nowej wersji procesu (czyli modelu procesu docelowego), a następnie jego wdrożenie.
Podstawowe modele procesów z logistycznego punktu widzenia przedstawia S. Krawczyk [2001,
s. 46 i n.].
20
Architektura modelowania ARIS daje użytkownikowi do dyspozycji ponad 100 typów modeli
(diagramów), rozlokowanych w perspektywach: danych (np. eERM), funkcji (np. drzewo funkcji), organizacji (schemat organizacyjny) i procesów (np. łańcuch wartości dodanej eEPC). Zob. [ARIS…,
2002, s. 28/229].
19
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W podejściu prognostycznym, abstrahując niejako od stosowanych rozwiązań,
procesy gospodarcze w konkretnym przedsiębiorstwie projektuje się, wychodząc od
istniejących już wzorcowych (idealnych, referencyjnych21) modeli procesów22, poprzez ich adaptację do konkretnych warunków przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia
do uruchomienia etapu twórczego myślenia nie jest szczegółowa analiza istniejących procesów (tak jak w podejściu diagnostycznym), lecz cele, dla których owe
procesy są realizowane [Martyniak 1976, s. 30]. Zamiast poszukiwania usprawnień
elementów (poszczególnych procesów) analizowanego systemu gospodarczego, poszukuje się dla niego całościowej koncepcji, zorientowanej na procesy23. W praktyce
zaleca się, w zależności od zakresu i przedmiotu prac organizatorskich, stosować
jedno bądź drugie podejście lub obydwa łącznie (np. ograniczając stosowanie podejścia prognostycznego tylko do etapu projektowania).
Jeśli chodzi o metody modelowania procesów, to zależnie od stopnia formalizacji przyjętych tam rozwiązań można je podzielić na trzy grupy: metody formalne,
semiformalne i nieformalne. W metodach formalnych wykorzystuje się język matematyczny do opisu procesów gospodarczych, w metodach nieformalnych formy językowo-werbalne, a w metodach semiformalnych – językowo-graficzne formy opisu [Gehring, Gadatsch 1999, s. 10 i n.]. W ramach tych ostatnich, które ułatwiają nie
tylko reprezentację, ale także „głęboką” strukturalizację procesu gospodarczego,
wyróżnia się metody oparte na językach skryptowych i na językach diagramów.
Pierwsze z nich są oparte na specyficznym oprogramowaniu użytkowym i posługują
się odpowiednią notacją, dlatego ich przydatność dla osób nie będących informatykami, a używających języka naturalnego, jest bardzo ograniczona. Z tego też powodu m.in. opracowane zostały metody oparte na diagramach24, służące graficznej prezentacji procesów, które mają szczególne znaczenie dla modelowania procesów.
Modelowanie procesów gospodarczych można wspierać różnymi narzędziami,
opartymi głównie na technice informatycznej, które można podzielić na trzy grupy
[Gruchman 1998, s. 14]:
Modele referencyjne procesów zostały opracowane na podstawie zebranych doświadczeń z
wielu przedsiębiorstw i wdrożeń systemów informatycznych. Duże firmy, wdrażające zintegrowane
systemy informatyczne, takie jak np. SAP czy Bann, stworzyły zbiory modeli procesów, jako swoiste
biblioteki procesów [Kale 2001, s. 26, 140, 195]. Podobnie firmy consultingowe i doradcze tworzą
kompleksowe metodyki modelowania procesów, z wykorzystaniem modeli referencyjnych, czego
przykładem może być metodyka ARIS firmy IDS Scheer. Szerzej [Kasprzak (red.) 2005; Gabryelczyk
2006].
22
Modele procesów zawierają idealne procesy gospodarcze, co ułatwia identyfikację, definicję,
kształtowanie i ewaluacje procesów. Są one najczęściej ustalone dla określonego obszaru zastosowania, np. konkretnej branży [Schmelzer, Sesselmann 2003, s. 61 i n.].
23
 Nie chodzi tu jednak o wprowadzenie do przedsiębiorstwa „czystej” organizacji procesowej, bo
to jest w wielu przypadkach nieuzasadnione, lecz np. implementacji zorientowanych procesowo koncepcji i metod zarządzania (np. TQM, logistyki).
24
Diagram składa się z sekwencji czynności, odwzorowujących za pomocą symboli graficznych
(prostokąty, trapezy itd.) etapy rzeczywistego procesu lub postępowania [Kasprzak (red.) 2005, s. 205].
W programie komputerowym typu MS Visio dokonuje się wyboru symboli spośród proponowanych
kształtów, dla różnych obszarów zastosowań.
21
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–– programy do tworzenia diagramów, służące przede wszystkim do wizualizacji
i mapowania procesów, za pomocą diagramów, a także ich dokumentowania,
np. MS Office Visio 2003, Fowcharter (Micrografx), które są tanie i proste w
obsłudze,
–– narzędzia CASE (Computer Aided System Engineering), do modelowania procesów szczególnie wtedy, gdy mają być one integrowane z rozwiązaniami informatycznymi, np. Designer/2000 (Oracle), Select Enterprise (Select Software),
–– zaawansowane narzędzia projektowania i doskonalenia procesów, pozwalające
na pogłębione analizy i symulacje, takie jak: ARIS Toolset (IDS Scheer), SCOR,
Adonis (BOC GmbH), Workflow Analyzer (Meta Software), czy narzędzia modelowania procesów w ramach systemów ERP (wbudowane w te systemy), np. IFS
Business Modeler. Są one relatywnie drogie, a ponadto nie są łatwe w obsłudze.
Wskutek rosnącej złożoności procesów gospodarczych zalecana jest automatyzacja obsługi procesów gospodarczych (zadań i czynności pracowników), poprzez
zastosowanie rozwiązań typu BPM (Business Process Management)25. Oprócz innych
korzyści, umożliwia to integrację istniejących w firmie aplikacji informatycznych
czy obsługę procesów za pomocą witryn internetowych. Wskutek niełatwych warunków eksploatacji BPM, ale też presji na obniżanie kosztów, zmuszającej do szukania oszczędności w obszarze IT, zaleca się w sytuacjach sporadycznego korzystania
w małych i średnich przedsiębiorstwach stosowanie zasady dzierżawy oprogramowania, zamiast zakupu, w trybie online (On-Demand BPM) [Prasser 2009, s. 12].
Obecnie zaleca się wsparcie BPM rozwiązaniami typu SOA (architektura oparta
na usługach – ang. Service Oriented Architecture). SOA jest koncepcją tworzenia
systemów informatycznych, w której definiuje się usługi (elementy oprogramowania), spełniające wymagania użytkowników. Służy lepszemu powiązaniu rozwiązań
biznesowych (reprezentowanych w BPM) z zasobami informatycznymi. Do modelowania procesów realizowanych w ramach SOA można wykorzystać światowy
standard, tzn. notację BPMN (Business Process Modeling Notation).
W końcu trzeba stwierdzić, że przy dużej różnorodności metod i narzędzi modelowania procesów gospodarczych nie funkcjonują ogólne zalecenia co do zastosowania określonych narzędzi. W literaturze przedmiotu przedstawia się natomiast
kryteria wyboru informatycznych narzędzi modelowania. Są wśród nich, oprócz ceny26, ale też przyjaznego charakteru dla użytkownika czy dostępu do pomocy w trybie online, m.in.: rodzaje zastosowanych w narzędziu metod modelowania, możliwości odwzorowywania procesów na różnych poziomach ich hierarchii, statyczne i
dynamiczne możliwości analizy procesu (np. do określania i symulacji kosztów czy
BPM to oprogramowanie komputerowe związane z zarządzaniem procesami gospodarczymi w
przedsiębiorstwie, a także poza nim – w łańcuchu dostaw. Jest to narzędzie pozwalające na szybką,
elastyczną i wrażliwą na potrzeby klienta obsługę. Zależnie od wielkości i profilu działalności firmy
istnieje możliwość wyboru odpowiedniego dostawcy BPM. Zob. [Maciejec 2006].
26
 Narzędzia modelowania i analizy mające wbudowane mechanizmy symulacji procesów są co
najmniej trzykrotnie droższe od tych, które ich nie mają. Zob. [Wróbel 2009].
25
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animacje graficzne), możliwości „podwiązania” narzędzia do użytkowanego systemu informatycznego, ale też możliwości rozbudowy narzędzia [Horvath & Partner
(red.) 2005, s. 62].
2.5. Zasady i konwencje modelowania procesów gospodarczych
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości modeli procesów gospodarczych oraz
minimalizowania subiektywności, towarzyszącej każdej pracy twórczej, zaleca się
uwzględnienie m.in. następujących zasad:
–– adekwatności: modele powinny być właściwe pod względem syntaktycznym
(co do języków modelowania) i semantycznym (co do opisu treści modelu),
–– relewancji: modele powinny zawierać wszystkie obiekty, konieczne do osiągnięcia celu modelowania,
–– ekonomiczności: pożytki modelowania muszą być większe od kosztów,
–– transparentności: treści modelu muszą być jasne (zrozumiałe) dla jego użytkownika,
–– porównywalności: modele muszą być podobne pod względem syntaktycznym
i semantycznym, aby możliwe było porównywanie ze sobą różnych modeli procesów.
Z kolei normy postępowania w zakresie modelowania procesów (konwencje)
służą zmniejszaniu różnorodności (wielości wersji) modeli, poprzez ograniczanie
poziomu swobody decyzyjnej projektantów modeli. Chodzi tu m.in. o integrację
specyficznych, ze względu na perspektywę widzenia, języków modelowania w uniwersalny dla wszystkich metamodel, ustalenie poziomu detalizacji (stopnia szczegółowości) modelowanych procesów [Becker, Kugeler 2001, s. 491-492].

3. Modelowanie procesów w praktyce
W praktyce modelowanie procesów gospodarczych odbiega od zasad i koncepcji
prezentowanych w literaturze przedmiotu. Przybiera ono niepełne kształty, praktycznie w każdym z wymienionych wyżej aspektów i towarzyszą mu liczne niedostatki, natury ogólnej i szczegółowej, które nie są zjawiskiem zupełnie nowym27.
Ogólnie biorąc, w praktyce28:
1. Następuje sporadyczne, wycinkowe modelowanie procesów, często bez ustalenia celów, a nie jest wystarczająco doceniana potrzeba modelowania kompleksowej i wielopoziomowej struktury procesowej [Becker, Kugeler 2001, s. 490]. Mało
widoczne jest przy tym „zakotwienie” modelowania procesów w systemie zarządzania organizacją, w tym w zarządzaniu procesami, nie tylko na poziomie operatyw27
 Na różne niekorzystne zjawiska towarzyszące modelowaniu zwracali już uwagę J. Habr
i J. Veprek [Habr, Veprek 1976, s. 304 i n.].
28
Takie wnioski można wyprowadzić na podstawie analizy wyników badań przedstawionych
w literaturze przedmiotu, rozmów z przedstawicielami praktyki oraz obserwacji własnych.
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nym, ale przede wszystkim na poziomie strategicznym [Cyfert 2006]. Dlatego przed
rozpoczęciem każdego modelowania należy zadać pytanie, jakie cele strategiczne
przedsiębiorstwa chce się osiągnąć za pomocą modelowania procesów gospodarczych. Bez dokładnego zdefiniowania celów, wyprowadzonych z nich strategii oraz
programów realizacyjnych modelowanie może być celem samym w sobie [Remus
2002, s. 20].
2. Dominują statyczne sposoby postępowania, oparte na ujęciu fazowym, jednokierunkowym, bez sprzężenia zwrotnego. Mniej korzysta się z podejścia prognostycznego (modeli referencyjnych), a nadużywa się podejścia diagnostycznego.
Wśród metod ogólnych modelowania procesów dominują metody nieformalne,
oparte na intuicji i doświadczeniu, w mniejszym zakresie wykorzystuje się metody
semiformalne. Z kolei w grupie narzędzi używa się prostych instrumentów informatycznych, ale także korzysta się jeszcze z techniki ręcznej. W przypadku małych
projektów może wystarczać podejście intuicyjne (oparte na doświadczeniu), wsparte
prostymi narzędziami modelowania. W wypadku dużych projektów zaleca się natomiast systematyczne podejście, wsparte bardziej wysublimowanymi metodami i
technikami.
3. Występują problemy znane ze wczesnych etapów rozwoju modelowania, np.
trudności z radzeniem sobie ze złożonością problemu, mała szczegółowość i słaba
przydatność dokumentacji, brak punktu (standardu) odniesienia przy projektowaniu
i weryfikacji modeli czy też niski poziom wiedzy w zespole na temat modelowania i
przydatnego do tego oprogramowania.
W szczególności obserwacja praktyki modelowania dostarcza następujących
wniosków.
1. Organizacje krajowe zajmują się raczej doskonaleniem pojedynczych procesów gospodarczych/fragmentów architektury procesów, głównie z perspektywy
operatywnej, zdecydowanie mniej uwagi poświęcając modelowaniu nie tyle pojedynczych procesów, ile systemu (architektury) procesów z perspektywy strategicznej [Cyfert 2006, s. 186 ]. Niewątpliwie jest to trudne zadanie, szczególnie w organizacjach nie korzystających ze wsparcia informatycznego. Nie oznacza to jednak,
że w organizacjach wdrażających np. zintegrowane systemy informatyczne zarządzania modelowanie systemu procesów przebiega bez problemów, pomimo posiadania formalnych metod29.
Chodzi tu np. o metodę kompleksowego modelowania procesów, ukierunkowaną na cele strategiczne przedsiębiorstwa i wymagania klientów, stosowaną przez firmę SAP, a nazywaną „metodologią
BPR przedsiębiorstwa”. Metoda ta opiera się na zasadzie top-down („od góry do dołu”). Takie podejście nie jest obce naszym firmom doradczym. Np. do głównych postulatów metodyki modelowania
procesów w firmie CRM – Centrum Rozwiązań Menedżerskich – należą m.in. następujące zalecenia:
procesy są identyfikowane na podstawie strategii przedsiębiorstwa, model procesów oraz strategia powinny się wzajemnie dostosowywać, przy automatyzacji procesów należy skupiać się wyłącznie na
tych, które przyczyniają się w największym stopniu do osiągania celów strategicznych firmy. Zob.
[Wróbel 2009].
29
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2. Budowane z wielkim wysiłkiem modele procesów, które w swych założeniach
mają służyć m.in. jako podstawa zarządzania jakością i kompleksowej optymalizacji
procesów, stanowią w wielu wypadkach, jak to wynika z doświadczeń firm consultingowych, jedyny element zarządzania procesami. Samo modelowanie procesów
nie zmienia jednak długookresowo tych procesów (nie prowadzi do ich usprawniania), ale jest tylko niezbędnym warunkiem ciągłego doskonalenia procesów [Horvath &Partner (red.) 2005, s. 5].
3. W praktyce duże firmy angażują pracowników wydziałów i dodatkowo zewnętrznych doradców (ekspertów) do pracochłonnych analiz (modelowania) funkcjonujących rozwiązań, aby na tej podstawie zbudować modele procesów. Jednak
ostateczne definiowanie stanu pożądanego, często tylko na podstawie niekompletnej
analizy stanu istniejącego, następuje z reguły w wąskim kręgu ekspertów, nie mających dobrego wyczucia codziennych problemów. Powstałe w ten sposób kompleksowe modele procesów są w opinii kierowników i pracowników (ich użytkowników)
niezrozumiałe i w konsekwencji nie akceptowane. Jeśli miarą użyteczności modelu
procesu ma być jego wkład w zmiany organizacji, to konieczne jest rzeczywiste
włączanie wszystkich pracowników organizacji do zespołowych prac nad modelowaniem procesów, na różnych jego etapach [Scherer 2009].
4. Już samo pojęcie „proces” jest w wielu firmach odbierane negatywnie, a to z
powodu niedobrych, wcześniejszych doświadczeń z projektami BPR, spowodowanych nieproporcjonalnie małymi efektami w stosunku do dużych nakładów pracy.
Obawa przed dodatkową pracą czy też przed konsekwencjami zmian prowadzi do
otwartego lub ukrytego bojkotu tych prac. Ponadto z badań wynika, że kierownicy
wydziałów dostrzegają niedostatki „myślenia analitycznego” swoich pracowników i
skarżą się na brak metodycznej pomocy w pracach związanych z modelowaniem. W
tej sytuacji najlepszym sposobem na przełamywanie oporów i szybkie uczenie się
pracowników staje się realizowanie konkretnego projektu pilotażowego [Pütter
2009]. Projekt taki powinien uwzględniać przedstawione w artykule zasady i metody modelowania w formie określonej metodyki postępowania, z dokładnym zdefiniowaniem ról uczestniczących w nim osób [Becker, Kugeler 2001, s. 490].
5. Rozpatrując modelowanie w kategoriach czynności myślowych, można zauważyć, że w niektórych sytuacjach i dla niektórych osób jest ono bez znaczenia: po
zdefiniowaniu problemu bezpośrednio następuje samo rozwiązanie. Zdarza się z reguły wtedy, gdy brak jest odpowiedniego standardu modelu i modeler (projektant)
opiera się bardziej na rozwadze, wyczuciu zawodowym i intuicji niż na sformalizowanej metodzie. W tej sytuacji modele wzorcowe procesów i metody formalne modelowania powinny uzupełniać intuicję opierającą się na doświadczeniu empirycznym i sprawdzać jej słuszność [Habr, Veprek 1976, s. 305, 308; Scherer 2009].
6. Nie docenia się modelowania procesu jako środka komunikacji wewnętrznej
w organizacji. Wspólne opracowywanie wizji nowego, lepszego od dotychczasowego procesu sprzyja internalizacji i socjalizacji wiedzy, co w efekcie ułatwia transfer
modelu do praktyki. Modelowanie procesów musi dlatego orientować się najpierw
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na komunikację, a w następnej kolejności na rzeczową stronę rozwiązania [Scherer
2009].
7. Do największych błędów w modelowaniu procesów dochodzi wtedy, kiedy
podczas interpretacji wyników użytkownik nie uwzględnia założeń, na których oparł
się konstruktor modelu. Dlatego przystępując do modelowania procesów, należy
określić i udokumentować przesłanki wyjściowe (założenia, hipotezy, teorie), jakie
legły u podstaw modelowania [Habr, Veprek 1976, s. 307].
8. Zapomina się, że modelowanie i modele procesów mogą stanowić narzędzia
generowania, gromadzenia i upowszechniania wiedzy o organizacji: tworzą transparentność powstawania i stosowania wiedzy. W praktyce modelowania procesów nie
uwzględnia się jednak nieformalnych kanałów komunikacji, kwalifikacji i motywacji pracowników, procesu tworzenia wiedzy, uczenia się organizacyjnego. W szczególności słabo ustrukturalizowane procesy o intensywnym nasyceniu wiedzą nie
dają się dobrze odwzorować za pomocą klasycznych metod modelowania procesów.
W tej sytuacji konieczne staje się zminimalizowanie takich niedostatków poprzez
poszukiwanie metod i narzędzi procesowo zorientowanego zarządzania wiedzą [Remus 2002, s. 16].
9. Jeśli chodzi o stronę narzędziową modelowania procesów, to jest ona ciągle
jeszcze w praktyce uboga. W wielu organizacjach w dalszym ciągu wykorzystuje się
program MS Word, co spowalnia znacznie prace. Dlatego zaleca się inne instrumenty (z początku choćby tak proste, jak np. MS Visio), co przyspieszyłoby i ułatwiło
prace30. Najbardziej korzystne jest jednak zastosowanie różnych narzędzi w modelowaniu procesów gospodarczych, w zależności od charakteru i etapu prac oraz preferencji klienta, w szczególności narzędzi opartych na technikach informatycznych,
dzięki czemu możliwa będzie bezpośrednia współpraca z rozwiązaniami funkcjonalnymi zintegrowanego systemu informatycznego. Wielu użytkowników BPM jest
obecnie tylko częściowo zadowolonych z jego użytkowania. Skuteczne zastosowanie BPM wymaga SOA, który może zwiększyć produktywność modelerów. SOA
wykorzystuje się dziś jednak często tylko w ramach pojedynczych projektów, gdy
tymczasem efekty jego stosowania pojawiają się dopiero po wielokrotnym i powtarzalnym zastosowaniu. Należy też pamiętać, że poziom wykorzystania metod sterowania zautomatyzowanymi procesami wzrasta wraz ze wzrostem złożoności organizacji i liczby procesów [Detmer 2009, s. 4].

4. Uwagi końcowe
Modelowanie procesów obecnie jest powszechnie stosowane w różnego rodzaju
organizacjach. Właściwe podejście do tematu modelowania i optymalizacji procesów, a także wyboru odpowiedniego wspierającego narzędzia informatycznego ma
kluczowe znaczenie dla jego powodzenia. W referacie zostały poruszone najważ Na takie niedostatki prostych narzędzi i korzyści zastosowania bardziej zaawansowanych wskazują firmy doradcze, zajmujące się modelowaniem procesów. Zob. [Wróbel 2009].
30
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niejsze kwestie teoretyczne związane z modelowaniem oraz przedstawiono wybrane
aspekty praktycznej strony modelowania. Z przeprowadzonych rozważań wynika,
że skuteczne i efektywne modelowanie wymaga odpowiedniej kombinacji i konfiguracji sposobów postępowania, metod i narzędzi wspomagających modelowanie oraz
ludzi biorących w nim udział, w tym także użytkowników modeli, na różnych poziomach zarządzania organizacją. Tylko takie kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów może doprowadzić do uzyskiwania wyników satysfakcjonujących
wszystkich zainteresowanych wprowadzaniem zmian w organizacji.
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MODELING ECONOMIC PROCESSES
IN THE LITERATURE AND IN THE PRACTICE
Summary
The article presents the essence, aims and profits of modeling economic processes. It shows its
place in the procedure of processes and organization management. The article also presents the levels,
stages, view perspectives, approaches, methods, techniques, principles and conventions, received in
modeling economic processes. It also describes practical aspects of modeling processes.
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OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH

1. Wstęp
Organizacje funkcjonujące na rynku międzynarodowym stale poszukują nowych
rozwiązań i strategii pozwalających na osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Outsourcing stosowany w celu zwiększania efektywności przedsiębiorstwa
jest niewątpliwie jedną z takich strategii. Outsourcing, czyli przesunięcie wykonywania pewnych usług, procesów lub ich części do innej firmy (dostawcy outsourcingu), nie jest już tylko narzędziem umożliwiającym redukcję kosztów, lecz strategicznym wyborem i sposobem konkurowania na ciągle zmieniającym się rynku
globalnym. Coraz popularniejszy jest też tzw. offshoring, oznaczający przesunięcie
zamówień, produkcji, usług lub ogólnie procesów biznesowych albo ich części poza
granice kraju [Rybiński 2007, s. 171].
Genezę pojęcia offshoring (usług) wiąże się z pierwszymi amerykańskimi inwestycjami w działalność usługową w Indiach w latach 80. XX w. W głównej mierze
dotyczy on usług wiedzochłonnych nie wymagających bezpośredniego kontaktu z
klientem. Często BPO (Business Process Outsourcing) przywołuje się jako podkategorię offshoringu [Liberska 2007, s. 285] polegającego na wydzieleniu i „eksporcie”
nieprodukcyjnych funkcji firm związanych m.in. ze zdalną obsługą klienta, zarządzaniem zasobami ludzkimi, obsługą transakcji, księgowością, zarządzaniem i finansami. Najbardziej znanym efektem tych procesów są międzynarodowe centra
obsługi telefonicznej (call centers). Z kolei nowa fala globalizacji działalności usługowej (zwłaszcza w ramach BPO) dotyczy również usług o większym stopniu złożoności i wysokiej wartości dodanej. Są to takie usługi, jak: wprowadzanie i przetwarzanie danych, zaplecze transakcji bankowych, biling, telemarketing, usługi
architektoniczne, usługi agencji prasowych, produkcja filmów i materiałów radiowo-telewizyjnych, działalność badawczo-rozwojowa, zarządzanie personelem, tworzenie oprogramowania i testowanie [Liberska 2007, s. 285].
Outsourcing jest stosowany praktycznie we wszystkich branżach, niezależnie od
ich specyfiki. Można stwierdzić, że stał się koncepcją uniwersalną, czemu nie przeczy to, że niektóre usługi są bardzo chętnie oddawane w outsourcing, a inne nie.
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Outsourcing stał się już powszechną praktyką w krajach zachodnich, wzrasta
także jego znaczenie w polskiej gospodarce. W miarę rozwoju outsourcingu rośnie
także w Polsce różnorodność jego typów oraz zakres usług, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa muszą jednak pamiętać, że chociaż coraz bardziej powszechne, decyzje o outsourcingu skomplikowanych procesów biznesowych wymagają
szczegółowych analiz, a często także głębokich zmian w organizacji pracy całej firmy. O tym, czy organizacja będzie przeciętna, czy też odniesie światowy sukces
będą w coraz większym stopniu decydowały umiejętności zarządzania relacjami z
klientami i z dostawcami, a więc z innymi firmami.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie koncepcji outsourcingu procesów
biznesowych (BPO) na tle innych strategii outsourcingowych. Zdefiniowano w nim
pojęcie outsourcingu, dokonano charakterystyki najbardziej popularnych strategii
outsourcingu, a szczególną uwagę poświęcono opisowi outsourcingu procesów biznesowych, który jest strategią coraz częściej wybieraną zwłaszcza przez duże organizacje międzynarodowe.Wskazane zostały najistotniejsze przesłanki tego typu wydzieleń, ryzyko oraz zasady współpracy z zewnętrznymi dostawcami. Zwrócono
również uwagę na najważniejsze elementy projektów związanych z tworzeniem
centrów usług na potrzeby outsourcingu/offshoringu procesów biznesowych.

2. Typy relacji outsourcingowych
Analitycy Gartner Group wyróżniają co najmniej osiem różnych strategii outsourcingu. Każda z nich ma swoje krótko- i długoterminowe zalety i wady, które determinują jej przydatność dla przedsiębiorstw o różnej skali, stopniu zaawansowania,
poziomie rozwoju organizacyjnego, a także zaawansowaniu najważniejszych konkurentów [Bielewicz 2006a].
Na polskim rynku najczęściej występują następujące modele:
Full outsourcing – całkowity outsourcing. Do głównych zalet tego typu współpracy można zaliczyć stosunkowo niski koszt ewaluacji dostawców, a także znaczącą redukcję personelu potrzebnego do koordynacji działań. Wadami mogą być stosunkowo niewielka i spadająca wraz z upływem czasu innowacyjność oraz ryzyko
spadku pogorszenia się jakości usług, wynikające z braku konkurencji wśród dostawców. Istotnym zagrożeniem jest także wyraźna i rosnąca z upływem czasu zależność od dostawcy usług.
Multisourcing – outsourcing angażujący kilku dostawców. Korzystanie ze
wsparcia kilku równorzędnych dostawców usług pozwala na konstrukcję obsługi w
oparciu o najlepszych dostępnych na rynku dostawców i wprowadza konkurencję
sprzyjającą podnoszeniu jakości usług i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań. Wadą
natomiast jest duża trudność zarządzania tego typu układem outsourcingowym. Pojawia się tu problem m.in. ze sprawnym podziałem odpowiedzialności w chwili wystąpienia problemów.
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Insourcing – outsourcing opierający się na wydzieleniu podmiotu zależnego,
którego zadaniem jest obsługa spółki matki. Jest to jedno z rozwiązań popularnych
przy fuzjach i przejęciach, kiedy z komórek łączonych firm tworzy się zupełnie
nowy dział odpowiadający za obsługę powstałej organizacji, który z czasem ma
świadczyć usługi na wolnym rynku. Takie rozwiązanie gwarantuje odpowiedni poziom wiedzy ze strony dostawcy, ale trudno w takim przypadku o innowacyjność
proponowanych rozwiązań, która powinna stanowić „wartość dodaną” outsourcingu, gdyż obsługą zajmują się te same osoby, które wcześniej odpowiadały za dane
usługi jako pracownicy przedsiębiorstwa.
Kolejnym modelem wskazywanym przez Gartner Inc., zwłaszcza dla administracji rządowej, jest outsourcing prowadzony wraz z konsorcjum, z wyłonionym
jednym wiodącym podmiotem (tzw. best-of-breed consortium). Wyłonienie takiego
wiodącego podmiotu pozwala na uwolnienie odbiorcy usług od konieczności skupiania się na zarządzaniu relacjami z dostawcami. Wadą tego modelu jest to, że
wykreowanie konsorcjum z przewagą jednego silnego podmiotu może doprowadzić
do powstania kartelu z takimi konsekwencjami, jak spadek jakości usług czy nadmierny wzrost cen.
Innymi ciekawymi modelami współpracy są wszelkiego rodzaju spółki joint
venture tworzone między klientem a dostawcą usług. Popularność tego typu rozwiązań będzie się zwiększać, co ma związek z rosnącym popytem na outsourcing procesów biznesowych (zostanie on szerzej omówiony w kolejnym punkcie). W tym
modelu dostawca zyskuje kontrakt, wyspecjalizowany personel, a często także renomę wynikającą ze związania spółki ze znaną na rynku marką. Natomiast klient
upraszcza swoje procesy oraz zdobywa szansę czerpania zysków z pracy do niedawna własnego personelu, z jednoczesną obniżką kosztów. W przypadku stworzenia
przez klientów wspólnych centrów shared services można mówić również o efekcie
skali. Wadą tego typu współpracy są duże trudności w zarządzaniu i zachowaniu
odpowiedniego poziomu usług.
Następny model zwany Brand Service Company zakłada wydzielenie ze struktur przedsiębiorstwa dostawcy usług w całości należącego do przedsiębiorstwa, którego zadaniem byłaby koordynacja zadań pomiędzy firmami zewnętrznymi obsługującymi dane przedsiębiorstwo. Ten model pozwala na zapewnienie odpowiednio
wysokiego poziomu usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstwa i może być
punktem wyjścia do stworzenia niezależnego podmiotu, który będzie świadczył
usługi doradcze związane z zarządzaniem relacjami z dostawcami [Bielewicz 2006a].
W dłuższym okresie strategia ta może prowadzić do uzależnienia się przedsiębiorstwa od dostawców zewnętrznych, a także spółki-koordynatora.
Wariantem tego typu strategii jest wybór jednego wiodącego dostawcy (prime
contractor) koordynującego wykonywanie usług przez kilku dostawców, który to
układ może sprzyjać samodoskonaleniu wszystkich dostawców. Jest to model często
wykorzystywany w outsourcingu usług informatycznych. Wadą tego modelu (podobnie jak w modelu multisourcingu) może być brak możliwości ustalenia zakresu
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odpowiedzialności w razie awarii, co może powodować konieczność zaangażowania prawników i liczne problemy prawne.
Na wybór konkretnej strategii/modelu outsourcingu będą wpływać zarówno
kompetencje wewnętrzne przedsiębiorstwa, jak i kompetencje dostępne na rynku, a
także sama strategia firmy, czyli określenie, co i jak przedsiębiorstwo chce osiągnąć.
Jasno zdefiniowane cele oraz kryteria oceny, elastyczne kontrakty i partnerstwo
opierające się na zaufaniu obu stron to główne czynniki sukcesu outsourcingu. Są to
jednocześnie czynniki wskazywane przez większość zachodnich przedsiębiorstw,
którym outsourcing pomógł osiągnąć wymierne korzyści.

3. Charakterystyka outsourcingu procesów biznesowych
Outsourcing procesów biznesowych – BPO (z ang. Business Process Outsourcing) to pojęcie odnoszone do sektora usług, w którym międzynarodowe organizacje/koncerny zlecają realizację określonych działań wspierających funkcjonowanie
przedsiębiorstwa wyspecjalizowanym centrom, tworzonym w obrębie korporacji
lub całkowicie niezależnym firmom, operującym zazwyczaj w krajach o niższych
kosztach pracy (business process offshoring).
Początkowo outsourcing/offshoring procesów biznesowych polegał na wydzielaniu najbardziej standardowych i powtarzalnych czynności: obsługi procesu naliczania płac, fakturowania, zarządzania flotą samochodową czy telefonicznego
wsparcia klientów (call centers). Obecnie BPO obejmuje także bardziej skomplikowane, a nawet kluczowe dla funkcjonowania organizacji obszary działalności, takie
jak np. projektowanie produktów czy pozyskiwanie nowych klientów.
Zakres usług BPO jest bardzo duży i stale się poszerza wraz ze zmieniającą się
organizacją międzynarodowego biznesu. B. Liberska wyróżnia w ramach BPO pięć
grup usług [Liberska 2007, s. 241, 242]:
–– usługi związane z obsługą klienta (centra kontaktowe) w systemie przez całą
dobę i wszystkie dni w roku (7 × 24 × 365); grupa ta obejmuje m.in. różnego
rodzaju reklamacje, rezerwacje, sprzedaż, prenumeraty, obsługę kart kredytowych, telemarketing, sprawdzanie rachunków, rezerwacje hoteli, biletów, zarządzanie członkostwem, odnawianie subskrypcji, rozwiązywanie problemów kredytów i rachunków, badania marketingowe;
–– prace administracyjne i biurowe (back-office operations); do grupy tej zalicza się
takie usługi, jak: gromadzenie danych i ich przetwarzanie, transakcje płatnicze,
usługi finansowe, wystawianie faktur, listy płac, zarządzanie zasobami ludzkimi,
podatki i inne usługi wspierające operacje biurowe;
–– usługi profesjonalne; do tej grupy należą m.in.: usługi finansowe, prawnicze,
księgowe, diagnozy medyczne, prace architektoniczne, usługi multimedialne
(prace audiowizualne, wideo, film, programy telewizyjne, nagrania muzyczne) i
inne usługi związane z kulturą;
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–– usługi związane z technologią IT; w tej grupie można wyróżnić następujące
usługi: instalowanie i doskonalenie oprogramowania, utrzymanie sieci, przetwarzanie danych, tworzenie systemów integrujących, obsługę stron internetowych,
usługi aplikacyjne, bezpieczeństwo i inne; usługi software’owe dynamicznie się
rozwijają w związku z potrzebą ciągłego dostosowywania oprogramowania do
nowych warunków i potrzeb;
–– usługi związane ze sferą badawczo-rozwojową (B + R); przenoszenie badań naukowych poza granice jest coraz powszechniejsze; badania mogą dotyczyć zarówno sfery bezpośrednio związanej z informatyką, jak i badań w różnych gałęziach przemysłu. Offshoring i outsourcing nie tylko pozwalają na szybsze
osiąganie wyników, ale mogą także znacznie zmniejszać koszty innowacji.
Celami BPO są przede wszystkim redukcja kosztów i zwiększenie elastyczności
funkcjonowania organizacji poprzez skupienie się na realizacji jedynie tych procesów, w których przedsiębiorstwo osiągnęło operacyjną doskonałość. Celami powinny też być specjalizacja i optymalizacja procesów.
Mimo że polskie przedsiębiorstwa rzadko korzystają z tego modelu outsourcingu, Polska znajduje się na wysokiej pozycji w rankingu najbardziej atrakcyjnych
lokalizacji centrów BPO obok Indii, Chin, Czech i Singapuru [Bielewicz 2006b].
W Polsce powstają i intensywnie rozwijają się centra działające na skalę europejską,
zajmujące się infrastrukturą informatyczną, procesami finansowo-księgowymi czy
usługami z zakresu human resources. Polska jest krajem o ogromnym potencjale
kadrowym i bardzo dobrej lokalizacji. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej,
stabilność makroekonomiczna, regulacje związane z zatrudnieniem, ulgi podatkowe
i inne zachęty dla zagranicznych inwestorów sprawiają, że Polska staje się przyjaznym miejscem do lokowania kapitału zagranicznego.
Małe zainteresowanie polskich przedsiębiorstw outsourcingiem procesów biznesowych może wynikać z małych rozmiarów polskich organizacji. Wydzielanie
bowiem większości procesów staje się uzasadnione przy pewnej skali, np. gdy dział
księgowości zatrudnia powyżej 100 osób.
Należy jednak pamiętać, że polski rynek szybko się rozwija, a interesy polskich
firm stają się coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej globalne. Będzie to
wymagało powiększenia kadry kierowniczej i poszerzenia działalności, która wcale
nie należy do tzw. core biznesu przedsiębiorstwa, czyli wszystkich kwestii związanych z administracją, księgowością itp. Dlatego outsourcing części działalności, np.
prowadzenie księgowości poza firmą, może pomóc w podniesieniu standardów.
W celu poprawienia wydajności wygodnie jest mieć dla wszystkich rozproszonych
po kraju czy świecie oddziałów oraz rodzajów działalności księgowość w jednym
miejscu. Oznacza to redukcję kosztów i wzrost wydajności procesów biznesowych.
Outsourcing/offshoring procesów biznesowych można podzielić na:
–– Shared Services Centers (SSC) – centra tworzone w miejscach, gdzie jest dostęp
do wykwalifikowanej siły roboczej i gdzie koszty pracy są mniejsze; dzięki
wszechstronności i kompleksowości świadczonych usług tego typu centra są
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w stanie przejąć od wielkich korporacji wszelkie pozaprodukcyjne funkcje,
mieszczące się w zakresie ich kompetencji;
–– Research & Development (R & D) – centra badawczo-rozwojowe dla wyspecjalizowanej i wyselekcjonowanej kadry inżynierów; szczególnie w sektorze IT są
postrzegane jako ważny parametr kondycji danej organizacji (np. Oracle czy
Microsoft);
–– Call Centers (CC) – kluczowym czynnikiem branym pod uwagę przy lokalizacji
CC jest kadra znająca języki obce.
W kolejnym punkcie zostaną szerzej omówione zasady tworzenia centrów usług
na potrzeby outsourcingu procesów biznesowych.

4. Zasady tworzenia Shared Services Centers
Budowanie centrów usług (Shared Services Centers) to przedsięwzięcie obarczone dużym ryzykiem, dlatego celem jego realizatorów powinna być minimalizacja
mogących się pojawić zagrożeń.
„Rozpoczynając projekt budowy centrum usług, organizacja musi mieć wizję
zakresu i zasięgu usług, tych świadczonych zarówno teraz, jak i w najbliższej przyszłości. Na jej podstawie musi zaplanować politykę personalną firmy. Wypracowana
strategia powinna dotyczyć zarówno pracowników, którzy w przyszłości będą zatrudnieni przy wsparciu procesów, które ulegają centralizacji i wydzieleniu, jak i tych
członków zespołu, dla których konsekwencją zmian będzie zupełna zmiana zakresu
obowiązków lub wręcz opuszczenie firmy” [Bielewicz 2006b]. Należy objąć szczególną troską pracowników, którzy nie będą przechodzić do tworzonego centrum
usług, a którzy muszą przekazać swoją wiedzę nowym pracownikom w ramach
szkoleń na stanowisku pracy. Jako środki motywacyjne mogą tu posłużyć różne zachęty i gratyfikacje finansowe, a także wsparcie organizacji przy zmianie pracy.
Następne istotne do zaplanowania kwestie to infrastruktura i dostęp do zasobów,
a więc m.in. zabezpieczenie odpowiedniej powierzchni biurowej, zapewnienie dostępu do kadr znających języki obce oraz zabezpieczenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej.
Ostatnim ważnym elementem związanym z projektem budowy centrum usług
jest właściwe przygotowanie przedsiębiorstwa na zmianę modelu obsługi i precyzyjne sformułowanie oczekiwań przełożone na umowy SLA (Service Level Agreements).
Kontrakty na usługi outsourcingowe podpisywane są na długi okres, zwykle 5-10
lat. Nie warto ich zawierać np. na rok czy dwa lata, gdyż wiąże się to ze zbyt dużymi
inwestycjami i ryzykiem dla obu stron. Między pomysłem skorzystania z usług outsourcingowych a ich implementacją upływa zwykle dużo czasu.
BPO oznacza zmianę w sposobie prowadzenia biznesu oraz przejście z zarządzania ludźmi i procesami na zarządzanie dostawcami i jego konsekwencjami.
Przedsiębiorstwa, którym brakuje doświadczeń w outsourcingu, boją się zdecydować na BPO. Można się spodziewać, że wraz z dojrzewaniem rynku usług outsour-
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cingowych wzrośnie także stopień złożoności outsourcingu procesów, a firmy zewnętrzne zaczną brać odpowiedzialność i część ryzyka za nawet unikalne procesy
biznesowe. Musi to się jednak wiązać z wysokimi kompetencjami dostawców, którzy będą w stanie zagwarantować wyższą jakość usług niż w przypadku procesów
realizowanych wewnątrz firmy.

5. Podsumowanie
Usługi z zakresu outsourcingu są jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do zmiany stylu funkcjonowania środowiska biznesowego. Następuje też coraz bardziej widoczna zmiana w postrzeganiu usług outsourcingowych.
Klienci szukają dostawców, którzy dzięki swej unikalnej wiedzy zaproponują im
całkowicie niestandardowe serwisy mogące stać się podstawą realizacji całkiem nowych usług i produktów. Zmiana sposobu postrzegania outsourcingu jest związana z
upowszechnieniem outsourcingu procesów biznesowych. Przedsiębiorstwa uświadamiają sobie, że w dzisiejszym świecie można oddać na zewnątrz i rozproszyć
geograficznie prawie każdy proces. Podobne operacje realizowane są coraz szybciej,
a światowe korporacje wypracowują coraz więcej sposobów redukcji ryzyka [Bielewicz 2006c]. Następuje przenikanie się działów biznesowych i technologicznych.
Outsourcing staje się strategicznym narzędziem, które pomaga w usprawnianiu
funkcjonowania organizacji i wprowadzaniu zmian. W ramach kontraktów outsourcingowych realizowane są usługi związane z takimi procesami, jak: badania i rozwój
nowych produktów, logistyka i dystrybucja, zarządzanie ludźmi czy badania rynkowe, w których potencjalna skala korzyści z zastosowania innowacyjnych rozwiązań
jest bardzo duża.
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BUSINESS PROCESS OUTSOURCING
Summary
The aim of the article is to show the concept of Business Process Outsourcing (BPO). The idea of
different models of the outsourcing relationship is defined. Then the author focuses on the profile of
Business Process Outsourcing as a model becoming more and more popular, especially among large
organizations. The author points at the key motives of the BPO decisions, risks and rules of the outsourcing relationship management. Stages and elements of services centers forming projects are also
presented.
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IDENTYFIKACJA PROCESÓW
JAKO STADIUM PRZYGOTOWAWCZE
W PROJEKTOWANIU USPRAWNIEŃ

1. Wstęp
Celem artykułu jest przedstawienie cyklu identyfikacji procesów na potrzeby
projektowania usprawniającego1. Ten typ projektowania dotyczy systemów istniejących i jest ukierunkowany na eliminację stwierdzonych wad lub mankamentów w
stosowanych rozwiązaniach albo ma na celu ich doskonalenie. Specyfika tej odmiany projektowania wyraża się m.in. w tym, że podstawowe znaczenie w usprawnieniu
mają identyfikacja, diagnoza i programowanie zmian. Te trzy wyróżnione stadia
składają się na prace analityczno-badawcze, które wytyczają obszar poszukiwań
efektywnych rozwiązań projektowych.
Identyfikacja procesów to opis oraz interpretacja dotycząca ich struktury i działań (funkcji). Natomiast cykl identyfikacji procesów jest ujętym w etapy tokiem postępowania rozpoznającego. W proponowanym ujęciu w cyklu tym wyróżniono następujące etapy: dobór metod identyfikacyjnych, identyfikację badanego systemu,
ustalenie zakresu formalizacji procesów, identyfikację konfiguracji procesów, identyfikację zagrożeń zewnętrznych i niesprawności procesów.

2. Dobór metod identyfikacyjnych
Dobór metod identyfikacyjnych jest podporządkowany celom oraz zakresowi
przedmiotowemu i funkcjonalnemu zbierania informacji, jakie są wymagane w projektowaniu usprawnień. Identyfikacja procesów może być przeprowadzana rozmaicie
1
Odmienny charakter ma projektowanie bazowe, które odnosi się do nowo tworzonych systemów. Jego podstawowe cechy charakterystyczne są następujące: 1) opiera się na własnych, specyficznych kanonach i koncepcji modelowej, 2) jest reprezentowane przez podejście systemowe (holistyczne), 3) stosuje metodologię budowy modeli – wzorców.
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w zależności od tego, czy ma służyć badaniom o charakterze np. technicznym, ergonomicznym, finansowym, rynkowym, czy też społecznym. W prezentowanej koncepcji dobór metod identyfikacyjnych jest określony ze względu na potrzeby zarządzania
procesowego (tab. 1). Potrzeby te wyrażają złożony aspekt doboru, albowiem jest w
nim pomieszczone rozpoznanie o wielorakim zakresie: typowo ekonomicznym, administracyjnym, organizatorskim, a po części techniczno-produkcyjnym i informatycznym. Trzeba także zwrócić uwagę na to, że niektóre metody spełniają funkcję
Tabela 1. Standardowe metody wykorzystywane w identyfikacji procesów
Wyszczególnienie
Metody organizatorskie (graficzne)
karty przebiegu czynności, wykresy Clarka, wykresy Bernatene-Grüna, wykresy Gantta,
harmonogramy, schematy organizacyjne, schematy klasyfikacyjne, wykresy Sankeya,
diagram Ishikawy, diagram relacji
Modele systemowe (cybernetyczne)
schematy układów wejściowo-wyjściowych (proste i złożone), schematy sterowania-regulacji,
schematy blokowe (funkcjonalne), metoda Buschardta, industrial dynamics
Makiety badawcze i listy kontrolne
makiety identyfikacyjne, semantyczne struktury referencyjne, makiety operacyjne, dyspozycje,
ergonomiczna lista kontrolna, arkusz krytycznej oceny i analizy, lista kontrolna warunków
kontraktowych i handlowych
Metody zarządzania procesami biznesowymi
metody mierzenia i wartościowania pracy, analiza funkcjonalna, ewidencja kosztów procesów,
systemy workflow, metoda DEMO, architektura ARIS, monitoring strategiczny i operacyjny
Metody sieciowe
CPM, PERT, CPM-COST, PERT-COST, GERT
Metody informatyczne
diagramy przepływu danych, bazy procesów biznesowych, hurtownie danych, OLAP, data mining,
metody sztucznej inteligencji, PMO, MP 2003, UML, BPMN, zarządzanie dokumentami, bazy
wiedzy, automatyczna indeksacja, zarządzanie treścią, praca wirtualna, CRM, portale informacyjne
przedsiębiorstw, odwzorowywanie wiedzy
Metody analityczne
metody statystyki ogólnej, statystyka pracy, metody taksonomiczne, metody ewidencji
finansowo-księgowej, metody badania koniunktury gospodarczej, interpretacja danych jakościowych
Metody badań społecznych
badania terenowe, wywiady, wywiady kwestionariuszowe, badania ankietowe, analiza dokumentów,
badania sondażowe
Źródło: opracowanie własne.
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zarówno identyfikacyjną, jak i diagnostyczną oraz projektową (np. metody zarządzania procesami biznesowymi, metody analityczne, metody sieciowe). Ponadto pewne
metody mogą mieć formę dualną, np. harmonogramy i metody sieciowe.

3. Identyfikacja badanego systemu
Punktem wyjścia identyfikacji systemu jest sformułowanie celu jego istnienia
oraz funkcji, jakie ma on spełniać. W przypadku systemów wytwórczych, nazywanych inaczej systemami celowościowymi, celami mogą być: wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych, prowadzenie działalności usługowej, realizacja zadań dydaktycznych
i naukowych (np. w uczelni wyższej); działalność twórcza i artystyczna to także
przykład celu o charakterze wytwórczym. Każdy cel może być dzielony na cele
cząstkowe, które można uważać za konkretyzację celu ogólnego systemu. Celom
natomiast przyporządkowane są funkcje.
W zakresie celu ogólnego przedsiębiorstwa przemysłowego, celu zwykle wyrażanego jako „wytwarzanie określonego rodzaju produktów”, można przykładowo
wyróżnić funkcje: zaopatrzenia i zbytu, przygotowania technicznego, zabezpieczenia remontowego i energetycznego, działalności bezpośrednio produkcyjnej, działalności ekonomicznej i finansowej, zarządzania, prowadzenia spraw gospodarki
kadrowej (pracowniczej). I kolejno, w ramach każdej tak wyróżnionej funkcji, da się
wydzielić funkcje cząstkowe jako jeszcze bardziej konkretne i szczegółowe.
Powyższe uwagi mają charakter wprowadzający, wskazujący na wiele różnorodnych aspektów, związanych zarówno z samym zdefiniowaniem systemu, jak i z podejściem do identyfikacji systemów.
Wskazane zadania identyfikacyjne pozostają w ścisłym związku z charakterystyką obszaru badań, obszar ten bowiem stanowi zbiór elementów, z których każdy
jest potencjalnym przedmiotem analizy. Przykładową dziedzinę zarządzania (jako
podstawową część składową obszaru badań) można ogólnie scharakteryzować w
następujący sposób:
1) cele działania (właściwe dla konkretnej dziedziny),
2) funkcje dziedziny zarządzania,
3) struktura wewnętrzna dziedziny zarządzania,
4) parametry stanu badanej dziedziny zarządzania,
5) interakcje (wejścia, wyjścia, sprzężenia),
6) parametry i charakterystyki procesów,
7) dynamika zmian.
Kontekstem dla danej dziedziny zarządzania są inne dziedziny i właściwe dla
nich procesy biznesowe, a także różne aspekty określania procesów. Przykładowo
dodatkowymi wymiarami należącymi do kontekstu dziedziny zarządzania mogą być
aspekty: ekonomiczny, społeczny, jakościowy, psychologiczny.
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4. Ustalenie zakresu formalizacji procesów
Formalizacja polega na nadaniu statusu prawnego procesom, procedurom czy
relacjom rozpatrywanym z punktu widzenia pragmatyki zarządzania. Przez pojęcie
pragmatyka zarządzania należy rozumieć regulacje organizacyjno-prawne, zasady
i normy dotyczące ekonomiki podmiotu, reguły decyzyjne itp. W pragmatyce zarządzania można wyróżnić dwa charakterystyczne działy. Jeden dział to pragmatyka
instytucjonalna, która obejmuje regulacje sfery podmiotowej oraz organizacji wewnętrznej (statycznej). Drugi dział to pragmatyka procesów zarządzania: w tym
dziale są pomieszczone metodyki badań oraz różne formuły trybu postępowania w
procesach zarządzania. Te ostatnie są traktowane jako kompleksowe procesy zarządzania, odnosi się je bowiem do całych dziedzin działalności, np. gospodarki materiałowej, procesów logistycznych, analizy zdolności rozwojowej, audytu, planowania czy podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Formalizacja uszczegóławia oraz uściśla pod względem sytuacyjnym zasady i
przepisy ogólne, tworzące określony kodeks prawa zarządzania. Formalizacja przedstawia stronę dokumentacyjną pragmatyki zarządzania i pociąga za sobą konieczność opracowania regulaminów i instrukcji, które w istotnym stopniu będą warunkować skuteczność określonej działalności, a więc i właściwych im procesów.
Przykładami dokumentacji regulującej różne dziedziny działalności są:
–– regulamin współuczestnictwa w procedurach ciał kolegialnych,
–– regulamin negocjacji (handlowych, inwestycyjnych, pracowniczych),
–– regulamin postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy,
–– regulamin postępowania w sprawach administracyjno-biurowych,
–– regulamin postępowania w sprawach finansowych,
–– regulamin postępowania w sprawach marketingowych,
–– instrukcja trybu procedowania,
–– instrukcje operacyjne dotyczące audytu, diagnozy, kontroli, stosowania różnych
instrumentów zarządzania.
Prace identyfikacyjne będą polegały na przeprowadzeniu – w określonym zakresie – kwerendy informacji standardowych i dokumentacji, będących podstawą badań
diagnostycznych. Celem tych ostatnich będzie przede wszystkim weryfikacja pragmatyki zarządzania oraz stosowanej formalizacji.

5. Identyfikacja konfiguracji procesów
Niniejszy etap zawiera dwa zadania: 1) opracowanie mapy procesów, 2) identyfikację konfiguracji procedur.
Opracowanie mapy procesów. Zadanie to polega na tzw. mapowaniu procesów
biznesowych, czyli przygotowaniu graficznej konfiguracji procesów modułowych
i kompleksowych. Owa mapa jest złożonym układem procesów biznesowych i stanowi odwzorowanie ich scalania w relacjach przyczynowo-skutkowych.
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Należy przy tym dodać, iż szczególnym przedmiotem mapowania są kombinacje
procesów informacyjnych, sprzężonych z procesami decyzyjnymi i procesami wykonawczymi. Mapa procesów jest wyrazem zastosowania podejścia procesowego
do prezentacji struktury dynamicznej poszczególnych rodzajów działalności, zintegrowanych przez funkcje procedur komunikacji organizacyjnej2.
Podstawą opracowania kompletu map procesów jest przygotowanie katalogu
działań, a więc zestawienia będącego klasyfikatorem procesów wyróżnionych dla
danej dziedziny zarządzania. Takimi przykładami są następujące katalogi działań
(odpowiadające systemom zarządzania procesowego SZP):
SZP (P1). Zarządzanie strategiczne.
SZP (P11). Analiza zdolności rozwojowej.
SZP (P12). Ocena konkurencyjności.
SZP (P13). Opracowanie bilansu synergicznego.
SZP (P14). Opracowanie i implementacja SKW.
SZP (P15). Planowanie strategiczne.
SZP (P16). Controlling strategiczny.
SZP (P2). Zarządzanie kooperacją.
SZP (P21). Zarządzanie układem outsourcingowym.
SZP (P22). Zarządzanie wiedzą.
SZP (P23). Zarządzanie organizacją sieciową.
SZP (P24). Zarządzanie dyslokacją przestrzenno-zasobową.
SZP (P25). Zarządzanie procesem integracji Polski ze strefą euro.
Identyfikacja konfiguracji procedur. Przez pojęcie procedura należy rozumieć unormowany przepisami lub zwyczajami tryb postępowania odniesiony do jakiejś sprawy (zadania). Procedury są procesami odcinkowymi, które wchodzą w
skład procesów modułowych i kompleksowych.
Konfiguracja procedury natomiast to jej ukształtowanie, będące układem przepływów (przebiegów) o różnej geometrii, np. zbieżnych, rozbieżnych, szeregowych,
równoległych, mieszanych. Praktyka organizatorska wykorzystuje różne techniki
graficzne przedstawiania konfiguracji procedur, np.: wykresy Clarka, wykresy blokowe, karty przebiegu czynności, metodę Buschardta. Stosowanie tych technik jest
wielorakie, choć ich szczególne wykorzystanie odnosimy do procedur komunikacji
organizacyjnej.
Wskazana tu identyfikacja ma charakter ramowy, co sprowadza się do przedstawienia funkcji procedur, układu przepływów (przebiegów) i uczestników procedur.
Funkcje są operacjami albo inaczej działaniami cząstkowymi i one tworzą konfigurację procedur. Natomiast szczegółowa identyfikacja polega na sporządzeniu opisu
stosowanych instrumentów zarządzania (metod), ustalaniu formuł operacyjnych,
W zakres komunikacji organizacyjnej wchodzą m.in. takie procedury, jak: rejestracja i gromadzenie informacji, hierarchizacja informacji, przetwarzanie informacji, przekazywanie informacji.
2
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wykonaniu pomiarów parametrów procedur3. Zatem pełne rozpoznanie konfiguracji
procedur nie ogranicza się jedynie do określenia sekwencji funkcji, ale jest wzbogacone przez charakterystykę merytoryczną i organizacyjną wykorzystywanych w
procesach pracy technik, algorytmów, strategii itd.

6. Identyfikacja zagrożeń zewnętrznych i niesprawności procesów
Ten etap ma wskazać na uwarunkowania i przyczyny, które negatywnie wpływają na sprawność procesów. Identyfikacja tych czynników stanowi podstawę analizy
diagnostycznej, której wyniki będą ukierunkowywać prace projektowania usprawniającego.
Do zagrożeń zewnętrznych można zaliczyć: trudności ekonomiczne i technologiczno-organizacyjne kooperantów, stopień niepewności dostaw surowcowych, wahania cen zaopatrzenia materiałowo-surowcowego, ryzyko realizowanych inwestycji
rzeczowych, wahania wskaźników rentowności, zmiany struktury organizacyjnej.
Zagrożenia zewnętrzne w zasadniczej mierze mają charakter ekonomiczny (w
mniejszym stopniu występują czynniki techniczne), co oznacza, że czynniki te implikują potrzebę zmian przede wszystkim w procesie zarządzania strategicznego. Zatem
w odniesieniu do tła zewnętrznego sprawność procesów jest głównie zdeterminowana przez prawidłowo przygotowane i stosowane instrumentarium zarządzania.
Niesprawności procesów są traktowane jako rozwiązania dysfunkcjonalne o
charakterze wewnętrznym. Przykładowo są to: niska jakość pracy, brak harmonizacji procesów, wysokie koszty zbędne, niesatysfakcjonująca produktywność działalności, awaryjność maszyn i urządzeń, wady materiałowe, nierytmiczność dostaw
części zamiennych i zasileń energetycznych, wypadki przy pracy.
Do zakresu niniejszego etapu można również włączyć identyfikację potencjalnych kierunków doskonalenia procesów, aczkolwiek jest to zadanie, które należy do
ściśle pojmowanego projektowania procesów.
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PROCESS IDENTIFICATION – AN INTRODUCTORY ANALYSIS
IN DESIGNING IMPROVEMENTS
Summary
The objective of the paper is to present the cycle of process identification for the needs of designing
improvements. Process identification involves a description and interpretation of the structure and functioning of processes focusing on the following phases: the selection of identification methods, the identification of the investigated system, the scope of process formalization, process configuration as well
as the identification of external threats and process deficiencies.
The paper discusses the phases of process identification: the selection of identification techniques,
the identification of the examined system and the scope of process formalization, the identification of
process configuration as well as external threats and process deficiencies.
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1. Wstęp
Rozwój współczesnych organizacji wymaga określenia innych reguł niż te, które
prowadziły do sukcesu w przeszłości. Wobec dynamicznych zmian zachodzących
w otoczeniu muszą się one ciągle doskonalić, przekształcać i dostosowywać do potrzeb klientów i wymagań rynku, tworzyć zaplecze niezbędne do potencjalnego konkurowania. Outsourcing jest obecnie zjawiskiem powszechnym i często wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa w celu najbardziej efektywnej konfiguracji zasobów
oraz optymalizacji poszczególnych funkcji i procesów biznesowych [Szczepański
2008, s. 20].
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania1 nad wykorzystaniem
działań outsourcingowych w przedsiębiorstwach regionu podkarpackiego. Analiza
empiryczna poprzedzona została wyjaśnieniem podstawowych pojęć dotyczących
problemu badawczego oraz podkreśleniem roli omawianej metody w zarządzaniu procesowym.
Badania własne przeprowadzone w II kwartale 2008 r., z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, na próbie 115 przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw prowadzi działalność handlową (59,1%). Drugą pozycję (20% ogółu) zajmują firmy produkcyjno-handlowo-usługowe. Tylko 6,1% firm reprezentowało
profil produkcyjny, a 14,8% usługowy. Ze względu na wielkość zatrudnienia, aż 61,8% badanych to
mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób, z czego 13,1% to firmy jednoosobowe. Ponadto,
16,5% reprezentowało firmy małe, a 21,7% firmy średnie. Zdecydowana większość właścicieli badanych firm prowadzi swoją działalność w formie przedsiębiorstwa osoby fizycznej i działa na rynku lokalnym lub regionalnym.
1
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2. Istota i znaczenie outsourcingu
Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza i coraz większe oczekiwania otoczenia wobec przedsiębiorstw wymuszają na nich zmiany organizacyjne, które zagwarantują przedsiębiorstwom poprawę efektywności, jakości oferowanych produktów
czy też usług, zmniejszenie kosztów czy też elastyczność w szybkim dostosowywaniu się do zmian zachodzących na rynku. Nasuwa to jednocześnie pytanie, czy
przedsiębiorstwa powinny wykonywać wszystkie funkcje działalności gospodarczej
we własnym zakresie, czy też powinny korzystać z usług innych podmiotów specjalizujących się w danej dziedzinie. Niektóre funkcje przedsiębiorstwa zlecone na zewnątrz mogą stać się czynnikiem wpływającym na większą efektywność działania
jednostki gospodarczej [Kopczyński 2000, s. 17].
Określenie outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem wyrażeń:
outside – resource – using, tzn. wykorzystanie zasobów zewnętrznych.
Pojęcie to jest stosunkowo nowe. Pojawiło się w praktyce zarządzania w latach
osiemdziesiątych XX w., natomiast do teorii zarządzania weszło na dobre w latach
dziewięćdziesiątych. Nie oznacza to jednak, że jest ono zjawiskiem nowym, outsourcing bowiem towarzyszy działalności gospodarczej, nawet w najprostszych jej
formach, gdyż opiera się na współdziałaniu różnych podmiotów gospodarczych.
Outsourcing jest definiowany zazwyczaj jako przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych
przez nie funkcji i przekazaniu ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym.
Polskojęzycznymi odpowiednikami terminu outsourcing mogą być terminy: „wydzielenie” lub „wyodrębnienie” [Trocki 2001, s. 12].
Utożsamia się go z takimi działaniami, jak: pozyskanie zewnętrznych sił wytwórczych, zlecanie wykonania dóbr i usług innym firmom niż wewnętrzne działy
przedsiębiorstwa, przesuwanie części bieżącej działalności danej firmy poza jej
ramy organizacyjne, wykorzystanie zewnętrznych wykonawców i ich zasobów do
realizacji zadań firmy (zamiast obciążania własnych zasobów), import pośrednich
nakładów przez przedsiębiorstwa krajowe z zagranicy, strategiczny, wieloletni
(5-10 lat) alians między firmą-klientem a firmą-dostawcą dóbr i usług, globalne
wykorzystanie źródeł, przeniesienie produkcji do miejsca o taniej sile roboczej
[Pankowska 1997, s. 25].
Wzrost zainteresowania outsourcingiem jest odpowiedzią przedsiębiorstw na
wzrost konkurencji oraz restrukturyzację, która umożliwia firmom zwrócenie większej uwagi na najważniejsze działania przedsiębiorstw, wyzbycie się zbędnych zapasów i skoncentrowanie się na działaniach przynoszących zysk. Nawet przy ograniczonych dla przedsiębiorstwa zasobach outsourcing stwarza możliwości takiego ich
wykorzystania, aby mogły przynosić największe korzyści [Krejner-Nowecka 2004,
s. 343].
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Jako przedsięwzięcie restrukturyzacyjne, outsourcing jest głównie działaniem
długookresowym. Z tych względów nie można zaliczyć do niego krótkoterminowych
zleceń na wykonywanie usług przez zewnętrznych partnerów przedsiębiorstwa.
Można powiedzieć, że outsourcing jest jedną z ważniejszych koncepcji zarządzania procesowego, o czym świadczą wyniki licznych badań.

3. Analiza przyczyn i obszarów działań outsourcingowych
w przedsiębiorstwach regionu podkarpackiego
Z istoty outsourcingu wynika, iż firma, koncentrując się na działalności zasadniczej, w której ma przewagę konkurencyjną, przekazuje do realizacji na zewnątrz
wyspecjalizowanym firmom pozostałe obszary będące jej działalnością pomocniczą
lub uboczną.
Badania podkarpackich przedsiębiorstw wskazują na stosunkowo dużą gamę
prac zlecanych do wykonania zewnętrznym kontraktorom (rys. 1). I mimo iż w wielu przypadkach nie są to procesy masowe, warto zauważyć, że z usług zewnętrznych
nie korzysta jedynie 8% badanych przedsiębiorstw.
księgowość

58,50%

transport

46,20%

ochrona mienia

42,50%

gospodarka odpadami

33,90%

prawo (doradztwo podatkowe)
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marketing

13,20%

informatyka

13,20%

kadry

13,20%

usługi porządkowe

11,30%

inne

11,30%

Rys. 1. Obszary działalności przedsiębiorstw zlecane zewnętrznym partnerom gospodarczym
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Najczęściej zlecanym obszarem do realizacji przez podwykonawców jest księgowość. Taką opinię wyraziło prawie 60% badanych przedsiębiorców. Na kolejnych
miejscach pod względem liczby wskazań przez ankietowanych znalazły się usługi
transportowe, ochrona mienia i gospodarka odpadami. We wszystkich tych przypadkach liczebność wskazań przekroczyła 30% ogółu badanych. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że około 15% przedsiębiorstw zleca produkcję, która utożsamiana
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jest często jako działalność podstawowa. Pozostałe przypadki zleceń, choć o nieco
mniejszym w stosunku do poprzednich procencie wskazań, uwidaczniają, że małe
przedsiębiorstwa przekazują do wykonania na zewnątrz wiele funkcji, które dotychczas same realizowały.
Identyfikacja obszarów zlecanych przez badane przedsiębiorstwa byłaby niepełna bez wskazania przyczyn powodujących podejmowanie tego typu działań. Wyniki
w tym zakresie przedstawiono w tab. 1.
Tabela 1. Przyczyny przekazywania niektórych obszarów działalności przedsiębiorstw do realizacji
podwykonawcom
Przyczyny
Brak niezbędnych zasobów do realizacji danego obszaru zadań
Wyższa jakość wykonania zleconych zadań
Niższe koszty działalności
Możliwość skoncentrowania działalności na podstawowym jej obszarze
Problemy z zarządzaniem poszczególnymi procesami przedsiębiorstwa
Skrócenie czasu realizacji usług
Zwiększenie zadowolenia zainteresowanych osób (stron)

Procent wskazań
48,11
32,07
41,51
32,07
5,66
32,07
17,92

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Z badań wynika, że outsourcing powodowany jest głównie niedoborami zasobów niezbędnych do realizacji podstawowych zadań. Przy tym, jak można sądzić,
dotyczy to zarówno niedostatków kadrowych czy finansowych, jak i braku specjalistycznych maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji danego zadania.
Jako kolejną przyczynę decyzji o zastosowaniu działań outsourcingowych badani wskazali niższe koszty działalności. Warto przy tym zauważyć, że czynnik ten
(choć ważny), wbrew stereotypowemu postrzeganiu tego zagadnienia, nie ma charakteru pierwszoplanowego. Przedsiębiorcy objęci badaniem jako przyczynę najmniej ważną wskazali problemy z zarządzaniem poszczególnymi procesami przedsiębiorstwa. Takiej odpowiedzi udzieliło niespełna 6% ankietowanych.
Analizując problem zlecanych przez przedsiębiorstwa zadań, warto zauważyć,
że w znacznym stopniu ich realizatorami stają się również tej samej wielkości przedsiębiorstwa. Wytwarza to zatem swoistą sieć współpracy i zależności między tymi
przedsiębiorstwami [Niemczyk 2006, s. 345].

4. Korzyści i zagrożenia po zastosowaniu outsourcingu
według badanych przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo, decydując się na współpracę z inną firmą, oczekuje, że przyniesie mu to pozytywne efekty i poprawi jego sytuację. Korzyści wynikające z umowy
outsourcingowej są jednak często uzależnione od zewnętrznych czynników, takich
jak: wielkość przedsiębiorstwa, branża, w której działają ono i partnerzy outsourcingowi, oraz terytorialny zasięg działalności przedsiębiorstwa.
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Jednakże małe przedsiębiorstwo będzie najczęściej występowało w roli jednostki
świadczącej usługi w ramach outsourcingu, a więc korzyści płynące z outsourcingu
w małym przedsiębiorstwie będą zupełnie inne. Podstawowa korzyść, którą generują procesy outsourcingowe dla małych przedsiębiorstw, wynika z możliwości tworzenia stałych powiązań z silniejszym partnerem, co stabilizuje działalność małego
przedsiębiorstwa. Małe przedsiębiorstwo może też korzystać z wiedzy technicznej
i organizacyjnej silniejszego partnera, przez co następuje poprawa jego pozycji konkurencyjnej, a w rezultacie polepszenie jego sytuacji ekonomiczno-finansowej [Różański 2008, s. 84].
Korzyści płynące z outsourcingu ujmowane są w literaturze przedmiotu najczęściej w sposób, który charakteryzuje punkt widzenia przedsiębiorstwa wydzielającego
w ramach outsourcingu określone zadania, a nie tego, które te zlecenia przyjmuje.
K. Zieniewicz stwierdza, że najważniejsze korzyści płynące ze stosowania praktyki outsourcingowej to niższe koszty pozyskania usługi, zmniejszenie zatrudnienia,
elastyczne warunki świadczenia usługi, płynne zastosowanie się do zadań sezonowych, dostęp do wiedzy, know-how [Zieniewicz 2003, s. 66].
T. Kopczyński wylicza następujące korzyści dla przedsiębiorstwa po zastosowaniu outsourcingu: możliwość koncentracji i rozwoju działań strategicznych, oszczędność czasu, redukcję kosztów, dostęp do nowych technologii i ekspertyz technicznych, redukcję zatrudnienia i zobowiązań finansowych, wzrost odpowiedzialności
wykonawców działań [Kopczyński 2000, s. 26, 27].
Według badanych przedsiębiorców w województwie podkarpackim, najważniejszą korzyścią stosowania outsourcingu jest wyższa jakość wykonywania zleconych
zadań (67% wskazań), obniżenie kosztów działalności (52%) oraz możliwość skoncentrowania działalności na podstawowym jej obszarze (51%). Na dalszym miejscu
znajdują się odpowiednio: skrócenie czasu realizacji usług (34%), zwiększenie elastyczności działania przedsiębiorstwa (26,4%), zwiększenie przejrzystości procesów
w przedsiębiorstwie (19,8%), ułatwienie działalności marketingowej (13,2%) oraz
dostęp do know-how, certyfikatów i pozwoleń partnera outsourcingowego (4,7%).
Pomimo wielu korzyści wynikających ze stosowania outsourcingu pojawić się
mogą również zagrożenia, które negatywnie wpływają na możliwości rozwojowe
małego przedsiębiorstwa. Chodzi tu zwłaszcza o: wymuszenie przez silniejszego
partnera warunków współpracy niekorzystnych dla małego przedsiębiorstwa, wydzielenie przez duże przedsiębiorstwo i przekazanie małemu przedsiębiorstwu do
realizacji zadań szczególnie trudnych lub mało zyskownych, niepewność co do czasu współpracy z silniejszym partnerem, uzależnienie przyszłości i rozwoju małej
firmy od sukcesu rynkowego i rozwoju silniejszego partnera. Ścisłe powiązanie małego przedsiębiorstwa z silniejszym kontrahentem może powodować zerwanie powiązań kooperacyjnych z innymi partnerami rynkowymi, co może się okazać niebezpieczne w sytuacjach kryzysowych, nadmierną ingerencję kontrahenta w
działalność małego przedsiębiorstwa czy też nadmierne oczekiwania kontrahenta co
do możliwości współpracy ze strony małej firmy [Różański 2008, s. 84].
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Inne zagrożenia przedstawia T. Kopczyński, który wymienia jako główne bariery
outsourcingu: niewykonanie usługi uzgodnionej w umowie, obniżoną jakość usługi,
niedotrzymywanie terminowości wykonania zadania, ponoszenie dodatkowych kosztów przez firmę outsourcingową [Kopczyński 2000, s. 27].
Tabela 2. Zagrożenia wynikające ze stosowania outsourcingu według respondentów
Zagrożenia
Możliwość podniesienia cen przez podwykonawcę
Możliwość nieuzyskania odpowiedniej jakości zleconych usług
Poczucie braku kontroli nad zleconym obszarem działalności
Obawa przed wypływem informacji na zewnątrz
Rozmycie odpowiedzialności
Problemy komunikacyjne z partnerem outsourcingowym
Niedostateczna wiedza o outsourcingu
Zwolnienia pracowników

Procent wskazań
61,5
55,7
45,3
41,5
24,5
18,9
12,3
5,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Podobne zagrożenia wymieniają badani przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego. Jako główne bariery wykazują oni możliwość podniesienia cen przez podwykonawcę, możliwość nieuzyskania odpowiedniej jakości zleconych usług, poczucie braku kontroli nad zleconym obszarem działalności. Szczegółowy wykaz barier
uzyskanych w toku analizy danych z ankiet przedstawia tab. 2.

5. Zakończenie
Dynamicznie rozwijająca się gospodarka oraz wzrastająca konkurencja zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłej obserwacji zmieniającego się otoczenia. Wszystkie
jednostki gospodarcze coraz częściej stają przed koniecznością zmian, które poprawią efektywność działania przedsiębiorstwa i zapewnią jego sukces oraz rozwój rynkowy. Chodzi tutaj o zmiany nie tylko techniczne i technologiczne, lecz także społeczne i organizacyjne (w sferze zarządzania), pozwalające na szybkie reagowanie i
dostosowywanie własnych możliwości do wyzwań, jakie stawia otoczenie [Mikołajczyk 1994, s. 19].
Outsourcing jako metoda wspomagająca zarządzanie procesowe polega na przekazaniu funkcji wykonywanej dotychczas przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej, czyli tzw. usługodawcy, nie związanemu bezpośrednio z
firmą, ale specjalizującemu się w określonej dziedzinie. Powinno to prowadzić do
lepszej realizacji zadań ekonomicznych: zwiększenia przychodów, redukcji kosztów, a co za tym idzie, poprawy wyników ekonomicznych i ograniczenia ryzyka
ekonomicznego prowadzonej działalności. W wyniku outsourcingu następuje redukcja struktury organizacyjnej zakładu macierzystego, a w ślad za tym uproszczenie
struktur i procedur organizacyjnych, co skutkuje poprawą zarządzania.
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W Polsce od kilku lat popularne staje się przekazywanie firmom zewnętrznym
wszystkich działań odbiegających od profilu działalności zasadniczej. Jak wynika z
analizy literatury przedmiotu i przeprowadzonych badań, w praktyce najczęściej
wyłączanymi obszarami działalności są funkcje pomocnicze, które nie stanowią kluczowej wartości dla przedsiębiorstwa.
Sukces przedsiębiorstwa to wypadkowa wielu czynników i choć outsourcing
może być jednym z najlepszych rozwiązań podnoszących efektywność działania, to
nie powinien on być bezkrytycznie stosowany w każdym przypadku.
Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie 80% przedsiębiorców z województwa podkarpackiego stosujących outsourcing jest z tych zadań bardzo zadowolonych.
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TAKING THE ADVANTAGE OF OUTSOURCING
AS A METHOD HELPING PROCESS MANAGEMENT
(EXAMPLES OF THE COMPANIES OF VOIVODSHIP OF PODKARPACIE)
Summary
The article is aimed at presenting the research associated with the use of outsourcing in the companies of voivodship of Podkarpacie.
Outsourcing as a method helping process management is observed when a company or an organization employs another company to do its work and the employed company is indirectly connected with
a certain company. It should lead to the better fulfillment of economic purposes.
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ZARZĄDZANIE PROCESOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ENERGETYCZNYM NA PRZYKŁADZIE DOLNOŚLĄSKIEJ
SPÓŁKI GAZOWNICTWA

1. Działalność Spółki
Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (DSG) jest jedną z sześciu spółek
dystrybucji gazu ziemnego na terenie Polski, działającą w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG SA.
Do 29 czerwca 2007 r. podstawą działalności Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. było świadczenie usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji gazu
ziemnego oraz obrotu nim.
W wyniku realizacji obowiązujących od 3 maja 2005 r. zapisów Prawa energetycznego, które wprowadziło w życie postanowienia Dyrektywy nr 2003/55/WE
Parlamentu Europejskiego, 29 czerwca 2007 r. nastąpił podział Dolnośląskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o., polegający na rozdzieleniu działalności technicznej dystrybucji gazu od jego sprzedaży. Obecnie działalność handlową prowadzi Oddział Handlowy PGNiG SA o nazwie: PGNiG SA Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem (w którego skład wchodzą gazownie wrocławska, zgorzelecka i wałbrzyska), działalność
dystrybucyjną zaś – Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Po podziale zasadniczym przedmiotem działalności Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., jako operatora systemu dystrybucyjnego, są transport i dystrybucja paliwa gazowego i taka też jest misja Spółki: rozwój i efektywne wykorzystywanie systemu dystrybucyjnego do transportu gazu w sposób bezpieczny i niezawodny.
Przedmiotem dystrybucji są trzy rodzaje gazu: gaz ziemny wysokometanowy E,
gaz ziemny zaazotowany Lw i Ls.
Spółka posiada koncesję wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
na dystrybucję paliw gazowych z dnia 28 czerwca 2007 r.
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Podstawą rozliczeń ze zleceniodawcami usługi dystrybucyjnej jest Taryfa dla
usług dystrybucji paliw gazowych nr 1, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10.04.2008 r.
Spółkę tworzą cztery oddziały, tj.: Oddział Zarząd Przedsiębiorstwa i podległe
mu oddziały: zakłady gazownicze w Wałbrzychu, we Wrocławiu i w Zgorzelcu.
Spółka zatrudnia około 1500 osób.

2. Zintegrowany System Zarządzania w DSG
przed podziałem firmy
2.1. Założenia systemu
W 2003r. zapadła decyzja Zarządu Spółki o konieczności opracowania i wdrożenia Zintegrowanego System Zarządzania (ZSZ) na podstawie wymagań norm
PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:1998 oraz OHSAS 18001:1999. Wówczas
zakres zintegrowanego systemu zarządzania objął „Obrót i dystrybucję gazu ziemnego oraz obsługę klienta w tym zakresie”.
Podczas projektowania i budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania zastosowano podejście procesowe lansowane w normie PN-EN ISO 9001:2001. W tym
celu system zarządzania Spółką został ujęty w mniejsze, wzajemnie powiązane ze
sobą elementy – procesy. System zarządzania Spółki został udokumentowany na
podstawie 15 zidentyfikowanych procesów (opracowaną mapę procesów przedstawia rys. 1). W ramach każdego procesu zidentyfikowano i określono procedury postępowania dla pracowników DSG, których działania mają istotny wpływ na zadania
realizowane w ramach całego systemu zarządzania. Kryteria identyfikacji procesów
ZSZ były to elementy systemu, które mają istotny wpływ na uzyskanie satysfakcji
klientów oraz te, które determinują powtarzalną wysoką jakość i bezpieczeństwo
realizacji usług.
Procesy wyspecyfikowane w ramach ZSZ przedstawione na rys. 1 podzielone
zostały na dwie grupy:
–– główne procesy biznesowe – opisujące najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstwa działania, mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo oferowanych
usług i wyrobów,
–– procesy wspomagające – wspierające procesy główne i stanowiące ich uzupełnienie.
Każdy ze zidentyfikowanych procesów ma wyznaczonego „właściciela procesu”, który odpowiada za nadzorowanie realizacji procesów oraz ich monitorowanie.
Tam, gdzie możliwe, określono wartości oczekiwane mierników, tj. wartości wskaźników na poziomie akceptowalnym przez Zarząd Spółki. Odpowiedzialność właściciela procesu za nadzorowanie i monitorowanie mierników/wskaźników nie jest
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Rys. 1. Mapa procesów DSG
Źródło: Portal zintegrowanego systemu zarządzania Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

równoznaczna z odpowiedzialnością za faktyczne wykonanie prac zapewniających
osiągnięcie zakładanej efektywności procesów – za to bowiem odpowiadają posiadający niezbędne kompetencje kierownicy komórek organizacyjnych.
Realizacja procesów według określonych w dokumentacji standardów postępowania ma zapewnić realizację przyjętej przez Zarząd Polityki ZSZ DSG sp. z o.o.
oraz celów biznesowych.
Rozbudowana sieć intranetowa i duża liczba komputerów pozwoliły na wykorzystanie zasobów komputerowych do zarządzania wieloma obszarami organizacji.
Między innymi fakt ten wykorzystano do budowy i wdrożenia dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wykorzystaniem oprogramowania DGA Process
oraz DGA Quality. Narzędzia te służą do modelowania procesów systemu zarządzania organizacją. Cała dokumentacja systemowa dostępna jest w formie elektronicznej na stronie intranetowej Spółki.
Dokumentacja ZSZ w Dolnośląskim Operatorze Systemu Dystrybucyjnego opisuje, jak realizowane są zadania w poszczególnych procesach, powiązania między
nimi, dane wejściowe i wyjściowe oraz jak odbywa się zarządzanie tymi procesami
w celu osiągnięcia zakładanego poziomu jakości i bezpieczeństwa wyrobów i usług.
W ramach każdego procesu stworzono udokumentowane procedury w tych obszarach działalności, gdzie niezbędne jest realizowanie zadań według określonych standardów, co ma odzwierciedlenie w jakości oferowanych wyrobów i usług oraz w
zarządzaniu środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy.
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Dla każdej procedury, która stanowi nieodłączny element procesu, określono:
graficzną prezentację przebiegu wykonywanych działań, cel, przedmiot i zakres stosowania, terminologię, opis postępowania – przedstawiony graficznie i tabelarycznie, zapisy – ze wskazaniem miejsca i okresu przechowywania oraz sposobu postępowania po okresie przechowywania, załączniki, dokumenty związane, rejestry,
osoby uczestniczące w procesie. Procedury mają część graficzną, opracowaną za
pomocą oprogramowania DGA Process, ukazującą przebieg realizowanych w procesie czynności, zidentyfikowany obieg dokumentów i zapisów oraz zasoby ludzkie
wykorzystywane do jego realizacji. Zapisy z wymienionych procedur stanowią dane
niezbędne organizacji do właściwego planowania, prowadzenia, sterowania oraz doskonalenia wszelkich działań związanych z realizacją Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Wszystkie procesy objęte systemem ukazują punkty sprzężeń, wzajemnego oddziaływania lub zależności między procesami, tak aby przepływ informacji i wykonywanie zadań odbywały się bez zakłóceń według ściśle określonego porządku. W
formie elektronicznej istnieje możliwość przechodzenia z jednego procesu do drugiego, a następnie z poziomu procesów do procedur zidentyfikowanych w danym
obszarze (procesie).
2.2. Zaistniałe problemy oraz efekty wdrożenia systemu zarządzania
Warunki, jakie należało spełnić dla uzyskania certyfikatu jakości (ISO 9001),
częściowo istniały już w Spółce. Jednakże sporo trudu wymagało od zespołu wdrożeniowego uświadomienie pracownikom, że działalność Spółki opiera się na procesach, że każdy pion, rejon dystrybucji, dział czy biuro Spółki nie działa samo dla
siebie, lecz że wszystkie jednostki organizacji zmierzają do wspólnie wytyczonego
celu i tylko harmonijne współdziałanie pozwoli na usprawnienie codziennej pracy, a
w konsekwencji na poprawę efektywności działania firmy.
Ponadto wiele wyzwań stało przed zespołem wdrożeniowym w kwestiach spełnienia wymogów zawartych w normach dotyczących środowiska i bhp. Wdrożenie
normy środowiskowej (ISO 14001) przyniosło przede wszystkim poprawę świadomości pracowników w sprawie związanej z wpływem działania firmy oraz każdego
pracownika na środowisko naturalne. W ramach identyfikacji i analizy aspektów
środowiskowych objęto szczególnym nadzorem również podwykonawców działających w imieniu przedsiębiorstwa. Jako inwestor, zlecając zadania firmom zewnętrznych, DSG jest odpowiedzialna za wpływ inwestycji na otoczenie. Modernizując
oraz rozbudowując system dystrybucyjny sieci gazowej, Spółka uwzględnia możliwie przyjazne i bezpieczne dla środowiska technologie.
Wdrożenie normy bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001) miało za
zadanie ograniczenie ryzyka zawodowego, minimalizowanie skutków wypadków
przy pracy oraz nieustanne zwiększanie bezpieczeństwa pracowników DSG. Dbając
o bezpieczeństwo i ergonomię pracy, DSG postawiło sobie za cel nie tylko polepszać
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komfort pracy załogi, ale także budować wizerunek firmy bezpiecznej. Zintegrowany System Zarządzania był certyfikowany po raz pierwszy w 2005 r. na zgodność z
normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 w obszarze obrotu
i dystrybucji gazu ziemnego.

Rys. 2. Mapa procesów DSG przed podziałem Spółki
Źródło: opracowanie własne.
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3. Zintegrowany System Zarządzania w DSG po podziale firmy
W wyniku realizacji zapisów Prawa energetycznego 29 czerwca 2007 r. nastąpił
podział funkcjonalny DSG na organizację zajmującą się obrotem paliwem gazowym
oraz dystrybutora gazu (organizację transportującą gaz ziemny sieciami dystrybucyjnymi gazu). W wyniku podziału nastąpiła konieczność modyfikacji ZSZ jakością,
środowiskiem i bhp.
Zmienił się zakres systemu na transport gazu sieciami dystrybucyjnymi i obsługę klienta w tym zakresie. Infrastruktura niezbędna do osiągnięcia zgodności z
wymaganiami dotyczącymi jakości świadczonych usług objęła: sieć dystrybucyjną
niskiego ciśnienia, średniego i średniego podwyższonego ciśnienia oraz wysokiego
ciśnienia, stacje redukcyjno-pomiarowe I0 i II0, urządzenia pomiarowe do monitorowania bezpieczeństwa dostaw gazu, budynki, warsztaty, sieć informatyczną i telekomunikacyjną, oprogramowanie wspomagające zarządzanie: BTinfo, SoGaz Inwestor, Portal Informacji Przetargowej, SEUG, GIS SmartGaz, Bentley Descartes,
TEL-WIN, DGA Quality, LEX, Flota i inne. Odpowiedzialność w zakresie nadzoru
nad poszczególnymi elementami infrastruktury wynika z regulaminu organizacyjnego oraz zakresów obowiązków odpowiednich kierowników komórek organizacyjnych. Za zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy odpowiedzialni
są kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.
Od momentu zmiany profilu działalności firmy przystąpiono do weryfikacji i
aktualizacji dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania. Zmiany dotyczyły:
–– ustanowienia celów biznesowych Spółki po podziale i powołania zespołu ds.
opracowania strategii firmy,
–– weryfikacji polityki ZSZ w związku z wytyczonymi celami i nową misją Spółki,
–– weryfikacji struktury organizacyjnej,
–– przeglądu procesów funkcjonujących w Spółce po podziale, powiązań między
nimi, wytyczenia miejsc współpracy z wydzieloną spółką handlową i w związku
z tym zaktualizowanie mapy procesów w serwisie intranetowym,
–– zweryfikowania właścicieli procesów i procedur w związku ze zmianami struktury organizacyjnej oraz migracjami pracowników do nowo powstałej spółki
handlowej,
–– weryfikacji obiegu dokumentów, wzorów dokumentów oraz ich treści.
Prace modernizacyjne trwały od czerwca 2007 r. do czerwca 2008 r.
Dzięki funkcjonującej aplikacji DGA Process oraz DGA Quality zarządzanie
zachodzącymi zmianami, zbieranie wniosków od pracowników i reagowanie na nie
okazało się rozwiązaniem praktycznym. Dzięki możliwości szybkiego eksportu na
wewnętrzny portal intranetowy opisanej i zweryfikowanej dokumentacji wszyscy
pracownicy w czasie bieżącym mieli dostęp do pełnej informacji w zakresie systemu zarządzania oraz mogli zapoznawać się z wypracowanymi standardami i jednocześnie zgłaszać swoje propozycje zmian poprzez tzw. funkcjonalność „wnioski
o zmianę”.
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Rys. 3. Mapa procesów po podziale Spółki (obecnie)
Źródło: opracowanie własne.

Po podziale firmy system zarządzania Spółki został udokumentowany na podstawie 14 zidentyfikowanych procesów, zaprezentowanych na rys. 3:
–– głównych procesów biznesowych: opracowania taryf i koncesji, identyfikacji
potrzeb klienta, rozwoju systemu gazowego, przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dystrybucji gazu, zarządzania majątkiem (eksploatacji sieci gazowej, go-
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spodarki gazomierzowej, innych), inwestycji i remontów, windykacji należności Spółki,
–– procesów wspomagających: doskonalenia systemu zarządzania, nadzorowania
dokumentacji i danych, zarządzania personelem, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz zamówień.
Po wprowadzonych zmianach w procesach zarządzania Spółka poddała się weryfikacji na audycie recertyfikacyjnym, który przeprowadziła firma DET NORSKIE
VERITAS (DNV) według metody Risk Based Certification. Audyt recertyfikacyjny,
oparty na normach: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 oraz specyfikacji OHSAS 18001:2007, zakończył się wynikiem pozytywnym. Podczas kontroli
nie stwierdzono niezgodności I kategorii (znaczących) ani niezgodności II kategorii
(mniejszych). Dolnośląska Spółka Gazownictwa uzyskała komplet certyfikatów na
kolejne 3 lata.

4. Problemy w trakcie dostosowywania ZSZ w DSG
w wyniku podziału firmy
Podstawowym problemem, który zaistniał w trakcie procesu dostosowywania
dokumentacji ZSZ do aktualnego stanu, było określenie na nowo, jakie procesy są
realizowane w Spółce, które z nich to główne procesy biznesowe, a które wspomagające. Następnie wystąpiła konieczność ponownego ustalenie przebiegu procesu,
danych wejściowych do procesu i wyjściowych z procesu, powiązań między procesami. Z mapy procesów usunięto proces sprzedaży i zakupu gazu, natomiast przeobrażeniom uległy następujące procesy: obsługi klienta na przyłączenie klienta do
sieci dystrybucyjnej, windykacji należności taryfowych na windykację należności
spółki, prowadzenia zarządzania ruchem systemu dystrybucji gazu Ponadto zidentyfikowano nowy proces o nazwie rozwój systemu gazowego.
Przebieg procesów po transformacji wymagał ścisłej współpracy z nowo powstałą Spółką handlową w zakresie zawarcia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących wymiany danych, terminów, dokumentacji, sposobów postępowania w
przypadku obsługi klienta. Dotychczas wymienione elementy wchodziły w skład
poszczególnych procedur i na diagramie widniały jako czynność do wykonania. Elementem, który dodatkowo komplikował proces zmian, była konieczność podzielenia
dotychczas wspomagających dany proces aplikacji informatycznych tak, by zapewnić zarówno ciągłość pracy obydwu Spółek bez szkody dla klienta, jak i bezpieczeństwo przekazywanych danych i konieczne funkcjonalności dla pracowników, którzy
obsługują dane aplikacje.

5. Wnioski
Wdrożone w DSG podejście procesowe przyczyniło się dotychczas do: uporządkowania i podjęcia próby ujednolicenia procesów w skali całej Spółki (funkcjonującej jako przedsiębiorstwo wielozakładowe), uporządkowania i ujednolicenia (ustale-
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nia standardów) obiegu dokumentów objętych zakresem systemu, ustalenia miar
procesów i ich monitorowania w celu zachowania przyjętych standardów, udostępnienia wszystkim pracownikom informacji w czasie bieżącym poprzez wdrożenie
portalu intranetowego, stworzenie podstaw do budowy innych systemów w Spółce,
dbałości o ciągłe doskonalenie.
Obecnie działania Spółki zmierzają w kierunku: optymalizacji ruchu systemu
dystrybucyjnego w celu zwiększenia jego przepustowości, rozwoju systemu dystrybucyjnego i poprawy stanu technicznego, poprawy jakości obsługi użytkowników
systemu dystrybucyjnego, zwiększenia przepływu informacji w firmie przez rozwój
portali informatycznych i bazy wiedzy, wdrożenie strategii zarządzania zasobami
ludzkimi, wdrożenie sytemu kontrolingu i zarządzania ryzykiem, wdrożenie normy
bezpieczeństwa informacji, doskonalenia wizerunku firmy, budowy wiarygodności
Spółki w oczach kontrahentów oraz innych spółek grupy kapitałowej PGNiG.
Ciągły rozwój oraz przemiany w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. implikują potrzebę nieustającego rozwoju
i doskonalenia systemu zarządzania, w sposób prowadzący do osiągania postawionych przed firmą celów biznesowych, a co za tym idzie, zapewnienia skuteczności
systemu zarządzania.

THE PROCESS MANAGEMENT IN AN ENERGY ENTERPRISE
ON THE EXAMPLE OF LOWER SILESIA GAS COMPANY Ltd.
Summary
The process management is the key element in the time of modernizing the economy, creating the
competitive market of energy and adapting the company functioning principles to requirements of EU
directives. In the future, the only ones that have chances of surviving and further development are modernly managed companies. The Lower Silesia Gas Company Ltd. has established and implemented the
Integrated System of Quality Management, Environment and Health and Safety, based on requirements
of such norms as: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 as well as OHSAS 18001:2007 in
which the process approach is highly promoted. The general criteria to identify the processes and procedures of the Integrated Management System have been these elements of the system that have the
essential influence on the effectiveness of the company functioning, considering such essential aspects
as gaining customers satisfaction and the ones that determine the repeatable, high quality and safety of
the service completion. The purpose of this article is to describe the present structure of the process
management in the constantly transformed gas distribution system operator. By watching the Company,
before and after the division into two enterprises, where in one of the enterprise the core activity is gas
distribution ,whereas in the second gas trade, it is possible to trace places of the division and their influence on the course of processes, to analyze problems one should deal with.
The conclusions drawn on the basis of acquired experience show needs and directions of further
improvement of processes and organization of the management system.
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ERP JAKO NARZĘDZIE WDROŻENIA PODEJŚCIA
PROCESOWEGO DO CONTROLLINGU MŚP
1. Szanse na wdrożenie podejścia procesowego do controllingu
Ten nowy, procesowo zorientowany paradygmat zarządzania można w uproszczeniu rozumieć jako przeniesienie zadań (częściowo także sposobu myślenia) zarządzania produkcją na całkowity łańcuch procesów zorientowanych na życzenia klientów
(od opracowania oferty do zaksięgowania płatności przychodzących). To zintegrowane podejście zawarte jest także w pojęciu controllingu postrzeganym jako kompleksowe podejście do przedsiębiorstwa z punktu widzenia ekonomicznego. W związku
z tym teoria controllingu już od dłuższego czasu oferuje narzędzia „zorientowane
procesowo”. W tym sensie warto podkreślić procesowy rachunek kosztów łącznie
z opartymi na tym rachunku kalkulacją i rachunkiem rentowności klientów, jak również z uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-czasowych w analizie procesów na
obszarze zaopatrzenia, sprzedaży i innych działów poza właściwą produkcją na bazie
odpowiednich wskaźników i systemów wskaźników. Odnośnie do roli zintegrowanych standardowych systemów typu ERP także można zauważyć, że nie ma różnic
w ich oddziaływaniu na realizację podejścia procesowego oraz na controlling [Nowosielski 2007; Kluge, Kużdowicz, Orzeszko 2005]. Największe znaczenie ma przede
wszystkim dążenie do organizacyjnego opanowania łańcucha procesów, a także szybko powstające wraz z wykorzystywaniem systemu archiwum danych zakładowych
jako statystycznej podstawy zastosowania odpowiednich narzędzi.
Typowe powiązania między procesami ekonomicznymi w przedsiębiorstwie
produkcyjnym pokazano na rys. 1. Dodatkowe oznaczenia dla poszczególnych procesów są następujące:
• m − materiałowe powiązanie z procesem poprzednim,
• md − materiałowe powiązanie z procesem poprzednim według dyspozycji1,
• f − finansowe powiązanie z procesem poprzednim.
 Następstwem dyspozycji jest to, iż przy zaopatrzeniu lub produkcji niezależnej od zleceń klientów powiązanie materiałowe z procesami poprzednimi jest także „anonimowe”. Wartościowo praca
przebiega według aktualnych cen średnich zapasów.
1
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Rys. 1. Typowe powiązania procesów gospodarczych w systemach ERP
Źródło: [Kluge 2008].

W pracy [Kluge 2008] przedstawiono szanse tego typu powiązań przy opracowywaniu empirycznych podstaw controllingu specyficznego dla danego przedsiębiorstwa i dla jego sytuacji gospodarczej. W rozszerzeniu tego podejścia powinny
zostać zaprezentowane przede wszystkim oddziaływania na organizacyjne opanowanie łańcucha procesów oraz na trening związany z odpowiednią obsługą:
• Systemy ERP w trakcie przejęcia dokumentów pracują zgodnie z zasadą „dane
w miarę możliwości tylko raz rejestrować i wielokrotnie wykorzystywać”. Odnośnie do zleceń klientów występują przynajmniej następujące procesy w łańcuchu: Oferta → Zlecenie klienta → Dowód dostawy → Faktura → Wezwanie
do zapłaty → Płatność. Przy produkcji na życzenie klienta dodatkowo występują
procesy częściowe: Planowanie materiałowe → Harmonogramowanie → Zgłoszenia produkcji. Najczęściej oddzielnie należy opracować łańcuch procesów
częściowych: Zamówienie → Przyjęcie towarów → (Zaksięgowanie faktur zakupowych) → Kontrola rachunków. W ten sposób powstaje faktycznie „plan
pracy”, który w niektórych systemach może być przedstawiany graficznie lub za
pomocą funkcji workflow. Dane każdego łańcucha procesów mogą być zapamiętywane jako zamknięte.
• Niektóre systemy oferują poza tym towarzyszącą procesom automatyczną integrację danych między materiałowymi operacjami dla produktów i wywołanymi
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przez nie księgowaniami finansowymi na kontach zapasów i zużycia. Z punktu
widzenia podejścia procesowego interesujące są niezbędne księgowania na kontach pośrednich (i przez to dodatkowe procesy) przy występujących czasowych
przesunięciach między dostawą towaru a wystawieniem faktury (co w ramach
współpracy międzynarodowej nabiera coraz większego znaczenia), jak również
między dostawami częściowymi a fakturami częściowymi.
• Podobnie dane towarzyszące procesom mogą być przypisane do odpowiedzialnych pracowników. Jest to ważne na przykład przy zapewnieniu jakości danych,
lecz może być także wykorzystane do pomiaru wydajności pracy.
Rola szybko powstającego wraz z wykorzystywaniem systemu zakładowego archiwum danych jako podstawy do użycia narzędzi controllingu została także ogólnie
opisana w pracy [Kluge 2008]. Do zastosowania podejścia procesowego ważne są
następujące aspekty:
1. Z punktu widzenia technologii informatycznej pliki mogą być ze sobą powiązane, jeżeli mają przynajmniej jedną wspólną cechę (pole, atrybut). W tych ramach
artykuł może służyć jako uniwersalna cecha wiążąca procesy – od opracowania oferty aż do faktury. Transakcje materiałowe są zatem podstawą procesów odwzorowanych w archiwum danych.
2. Pozycja na dokumencie (specyficzna dla danego artykułu) jest podstawą
większości rekordów danych; rekord danych może być w związku z tym interpretowany jako proces elementarny (na wszystkich obszarach działalności biorących
udział w opisywanych procesach).
3. Ponieważ wszystkie (najczęściej wielowymiarowe) analizy bazują na rekordach danych pochodzących z archiwum danych, w razie potrzeby zawsze można do
nich przyporządkować liczby realizowanych procesów elementarnych (np. klienci,
artykuły, dostawcy, obszary działalności gospodarczej). W związku z tym zakładowe archiwum danych ERP jest uniwersalną bazą statystyczną z punktu widzenia
podejścia procesowego.

2. Bariery w wykorzystaniu szans
na przykładzie przedsiębiorstw średniej wielkości zarządzanych
przez właścicieli przy dostępnych rozwiązaniach ERP
Przedsiębiorstwa małej wielkości są najczęściej zarządzane przez właścicieli. Przy wykorzystaniu tradycyjnych instrumentów ekonomicznych nie ma w tych
przedsiębiorstwach większych problemów związanych z zapewnieniem pełnej informacji o firmie przez właścicieli oraz wyspecjalizowanych i elastycznie zatrudnionych pracowników, o ile nie dotyczy to wdrażania nowego procesowo zintegrowanego sposobu myślenia. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku controllingu.
Pozostaje wobec tego tylko kwestia polepszenia ekonomicznego know-how. Aspekt
ten będzie w dalszej części omówiony z punktu widzenia możliwości zastosowania
procesowo zorientowanych narzędzi controllingu.
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Systemy ERP w przedsiębiorstwach zarządzanych przez właścicieli kupowane
są głównie w celu racjonalizacji procesów gromadzenia i przetwarzania danych.
Dodatkowe możliwości informacyjne (niedostępne bez ERP) wykorzystywane są
często tylko w określonych sytuacjach, jeżeli nie wymaga to żadnych dodatkowych
nakładów. Efekty przedstawione w punkcie 1, dotyczące użyteczności myślenia zorientowanego procesowo, na pierwszy rzut oka wydają się automatyczne (to znaczy
bez dodatkowych nakładów), jednakże masowo i automatycznie generowane rekordy danych muszą być jeszcze zinterpretowane, co to powoduje powstawanie znacznych dodatkowych nakładów. Nakłady te są akceptowane tylko wtedy, gdy znane są
wynikające z tego korzyści2.
Kolejna bariera występuje w możliwościach wykorzystania wiedzy właścicieli
i pracowników. W literaturze dotyczącej podejścia procesowego faktycznie zakłada
się, że wiedza ta jest już obecna i może być lepiej wykorzystana przez zastosowanie nowych koncepcji zarządzania [Nowosielski 2007]. Może być to słuszne w odniesieniu do procesowo zorientowanego controllingu w dużych przedsiębiorstwach
(z odpowiednio wyspecjalizowanym personelem). W przedsiębiorstwach małej
wielkości zarządzanych przez właścicieli za controlling często odpowiedzialny jest
sam właściciel, ponieważ wykwalifikowany i wyspecjalizowany personel jest zbyt
drogi, dlatego też ten postulat teoretyczny nie jest automatycznie spełniony; należy
raczej zakładać tendencje do braku zaufania w stosunku do nowych procesowo zorientowanych narzędzi controllingu.
Trzecia bariera wynika ostatecznie z niestabilnych procesów kluczowych: jeżeli
na przykład wąskim gardłem jest sprzedaż (i w związku z tym na rynku osiągane
są niskie marze), wzrasta gotowość do zastosowania procesowo zorientowanych
aspektów w kalkulacji i marketingu. Jeżeli wąskie gardło występuje w produkcji
(na przykład wskutek dobrych pomysłów na produkt prowadzących do sytuacji, iż
brak ekonomiczności można w pewnym stopniu przełożyć na klientów przez cenę),
to mniejsza jest gotowość do stosowania wysoko nakładowych narzędzi controllingu. Badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach pokazały, iż wraz ze zmianą
wąskich gardeł zmienia się zainteresowanie narzędziami controllingu. Dotyczy to
także tych instrumentów, które zostały już wcześniej wdrożone w innych warunkach
występowania wąskich gardeł.

3. Koncepcja przezwyciężenia barier
Opisane przemyślenia i wyniki badań pozwalają na zastosowanie ogólnych
warunków wdrożenia nowoczesnych instrumentów controllingu dla danego typu
Badania praktyczne w tym temacie zostały przeprowadzone z wykorzystaniem systemu ERP,
w którym użytkownik może zadecydować, czy księgowania towarzyszące procesom z gospodarki
materiałowej mają być automatycznie generowane w księgowości. Okazało się, że przez to powstały
problemy w odniesieniu do biegłych księgowych sytuacji, gdy dokumenty te także wymagały automatycznych księgowań, w związku z czym częściej wyrażano chęć „wyłączenia” automatyki.
2
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przedsiębiorstwa, także w narzędziach zorientowanych procesowo. Rozważmy sytuację, że kierownik firmy ma problem z zapewnieniem jej ekonomiczności, sam
nie ma na to żadnego rozwiązania, w krótkim okresie potrzebuje jednak alternatywy
dla aktualnie wykorzystywanych instrumentów controllingu. W związku z tym rozwiązanie ERP musi być tak przygotowane, aby dane dla narzędzi controllingu, które
do tej pory nie były wykorzystywane w przedsiębiorstwie, były dostępne w krótkim
czasie. Należy zatem rozróżnić dane, które powstają w trakcie normalnej pracy zakładu i są automatycznie zawarte w archiwum danych ERP, oraz dane, dla których
wymagana jest specjalna definicja danych podstawowych.
Tabela 1 zawiera zestawienie stosowanych elementów procesowego rachunku
kosztów i wskaźników procesowych w rachunku rentowności klientów.
Kalkulacje można przeprowadzić przez obliczenia dodatkowe bazujące na różnych analizach zakładowego archiwum danych (z wykorzystaniem wskaźników opisanych w tab. 1). Pomocne są tutaj możliwości eksportu danych do arkusza EXCEL,
dostępne w prawie każdym systemie ERP3. Tego typu kalkulacja oraz rachunek rentowności klientów mogą być ważnym elementem zintegrowanego planowania w
przedsiębiorstwie w celu opracowania planowanego bilansu oraz rachunku zysku
i strat.45
Tabela 1. Przygotowanie danych ERP dla wybranych procesowo zorientowanych narzędzi
controllingu6
Wskaźnik

Automatyczne przygotowanie
w archiwum danych

Niezbędne definicja
danych podstawowych

Wielkość – ilości dla
działań (→ procesowy
rachunek kosztów4)

Dla wszystkich działań tworzących
pozycje dokumentów (rys. 1)

Dalsze działania, o ile
mogą być zdefiniowane
jako „artykuł”

Koszty procesu według
rodzajów kosztów

Brak

MPK − rodzaje kosztów
lub tylko rodzaje kosztów

Nośnik kosztów − ilości
(→ procesowy rachunek
kosztów5)

Dla wszystkich nośników tworzących
pozycje dokumentów zgodnie z rys. 1
lub określonych przez funkcje „Ilość
(pole dokumentu)”6

Dalsze nośniki

Klienci – artykuł −
transakcje (→ rachunek
rentowności klientów)

Dla wszystkich procesów z rys. 1,
w których dokumentach zawarte są
dane klientów

Dalsze procesy, o ile
mogą być jako takie
zdefiniowane w systemie

Źródło: opracowanie własne.
 Niektóre systemy oferują zintegrowane funkcje procesowego rachunku kosztów. Funkcje te są
jednak zbyt mało elastyczne lub zbyt drogie dla małych przedsiębiorstw.
4
Pojęcie według [Hoitsch, Lingnau 2007, s. 320f].
5
Pojęcie według [Hoitsch, Lingnau 2007, s. 328f].
6
Funkcja „Ilość” jest elementem funkcji analitycznych zakładowego archiwum danych; np. za
pomocą funkcji „Ilość (artykuł)” może być określona liczba pozycji występujących w magazynie.
3
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Na tej podstawie przetestowano wdrożenie procesowo zorientowanych elementów do zarządzania małym przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym kierowanym przez właściciela. Na początku roku 2007 zakład znajdował się w bardzo trudnej sytuacji. Kierownictwo stwierdziło, iż wykorzystywana dotychczas „klasyczna”
kalkulacja doliczeniowa, bazująca na kosztach jednostkowych, szczególnie w odniesieniu do towarów handlowych, w niewystarczający sposób uwzględnia złożone
procesy logistyczne oraz aktywności specyficzne dla danych klientów. Opracowano
zatem nowy, skomplikowany schemat kalkulacji, w którym wykorzystano elementy
procesowego rachunku kosztów; schemat ten wraz z wynikami analizy rentowności klientów był podstawą cenowej polityki sprzedaży. Na życzenie kierownictwa
odbywało się to na bazie rachunku kosztów całkowitych, przy czym szczególnie
koszty stałe zostały przeliczone na podstawie procesów elementarnych. Spowodowało to częściowo znaczne zmiany w porównaniu z dotychczasową ofertą cenową.
Wystąpiły przy tym problemy związane głównie z akceptacją wzrostu cen. Podawane w wątpliwość były głównie te elementy bazujące na kosztach procesowych,
dla których odpowiednie zależności tylko w małym stopniu mogły być statystycznie uzasadnione [Książek 2008] lub które spotykały się z trudnościami zrozumienia
odnośnie do statystycznie „ulepszonych” wielowymiarowych zależności [Pukanty
2008]. Pomocne w tej sytuacji było zachowanie banku uzależniające przyznanie dodatkowego kredytu od zmiany cenowej polityki sprzedaży łącznie z jej znaczeniem
w zintegrowanym planowaniu.
Nowa cenowa polityka sprzedaży była konsekwentnie realizowana. Dzięki
temu planowane i wymagające wyniki zostały osiągnięte, a przedsiębiorstwo znowu
przynosiło zyski. Na skutek tego bank zrezygnował ze szczegółowej analizy odchyleń plan/jest. Ponieważ w międzyczasie opracowano nową politykę asortymentową odnośnie do towarów handlowych, nadzieje i aktywności dotyczące sprzedaży
w roku 2008 koncentrowały się głównie na tym aspekcie; nie widziano już konieczności ponownego zastosowania skomplikowanej, procesowo zorientowanej
kalkulacji jako bazy w celu opracowania polityki cenowej. Tego typu kalkulacje
akceptowane były tylko jako podstawa informacyjna dla sprzedaży. Ich niezwłoczna
realizacja mogła być uzasadniona tylko wówczas, gdyby nowa polityka asortymentowa przyniosła nieplanowane wyniki. Pozostały one w związku z tym elementem
zintegrowanego planowania na rok 2008.
Oczywiście zmiany osobowe w kierownictwie przedsiębiorstwa miały wpływ na
te działania. Niezależnie jednak od tego doświadczenia pozwalają na postawienie hipotezy, iż wdrożenie procesowo zorientowanego sposobu myślenia w opisywanym
rodzaju przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od konkretnej sytuacji, i nie jest
ono procesem ciągłym. W tym względzie nie różni się to od problematyki wdrażania
innych „nowoczesnych” instrumentów, co opisano także w teorii.
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INTRODUCING ERP AS A TOOL FOR PROCESS ORIENTED
CONTROLLING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
Summary
Most small businesses keep track of their activities. However, they do not apply controlling tools,
especially in critical situations. ERP is a tool that enables the introduction of processes orientated conception. Showing examples of activity based costs and return per customer calculations as well as their
integration in the planning process, this paper explains various ways to implement controlling tools at
low expense. Practical examples illustrate the theoretical part of the article.
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DYWERSYFIKACJA NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH
WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE
ŁAŃCUCHEM DOSTAW

1. Wstęp
W dobie przyspieszonego rozwoju gospodarczego potrzebne jest efektywne
zarządzanie i gospodarowanie zadaniami związanymi z procesami zakupów, produkcji, magazynowania, sprzedaży i serwisowania wewnątrz łańcucha dostaw. Stałe
podnoszenie wydajności pracy i obniżenie kosztów na każdym etapie prowadzenia
działalności jest niezbędnym warunkiem uzyskania przewagi w walce konkurencyjnej na rynku i odniesienia sukcesu w prowadzeniu biznesu. W ogólnej hierarchii
przedsiębiorstwa rola systemów magazynowo-dystrybucyjnych ulega wzmocnieniu
przez zmiany, które zachodzą na rynku.
Poszukiwania oszczędności kosztów, poprawy jakości i skrócenia czasu procesów tworzących ostateczną wartość dla klienta doprowadziły do koncentracji działań
w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka wsparta informatyką pozwala
na bieżące zarządzanie informacjami z różnych działów, szczególnie obecnie, gdy
na rynku obserwuje się stale zaostrzającą się konkurencję. Rozwiązania informatyczne wykorzystywane tylko w jednym obszarze działalności firmy nie są wystarczające. Potrzebna jest dogłębna analiza przedsiębiorstwa uwzględniająca czynniki
z różnych obszarów firmy. Skuteczne wdrożenie systemu logistycznego nie może
istnieć bez wsparcia ze strony narzędzi informatycznych. Praktycznie nie ma badań
dotyczących problemu porównania omawianych produktów informatycznych.
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza istniejących narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw wraz z propozycją ich klasyfikacji. Artykuł składa się z czterech części. Przedstawiono w nim kolejno problematykę zarządzania łańcuchem dostaw oraz procesy związane z SCM (Supply Chain
Management). Następnie opisano rodzaje procesów informacyjnych składających
się na sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw z uwzględnieniem narzędzi sztucznej
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inteligencji wspierających SCM. W punkcie czwartym zaproponowano klasyfikację
narzędzi informatycznych stosowanych w SCM.

2. Istota zarządzania łańcuchem dostaw
W XXI w. logistyka oferuje funkcjonalność niezbędną do połączenia w całość
obszarów zaopatrzenia i produkcji. Ponadto umożliwia optymalne zarządzanie zapasami w warunkach szybko zmieniającego się popytu. Wyzwania logistyki nie kończą
się na zarządzaniu jedynie zapasami. Do zadań logistyki należy również sprawne
zarządzanie dystrybucją, transportem i dostawą oraz zaopatrzeniem. Zarządzanie
całym przepływem w kanale dystrybucji od dostawcy do ostatecznego klienta jest
łańcuchem dostaw [Coyle, Bardi, Langley 2002]. Łańcuch dostaw uwzględnia źródła pozyskania surowców, miejsca ich przetwarzania, dostawców materiałów i podzespołów, montaż i produkcję wyrobów gotowych oraz ich dystrybucję i sprzedaż.
Zasadniczymi procesami pozwalającymi na realizację dostaw w takim układzie są
transport i magazynowanie. Łańcuch dostaw stanowi połączenie poszczególnych
przedsiębiorstw uczestniczących w procesie dostarczania danego produktu na rynek. Sekwencja elementarnych ogniw łańcucha dostaw logistycznego tworzy łańcuch logistyczny, w którym występują trzy podstawowe przepływy [Kwaśniowski,
Nowakowski, Zając 2008, s. 25]:
–– produktów (materiałów),
–– informacji,
–– pieniędzy.
Przepływ informacji i pieniędzy odbywa się w obu kierunkach, podczas gdy
produkty płyną na ogół tylko w jednym kierunku. W niedalekiej przyszłości należy
jednak oczekiwać wzrostu znaczenia zwrotnego strumienia towarowego związanego
z pozyskiwaniem surowców wtórnych oraz utylizacją odpadów i opakowań.
Zintegrowany łańcuch logistyczny jest III etapem rozwoju logistyki, na którym
od rozproszonego zarządzania w latach 60. XX w. przez stopniową integrację w latach 80. uzyskano integrację całkowitą (daty i etapy dotyczą tutaj sytuacji na rynku
amerykańskim, który przoduje w tej dziedzinie w świecie). Łańcuch logistyczny
powinien się charakteryzować:
–– „przejrzystością – monitorowaniem zapasów,
–– koordynacją zapasów,
–– uwzględnieniu kosztów logistycznych w cenie produktu,
–– podziałem ryzyka między partnerami,
–– planowaniem na poziomie łańcucha dostaw” [Kwaśniowski, Nowakowski, Zając 2008, s. 25].
Supply Chain Management (SCM), czyli systemy informatyczne wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw, to rozwiązania umożliwiające organizacjom
strategiczne planowanie i wykorzystanie zadań związanych z procesami zakupów,
produkcji, magazynowania, sprzedaży i serwisowania wewnątrz łańcucha dostaw.
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Zarządzanie łańcuchem dostaw integruje kluczowe procesy biznesowe wszystkich
ogniw łańcucha logistycznego, tj. dostawców, producenta oraz odbiorców w celu
osiągnięcia maksymalnej zyskowności. Wśród podstawowych procesów SCM wyróżnia się optymalizację zamówień, zakupów, produkcji, przychodów i zysków oraz
zadań logistycznych.
Optymalizacja zamówień pozwala efektywnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta przez zapewnienie terminowości dostaw, tworzenie produktów
zgodnie z zamówieniami i na kompleksowe zarządzanie serwisem oraz częściami
zapasowymi. Optymalizacja zakupów jest związana z racjonalizowaniem procesu
pozyskiwania materiałów w celu uzyskania najlepszych warunków zakupów przy
korzystaniu z ofert wybranej grupy dostawców kluczowych. Optymalizacja produkcji sprowadza się do efektywnego zarządzania planowaniem i realizacją produkcji oraz łańcuchami dostaw przy jednoczesnej minimalizacji zapasów oraz kosztów. Optymalizacja przychodów i zysków pozwala na efektywne kształtowanie
popytu odpowiadającego możliwościom dostaw, wiąże się też z zarządzaniem strategią cenową, promocją oraz cyklem życia produktu. Optymalizacja innych zadań
logistycznych polega natomiast na poprawieniu wydajności mocy wewnętrznych,
zwiększeniu efektywności serwisowej i zmniejszeniu kosztów magazynowania
i przeładunków [Majewski 2006].
Dynamika otoczenia, powstające specyficzne formy powiązań międzyobiektowych oraz konieczność pozyskania informacji o wysokiej jakości stawiają funkcjonujące na rynku podmioty gospodarcze przed koniecznością wprowadzenia istotnych
zmian w istniejących systemach informacyjnych zarządzania [Nowicki, Chomiak-Orsa (red.) 2007].

3. Zawartość i rodzaje procesów informacyjnych
składających się na zarządzanie łańcuchem dostaw
Wyróżnia się dwa podejścia obsługi informacyjnej procesów logistycznych:
a) funkcje obsługujące zadania logistyki w systemach kompleksowych,
b) zintegrowane systemy informacyjne logistyki.
System informacyjny logistyki (SIL) można zdefiniować jako „strukturę wzajemnie ze sobą powiązanych ludzi, sprzętu i procedur, zapewniających kierownikowi ds. logistyki odpowiednie informacje niezbędne do planowania, realizacji i kontrolowania działalności logistycznej” [Coyle, Bardi, Langley 2002, s. 524].
Podstawową tendencją w kształtowaniu systemów informacyjnych logistyki jest
rozwój źródeł informacji. Wcześniej podstawą ich tworzenia były wewnętrzne przepływy informacyjne towarzyszące strumieniom materialnym (towarowym). Jednak
wobec rosnącego znaczenia zarządzania logistycznego stanowiącego formułę zarządzania przedsiębiorstwem jako całością nie można traktować SIL jako jedynego zasilenia informacyjnego współczesnych systemów informacyjnych logistyki. Istnieje
konieczność pozyskiwania danych z dodatkowych źródeł oraz tworzenia nowych
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kanałów informacyjnych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Te ostatnie
obejmują zwłaszcza ogniwa łańcucha dostaw, a mianowicie [Nowicki, Chomiak-Orsa (red.) 2007]: producentów, dostawców, pośredników, spedytorów, przewoźników, dystrybutorów oraz odbiorców.
Istotą zmian wynikających z zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu procesem dostaw jest takie ich wykorzystanie, aby uwzględniało ono wskaźniki ekonomiczne oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Pojawia się
więc problem koordynacji. Tutaj z pomocą przychodzą metody i techniki sztucznej inteligencji (AI − Artificial Intelligence) coraz powszechniej wykorzystywane
w biznesie. Przez AI rozumiemy automatyzację niektórych intelektualnych działań
człowieka w zakresie wnioskowania, kojarzenia faktów i wyboru informacji z użyciem komputera. Istotą procesu wdrażania rozwiązań z zakresu AI jest dążenie do
automatyzacji przetwarzanych w procesach biznesowych treści tak, aby można na
podstawie analiz na określonych zbiorach danych wykonywanych przez oprogramowanie biznesowe podejmować trafne z zarządczego punktu widzenia decyzje. Oprogramowanie wykorzystujące algorytmy AI powinno zostać dostosowane do potrzeb
istniejących systemów informatycznych typu SCM.
Należy zauważyć, że na obecnym etapie rozwoju oprogramowania AI systemy,
które mogłyby obsłużyć wszystkie etapy łańcucha, a co więcej, na podstawie uzyskanych danych generowałyby informacje o charakterze jakościowym, są rzadko
spotykane. Powstające obecnie aplikacje z zakresu AI obsługują poszczególne etapy.
Poniżej omówimy jedno z tego typu rozwiązań.
Wśród metod i narzędzi sztucznej inteligencji można wyróżnić systemy ekspertowe, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i data mining. Rysunek 1 obrazuje
rodzaje narzędzi sztucznej inteligencji w logistyce.
Na poszczególnych etapach SCM są stosowane narzędzia AI. Systemy ekspertowe są programami, które mają zakodowane fragmenty wiedzy zdobytej od ekspertów i umożliwiają generowanie prototypów decyzji. Programy ekspertowe są heurystykami, zatem rzadko opierają się na pogłębionych metodach poszukiwań, ale
raczej przetwarzają dane i wiedzę tak, jak czyni to „ludzki ekspert” [Durkin 1994].
W logistyce systemy ekspertowe mogą być stosowane na etapie optymalizacji produkcji w roli „doradców” w trakcie podejmowania decyzji odnośnie do minimalizowania zasobów i kosztów. Ponadto systemy ekspertowe są użyteczne na etapie
optymalizacji także innych zadań logistycznych. W tym wypadku programy te działają na wąskim, wyspecjalizowanym polu: pozwalają na rozwiązywanie problemów
związanych z utrzymywaniem zapasów i przeładunkiem.
Durkin [Durkin 1994] wymienia kilka przykładów zastosowań systemów ekspertowych w logistyce. Advanced Dispatcher jest systemem ekspertowym zaprojektowanym do pracy w budynkach z jedną grupą lub kilkoma grupami wind, każda
w grup wind składa się zaś z od dwóch do ośmiu wind. System stale kontroluje
ruch w budynku przez różne sensory dostarczające wytycznych o liczbach pasażerów, które są analizowane przez techniki statystycznej analizy. Advanced Dispatcher
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pozwala na przewidywanie ruchu na poszczególnych piętrach w kolejnych kilku
minutach na podstawie bieżącego wzorcu poruszania się wind i na podstawie takich
poprzednich wzorców.
SYSTEMY
INTELIGENTNE

SYSTEMY INFORMACYJNE
LOGISTYKI
Elektroniczny kod produktu
(EPC)

Sieci neuronowe
RFID

Data mining

SCM

ERP
Algorytmy
genetyczne
MRP

Systemy ekspertowe

INNE

Rys. 1. Narzędzia sztucznej inteligencji w logistyce
Źródło: opracowanie własne.

Inny system ekspertowy − Autonomous Land Vehicle Navigation Application
− został zaprojektowany do identyfikowania przedmiotów na danym terenie i weryfikowania rozpoznania tych przedmiotów za pomocą odpowiednich czujników
wbudowanych w pojazd. Generowanie hipotez odnośnie do lokalizacji przedmiotów
opiera się na lokalnych zadaniach nawigacyjnych, apriorycznych mapach samochodowych i bieżącej analizie terenu. Proces weryfikacji hipotez polega na ukierunkowywaniu sensorów na oczekiwaną lokalizację obiektu, kolekcjonowaniu dowodów
i ich uzasadnianiu.
Master Production Scheduling Application jest systemem ekspertowym zaprojektowanym do przeprowadzania procesu planowania produkcji (czynności związanych z planowaniem: kontrolowaniem i koordynowaniem poszczególnych faz
typowego procesu produkcji, takich jak: planowanie surowców, przygotowywanie
produktów, rozładunek). System pozwala na planowanie na od 6 do 36 miesięcy,
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używając prognoz sprzedaży, rezultatów produkcji w warsztatach z poprzednich
jednostek czasowych, środowiskowych ograniczeń procesu produkcji i celów zarządzania produkcją.
LIMA (Logistics Inventory Management Assistant) jest systemem ekspertowym,
który wspomaga Unisys katalog części zamiennych w rozwijaniu planu na bazie
„część do części”, aby utrzymać poziom zaopatrzenia w zgodzie z zapotrzebowaniem. LIMA jest narzędziem, które można zainstalować na każdym komputerze,
umożliwia ono graficzne prezentacje dla biznesu, analizę statystyczną, możliwości
„co, jeśli” i wspomaganie ekspertowe z bazy wiedzy PROLOG. Dane dostarczone
dla pakietu LIMA przetwarzane są z większej bazy zawierającej informacje o użytkowaniu części. System ekspertowy LIMA pozwala na sprawdzanie danych oraz
generowanie strategii działania na dany czas [Durkin 1994].
Oprócz systemów ekspertowych innym narzędziem sztucznej inteligencji są
sztuczne sieci neuronowe (Artificial Neural Networks). Są to struktury programowe
modelujące strukturę ludzkiego mózgu, które mogą być trenowane w uczeniu się
na podstawie wzorców z przykładów. Sieci neuronowe próbują modelować sposób,
w jaki ludzki mózg przetwarza informacje. Podstawowym polem zastosowania sieci
neuronowych w logistyce jest podejmowanie decyzji1.
Przykładem wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w zarządzaniu
łańcuchem dostaw jest system Synaptic Stock, określany przez swoich twórców jako
pierwszy inteligentny system magazynowy w Polsce. Analiza informacji udzielonych przez twórców programu wskazuje, że podstawową cechą systemu, ze względu
na którą określa się go mianem inteligentnego, jest to, że automatyzuje on gospodarkę magazynową. Proces automatyzacji i optymalizacji przebiega na poziomach
charakterystycznych dla procesów magazynowania; są nimi:
–– automatyzacja identyfikacji towarów na podstawie technologii RFID,
–– stałe monitorowanie przepływu produktów, tj. system pozwala na bieżąco śledzić, gdzie w danym momencie znajduje się pojedynczy produkt lub określona
partia,
–– kontrola pracy magazynierów na podstawie dwóch wskaźników: szybkości
i skuteczności wykonywanych działań oraz współczynnika strat w magazynie,
–– optymalizacja rozmieszczenia towarów w magazynie w ten sposób, że ogranicza
się do minimum czasochłonność wykonywanych prac,
–– automatyzacja procesu przydzielania zadań poszczególnym magazynierom2.
System Synaptic Stock, oprócz wymienionych głównych funkcji, pozwala również na realizację innych funkcji usprawniających obsługę magazynu, m.in. na: zarządzanie ruchem towarów na podstawie metodyki FIFO i LIFO, obsługę kilku magazynów jednocześnie, zarządzanie dokumentami PZ, WZ i MM, obsługę oklejania
1
2

www. Applicability of Fuzzy Logic and Neural Networks to Logistics Control.htm.
 Na podstawie: ISP SA, Instytut Studiów Programistycznych, http://www.ispsa.pl.
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towarów, możliwość drukowania dokumentów spedycyjnych czy przeprowadzanie
inwentaryzacji3.
Algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystane w systemie Synaptic Stock pozwalają użytkownikom na automatyzację wielu czynności, które do tej pory użytkownik musiał wykonywać „ręcznie”. Co to oznacza? Mianowicie to, że Synaptic
Stock nie tylko analizuje dane w sensie ilościowym (np. podlicza ilość magazynowanego towaru czy śledzi przepływ produktów), ale również, na podstawie wnioskowania, dostarcza informacji jakościowych, np. wskazuje rodzaj zadań, które powinny zostać przydzielone poszczególnym pracownikom [SOFTEX Data…].
Systemy opierające się na AI pozwalają skrócić procesy decyzyjne w firmach,
ponieważ same przetwarzają (analizują i syntetyzują) dane, tworząc z nich wartościowe dla użytkowników informacje. Na przykład system Synaptic Stock, analizując poszczególne zbiory danych, np. dane o rozmieszczeniu towarów z danymi
o szybkości pracy magazynierów, pozwala na ocenę efektywności i pracy. Widzimy
więc, że system skraca proces biznesowy o etap zbierania danych, ich analizowania,
a ostatecznie wyciągania wniosków na temat pracy danego pracownika. Z kolei, mówiąc o efektywności systemów opartych na algorytmach AI, można wskazać przede
wszystkim na to, że ich wykorzystanie zmniejsza koszty związane z obsługą danego
procesu biznesowego – chociażby wspomnianej oceny efektywności pracy poszczególnych magazynierów. Cecha przejrzystości wiąże się z tym, że systemy opierające
się na AI operują na danych ilościowych, a wnioski, które generują, mają charakter
jakościowy, tj. mają charakter sądów, które dotychczas były rezerwowane dla pracowników wyższego szczebla.

4. Klasyfikacja narzędzi informatycznych
stosowanych w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Przedstawione w poprzednim punkcie narzędzia sztucznej inteligencji wykorzystywane w logistyce stanowią jeden z możliwych przykładów różnicowania oprogramowania wykorzystywanego w badanym obszarze. Ujmując sprawę bardziej
syntetycznie, można zaproponować następujące kryteria dywersyfikacji narzędzi
informatycznych stosowanych w zarządzaniu łańcuchem dostaw (zob. Supply Chain
Management Software Directory).
Pierwsze dotyczy zakresu wspomagania zarządzania łańcuchem dostaw. Można wyróżnić tu dwa przeciwstawne rozwiązania: wycinkowe oraz kompleksowe.
Pierwsze polega na obsłudze informacyjnej wybranej części szeroko rozumianego
procesu zarządzania łańcuchem dostaw, podczas gdy w ramach drugiego mamy do
czynienia z całościową obsługą omawianego procesu. Narzędziami wspomagającymi cały proces zarządzania łańcuchem dostaw są systemy klasy SCM, podczas
gdy np. opisany wcześniej system Synaptic Stock może być traktowany jako system
wycinkowy.
3

Zob. tamże.
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Drugie wspomniane kryterium dotyczy poziomu integracji rozwiązań wspomagających logistykę. Jest to (podobnie jak poprzednie) dość uniwersalne w przypadku oprogramowania kryterium różnicowania produktów, pozwala na wyodrębnienie rozwiązań ułatwiających współpracę między poszczególnymi komponentami
narzędzi (dotyczy m.in. metod przechowywania danych czy sposobu wywoływania
poszczególnych funkcji), czyli wysoko zintegrowanych rozwiązań, w których odpowiednie mechanizmy spójności nie zostały zaimplementowane.
Przykładem pierwszej grupy narzędzi są systemy CRM (Customer Relationship
Management) służące zarządzaniu relacjami z klientem. Systemy CRM to nowa klasa oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. System informatyczny CRM pozwala na gromadzenie i przechowywanie informacji w obrębie
jednej bazy: od danych teleadresowych do szczególnych preferencji klienta, jego
upodobań, zachowań nabywczych i motywów zakupu. Na rynku polskim wyróżnia
się dwie kategorie, tj. system o pełnej funkcjonalności CRM oraz aplikacje oferujące tylko ograniczoną funkcjonalność CRM. Występują zatem wysoko zintegrowane systemy CRM oferujące takie moduły, jak: zarządzanie kontaktami z klientami,
analiza i zarządzanie marketingiem, sprzedaż oraz serwis. Uzupełnione są o system
zarządzania wiedzą, Contact Center, system obsługi firmowego serwisu internetowego. Taki zintegrowany system CRM łączy w sobie wszystkie funkcjonalności,
przez co zapewnia kompleksowe zaspokojenie potrzeb firmy dotyczących tworzenia pozytywnych kontaktów z klientami. Natomiast systemy CRM o ograniczonej
funkcjonalności (aplikacje dające tylko ograniczoną funkcjonalność CRM, tzw.
małe CRM) należą do drugiej kategorii systemów zgodnie z omawianym kryterium
[Zając 2007].
Kryterium trzecie dotyczy metod stosowanych w obrębie konkretnego oprogramowania. Chodzi o zasadniczą formułę przetwarzania informacji przyjętą w systemie
wspomagającym. Może to być z jednej strony wspomaganie na poziomie ewidencyjno-wyszukiwawczym (którego cele to obsługa transakcji przypisanych do systemu
oraz realizacja wielokryteriowych zapytań adresowanych do systemu), a z drugiej
strony wspomaganie poparte procedurami automatycznego wnioskowania rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Przykładem pierwszej grupy rozwiązań są systemy tradycyjnych wyszukiwarek internetowych, natomiast przedstawione wcześniej systemy ekspertowe prezentują drugie podejście. System wyszukiwania Google
opiera się na kompozycji technik AI. Google za pomocą innowacyjnej technologii
PageRank(tm) bada całą strukturę linków serwisów internetowych i określa, które są
najważniejsze. Później analizuje dopasowania hipertekstowe w celu określenia, które
strony są istotne dla danego wyszukiwania. Bazując na ogólnej ważności i trafności
w odniesieniu do konkretnego zapytania, wyszukiwarka Google jest w stanie przedstawić najlepsze i najdokładniejsze wyniki wyszukiwania w pierwszej kolejności.
PageRank to matematyczny algorytm wymyślony przez autorów oprogramowania
Google, na podstawie którego obliczana jest ważność znalezionych stron dla konkretnego zapytania. Zamiast sumować bezpośrednie linki, PageRank traktuje link
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z serwisu X do serwisu Y jako „głos” oddany na serwis Y przez serwis X. Właśnie
w taki sposób PageRank określa wagę serwisu: na podstawie liczby oddanych na nią
„głosów”4. W zakresie logistyki przykładem pierwszej grupy rozwiązań jest system
kodów kreskowych, które przeznaczone są dla czytników elektronicznych, mają na
celu umożliwienie automatycznego wczytywania informacji, ich zastosowaniem jest
automatyczna identyfikacja produktów. Innym przykładem drugiej grupy rozwiązań
jest opisany wcześniej system LIMA, który w logistyce w magazynowaniu wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji.
Kolejne kryterium wynika z wprowadzanych na coraz większą skalę usprawnień
w zakresie technik komunikacji. Można zatem mówić o pakietach wykorzystujących tradycyjnie okablowanie w ramach węzłów komunikacyjnych oprócz rozwiązań bazujących na technikach bezprzewodowych (technologie Wi-fi). Na razie
można mówić o obsłudze jedynie wybranych funkcji wspomagających logistykę,
ale to pokrycie funkcjonalne będzie się sukcesywnie zwiększać. Pakietem wykorzystującym tradycyjne okablowanie jest np. opracowany przez firmę SKK (Systemy
Kodów Kreskowych SA) system wsparcia produkcji, którego zadaniem jest zbieranie i udostępnianie informacji o rzeczywistym przebiegu produkcji, a także wspieranie planowania i rozdzielania zadań. Kontrola produkcji i rejestracja produkcji
to podstawowy zakres działania tego oprogramowania SKK. Przykładem pakietu
wykorzystującego technologię Wi-fi są natomiast stosowane przez firmę SKK następujące oprogramowania: magazynowe – SKK WMS, produkcyjne – SKK Sequence,
inwentaryzacji – SKK Inwentaryzator, do produkcji etykiet – Nice Label. Oprogramowanie SKK WMS (Warehouse Management System) jest systemem informatycznym wspierającym zarządzanie procesami magazynowymi. System na szeroką
skalę wykorzystuje działające w sieci radiowej terminale przenośne z czytnikiem
kodów kreskowych do usprawnienia operacji magazynowych. Oprogramowanie
SKK WMS polecane jest szczególnie do obsługi magazynów wyrobów gotowych
oraz surowców w firmach produkcyjnych5.
Kryterium piąte dotyczy infrastruktury informatycznej wymaganej przez
określone oprogramowanie. Chodzi tu głównie o platformę sprzętową (w niektórych
przypadkach wymagania dotyczące np. pamięci są bardzo wysokie) czy o stosowany
system operacyjny bądź specjalizowane oprogramowanie narzędziowe. Przykładem
systemu „zorientowanego” na środowisko Windows jest oprogramowanie stosowane przez firmę Ravel zajmującą się projektowaniem i dystrybucją ubrań. Zdecydowała się ona uporządkować zarządzanie kilkoma obszarami, m.in. rozliczeniami, zamówieniami, magazynem i zakupami, w ramach jednego spójnego systemu. Firma
wdrożyła dedykowane rozwiązanie branżowe opierające się na systemie ERP Microsoft Dynamics AX wraz z modułem CRM, który służy do zarządzania relacjami
4
5

Zob. http://www.sunrisesystem.pl/artykul-w yszukiwarka-google.html.
Zob. http://www.skk.com.pl.
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z poddostawcami6. Kolejnym przykładem wykorzystującym ten system jest również
firma Lewiatan’94 Holding SA zarządzająca magazynem wysokiego składowania
za pomocą systemu Microsoft Dynamics AX. W praktyce występują inne platformy
operacyjne wykorzystywane przez systemy logistyczne.
Ostatnie kryterium jest związane z cechą uniwersalności oprogramowania. Można zatem mówić o systemach, które są dedykowane określonej grupie użytkowników, oraz takich, które mają na celu obsługę bardzo szerokiej gamy podmiotów.
Zaprezentowana lista kryteriów ma charakter dyskusyjny i, naturalnie, może
być uzupełniona o inne, jesteśmy jednak przekonani, że może w sposób racjonalny
wpływać na dobór czy klasyfikację oprogramowania wykorzystywanego przy wspomaganiu omawianego obszaru.

5. Zakończenie
Na podstawie zaprezentowanej charakterystyki narzędzi wspomagających proces zarządzania łańcuchem dostaw można sformułować następujące wnioski dotyczące aktualnego stanu i tendencji rozwojowych omawianych pakietów:
• odnośnie do modularności rozwiązań − jest ona zgodna z założeniami elastycznej konfiguracji pakietów obsługujących obszar tematyczny; umożliwia to zarazem łatwą rozbudowę pierwotnie zdefiniowanego pakietu,
• odnośnie do uwzględniania najnowszych osiągnięć IT (czego wymaga współczesna logistyka) − w artykule zwrócono uwagę na co najmniej dwa takie rozwiązania: ciągle rozwijane technologie bazujące na współczesnych rozwiązaniach odwołujących się do sztucznej inteligencji oraz technologie umożliwiające
komunikację bezprzewodową,
• odnośnie do „procesowego” ujęcia dostępu do usług – wydaje się ono niezbędne
w kontekście różnej wiązki funkcji realizowanych przez użytkowników.
Należy podkreślić, że omawiany obszar wspomagania środkami informatycznymi stanowi bardzo obiecujące pole badań i rozwoju zastosowań komputerów.
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INFORMATION TECHNOLOGY TOOLS DIVERSITY SUPPORTING
THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Summary
There are many information technology tools helping logistics management e.g. SCM (Supply
Chain Management). Some of them support particular stages of logistics management and some of
them aim at assisting the whole process. The purpose of this article is to identify and analyze the existing IT tools in logistics with a suggestion of their classification. We take into consideration the following criteria: the extend of process support, used methods of process service or the universality of the
solutions.
After introduction including problem and used methods presentations the supply chain management are characterized with its stages and kinds of information processes implemented in management.
Then, the proposition of the criteria differentiating the IT tools used in supply chain management and
the taxonomy of programmes helping these processes are described. The article ends with conclusions
concerning the future tendencies of developing further IT tools in logistics. The role of Artificial Intelligence in IT tools for supply chain management solutions based on previous products as one of more
promising future solutions is stressed
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1. Wstęp
Globalizacja rynków i konkurencji, wspomagana niespotykaną w dotychczasowej historii gospodarczej dynamiką rozwoju technologii w ogóle, a teleinformatycznej w szczególności (Internet), zbliża do siebie rynki świata, a problematykę konkurowania czyni priorytetową dla przedsiębiorców i usługodawców niezależnie od ich
geograficznej lokalizacji. Za sprawą integracji unijnej państw Europy, rynek europejski zacieśnił się jeszcze bardziej, a obszary transgraniczne państw zjednoczonych
w wyniku Traktatu z Schengen zintegrowały w praktyce nie tylko rynki przygraniczne, ale i strategie współdziałania gospodarczego oraz rozwoju stref pogranicza. Granica państwa dla tych regionów to już tylko kategoria administracyjna nie stanowiąca bariery dla współpracy gospodarczej, a likwidacja posterunków granicznych to
szczególna inspiracja dla sąsiadujących społeczności do uruchamiania szczególnego
rodzaju potencjału gospodarczego ulokowanego w strefach sąsiedztwa.
Globalizacja, Unia Europejska i układ z Schengen wraz z poziomem rozwoju
technologii teleinformatycznych coraz szerzej dostępnej tworzą arenę gospodarowania nowej generacji, a wzrastający poziom konkurencji rodzący trudności w tej
sferze lansuje pozaproduktowe metody konkurowania oraz niematerialny charakter
zasobów. W tych warunkach zyskały znaczenie: niekonwencjonalne metody organizacji, zarządzania (model procesowy wypiera funkcjonalny) oraz realizacji łańcucha
wartości rynkowej (outsourcing, alianse wypierają samoobsługę), kompetencje zasobów ludzkich, celność planowania wraz z ekstrapolacją trendów społeczno-gospodarczych, gospodarcza skuteczność menedżerskich decyzji oraz decydentów administracji publicznej zarządzających rozwojem regionów (w tym transgranicznych)
i decydujących o alokacji środków publicznych.
Skuteczność wymienionych kategorii w praktyce zależy od informacji, którą
współczesny wyścig o przestrzeń i pozycję rynkową wypromował na kluczowy za-
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sób gospodarowania. Sprawił jednocześnie, że dziś już nie informacja jako taka, lecz
jej jakość informacyjna opisana poziomem wiarygodności wraz z przydatnością
wielu różnym użytkownikom zyskała w praktyce status wysoko cennego zasobu.
Przykład obszarów transgranicznych wyraźnie ilustruje siłę gospodarczego znaczenia jakości informacyjnej informacji. Współpraca społeczności przygranicznych,
angażująca komplementarne zasoby stron w celu realizacji zintegrowanego rozwoju
zdeterminowana jest informacjami, które w analogiczny sposób charakteryzują tożsame zjawiska, problemy i potrzeby społeczno-gospodarcze, występujące po obydwóch stronach granicy. Oznacza to, że przedmiotowa informacja dla swojej porównywalności musi powstawać według tej samej metodologii, opierać się na tych
samych kryteriach doboru danych i wielkości próby badawczej itp. Z tej przyczyny
współpracę rozpatrywanych obszarów w praktyce musi poprzedzać analiza zasobów
informacyjnych obejmująca: przegląd danych i informacji wzajemnych, ocenę ich
zakresu informacyjnego, a następnie selekcję wydzielającą dwie grupy informacji
przydatnych współpracy: grupę pierwszą – informacji adekwatnych, tj. porównywalnych (tożsamych), i grupę drugą – informacji nieadekwatnych, tzn. nieporównywalnych, ale ważnych dla wzajemnej współpracy i z tej przyczyny wymagających
sprowadzenia ich do poziomu porównywalności. Dla tych ostatnich w praktyce ustala się wspólną metodologię ich pozyskiwania, a z pierwszych tworzy regionalne
bazy danych, do których trafiają w przyszłości informacje pozyskane według reguł
metodologicznych [Gajda, Szkic-Czech 2008].
Podjęta w artykule problematyka jakości informacyjnej informacji, istotnej dla
skuteczności procesów gospodarczych przedsiębiorstw oraz menedżerskich decyzji,
jest odpowiedzią na potrzeby praktyków gospodarowania, gdyż w dobie nadprodukcji informacji wynikającej z rynku informacji, na którym konkurują „informatorzy”,
oraz wciąż jeszcze nie powszechnej umiejętności selekcjonowania, doboru i wykorzystywania informacji do kształtowania rezultatów gospodarowania, obserwuje się
niepokojące dla skutków gospodarowania zjawisko, nazwane przez J. Oleńskiego
„w prawo” – „informacja gorsza wypiera lepszą” [Oleński 2006].

2. Organizacja procesowa w obsłudze współczesnego rynku
Jeżeli tradycyjnie zorganizowane przedsiębiorstwo cechuje hierarchiczność
struktury organizacji zbudowanej z wielu specjalistycznych obszarów branżowych,
to naczelnym przesłaniem procesowej koncepcji firmy jest zintegrowane spojrzenie
na ciąg interdyscyplinarnych czynności i zasobów uczestniczących w określonym
działaniu, dla którego sparametryzowane zostały cechy rezultatu końcowego [Cyfert
2006; Grajewski 2003]. Filozofia organizacji procesowej skupia te czynności w jednostce organizacyjnej nazywanej procesem i traktuje przedsiębiorstwo jako sumę
procesów celowych, które:
–– poziomo przepływają przez organizację gospodarczą,
–– stanowią wyodrębnione konfiguracje układów interdyscyplinarnych zasobów
i kompetencji,
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–– tworzą specyficzny, bo dedykowany realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa, zintegrowany model procesów, między którymi zidentyfikowano wzajemne powiązania i relacje, tj. takie związki i zależności, które warunkują jednoczesne tworzenie wartości dla klienta i przedsiębiorstwa [Szkic-Czech 2008].
Rysunek1 jest schematycznym ujęciem organizacji procesowej, które prezentuje
najbardziej ogólny poziom szczegółowości modelu procesów organizacji gospodarczej.

Rys. 1. Schemat ideowy organizacji procesowej
Źródło: opracowanie własne.

Biznesowe funkcjonowanie układu procesów przedsiębiorstwa warunkowane
jest w praktyce integracją jego systemu informacyjnego, tworzącego ze środowiska informacyjnego firmy system naczyń połączonych analogiczny do krwiobiegu,
który rozprowadza po modelu procesów zewnętrzną i wewnętrzną informację gospodarczą, „odżywiając” nimi wszystkie procesy, podprocesy oraz ich składowe.
W praktyce środowisko informacyjne firmy integruje się za pomocą wysoko zaawansowanej, zintegrowanej technologii informatycznej i dziedzinowych hurtowni
danych, których kompatybilne zasoby stają się wiarygodnymi źródłami informacji
gospodarczej tworzonej na potrzeby własne przez przedsiębiorstwo oraz menedżerskiej wiedzy zarządczej powstającej w oparciu o te informacje.
Rysunek 2 w odróżnieniu od rys. 1 jest schematyczną prezentacją wnętrza organizacji procesowej. Ilustruje procesy na niższym poziomie szczegółowości, w tym
także przykładowe konfiguracje: procesu kluczowego i procesów wspomagających
go. Wskazuje przydatność gospodarczej informacji technicznej, generowanej z automatyki pomiarowej monitorującej przykładowe urządzenie wytwórcze na potrzeby
własne przedsiębiorstwa, do jednoczesnego zasilania różnych jego procesów należących do biznesowego modelu procesów firmy. Rysunek 2 przedstawia także współczesne kanały zewnętrznej informacji gospodarczej, które stały się dla użytkowni-
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ków informacji głównym źródłem charakterystyki bliższego i dalszego otoczenia
zewnętrznego. Siła tych źródeł staje się podstawią redefiniowania modeli procesów
i systemów wewnętrznego przetwarzania zasobów w organizacjach gospodarczych,
po to by reprezentować zdolność kształtowania cech produktów rynkowych zgodnie
z zewnętrznymi trendami.

Objaśnienia: IgzP – informacja gospodarcza zewnętrzna prasa;
IgzL – informacja gospodarcza zewnętrzna Internet;
IgRTV – informacja gospodarcza radio i telewizja;
IgzSP – informacja gospodarcza zewnętrzna statystyki publicznej;
KPB – Kluczowy Proces Biznesowy;
US – urzędy statystyczne,
GUS – Główny Urząd Statystyczny;

– korzenie informacji;
– informacja gospodarcza wewnętrzna firmy;
Rys. 2. Współczesne kanały zewnętrznej informacji gospodarczej
– rejestry centralne (np. USC);
– gospodarstwa domowe;
Źródło: opracowanie własne.
– hurtownie danych;

– badanie własne;

– statystyka zagraniczna

O ile informacja zewnętrzna zawiadamia o sytuacji i zjawiskach społeczno-gospodarczych, sygnalizując potrzeby, możliwości i uwarunkowani rynku, o tyle
informacja wewnętrzna wytwarzana przez przedsiębiorstwo na potrzeby realizacji
głównego procesu gospodarczego w parametrach, za które rynek zechce zapłacić,
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sygnalizuje pułap możliwości firmy do nadania jej produktowi cech atrakcyjnych
dla obsługiwanego rynku. Informacja wewnętrzna określa również skalę i obszary
potencjału rezerwowego w tym zakresie.
W praktyce informacja zewnętrzna prowokuje przedsiębiorstwa do permanentnej
rekonfiguracji modelu procesów i zasobów poszczególnych procesów tego modelu.
Prowokacja ta, szacowana na podstawie informacji wewnętrznej, wywołuje działania, których celem jest predestynowanie organizacji gospodarczej do nawiązywania
dialogu przedsiębiorstwa z rynkiem poprzez parametry dostarczanego produktu lub
usługi. Współzależność informacji zewnętrznej i wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz
siła ich wpływu na kształtowanie struktury modelu procesów organizacji gospodarczej, w tym konfiguracji zasobów procesów, wskazuje na potrzebę rozpatrywania
źródeł danych i informacji, ponieważ:
–– to źródła danych decydują o jakości informacyjnej informacji, tj. o poziomie
wiarygodności informacji gospodarczej i wiedzy zarządczej tworzonej na podstawie tych informacji,
–– informacja jako sprawca dekompozycji struktury i działań przedsiębiorstwa musi
reprezentować wysoką wiarygodność. W przeciwnym razie degraduje zdolność
porozumienia przedsiębiorstwa z rynkiem i podnosi ryzyko gospodarowania
podmiotu. W konsekwencji, przesądza o poziomie możliwości operowania
przedsiębiorstwa na otwartym rynku i jego pozycji w przestrzeni rynkowej.

3. Źródła informacji gospodarczej
a jakość informacyjna informacji
Jeśli przyjąć za Oleńskim [2001], że informacja gospodarcza to wszelka informacja: (a) o systemach procesach i zdarzeniach zachodzących w gospodarce rozumianej jako system społeczno-ekonomiczny, (b) służąca aktywnie ekonomicznym
podmiotom do podejmowania decyzji gospodarczych; (c) powodująca skutki ekonomiczne, (d) obiegająca w systemach gospodarczych niezbędna do istnienia i funkcjonowania tych systemów – to priorytetowe znaczenie informacji gospodarczej dla
prowadzenia działalności gospodarczej w systemie globalnego rynku i rozwiniętej
konkurencji staje się bezdyskusyjne. Wielofunkcyjność informacji gospodarczej,
a zwłaszcza siła jej wpływu na: trafność menedżerskich decyzji; sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa; jego miejsce i pozycję w przestrzeni rynkowej w naturalny
sposób kieruje uwagę nie tyle na informacje gospodarcze, ile na źródła pochodzenia
tych informacji. To oznacza, że kluczową kategorią wpływającą na jakość informacyjną informacji jest ich wiarygodność, która w rzeczywistości: urealnia pozytywne
ekonomicznie kontakty podmiotu z rynkiem oraz decyduje o ich płynności, skali
i poziomie efektów ekonomicznych, jakie wynikają dla przedsiębiorstw z tych kontaktów, a także o poziomie ryzyka gospodarczego związanego z obsługą potrzeb
rynku.
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Chociaż teoria informacji klasyfikuje informacje według różnych kryteriów, to
źródła informacji można podzielić dwie grupy główne: wewnętrzne i zewnętrzne.
3.1. Wewnętrzne źródła informacji gospodarczej
Przedsiębiorstwa niezależnie od charakteru procesu kluczowego wytwarzają
w swoich strukturach informację gospodarczą. Jeśli informacja jest produktem organizacji wytwarzanym przez nią na własne potrzeby, to pochodzi ze źródła wewnętrznego. Przykładem takiego źródła jest informatyka przemysłowa stosowana
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, która wykorzystując automatyką pomiarową
do rejestracji parametrów konkretnych obiektów wytwórczych, tworzy zbiory ich
indywidualnych charakterystyk technicznych, ilustrowanych np. wielkościami zarejestrowanych: temperatur urządzeń wytwórczych, dobowego zróżnicowania ich obciążeń, zjawisk biegu jałowego, czasu pracy itp. [Migdał 2007].W praktyce oznacza
to, że informatyka przemysłowa produkuje zasoby informacji technicznej przedsiębiorstwa, które wykorzystywane są przez jego służby techniczne m.in. do: prowadzenia ruchu urządzeń, technicznej oceny pracy i stanu urządzeń, przewidywania ich
zachowań, planowania profilaktyki, zakresu remontów, wydłużania okresów między
remontami czy modernizacji. Tego rodzaju zasoby informacyjne przedsiębiorstwa
stanowią dla niego informację gospodarczą, której wytwarzanie zdeterminowane
jest potrzebą inwestowania w technologię wytwórczą i automatykę pomiarową. Zatem informacja techniczna dostępna z informatyki przemysłowej przedsiębiorstwa
jest jego kapitałochłonną, świadomą produkcją, uruchamianą w celu zaspokojenia
informacyjnych potrzeb własnych reprezentowanych przez służby techniczne organizacji.
Bardzo cennymi zaletami automatyki pomiarowej jako źródła informacji gospodarczej są: precyzja pomiarów i niski poziom błędu pomiarowego, zdolność do
całodobowej realizacji pomiarów oraz rejestrowania wyników pomiarowych, gromadzenia i udostępniania danych w czasie rzeczywistym, uniezależnienie wyników
pomiarów od czynnika ludzkiego, a wraz z tym od błędów powodowanych niedoskonałością człowieka, jego nieperfekcyjnością, niesystematycznością itp. Zatem
jakość informacyjna informacji gospodarczej, której źródłem jest informatyka przemysłowa, gwarantuje imponująco wysoki poziom wiarygodności informacji gospodarczej.
W praktyce jednocześnie z informacją techniczną stanowiącą kluczowy produkt informatyki przemysłowej powstaje produkt „uboczny”, jakim jest informacja ekonomiczna. Pozwala ona na: racjonalne prowadzenie eksploatacji urządzeń
wytwórczych, skuteczne planowanie budżetu remontowego, modernizacyjnego,
inwestycyjnego; ocenę opłacalności dalszej eksploatacji, racjonalizację poziomu
zapasów części zamiennych, wydłużanie okresów między remontami, poszerzanie
horyzontów przedsiębiorczości menedżerskiej [Migdał 2007] (dotyczy to np. świadomego przyporządkowywania ciągów technologicznych reprezentujących określo-
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ny poziom kosztów ich eksploatacji do obsługi konkretnych zleceń, tj. takich zleceń,
których opłacalność realizacji umożliwia zaakceptowanie tego poziomu).
Informacja ekonomiczna będąca pochodną informacji technicznej prezentuje
równie wysoki poziom wiarygodności i użyteczności praktycznej ze względu na
wspólne źródło pochodzenia, tj. dane pomiarowe automatyki odzwierciedlające rzeczywiste parametry obiektów wytwórczych podlegających biznesowej eksploatacji.
Racjonalność eksploatacji obiektów produkcyjnych zależy od wielokierunkowego
wykorzystania informacji obiektowej, która poprzez wysoki poziom wiarygodności:
–– określa realny potencjał wytwórczy przedsiębiorstwa;
–– urzeczywistnia celność planowania operacji technicznych i finansowych na majątku produkcyjnym oraz korelacje tych zabiegów ze zdolnością obsługi zamówień rynkowych (zagadnienie ważne np. dla wytwórców energii elektrycznej,
którzy w okresach letnich odnotowują spadek koniunktury na ich produkt i prowadzą w tym czasie kampanie remontowe. Jednak w warunkach giełdy energii
muszą posiadać zdolność wykorzystywania każdej okazji do sprzedaży energii,
niezależnie od utrwalonych przeszłością przyzwyczajeń do miesięcy nieprodukcyjnych. Dla tych producentów racjonalność eksploatacji i zdolność wydłużania
okresów między remontami w warunkach urynkowienia sprzedaży to nowa jakość funkcjonowania, wymagająca strategicznych zmian w systemie działania
i obsługi rynku skorelowana z wysoką specyfiką infrastruktury wytwórczej elektrowni);
–– jest podstawą: doboru metod racjonalizacji działań techniczno-technologicznych
wraz z ich równoczesną ekonomizacją; skuteczności menedżerskich decyzji oraz
wzrostu przedsiębiorczości firmy i jej niezawodności w obsłudze rynku;
–– jest fundamentem skutecznego konkurowania.
Informacja techniczna jako źródło wewnętrznej informacji gospodarczej jest
tylko wybranym przykładem tego, że w przedsiębiorstwach powstaje informacja
gospodarcza produkowana na potrzeby zasilania kluczowego procesu biznesowego przedsiębiorstwa. Inne przykłady analizowanej grupy informacji to np. własne
badania potrzeb rynku, pozycji rynkowej produktu czy koniunktury. Te jednak już
nie osiągają tak wysokiego pułapu wiarygodności ze względu na: niepermanentność
procesu badawczego, bezpośrednią zależność danych pomiarowych i wyników badań od czynnika ludzkiego (jego staranności), barierę kosztu badań, która powoduje,
że przedsiębiorstwa ograniczają wielkość próby badawczej, zawężają obszar badawczy i upraszczają metodologie badań.
3.2. Zewnętrzne źródła informacji
Skuteczność gospodarcza przedsiębiorstw w decydującej mierze zależy od informacji zewnętrznej. Ten rodzaj informacji gospodarczej charakteryzuje bliższe
i dalsze otoczenie działania podmiotu. Nie tylko informuje o natężeniu i jakości
konkurencji branżowej, ale także odzwierciedla cechy sytuacji społeczno-gospodar-

258

Ewa Szkic-Czech

czej, będącej źródłem inspiracji tego ile, czego i dla kogo produkować oraz jakimi
sposobami i na jakich zasadach sprzedawać, by niezależnie od możliwości konsumenckich i barier pojawiających się w tych możliwościach kontynuować rozwojową działalność gospodarczą. Informacja zewnętrzna jest podstawą rekonfiguracji
procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa zwiększającą zdolność ich struktury do
bezkolizyjnej obsługi potrzeb i oczekiwań konsumentów na warunkach rynku.
Reklama, prasa, radio, telewizja i Internet to współcześnie najpopularniejsze
źródła informacji zewnętrznej, które dzięki różnorodności, skali dostarczanych informacji i powszechnemu dostępowi do nich zyskały status autorytatywnych kanałów informacyjnych. Autorytatywnych na tyle, że wyciszeniu uległo zainteresowanie konsumentów informacji zagadnieniem jej wiarygodności. Interesująca jest
informacja jako taka, lecz nie źródło danych czy metodologia, w której powstała.
Informacja dostarczana rynkowi przez wymienione kanały dystrybucyjne, choć zalewa rynek, to jednak ze względu na jej chwilowy (jednorazowy charakter) nie jest
w stanie funkcjonować w roli miary określonego zakresu rzeczywistości występującego w różnych lokalizacjach.
Duża siła oddziaływania rozpatrywanych dystrybutorów informacji na orientację uczestników środowiska gospodarczego jest współczesnym sprawcą społecznego przeświadczenia o wysokiej jakości informacyjnej informacji dostarczanej przez
media. Dynamika i masowość, z jaką generowane są informacje wraz z atrakcyjnością form przekazu, okazują się współczesną dźwignią rynku informacyjnego, który realizując się na tym rynku biznesowo, zabiega o pierwszeństwo opublikowania
informacji, oferując nierzadko informację o dyskusyjnej gospodarczo jakości (niesprawdzoną, powierzchowną, tańszą w pozyskaniu, koniunkturalną, niezintegrowaną, nierzadko wybiórczą i nieprawdziwą). J. Oleński zauważył na rynku informacyjnym istotny trend, według którego informacja gorsza wypiera lepszą. Mając na
uwadze to zjawisko, łatwo spostrzec, że do wnętrza gospodarki przedsiębiorstwa
przedostaje się informacja gorsza, która wnikając do układu procesów organizacji,
funkcjonuje w tym układzie razem z informacją źródłową wytwarzaną przez przedsiębiorstwo systemem własnym. W ten sposób procesy przedsiębiorstwa opierają
się na informacjach jakościowo nieporównywalnych, dokonując nieoptymalnych
dekonfiguracji modelu procesów, co w konsekwencji osłabia zamiast wzmacniać
jakość kontaktów przedsiębiorstwa z rynkiem, a w sytuacjach skrajnych powoduje
całkowitą utratę porozumienia z rynkiem.
Przykład oddający istotę opisanego zjawiska dobrze ilustrują praktyczne implementacje outsourcingu, który podejmowany przez organizacje gospodarcze na podstawie informacji „gorszej”, rekomendującej outsourcing jako „uniwersalną metodą
na problemy z gospodarowaniem”, w praktyce rozczarowywał stosujących outsourcing wywoływanym wzrostem trudności z gospodarowaniem zamiast oczekiwanego
skokowego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa [Szkic-Czech 2003; 2005].
Odrębnym kanałem informacji zewnętrznej jest statystyka publiczna. Cechy
charakterystyczne informacji gospodarczej dostarczanej rynkowi przez statystykę
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publiczną i potencjał tej informacji do zwiększania konkurencyjności organizacji
gospodarczych będą przedmiotem dalszych rozważań.
Informacja statystyki publicznej w integracji organizacji procesowej z rynkiem. Statystyka publiczna jest przede wszystkim producentem informacji gospodarczej i dystrybutorem produktu własnego. Informacja gospodarcza jest kluczowym
produktem statystyki publicznej, co oznacza, że statystyka publiczna jest profesjonalnym wytwórcą informacji społeczno-gospodarczej, który w ramach swojego
głównego procesu gospodarczego prowadzi badania zjawisk z tego zakresu w sposób ciągły i na dużą skalę. Statystyka publiczna jest systemowo zorganizowana i reprezentuje systemowe podejście do identyfikacji problemów badawczych. Stosuje
zunifikowane metodologie i posługuje się algorytmami matematycznymi. Opiera się
na reprezentatywnych próbach badawczych. Operuje na standardach danych, zintegrowanych źródłach danych, tj. rejestrach centralnych (np. zbiory USC czy urzędów skarbowych), wysoko zaawansowanych technologiach informatycznego przetwarzania. Przechowuje dane, tworząc usystematyzowane ich zbiory. Reprezentuje
standardy cyklicznej prezentacji informacji wynikowych w przekrojach lokalnych
i krajowych, które pozwalają na adekwatne porównania natężeń badanych zjawisk
w różnych lokalizacjach oraz będących gospodarczo użytecznymi dla różnorodnych
(a nie tylko branżowych) użytkowników. Ta cecha informacji statystyki publicznej
czyni ją kategorią wieloaspektowego i równoczesnego zastosowania. Statystyka
publiczna ma zdolność generowania i prezentowania danych ze zbiorów własnych
według kryteriów wskazanych także przez indywidualnych użytkowników. Na podstawie własnego, specjalistycznego potencjału intelektualnego i technologicznego
może realizować nie tylko badania standardowe w makroskali, ale i badania właściwe dla skali mikro, wynikające z indywidualnych zamówień. Statystyka jest nauką,
dlatego statystyka publiczna współpracuje z ośrodkami naukowymi różnych branż
w celu doskonalenia systemu i warsztatu wszystkich etapów wytwarzania informacji
gospodarczej, a także w celu włączania osiągnięć naukowych i technicznych w proces doskonalenia jakości informacji i zwiększania jej znaczenia dla procesów decyzyjnych praktyków gospodarowania. Szczególne cechy współczesnej statystyki
publicznej to także to, że:
–– tworzy i bierze udział w budowaniu społeczeństwa informacyjnego [Społeczeństwo… 2008],
–– tworzy infrastrukturę informacyjną państwa, obywateli, przedsiębiorców (np.
e-sprawozdawczość) [Oleński 2006],
–– w coraz większym stopniu uniezależnia prowadzenie badań od udziału człowieka, zastępując go współpracą z właścicielami baz danych spełniających kryteria
wiarygodności statystycznej i technologią informatyczną,
–– współpracuje merytorycznie i warsztatowo ze statystyką międzynarodową,
dzięki czemu wynikom badań statystycznych nadaje globalnie porównywalny
i użyteczny charakter. Ten aspekt statystyki publicznej jest szczególnie ważnym zagadnieniem dla praktyków gospodarowania operujących niezależnie od
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własnego wyboru na otwartym rynku, którzy konfiguracje modeli procesów
swoich organizacji muszą systematycznie orientować na obsługę zjawisk społecznych wynikających z globalizacji rynków i konkurencji.

Objaśnienia: IgzP – informacja gospodarcza zewnętrzna prasa;
IgzL – informacja gospodarcza zewnętrzna Internet;
IgRTV – informacja gospodarcza radio i telewizja;
IgzSP – informacja gospodarcza zewnętrzna statystyki publicznej;
KPB – Kluczowy Proces Biznesowy;
US – urzędy statystyczne,
GUS – Główny Urząd Statystyczny;

– korzenie informacji;
– informacja gospodarcza wewnętrzna firmy;
– gospodarstwa domowe;
– hurtownie danych;

– rejestry centralne (np. USC);
– badanie własne;

– statystyka zagraniczna

Rys. 3. Nieznajomość źródeł informacji oraz źródła informacji statystyki publicznej
Źródło: opracowanie własne.

Wysoką wiarygodność, a tym samym jakość informacyjną, informacja statystyczna zawdzięcza unifikacji metodologii badawczych oraz standaryzacji źródeł

Informacja statystyczna w zasilaniu organizacji przedsiębiorstwa...

261

pozyskiwania danych, które określa odpowiednio dla badanego zjawiska i stosuje
do jego pomiaru w każdym z badanych regionów. Ta cecha informacji statystycznej
sprawia, że odzwierciedla ona stan faktyczny bliższego i dalszego otoczenia użytkownika informacji na wysokim poziomie dokładności. Zatem implementowana do
systemu informacyjnego przedsiębiorstwa może skutecznie wspierać racjonalność
rekonfiguracji modelu jego procesów i orientować ten model na obsługę konkretnego
rynku odbiorców, dla którego sparametryzowano sytuację społeczno-gospodarczą.
Poprzez zasilanie tego modelu realnością danych wejściowych zdolna jest kształtować wewnętrzne procesy przetwarzania przedsiębiorstwa, tak aby w rezultacie tego
przetwarzania powstawał produkt o cechach akceptowanych przez rynek. W praktyce oznacza to tworzenie więzi rynkowych, które powstają w wyniku permanentnego
przechodzenia informacji z otoczenia do modelu procesów gospodarczych przedsiębiorstwa, w którym integrowane z jego wewnętrzną informacją gospodarczą wywołują synergizację rezultatów podprocesów wytwórczych materializującą się cechami
produktu, za który rynek chce zapłacić.
Za sprawą niepowtarzalności swoich cech informacja statystyki publicznej może
orientować przedsiębiorstwo na obszary niszy rynkowej występującej czasowo w różnych lokalizacjach i wpływać na dekonfigurację modelu procesów organizacji gospodarczej, tak by nabywała ona zdolności do wypełniania tej niszy swoją aktywnością
gospodarczą. Oznacza to, że zasoby informacyjne statystyki publicznej mogą wspierać wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych, poziom rozwoju regionów
i strategie ich współdziałania oparte na eksploatacji zasobów komplementarnych.
Istotę zagadnienia dla praktyków wzmacnia fakt wciąż jeszcze niedostatecznie częstego angażowania przez nich informacji statystki publicznej do wspomagania decyzji
gospodarczych. Nazbyt często praktycy gospodarowania nie wykazują zainteresowania tego typu informacją, a także umiejętności gospodarczego zastosowania zasobów
statystyki publicznej. Również nazbyt często statystyka publiczna utożsamiana jest
ze statystyką państwową (tj. funkcjonującą w celu wspierania politycznych interesów
grup zarządzających państwem), podczas gdy publiczność zasobów informacyjnych
statystyki oznacza publiczny dostęp do jej zasobów i usług, w tym badawczych, także
o zindywidualizowanym charakterze. Rysunek 3 jest schematyczną ilustracją omówionego problemu. Wskazuje nieznajomość źródeł, z których pochodzi informacja
dostarczana użytkownikom przez wiodące na rynku informacyjnym kanały dystrybucji informacji gospodarczej oraz wskazuje źródła informacji statystycznej statystyki
publicznej, tj. producenta i dostawcy informacji gospodarczej.

4. Podsumowanie
Modelowi procesów gospodarczych przedsiębiorstwa nie jest obojętna jakość
informacji parametryzująca jego otoczenie. Poziom wiarygodności informacji
o charakterze gospodarczym determinuje strategię gospodarowania przedsiębior-
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stwa i politykę jego organizacji wewnętrznej, w tym: architekturę procesów gospodarczych, profil biznesowego modelu tych procesów oraz strukturę zasobów
w poszczególnych procesach i podprocesach tego modelu. Rzutuje na układ relacji
i powiązań wzajemnych między tymi procesami, a także na siłę ich więzi z procesami zachodzącymi na konkurencyjnym rynku. Od jakości zewnętrznej informacji
gospodarczej zależy zakres informacji wewnętrznej, jaki przedsiębiorstwo musi produkować do wspomagania poziomu rezultatów procesu kluczowego. Zewnętrzna
informacja gospodarcza może skutecznie wspierać symbiozę procesów gospodarczych przedsiębiorstwa z procesami rynkowymi, pod warunkiem że prezentuje wysoki poziom wiarygodności. W przeciwnym razie zwiększa ryzyko gospodarowania
konsumentów tej informacji. Dystrybutorzy informacji gospodarczej działający na
konkurencyjnym rynku nie gwarantują jakości dostarczanych informacji. Statystyka
publiczna jako profesjonalny wytwórca i jednocześnie dystrybutor informacji gospodarczej dzięki systemowemu podejściu do przeprowadzanych badań, przetwarzania, analizy i prezentacji wyników, a także współpracy z ośrodkami naukowymi
oraz ze statystyką zagraniczną oferuje użytkownikom wiodący poziom jakości informacji gospodarczej i jej jednoczesną przydatność wielu różnym użytkownikom.
Cechy charakteryzujące informację statystyczną statystyki publicznej wyposażają
ją w kompetencje wspierania procesów decyzyjnych i restrukturyzacyjnych, a także
w zdolność kształtowania struktur modeli procesów biznesowych organizacji procesualnych w sposób pozwalający procesom tych organizacji na zwiększanie symbiozy z procesami zachodzącymi w dynamicznym otoczeniu.
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STATISTIC INFORMATION: REINFORCEMENT
OF AN ORGANIZATION OF PROCESS ORIENTED BUSINESSES
Summary
The article discusses the problems of information as an economic source of business functioning
in conditions of market globalization and competition. The author focuses on informative quality of
official (public) statistic information. She considers it as a category reinforcing economic processes
of a business and as a tool which enables it to improve process organization oriented on integration
of a business with the market where they accomplish a chain of values. The publication underlines
a practical significance of injection of statistic information supplied with (public) official statistics to
a model of processes of a business, and relates this kind of information to a quality controller of results
to achieve, given to our integrated model of economic organization of processes. The author proves that
the model of economic processes of a business supported by statistic information increases the level of
market adaptation of the business.
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WSPARCIE PODEJŚCIA PROCESOWEGO PRZEZ SYSTEMY
INFORMATYCZNE Z ZASTOSOWANIEM KONCEPCJI SOA

1. Wstęp
Architektura zorientowana na usługi (SOA – Service Oriented Architecture) jest
obecnie podstawową koncepcją integracji systemów informatycznych. Opiera się
ona ściśle na procesowym podejściu do zarządzania organizacją. Celem artykułu
jest charakterystyka architektury SOA i przedstawienie jej znaczenia z zarządczego
punktu widzenia.

2. Wpływ podejścia procesowego
na integracyjne projekty informatyczne
We współczesnej gospodarce zarządzanie procesowe odgrywa coraz większą
rolę. Zmiany w organizacjach są stałym elementem ich rozwoju. Występuje konieczność doskonalenia metod zarządzania ukierunkowanych na procesy biznesowe. Na
zjawiska te nakładają się tendencje globalizacyjne w gospodarce, w wyniku których
następuje komplikacja korporacyjnych oraz międzyorganizacyjnych procesów biznesowych.
Proces może być przykładowo definiowany jako grupa powiązanych czynności,
składających się na pewną całość, mających wejścia i wyjścia, tworzących wartość
z punktu widzenia klienta [Hammer, Champy 1993], ewentualnie jako ciąg wzajemnie powiązanych (zależnych) czynności i innych zdarzeń, wywołujących określone
zmiany i zmierzających do osiągania określonego wyniku końcowego [Lichtarski
2004]. Sporadycznie w rozważaniach specjalistów od zarządzania zauważa się informatyczne podejście do procesu, przykładowo proces można wtedy traktować jako
działania wykorzystujące zasoby i zarządzanie w celu umożliwienia przekształcenia
danych wejściowych w dane wyjściowe [Wach 2004]. Procesowa orientacja w zarządzaniu opiera się na procesowej analizie przedsiębiorstwa (w tym wyodrębnieniu
procesów, określeniu ich łańcuchów, a także zależności pomiędzy procesami, jed-
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nostkami organizacyjnymi i produktami), ciągłym monitorowaniu poszczególnych
procesów oraz ich doskonaleniu. Odpowiedzią informatyki na procesową orientację w zarządzaniu musi być powiązanie systemów oraz projektów informatycznych
z teorią i praktyką zarządzania procesami. Ostatnio podczas wdrażania systemów
informatycznych daje się zauważyć popularność modelowania procesów gospodarczych (ang. business process modeling) oraz wdrożeń systemów w sposób ukierunkowany na procesy (ang. process-oriented implementation). W tym kontekście należy podkreślić znaczenie stosowania modeli referencyjnych procesów biznesowych
do konfiguracji systemów zintegrowanych oraz znaczenie restrukturyzacji procesów
biznesowych związane z wdrażaniem systemu informatycznego. Z punktu widzenia
niniejszego artykułu najistotniejsze jest jednak zjawisko oparcia integracji systemów
informatycznych na procesach biznesowych.
Integrowanie systemów informatycznych, pozostające w silnym związku z zarządzaniem procesami biznesowymi, jest wyraźnym trendem rozwoju informatyki
gospodarczej w ostatnich latach. Rozwiązania informatyczne stosowane w przedsiębiorstwach stają się coraz bardziej złożone. Skutkuje to zmianami w podejściu
do integracji systemów informatycznych. W przypadku dużych organizacji zakup
jednolitego, uniwersalnego, standardowego systemu zintegrowanego, który zaspokajałby wszystkie potrzeby informacyjne, jest praktycznie niemożliwy. Na systemy
informatyczne zarządzania coraz częściej patrzy się więc jako na zestaw komponentów, a nie jako na jednolite całościowe rozwiązanie. Niemniej jednak nadal systemy
zintegrowane klasy ERP (Enterprise Resource Planning) pozostają podstawowym
elementem rozwiązań integracyjnych. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa przez jednolity system uniwersalny wynika zazwyczaj
ze złożoności i specyfiki realizowanych procesów biznesowych.

3. SOA jako koncepcja integracji systemów informatycznych
Współcześnie podstawową koncepcją integracji systemów informatycznych staje się architektura zorientowana na usługi (SOA – Service Oriented Architecture)
w powiązaniu z ideą usług sieciowych (ang. web services). Architektura SOA jest
oderwana od konkretnej technologii. W przypadku jej zastosowania zaspokojenie
informatycznych oczekiwań organizacji z założenia odbywa się z wykorzystaniem
wielu aplikacji. Mogą one być systemami standardowymi i podlegać typowemu procesowi konfiguracji, mogą być również systemami dedykowanymi. Nacisk architektury SOA położony jest na współpracę pomiędzy poszczególnymi aplikacjami, na
podstawie modelu usług opartych na zdefiniowanych uprzednio procesach biznesowych. Podejście to traktuje architekturę informatyczną jako sieć współpracujących
węzłów usług. Podstawowa w tej koncepcji jest funkcja, którą każda integrowana aplikacja spełnia w biznesie – funkcje biznesowe są usługami świadczonymi na
rzecz użytkownika. Architektura zorientowana na usługi może upraszczać integrację
aplikacji, które występują w heterogenicznych środowiskach. Umożliwia przekształ-
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canie funkcjonalności oferowanej przez dotychczasowe aplikacje w usługi, które
mogą zostać następnie udostępniane innym aplikacjom. Proces ten bywa określany
mianem komponentyzacji.
Omawiane podejście do integracji niezależnych systemów określa się jako integrację luźną, ponieważ aplikacje komunikują się przeważnie za pośrednictwem
mechanizmów zewnętrznych, w przeciwieństwie do integracji zwartej stosowanej
wewnątrz kompleksowych systemów zintegrowanych. Cechą charakterystyczną
luźnej integracji i jednocześnie jej istotnym zagrożeniem jest sytuacja, w której systemy wymieniają dane, lecz nie gwarantują spójnej ich interpretacji [Vernadat 1996].
Współczesne rozwiązania wykorzystujące architekturę zorientowaną na usługi starają się eliminować ten problem. Jednocześnie komponentowa budowa systemów
informatycznych zarządzania zniekształca klasyczny podział typów integracji, z powodu trudności w wydzielaniu poszczególnych aplikacji. W pracy A. Adamczyka
i W. Chmielarza [2005] taką sytuację określono jako silną integrację przy luźnej
architekturze, zapewniającą z jednej strony spójność danych, z drugiej – wysoką
modyfikowalność przebiegu procesów biznesowych, przy dużej samodzielności
modułów i otwartych protokołach komunikacyjnych. Współczesne rozwiązania
dążą do łączenia integracji na poziomach technologicznym i procesowym (inaczej
funkcjonalnym).
Integracja komponentów może się opierać na dwóch podstawowych koncepcjach: integracji typu punkt – punkt lub brokera integracyjnego. Pierwsza koncepcja
integracji (typu punkt – punkt) polega na łączeniu każdej pary komunikujących się
systemów za pomocą adapterów pełniących funkcję interfejsów. W przypadku łączenia wielu systemów problemem może być złożoność mapowań i w konsekwencji duża liczba adapterów. Powstaje wtedy skomplikowana sieć powiązań określana
czasem jako „integracyjne spaghetti”. W złożonych systemach efektami są wysoka
redundantność realizowanych funkcji i w konsekwencji wysoki koszt stworzenia
oprogramowania komunikacyjnego i dalszego jego utrzymania (TCO – Total Cost
of Ownership) oraz duża awaryjność rozwiązania. Druga koncepcja wykorzystująca
broker integracyjny odpowiada założeniom SOA. Broker jest pośrednikiem w komunikacji poszczególnych aplikacji, otrzymuje od aplikacji źródłowych poprzez ich
adaptery standardowe komunikaty (w warunkach współczesnej technologii – z wykorzystaniem języka XML), dokonuje ich walidacji, transformacji, synchronizacji
i przesyła poprzez odpowiedni adapter do docelowych aplikacji. Każda komunikująca się z otoczeniem aplikacja ma jeden własny adapter do komunikacji z brokerem.
Komponentami systemu stają się obiekty oferujące interfejs do zbioru wykonywanych przez siebie usług, z których mogą korzystać inne obiekty. Broker, określany
także jako pośrednik zleceń obiektowych, oferuje zbiór usług, które umożliwiają
porozumiewanie się obiektów oraz dodawanie i usuwanie obiektów z systemu. Rozwiązanie takie realizuje koncepcję architektury obiektów rozproszonych i jest ściśle związane z komponentowym podejściem do tworzenia systemów [Sommerville
2003].
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4. Platformy integracyjne jako praktyczne zastosowanie
architektury SOA
Architektura zorientowana na usługi jest ogólną koncepcją. Na niższym poziomie abstrakcji rozwijana jest natomiast teoria narzędzi klasy ESB (Enterprise
Service Bus), będących infrastrukturą realizacji SOA. Zastosowanie brokera integracyjnego daje możliwość rozszerzenia funkcjonalności rozwiązania, poza samo
zarządzanie wymianą danych. Dzięki zdefiniowaniu i implementacji reguł przebiegu procesów w przedsiębiorstwie możliwe staje się nadzorowanie procesów biznesowych z poziomu warstwy logicznej brokera, a także monitorowanie przesyłanych
komunikatów. Tego typu zaawansowane rozwiązania określane są współcześnie
mianem platform integracyjnych. Pojęcie to nie jest nowe. M. Lasek [2000] definiuje platformę integracji jako środowisko sprzętu i oprogramowania, świadczące
usługi, które pozwalają na ukrycie heterogeniczności i rozproszenia funkcji, danych,
wiedzy przed aplikacjami biznesowymi i użytkownikami, zapewniając przenośność,
wielodostęp, otwartość. Zastosowanie platformy integracji umożliwia odizolowanie
aplikacji, procesów biznesowych i użytkowników od szczegółów w zakresie rozwiązań IT oraz zapewnia współdziałanie aplikacji, które mają wzajemny dostęp do
siebie. Już Vernadat [1996] wyróżnił trzy generacje platform integracyjnych. Trzecia
najwyższa generacja, która wówczas dopiero się tworzyła, miała charakteryzować
się m.in. oparciem na procesach biznesowych i pełną niezależnością współdziałających aplikacji od dostawcy i technologii. Współczesne platformy w dużym stopniu
spełniają te oczekiwania, chociaż nie w pełni opierają się, jak przewidywał autor
klasyfikacji, na obiektowej koncepcji wytwarzania oprogramowania.
Platformy integracyjne mają ułatwiać budowę systemu informatycznego przedsiębiorstwa w oparciu o dostępne na rynku lub własne komponenty programowe,
a także ułatwiać efektywne zarządzanie realizowanymi procesami biznesowymi.
Można więc wyróżnić dwa poziomy działania platformy integracyjnej: fizyczny i logiczny. Poziom fizyczny traktowany jest jako integracja aplikacji na poziomie wymiany danych (EAI – Enterprise Application Integration). Poziom logiczny należy
rozumieć jako zarządzanie procesami biznesowymi i integrację na poziomie logiki
biznesowej (BPM – Business Process Management) [Chappell 2004].
Rynek IT odpowiada na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, oferując do tworzonych platform integracyjnych gotowe adaptery aplikacyjne (do konkretnych systemów, najczęściej klasy ERP) i technologiczne (narzędzia budowy adapterów do
dowolnych aplikacji opierające się na zgodności standardów). Podstawową grupą
platform integracyjnych są rozwiązania niezależne od systemów informatycznych
zarządzania, dostarczane przez producentów narzędzi infrastrukturalnych służących
do budowy i rozwoju systemów różnorodnych typów. Drugą grupą są rozwiązania
integracyjne związane z poszczególnymi systemami informatycznymi zarządzania.
Powstały one w wyniku opisanej wcześniej ewolucji systemów tej klasy, polegającej na oferowaniu rozwiązań o budowie komponentowej i luźnym charakterze we-
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wnętrznej integracji. Wymagają także stosowania platform integracyjnych, które nie
tylko spajają dostarczane aplikacje – komponenty, lecz także dają możliwość rozwoju systemu dzięki dołączaniu nowych aplikacji zewnętrznych. Przykładem jest
rozwiązanie NetWeaver wchodzące w skład pakietu SAP Business Suite [Woods,
Word 2004].

5. Korzyści wynikające z architektury SOA
Architektura zorientowana na usługi zaimplementowana w platformach integracyjnych, które działają na poziomie zarówno integracji aplikacji, jak i integracji
procesów, łączy technologiczne i biznesowe spojrzenie na systemy informatyczne.
Wymaga w konsekwencji szczegółowego definiowania i opisu procesów oraz reguł
biznesowych. W praktyce procesy opisywane są za pomocą wyspecjalizowanych
języków (np. BPEL – Business Process Execution Language for Web Services, który został oparty na XML) oraz poprzez tworzenie modeli graficznych z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu narzędzi programistycznych. Przykładem popularnej notacji przeznaczonej do wizualizacji procesów biznesowych jest BPMN
(Business Process Modeling Notation), która daje możliwość jednoznacznego tłumaczenia na BPEL. Dla informatyków jest ona wygodnym uzupełnieniem standardu
modelowania systemów UML (Unified Modeling Language), będąc jednocześnie
czytelnym zapisem dla zarządu. Tworzenie modelu procesów jest wspólnym zadaniem osób zajmujących się zarządzaniem organizacją oraz wdrażaniem rozwiązań
informatycznych. Takie podejście ułatwia komunikację pomiędzy działami biznesowymi (zarząd) i technologicznymi (IT). Opis procesów biznesowych staje się ich
wspólnym językiem. Ponadto, dzięki integracji oprogramowania transakcyjnego
i modeli procesów, istnieje możliwość zaimplementowania mechanizmów oceny
bieżącej realizacji procesów.
Istotną zaletą architektury SOA z technicznego punktu widzenia jest umożliwienie wielokrotnego wykorzystania usług. Prowadzi to do oszczędności finansowych
i ochrony dotychczasowych inwestycji w systemy informatyczne. Udostępnienie
aplikacji w postaci usług w wysokim stopniu daje gwarancję uniezależnienia od
szczegółów wykorzystywanej technologii. Architektura SOA upraszcza zarządzanie złożonym środowiskiem oprogramowania i redukuje w istotnym stopniu koszty
modyfikacji związanych ze zmianami przebiegu procesów biznesowych. We współczesnej silnie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce istotną zaletą jest także
możliwość wyraźnego skrócenia cyklu modyfikacji oprogramowania.
Zaimplementowanie rozwiązania opartego na SOA, choć zmniejsza koszty późniejszych zmian oprogramowania, wymaga znacznych początkowych inwestycji. Ze
względu na wysokie początkowe nakłady rozwiązanie jest ekonomicznie uzasadnione w organizacjach, w których możliwe jest precyzyjne zdefiniowanie procesów
i w których jednocześnie wykorzystuje się skomplikowane rozwiązania informatyczne składające się z wielu aplikacji.
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6. Podsumowanie
Integracja systemów informatycznych z wykorzystaniem koncepcji architektury
zorientowanej na usługi SOA wspiera procesowe podejście do zarządzania organizacjami. Podstawą koncepcji jest opracowanie modelu procesów biznesowych, dzięki czemu technologia jest ściśle powiązana z celami biznesowymi. Architektura ta
zdaniem autorów już się stała i pozostanie w najbliższych latach podstawowym kierunkiem rozwiązań integracyjnych, ponieważ z jednej strony jest zgodna ze współczesnymi trendami zarządzania, z drugiej zaś z kierunkiem ewolucji informatyki
gospodarczej.
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SUPPORTING THE PROCESS APPROACH BY INFORMATION
SYSTEMS USING THE CONCEPT OF SOA
Summary
Service oriented architecture (SOA) is currently the most important concept used in the integration
of information systems. It is strictly based on the process-oriented approach. The article presents the
idea of SOA and its importance in relation to the business process approach to managing organizations.
The authors indicate that SOA will remain a major method of systems integration, since it complements
both with contemporary trends in management and the evolution of information technology.
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PODEJŚCIE PROCESOWE W SYSTEMACH
INFORMATYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

1. Wstęp
Za prekursora naukowego podejścia do analizy procesów wytwórczych organizacji gospodarczych można uważać Adama Smitha, który w swoim dziele Bogactwo
narodów (1776 r.) analizuje proces produkcji szpilek. Jego wnioski przyczyniły się
do rozpropagowania idei specjalizacji funkcjonalnej w procesach wytwórczych. Na
początku XX w. istotny wkład w analizę, organizację procesów wytwórczych oraz
ich pomiar wnieśli F.W. Taylor i H. Ford. Ich prace można traktować również jako
stanowiące istotny wkład w rozwój naukowego podejścia do zarządzania i rozwoju funkcjonalnie zorientowanej organizacji. Istotą proponowanego przez nich podejścia jest podział złożonych procesów podstawowych na definiowalne działania
i przypisanie do tych działań określonych ludzi. Integracja organizacyjna tych działań ma charakter pionowy, tzn. dla poszczególnych szczebli zarządzania budowane
są hierarchiczne zakresy odpowiedzialności. Zwykle kierownicy funkcjonalni są
rozliczani z efektywności w ramach swojego zakresu obowiązków, co często jest
przyczyną decyzji suboptymalizacyjnych ocenianych z perspektywy całej organizacji. Usunięcie wielu niedostatków zorientowanej funkcjonalnie organizacji może
umożliwić podejście procesowe. Procesowa orientacja w zarządzaniu i organizacji
przedsiębiorstwem zyskuje wielu zwolenników począwszy od początków lat 90.
ubiegłego wieku. Wówczas zyskiwały popularność na świecie takie koncepcje, jak:
zarządzanie jakością TQM, re-engineering, rachunek kosztów działań (ABC – Activity Based Costing), zarządzanie procesami gospodarczymi (BPM – Business Process Management) i in.
Podejście procesowe znalazło również swoje miejsce w informatyce ekonomicznej. Oczywiste jest, że dla procesowo zorientowanych organizacji musiały się pojawić systemy informacyjne wspierające funkcjonowanie takich rozwiązań. Pojawia
się w tym względzie swoista zależność: chcąc wdrożyć w praktyce przedsiębiorstwa
bardzo złożone, finezyjne rozwiązania organizacyjne, musi się sięgać po adekwatne
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do poziomu rozwiązania w odniesieniu do technologii informacyjnej. Z tej zależności wynikają określone konsekwencje dla istniejącej oferty na rynku rozwiązań
wspomagających procesowo zorientowane organizacje. Istnieje bogata paleta przyjętych w tym zakresie rozwiązań informatycznych, technologii i dostawców tych
technologii. Podejścia procesowego w informatyce gospodarczej nie można ograniczać tylko do sfery gotowych finalnych rozwiązań. O podejściu procesowym można
mówić w odniesieniu do wszystkich faz planowania, projektowania, realizacji oraz
eksploatacji systemów informacyjnych, czyli całego cyklu ich życia.
W niniejszym artykule autor postawił sobie za cel syntetyczne zaprezentowanie istoty oraz znaczenia podejścia procesowego we współczesnej teorii i praktyce
gospodarczych zastosowań technologii informacyjnych. Mocno ograniczone ramy
tego artykułu nie pozwolą na ilościowo kompletny oraz dogłębny opis poszczególnych rozwiązań i koncepcji, ale autor ma nadzieję, że wyselekcjonowane przykłady
będą stanowić interesujący materiał o charakterze przeglądowym.

2. Istota i geneza podejścia procesowego
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Pojęcie „proces” jest jednym z najważniejszych współcześnie terminów w literaturze poświęconej biznesowi i zarządzaniu, gdzie występuje w różnych powiązaniach i odniesieniach, takich np. jak:
–– proces biznesowy lub gospodarczy (business process) – gdy mamy do czynienia
z opisem procesu w perspektywie ogólnobiznesowej,
–– proces produkcji – umiejscawiający proces gospodarczy w kontekście sekwencji
działań mających na celu wyprodukowanie określonego dobra,
–– proces informacyjny – określający proces gospodarczy w kontekście pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania lub dystrybuowania informacji.
Rozpatrując problem z perspektywy biznesu, proces (gospodarczy) można określić jako „skoordynowany i standaryzowany przepływ działań wykonywanych przez
ludzi lub maszyny, mogących przekraczać granice funkcji i działów w celu osiągania
celów firmy, stanowiących określoną wartość dla wewnętrznych lub zewnętrznych
klientów” [Chang 2006, s. 3].
M. Hammer podkreśla, że podejście funkcjonalne, zorientowane na pojedyncze
zadania, gubi spojrzenie całościowe, procesowe. Powiązana wokół wspólnego celu
(wartości dla klienta), stanowiąca logiczną sekwencję grupa zadań tworzy proces
gospodarczy [Hammer 1999, s. 15]. Z kolei T. Davenport wskazuje, że:
–– proces kładzie nacisk na sposób, w jaki praca jest wykonywana w organizacji
(jak?), w odróżnieniu od orientacji na produkty (co?),
–– proces jest specyficznym uporządkowaniem czynności pracy w czasie i przestrzeni, z początkiem i końcem oraz jasno zdefiniowanymi wejściami i wyjściem,
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–– przyjęcie podejścia procesowego implikuje punkt widzenia klienta,
–– procesy są tą strukturą, przez którą organizacja czyni to, co niezbędne do wytworzenia wartości dla swoich klientów [Davenport 1993, s. 5].
Do podstawowych cech procesów biznesowych można zaliczyć:
–– definiowalność – musi istnieć możliwość określenia granic, wejścia i wyjścia,
–– uporządkowanie – musi składać się z uporządkowanych działań zgodnie z ich
pozycją w czasie i przestrzeni,
–– klienta – musi być określony odbiorca wytworów na wyjściu procesów,
–– tworzenie wartości – transformacja wewnątrz procesu musi dodawać wartość
dla odbiorcy,
–– umiejscowienie – proces nie może istnieć sam w sobie, musi być osadzony
w strukturze organizacji,
–– interfunkcjonalność – proces regularnie może, ale nie musi, obejmować kilka
funkcji [Johansson i in. 1993, s. 11].
Podejście procesowe znalazło swoich zwolenników i liczne zastosowania w projektowaniu struktur organizacyjnych. Procesowo zorientowana organizacja pod wieloma względami zachowuje właściwości tradycyjnych struktur funkcjonalnych, ale
istnieje wiele odmienności. Do najważniejszych cech organizacji zorientowanej procesowo można zaliczyć [Johansson i in. 1993; Hammer 1999; Kaplan, Cooper 2000;
Chang 2006]:
–– zorganizowanie wokół procesów podstawowych, interfunkcjonalnie, nie wokół
zadań czy funkcji – procesy podstawowe każdego przedsiębiorstwa decydują
o pozycji firmy na rynku. To procesy, ich cele i zadania decydują o rozwiązaniach organizacyjnych. Istnieje wiele branż (np. budownictwo), w których
przedsiębiorstwa realizują swoje procesy podstawowe w postaci projektów.
Przedsiębiorstwa takie w znacznym stopniu przyswajają sobie zasady procesowo zorientowanej organizacji;
–– to, że identyfikując (mapując) i analizując procesy, eliminuje się fragmenty nadmiarowe – identyfikacja, analiza i zmiany przebiegu procesów stanowią o istocie doskonalenia procesów. Jednym z podstawowych narzędzi do takiego doskonalenia jest analiza oparta na dokładnym odwzorowaniu procesów, najczęściej
wspomaganym komputerowo;
–– relokację personelu i zasobów – poszczególne procesy gospodarcze zasilane są
wszelkimi rodzajami zasobów tradycyjnych: ludzi, materiałów, maszyn i urządzeń, ale również intelektualnych: wiedzy i informacji;
–– mianowanie „właścicieli procesów” odpowiedzialnych za cały proces podstawowy. Menedżerowie odpowiedzialni za przebieg procesów (projekt) dostarczają
również wiedzy o procesie pozostałym pracownikom. M. Hammer wskazuje,
że „pierwszym wcieleniem właściciela procesu jest kierownik przedsięwzięcia
(project manager) [Hammer 1999, s. 73];
–– nacisk na pracę zespołową a nie indywidualności jako podstawę projektowania
organizacyjnego i efektywności – proces biznesowy z definicji stanowi platformę integrującą działania zespołów ludzkich wokół wspólnych celów, stąd decy-
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dujące znaczenie w optymalizacji organizacyjnej i ekonomicznej procesów ma
praca zespołowa;
–– upoważnianie jednostek i zespołów do podejmowania decyzji bezpośrednio odnoszących się do ich działań w procesie pracy – w procesowo zorientowanych
organizacjach naturalne jest zjawisko delegowania uprawnień na szczebel operacyjny, gdyż tam najlepiej można ocenić potrzeby procesów i klienta, którego
procesy obsługują;
–– kształtowanie wielofunkcjonalnie wyszkolonych zespołów roboczych – w zespołach obsługujących poszczególne procesy (np. projekty budowlane) są różni
specjaliści, którzy gwarantują ciągłość realizacji procesu. Specjalności zespołów
są skoncentrowane wokół obsługi poszczególnych procesów, a nie w ramach
jednorodnych funkcji (specjalności);
–– utrzymywanie zredukowanych jednostek funkcjonalnych jako „centrów doskonalenia” dla doradztwa funkcjonalnego i „matecznika” specjalistów – komórki
funkcjonalne nie uczestniczą bezpośrednio w działalności operacyjnej (obsłudze
procesów). Ich podstawowe zadania dotyczą opieki merytorycznej nad wiedzą
i umiejętnościami specjalistów wykorzystywanych do zadań operacyjnych w ramach realizacji poszczególnych procesów;
–– pomiar efektywności wyników procesów (zorientowanych na generowanie wartości) – w zarządzaniu efektywnością procesów gospodarczych zyskały popularność m.in. takie koncepcje, jak strategiczna karta wyników (balanced scorecard)
czy pomiar ekonomicznej wartości dodanej EVA (Economics Value Added).
Podejście procesowe w zarządzaniu najdobitniej odzwierciedliło się w takich
koncepcjach, jak: zarządzanie jakością (TQM), restrukturyzacja procesów gospodarczych (BPR) i zarządzanie procesami gospodarczymi (BPM). Wymienione koncepcje mają swoją bogatą krajową i światową bibliografię, dlatego nie będą w artykule szerzej opisywane. Niemniej jednak warto w tym miejscu poczynić kilka uwag.
Jak podkreśla J.F. Chang, kluczowa koncepcja zarządzania procesami gospodarczymi (BPM – Business Process Management) jest konwergencją technologii i teorii
zarządzania procesami. Umożliwia ona projektowanie nowych procesów i realizację
idei organizacji procesowej przedsiębiorstwa [Chang 2006, s. 2-11]. Wspomniana
konwergencja oznacza, że w praktyce BPM uzależnione jest w istotnej mierze od
technologii informacyjnych, których zastosowanie może nie warunkuje zastosowania tej koncepcji, ale z pewnością w znacznym stopniu je stymuluje. Podobne
uwagi mogą odnosić się w zasadzie do reinżynierii procesów (BPR), gdzie IT nie
tylko wspomaga identyfikację, analizę i modelowanie procesów gospodarczych, ale
w wielu przypadkach radykalne przeprojektowanie procesów jest skutkiem wdrożeń
nowych systemów informatycznych.

3. Systemy informatyczne zorientowane procesowo
Można chyba bez ryzyka popełnienia istotnego błędu postawić tezę, że orientacja na procesy gospodarcze w systemach informatycznych wspomagających zarzą-
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dzanie jest powszechna, ale poziom tej orientacji jest bardzo różny. Współcześnie
trudno byłoby znaleźć takiego producenta pakietów zintegrowanych dla przedsiębiorstw, który nie określałby swojego oprogramowania jako dostosowanego funkcjonalnością do wspomagania procesów gospodarczych. Niemniej jednak systemy te
są zorientowane przede wszystkim na obsługę tradycyjnych, funkcjonalnych struktur organizacyjnych. Taka pozorna sprzeczność wynika z naturalnej ewolucji zastosowań informatyki w biznesie, a także z ich rzeczywistych możliwości. Początków
powszechniejszego wykorzystania komputerów w biznesie można upatrywać pod
koniec lat 60. ubiegłego wieku. Wówczas komputery stosowano głównie w księgowości, rachubie płac oraz w planowaniu produkcji. Inaczej mówiąc, funkcjonalnie
zorientowane organizacje gospodarcze wspomagały techniką komputerową wybrane, najlepiej zalgorytmizowane obszary działalności, gdzie można było jednocześnie oczekiwać największych korzyści z takich inwestycji. Praktycznie do końca lat
70. ubiegłego wieku zwiększanie zakresu funkcji objętych wspomaganiem komputerowym nie zmieniało istniejącego stanu rzeczy, w dalszym ciągu była to komputeryzacja zorientowana na wspomaganie poszczególnych funkcji przedsiębiorstw, a
nie procesów gospodarczych. Brak filozofii procesowości przejawiał się w każdej
warstwie ówczesnych rozwiązań: biznesowej, projektowej, logiki programów oraz
logiki przepływów danych. Budowane systemy informatyczne przedsiębiorstw cechował nie tylko podział funkcjonalny, lecz także redundancja danych, których likwidacji nie wspomagały istniejące technologie przetwarzania baz danych. Przełomu
w rozwoju procesowej ciągłości przepływów danych w systemach informatycznych
przedsiębiorstw można upatrywać w rozwoju pod koniec lat 70. profesjonalnych
systemów zarządzania bazami danych, działających w oparciu o model relacyjny.
Logika tego modelu wymuszała projektowanie systemów z maksymalnie zintegrowanym i pozbawionym redundancji poziomem przepływu danych. W latach 80. powstawały zintegrowane pakiety oprogramowania dla przedsiębiorstw (np. SAP R/2),
ale z ograniczonym poziomem wspomagania ciągłości procesów. W 1989 r. organizacja APICS zdefiniowała model MRP II – planowania wszystkich zasobów przedsiębiorstwa produkcyjnego. Model ten można uznać za w pełni zintegrowany model
przepływów danych, który można wykorzystywać nie tylko na potrzeby planowania
produkcji [Muhlemann, Oakland, Lockyer. 1997, s. 453]. Zgodnie z modelem MRP
II na przedsiębiorstwo można patrzeć przez pryzmat ciągłości procesowej, a współcześnie zgodność z nim stanowi swego rodzaju wyznacznik jakościowo-funkcjonalny dla oferowanych pakietów oprogramowania dla przedsiębiorstw.
Integracja funkcjonalna zintegrowanych pakietów oprogramowania w głównej
mierze polegała na likwidacji luk w ciągłości procesów gospodarczych, które te pakiety miały wspomagać, ale dopiero wykorzystanie dobrze przemyślanych, procesowo zorientowanych modeli przepływów danych organizacji pozwoliło na ścisłe
dopasowanie funkcjonalności oprogramowania do potrzeb zarządzania procesami
organizacji. Dzisiaj najbardziej zaawansowane pakiety zintegrowane pozwalają na
przemyślane modelowanie procesów gospodarczych i skonfigurowanie poszczegól-
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nych modułów zgodnie ze zdefiniowanymi modelami. W tych przypadkach można
mówić o zorientowanej w pełni procesowo metodyce wdrażania systemów informatycznych (por. pkt 4).
Istnieją jednak takie systemy informatyczne, które nie tylko pozwalają na modelowanie procesów, lecz także umożliwiają zarządzanie procesami, z wykorzystaniem
najważniejszych założeń teorii BPM. Do takich systemów można zaliczyć systemy
klasy BPMS (Business Process Management System). Na rynku istnieje duża grupa
rozwiązań, które można zaliczyć do tej klasy. Jednym z czołowych producentów
tego typu rozwiązań jest firma IDS-Scheer, która oferuje cały pakiet oprogramowania do analizy, modelowania i zarządzania procesami biznesowymi ARIS. Produkty
tej marki ewoluowały od czystej postaci graficznych narzędzi modelowania i analizy
procesów w latach 90., do bardzo rozbudowanego pakietu oprogramowania pozwalającego na wspomaganie organizacji zorientowanych procesowo. Zdefiniowane
w ARIS procesy gospodarcze stają się szkieletem do zaimplementowania pakietu
SAP, a także do zbudowania kompleksowego środowiska do zarządzania efektywnością poszczególnych procesów. Rozwiązania klasy BPMS posiadają najwięksi dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw na świecie, niemniej jednak za wiodące
można uznać oferty takich firm, jak Oracle, SAS i SAP.
Również za procesowo zorientowane należy uznać systemy klasy workflow,
które w krajowej literaturze określane są systemami przepływów (lub procesów)
pracy, a często również elektronicznymi obiegami dokumentów. Według międzynarodowej organizacji Workflow Management Coalition (WfMC) system zarządzania
przepływem pracy (workflow management system) jest systemem oprogramowania,
który zarządza realizacją przepływów pracy poprzez interpretację definicji procesów. System ten wspiera definicje i administrowanie schematami workflow, a także
uruchomienie i monitoring instancji workflow (zob. http://www.wfmc.org). Na potrzeby budowania systemów typu workflow wykorzystuje się specjalizowane języki
modelowania procesów:
–– XML Process Definition Language (XPDL) stanowi standard opracowany przez
WfMC do wymiany definicji procesów gospodarczych między różnymi produktami workflow, w warstwie zarówno graficznej, jak i semantycznej,
–– Business Process Modeling Language (BPML) – język opisu procesów, opracowany przez Business Process Management Initiative,
–– Business Process Execution Language (BPEL) – konkurencyjny w stosunku do
BPML język opracowany przez konsorcjum złożone m.in. przez IBM, Bea Systems i Microsoft do specyfikowania zachowań procesów gospodarczych w sieci
opartej na protokołach internetowych.
Orientacja na procesy gospodarcze w systemach informatycznych przedsiębiorstw najbardziej jest zaznaczona w odniesieniu do procesów gospodarczych przebiegających w otwartym środowisku sieciowym Internetu, gdzie procesy te podlegają całkowitej wirtualizacji.
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4. Podejście procesowe w cyklu życia systemu informatycznego
Poza procesowo zorientowanymi systemami informatycznymi o podejściu procesowym możemy również mówić w odniesieniu do bardzo różnych działań w każdej fazie cyklu życia systemu, począwszy od fazy formułowania ogólnej koncepcji,
analizy i projektowania, aż do fazy jego eksploatacji oraz zarządzania nim. Oczywiście pełny przegląd procesowo zorientowanych metod, technik i koncepcji stosowanych w informatyce nie jest możliwy w artykule, ale warto wymienić w tym miejscu
najbardziej reprezentatywne.
Współcześnie na etapie analizy i projektowania systemów informatycznych
w zasadzie niemal każda ze znanych metod i technik wykorzystuje w różnej formie
procesy gospodarcze. W popularnych do końca ubiegłego wieku proceduralnych
metodykach analizy i projektowania systemów informatycznych procesy odgrywają
bardzo ważną rolę. Przykładowo, w opracowanej przez IBM metodzie BSP buduje się
macierze pokazujące powiązania procesów gospodarczych z komórkami organizacyjnymi (funkcjami organizacyjnymi), wyodrębnionymi grupami danych (encjami)
oraz podsystemami informacyjnymi [Wrycza 1999, s. 49]. Analiza i modelowanie
procesów gospodarczych stanowią podstawowy etap w projektowaniu i wdrażaniu
systemów informatycznych do dzisiaj. Pod koniec lat 90., pracując w firmie TETA
SA, autor opracował i rozwijał metodykę wdrożenia systemów, w której jednym
z najważniejszych etapów były analiza i modelowanie procesów gospodarczych. Zaakceptowane przez klienta nowe (planowane) przebiegi procesów stanowiły podstawę do konfiguracji wdrażanego oprogramowania. Jednym z najbardziej popularnych
na świecie standardów etapu analizy i projektowania obiektowego jest zunifikowany
język modelowania UML (Unified Modeling Language), w którym wykorzystuje
się kilkanaście rodzajów diagramów graficznych, pozwalających na kompleksowe
zaprezentowanie statycznej i dynamicznej wizji systemu informatycznego.
Najwyraźniej podejście procesowe można dostrzec w zarządzaniu projektami
IT, z pominięciem tego, iż w swej istocie te projekty można postrzegać jako złożone
procesy. Wiele firm informatycznych, w których podstawowa działalność polega na
realizacji kolejnych projektów, funkcjonuje de facto jako typowa organizacja procesowa, gdzie uruchomienie nowego projektu polega m.in. na wyznaczeniu menedżera
projektu, który dobiera specjalistów do realizacji projektu. Każdy ze specjalistów
wie, na rzecz jakiego klienta działa. Każdy projekt ma swój budżet i zasady rozliczenia wyniku finansowego oraz efektywności.
Podejście procesowe również jest bardzo popularne w odniesieniu do zarządzania funkcją informatyki. Do najbardziej znanych metodyk zarządzania operacyjnego
IT można z pewnością zaliczyć bibliotekę ITIL oraz CobiT. W modelu tym zarządzanie IT zostało podzielone na 34 procesy, zgrupowane w czterech domenach (zob.
rys. 1): planowanie i organizowanie (PO), nabywanie i wdrażanie (AI), dostarczanie
i wspieranie (DS), monitorowanie (MO).
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Rys. 1. Ogólna postać modelu audytu informatycznego CobiT
Źródło: [ITGI 2006, s. 24].

W modelu CobiT każdy z wymienionych procesów wyposażony jest w narzędzia
pomiaru i doskonalenia efektywności, takie jak: wskaźniki efektywności, wskaźniki
celu i modele dojrzałości, pozwalające na realizację idei IT Governance.
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5. Zakończenie
Perspektywa procesów gospodarczych stanowi o istocie wielu wiodących narzędzi projektowania, tworzenia, wdrażania i eksploatacji współczesnych systemów
informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Perspektywa
procesów gospodarczych pozwala na uniknięcie wielu problemów podczas tworzenia systemów informatycznych. Podejście procesowe gwarantuje, że odwzorowanie rzeczywistości gospodarczej w architekturze systemu informatycznego będzie
pozbawione luk funkcjonalnych, a także ciągłość procesowa systemu będzie podstawą integracji organizacyjnej. Procesowo zorientowane systemy informatyczne,
w szczególności systemy klasy BPMS, pozwalają organizacjom na swobodę w wyborze rozwiązań organizacyjnych, a czasem warunkują tworzenie bardziej zaawansowanych form organizacji procesów gospodarczych.
Autor ma świadomość, że w wąskich ramach artykułu nie można w pełni zaprezentować złożoności i rozległości podjętej problematyki. Ma jednak nadzieję, że
zaprezentowane przykłady pozwolą czytelnikowi na uświadomienie sobie znaczenia
podejścia procesowego dla współczesnej informatyki gospodarczej.
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THE PROCESS APPROACH IN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
Summary
The business process approach is very important for the contemporary business information systems theory and practice. Process orientation was implemented in most leading software packages. The
process approach is also very popular in the software engineering theory and practice. The business
process perspective determines IT domain control and management. The main goal of the article is to
present the importance of the process approach for the information systems realm.

Część 4
Zarządzanie procesami
w łańcuchach i sieciach logistycznych
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MODEL REFERENCYJNY
PROCESU LOGISTYKI ZAOPATRZENIA

1. Wstęp
Spośród wielu procesów1 wspierających funkcjonowanie określonego podmiotu
gospodarczego lub stanowiących istotę jego działania wyróżnić można procesy obsługi logistycznej. Procesy obsługi logistycznej realizować mogą wiele zadań, postawionych im celów. Najczęściej cele procesów obsługi logistycznej identyfikowane
są z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu (dostarczeniu) określonych dóbr
we właściwym miejscu i czasie. Sposób wykonania tego zadania wymaga spełnienia
określonych warunków, do których należy realizacja poszczególnych zadań (podprocesów) składających się na główny proces, czyli proces obsługi logistycznej.
Celem artykułu jest przedstawienie struktury referencyjnego modelu procesu
obsługi logistycznej dowolnej, hipotetycznej organizacji gospodarczej, np. centrum
dystrybucyjnego. W tekście przedstawiona zostanie sfera narzędziowa poszczególnych podprocesów obsługi logistycznej, a także dokonana zostanie próba ich oceny.

2. Struktura procesu obsługi logistycznej
Niemalże podręcznikowym przykładem obszaru zastosowania koncepcji, metod i narzędzi logistycznych jest sfera funkcjonowania centrów dystrybucyjnych.
Pomijając wszelkie dywagacje na temat różnic pojęciowych między centrum logistycznym a centrum dystrybucyjnym, stwierdzić należy, iż jedną z podstawowych
funkcji centrum dystrybucyjnego jest właśnie funkcja dystrybucyjna. Podstawowe
1
Pojęcie procesu może być bardzo szeroko rozumiane i interpretowane. Autor na potrzeby niniejszego artykułu przez proces rozumie przebieg następujących po sobie, powiązanych przyczynowo,
określonych zmian stanowiących kolejne stadia, fazy, etapy rozwoju czegoś; przebieg, rozwijanie się,
przeobrażanie się czegoś. Zob. np. [Szymczak (red.) 1978, s. 926 -927], por. również: [Chaberek 2002,
s. 75 i nast.].
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procesy obsługi logistycznej realizowane w obrębie dowolnego centrum dystrybucyjnego związane będą zatem z zaopatrzeniem danego centrum w określone dobra
(zasoby), przechowywaniem tych zasobów i ich odpowiednim przygotowaniem do
dystrybucji oraz dystrybucją. W procesie obsługi logistycznej wyróżnić więc można
trzy podprocesy: zaopatrzenia, przechowywania i przygotowania oraz dystrybucji.
Ilustruje to rys. 1.

Proces obsługi logistycznej

Proces
zaopatrzenia

Proces
przechowywania

Proces
dystrybucji

Rys. 1. Podprocesy procesu obsługi logistycznej centrum dystrybucyjnego
Źródło: opracowanie własne.

Proces logistyki zaopatrzenia

Główne
aktywności
procesu

planowanie
potrzeb
materiałowych

wybór
dostawców

organizacja
dostaw

zarządzanie
zapasami

Decyzje
w obszarze
poszczególnych
aktywności

– szacowanie
pobytu
pierwotnego
– popytu
wtórnego

określenie
kryteriów
wyboru
dostawcy

wybór gałęzi
dostaw,
przewoźnika,
trasy

określenie
optymalnego
poziomu dostaw,
częstotliwości

Wybrane
narzędzia
realizacji
poszczególnych
aktywności

metody
heurystyczne,
Holta,
Browna,
Wintera

metody
i narzędzia
wyboru
dostawcy

rachunek GKL,
metody badań
operacyjnych,
wsparcie
inform.

modele
sterowania
zapasami,
metody, np.
ABC, ROP, ROC,
Smax

Rys. 2. Wybrane aktywności i narzędzia ich realizacji w procesie logistyki zaopatrzenia
Źródło: opracowanie własne.
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Właściwa realizacja wyróżnionych podprocesów (zaopatrzenia, przechowywania z przygotowaniem oraz dystrybucji) wymaga spełnienia określonych aktywności (podprocesów trzech wyróżnionych procesów). W celu uproszczenia w
dalszej części artykułu ograniczono się tylko do prezentacji struktury procesu zaopatrzenia.
Wzorcowy model procesu logistyki zaopatrzenia wraz z proponowanym (podstawowym) spektrum narzędziowym w obszarze poszczególnych aktywności przedstawia rys. 2.

3. Próba oceny sfery narzędziowej
realizacji procesu logistyki zaopatrzenia
Poszczególne przedsiębiorstwa (np. centra dystrybucyjne) w różny sposób realizują logistykę procesu zaopatrzenia, a także wspomnianych głównych procesów przechowywania i przygotowania dóbr do dystrybucji oraz samej dystrybucji.
Różnie wygląda też sfera narzędziowa poszczególnych aktywności logistycznych
tych procesów. Bardzo często podstawowymi metodami realizacji poszczególnych
aktywności są tylko i wyłącznie metody heurystyczne opierające się na doświadczeniu przedsiębiorców, ich wiedzy i obserwacji zdobytej z dotychczasowej działalności gospodarczej. Niestety bardzo często realizacja podstawowych aktywności
logistycznych, np. planowania potrzeb materiałowych czy sterowania zapasami, na
podstawie intuicji bywa zawodna i niewystarczająca.
Planowanie potrzeb materiałowych jest aktywnością rozpoczynającą niemal
każdy proces obsługi logistycznej. Ujawniany na rynku popyt na wyroby lub usługi
finalne określany popytem pierwotnym lub niezależnym (zob. [Wolski 1998, s. 27])
stanowi punkt wyjścia do ustalenia popytu zależnego lub wtórnego. W celu oszacowania popytu pierwotnego właściwa jednostka organizacyjna (podmiot gospodarczy,
a w jego ramach system informacji logistycznej) musi dysponować odpowiednimi
metodami i narzędziami szacowania popytu pierwotnego. Stosuje się w tym obszarze następujące metody [Grabiński, Wydymus, Zeliaś 1983, s. 20-22]:
• intuicyjne (subiektywne),
• kolejnych przybliżeń,
• analogowe,
• substytutywne,
• taksonomiczne,
• statystyczne (ekonometryczne),
• inne.
Za najwłaściwsze metody ustalania popytu pierwotnego w bliskich horyzontach
czasowych uważa się metody ekonometryczne [Wolski 1998, s. 66; Pawlowski 1973,

284

Andrzej Jezierski

s. 58], a zwłaszcza metody średniej ruchomej oraz adaptacyjne modele tendencji
rozwojowej2. Do tych ostatnich zalicza się przede wszystkim modele:
• Browna,
• NWWA (nieskrępowanego wyrównywania wykładniczo-autoregresyjnego),
• Holta,
• ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Process – proces średniej
ruchomej autoregresji),
• Wintera.
Wybór ekonometrycznej metody prognozowania uzależniony jest przede wszystkim od cech, jakimi charakteryzuje się szereg czasowy prognozowanej zmiennej.
Proces wyboru dostawców, inaczej określany jako proces wyboru źródeł zakupu, jest również bardzo istotnym zadaniem logistycznym. Pierwszym działaniem
tego procesu jest identyfikacja dostawców. Działanie identyfikacji dostawców odbywa się za pomocą zbioru metod i narzędzi identyfikacji dostawców ze wsparciem
systemu informacji logistycznej. Do podstawowych metod identyfikacji dostawców
zaliczyć należy badania logistyczne. Stanowią je głównie metody pomiaru danych
[Bazarnik 1992, s. 11-12]:
a) wtórnych − ze źródeł:
–– wewnętrznych,
–– zewnętrznych;
b) pierwotnych − ze źródeł:
–– wewnętrznych,
–– zewnętrznych;
Posługując się metodami i narzędziami oceny oraz podjęcia decyzji wyboru dostawców, logistyk ma za zadanie przeprowadzić analizę zidentyfikowanych uprzednio dostawców pod kątem możliwości spełnienia przez nich kryteriów dostawy zaopatrzeniowej. Podkreślić należy rosnącą rolę narzędzi gospodarki elektronicznej,
np. Internetu, w realizacji tego obszaru działań logistycznych. Do podstawowych
narzędzi e-logistyki w tym zakresie zaliczyć z pewnością można wszelkie portale
internetowe, giełdy elektroniczne, e-rynki itp.
Zagadnienia organizacji dostaw dotyczą podstawowych logistycznych problemów decyzyjnych natury trade off (coś za coś) czy make or buy (zrobić lub kupić)3. Dyskusje odnośnie do tej kwestii dotyczą więc najczęściej próby znalezienia
odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwo powinno realizować własne potrzeby
przewozowe własnymi środkami taborowymi, czy też powinno korzystać z usług
zewnętrznych. To zasadnicze pytanie dotyczy przedsiębiorstw różnych branż (prze„Szczególnie wartościowe są modele adaptacyjne wykorzystujące tzw. wykładnicze wyrównywanie szeregów czasowych, odznaczające się [...] m.in. minimalnym zapotrzebowaniem informacyjnym oraz przypisywaniem większej wagi najnowszym informacjom o kształtowaniu się prognozowanej zmiennej”. Zob. [Skowronek, Wolski 1995, s. 144-145].
3
Tak postawiony problem określić można klasycznym logistycznym problemem decyzyjnym
w sferze transportu. Por. [Tarkowski, Irestahl, Lumsden 1999].
2
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mysłowych, handlowych, transportowych), a także różnej wielkości, w tym także
małych i średnich.
Ponadto decyzje w tym obszarze dotyczą problemów znalezienia odpowiedzi na
zagadnienia dotyczące systemu (koncepcji) organizacji dostaw (np. just in time), wyboru gałęzi transportu, wyboru przewoźnika, trasy przewozu itp. To wielokryterialne
zadanie decyzyjne, w którym kryterium wyboru najczęściej jest nie tylko koszt, ale
również czas, jakość dostawy, najczęściej rozwiązywane jest za pomocą koncepcji
rachunku globalnych kosztów logistycznych (GKL). Szerokie zastosowanie w tym
obszarze działań mają również narzędzia wsparcia informatycznego, narzędzia rachunku matematycznego.
Optymalizacja zapasów i wielkości dostaw zaopatrzeniowych ma z jednej strony
zapewnić właściwą obsługę klienta, z drugiej zaś chronić firmę przed ponoszeniem
zbytecznych kosztów logistycznych. Punktem wyjścia do działań optymalizujących
poziomy zapasów i jednocześnie wielkości dostaw zaopatrzeniowych jest świadome
postrzeganie i realizacja rachunku kosztów zapasów jako podstawowego narzędzia
ekonomizacji procesów gospodarowania zapasami [Skowronek, Wolski 1995]. Sterowanie zapasami realizowane może być przy użyciu wielu narzędzi: począwszy
od działań opartych na metodach heurystycznych, na zastosowaniu zintegrowanych
systemów informatycznych skończywszy.

4. Wnioski
Podejście procesowe stanowi podstawową cechę współczesnej logistyki gospodarczej. Strukturalizacja procesów i właściwy dobór odpowiednich narzędzi optymalizowania poszczególnych etapów realizacji procesu – jego podprocesów, jest
determinantą właściwego zarządzania procesami logistycznymi. Sfera narzędziowa
i możliwości wykorzystania zbioru koncepcji, technik, metod i narzędzi w sterowaniu procesami logistycznymi są bardzo duże, co świadczy o interdyscyplinarności zarządzania logistycznego. Każda decyzja logistyczna w zakresie sterowania
określonym procesem powinna się jednak cechować indywidualnością, co w konsekwencji prowadzi do konieczności angażowania ogromnej wiedzy i doświadczenia.
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REFERENTIAL MODEL OF THE LOGISTICS SERVICES PROCESS
Summary
The paper presents problems of managing the logistics services process. The paper focuses on the
logistics service structures, especially the purchasing process. The author of the paper focuses on types
of logistics management tools, barriers and limits that may interrupt the logistics process.
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MODELOWANIE SYMULACYJNE JAKO NARZĘDZIE
DOSKONALENIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
NA PRZYKŁADZIE CENTRUM LOGISTYCZNEGO

1. Wstęp
Współczesne przedsiębiorstwa zmuszone są do działania w wysoce złożonym,
zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu. Chcąc przetrwać w takim środowisku, muszą obserwować otoczenie, planować działania w sposób nie tylko elastyczny, ale
i kreatywny. Presja ze strony międzynarodowych organizacji, wzrost globalnej komunikacji oraz obserwowany ostatnio skok technologiczny powodują zwiększanie
się poziomu międzynarodowej konkurencji. Przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego podnoszenia poziomu zadowolenia klienta oraz stałego poszukiwania nowych
możliwości obniżania kosztów własnej działalności.
Kluczową rolę w racjonalizacji działań i procesów zachodzących w przedsiębiorstwach odgrywa w ostatnich latach logistyka, która proponuje systemowe rozwiązania organizacyjne i techniczne procesów od dostawcy przez produkcję do klienta.
Gdy wyczerpują się możliwości wzrostu efektywności ekonomicznej i utrzymania
pozycji rynkowej przedsiębiorstw na drodze obniżki kosztów wytwórczości, wówczas o konkurencyjności może decydować sprawność łańcuchów i sieci oraz procesów logistycznych. Skuteczne i efektywne zarządzanie oraz doskonalenie procesów
logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie wymaga wcześniejszego zrozumienia tych procesów. Wśród metod wykorzystywanych w analizie procesów logistycznych szczególne miejsce zajmują metody modelowania i symulacji wykorzystujące mechanizmy zdarzeń dyskretnych. Ich przydatność można zauważyć przede
wszystkim wówczas, gdy rozpatrywane procesy cechuje złożoność i dynamika.
W artykule zaprezentowano wyniki analiz wykonanych za pomocą narzędzi
symulacyjnych wybranych procesów logistycznych zachodzących w badanym centrum logistycznym.
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2. Podejście procesowe w logistyce
Obecnie rozpatrywanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa wiąże się
często z koniecznością wydzielania i zarządzania procesami, które są realizowane
w ramach działalności przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu. Choć pojęcie procesu należy do terminów znanych i często używanych, to nie zawsze jest prawidłowo rozumiane i interpretowane. Według normy PN-EN ISO 9000:2001 proces
jest „zbiorem działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które
dokonują przekształcenia wejścia w wyjścia”.
Z kolei S. Krawczyk w pracy [Krawczyk 2001] pisze, że proces może być zdefiniowany jako sekwencja lub częściowo uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą
działań zintegrowanych przez:
• czas,
• koszty,
• łączną ocenę wykonania i realizowanych działań, aby osiągnąć określony cel
organizacji.
Można zatem stwierdzić, że proces jest świadomie kreowaną transformacją,
w wyniku której − dzięki określonym działaniom intelektualnym i fizycznym − następuje osiągnięcie pewnego celu o charakterze materialnym lub niematerialnym.
Każdemu procesowi zachodzącemu w przedsiębiorstwie należy zapewnić zasoby
odpowiednie do jego realizacji; mogą być nimi m.in.: materiały, wyposażenie, personel, energia, technologia, a także wiedza i czas.

Rys. 1. Podstawowe mierniki oceny procesów logistycznych
Źródło: opracowanie własne.
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Przyjęcie orientacji procesowej w zakresie logistyki sprawia, że w istocie chodzi
o wzajemne dostosowanie procesów logistycznych przez ich właściwą koordynację,
przy jednoczesnym integrowaniu funkcji i komórek realizujących określone działania w przedsiębiorstwie.
Procesy logistyczne polegają na fizycznym przemieszczaniu produktów przez
poszczególne fazy działalności gospodarczej: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.
Jeśli chodzi o czynności logistyczne, to dotyczą one planowania, organizowania,
sterowania oraz kontroli wszystkich procesów logistycznych, a także innych działań
związanych z logistyką. Miarami efektywności procesów logistycznych mogą być:
czas cyklu, przepustowość, wykorzystanie zasobów (rys. 1).
Procesy i czynności logistyczne występują, chociaż w różnym zakresie i z różną intensywnością, we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych,
a także usługowych (np. transport, magazynowanie, pakowanie, manipulacje materiałami, sterowanie zapasami, realizacja zamówień, planowanie produkcji, zakup, obsługa klienta na odpowiednim poziomie, załatwianie zwrotów, gromadzenie
i usuwanie odpadów itp.). Rodzaj i istota tych procesów i czynności zależą przede
wszystkim od charakteru działalności, gdyż to głównie dzięki nim może być realizowana podstawowa działalność wielu firm. Faktem jest, że działania logistyczne
wspierają podstawową działalność przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych
i usługowych.

3. Procesy logistyczne w centrach dystrybucyjnych
Ostatnio można zauważyć, iż na świecie i w Polsce zdecydowanie wzrosło zapotrzebowanie na centra logistyczne i magazyny wysokiego składowania o znacznym
stopniu automatyzacji. Jest to z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązanie bardzo racjonalne, gdyż daje możliwość efektywnego wykorzystania przestrzeni oraz
przeprowadzania operacji magazynowych bez udziału człowieka.
Centra logistyczne to obiekty, w których realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów,
a także usługi towarzyszące. Do typowych procesów zachodzących w większości
centrów logistycznych można zaliczyć [Majewski 2002]:
• przyjęcie towarów – w ramach tego procesu zachodzą operacje i czynności
związane z przyjęciem towarów do magazynu i rozładunkiem środków transportu zewnętrznego,
• składowanie – zachodzą tutaj czynności związane ze składowaniem i z przechowywaniem towarów w określonym czasie w wydzielonym obszarze centrum,
• komisjonowanie – podczas realizacji tego procesu dokonywane są operacje
i czynności związane z kompletacją i opracowaniem zleceń klientów – w wydzielonych strefach dochodzi do rozformowania jednorodnych jednostek ładunkowych paletowych składowanych w magazynie na zbiory opakowań jednost-
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Rys. 2. Typowe procesy zachodzące w centrach logistycznych
Źródło: opracowanie własne.

kowych lub zbiorczych oraz zestawienie ich na jednostkę ładunkową zgodnie
z zamówieniami klientów,
• wydanie towarów – podczas którego dokonywane są operacje i czynności związane z wydaniem towarów z magazynu.
Komisjonowanie to jeden z najbardziej kosztotwórczych procesów magazynowych. Przypada na nie 60-65%. całkowitych kosztów magazynu i 50-60% pracy
personelu, zatem podczas analizy należy zwrócić szczególną uwagę na ten proces.

4. Modelowanie i symulacja procesów logistycznych
na przykładzie badanego centrum logistycznego
Jedną z metod badania właściwości procesu lub systemu jest przeprowadzenie
eksperymentu bezpośrednio na nim, przy czym najważniejszym warunkiem stosowania tej metody jest istnienie badanego systemu. W wielu działaniach poznawczych system rzeczywisty zastępuje się jednak jego modelem. Jest tak wówczas, gdy
badanie obiektu rzeczywistego jest niepraktyczne, skomplikowane, zbyt kosztowne
czy wręcz niemożliwe ze względu na niebezpieczeństwo wykonania eksperymentu.
Stosunkowo łatwo można wskazać takie sytuacje, w których obiekt rzeczywisty jest
niedostępny dla badającego, przedmiotem eksperymentów są procesy zachodzące
zbyt wolno lub zbyt szybko czy też badania mogą spowodować zniszczenie obiektu,
są zbyt kosztowne itp. W takich wypadkach tworzy się model obiektu rzeczywistego, na którym dokonywane są eksperymenty, a uzyskane wyniki odnosi się do systemu rzeczywistego. Postępowanie takie jest uzasadnione, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo, że rezultaty badania modelu i zachowanie się realnego obiektu są
porównywalne. Celem tworzenia modeli jest dążenie do zrozumienia otaczającej nas
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rzeczywistości, która w swej naturze jest bardzo złożona. Model może być zatem
efektywnym narzędziem badawczym.
Wiele współczesnych narzędzi do modelowania i symulacji procesów oraz systemów logistycznych bazuje na tzw. systemach dyskretnych sterowanych zdarzeniami, zwanych także systemami zdarzeń dyskretnych. Jak to wynika z studiów
literaturowych [Bukowski, Karkula 2003; Noche 1999], symulacja dyskretna sterowana zdarzeniami jest bardzo przydatnym i często jedynym narzędziem umożliwiającym analizę złożonych systemów logistycznych z uwzględnieniem ich dynamiki.
Do charakterystycznych cech układów zdarzeń dyskretnych można zaliczyć fakt, iż
zmienne opisujące działanie układu, a w szczególności zmienne stanu, ulegają zmianie tylko w dyskretnych, zazwyczaj losowych momentach czasu.
Jako podstawowe narzędzie modelowania zastosowano pakiet symulacyjny
DOSIMIS-3© wykorzystujący mechanizmy modelowania dyskretnego sterowanego
zdarzeniami [DOSIMIS-3… 2007]. Pakiet ten jest modułowo zorientowanym narzędziem symulacji, które dostosowano głównie do planowania i tworzenia modeli
procesów logistycznych. Dzięki modułowemu podejściu do problemu modelowania DOSIMIS-3© dostarcza szybko i w niezawodny sposób wyniki eksperymentów symulacyjnych i nawet dla niewielkich przedsięwzięć może być skutecznym
narzędziem do wspomagania decyzji. Pakiet ten jest interaktywnym symulatorem
graficznym, a zasada działania i organizacja obliczeń tego symulatora opiera się na
procesach dyskretnych sterowanych zdarzeniami i umożliwia symulację m.in. złożonych procesów logistycznych. Składa się on z symulatora, edytora modeli i programu umożliwiającego przeglądanie danych statystycznych.
Procesy logistyczne mogą zostać poddane analizie za pomocą odpowiednich
mechanizmów opisu rzeczywistości, którymi w symulatorach modułowych (przykładem symulatora takiego typu jest pakiet DOSIMIS-3©) są:
• elementy statyczne (moduły, elementy),
• elementy dynamiczne (obiekty poruszające się w systemie),
• węzły.
Podejście modułowe zastosowane w tego typu symulatorach pozwala na odtworzenie elementów statycznych (zasobów) systemów logistycznych, takich jak m.in.:
bufory, taśmy rolkowe i przenośniki taśmowe, miejsca pracy, obróbki czy obsługi,
zwrotnice (rozjazdy, skrzyżowania). Obiekty (elementy dynamiczne) opisują ruchome przedmioty, takie jak np.: półprodukty przeznaczone do obróbki, wózki, pojazdy
(w danym przypadku także informacje). Zarówno elementom statycznym modelu,
jak i obiektom dynamicznym można przypisać pewne atrybuty. Atrybuty to inaczej
cechy lub właściwości, którymi mogą się charakteryzować poszczególne składniki
modelowanego systemu. Przykładowo atrybutem obiektu paleta może być informacja o jej pojemności.
Na rysunku 3 przedstawiono możliwość odwzorowania wybranych procesów
logistycznych zachodzących w centrach logistycznych za pomocą standardowych
elementów biblioteki symulatora.
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Rys. 3. Odwzorowanie wybranych procesów logistycznych zachodzących w centrach logistycznych
w pakiecie DOSIMIS-3©
Źródło: opracowanie własne.

Budowa modelu symulacyjnego wybranego procesu w omawianym pakiecie
składa się z kilku kroków; są nimi:
• wprowadzenie i umiejscowienie elementów do okna obszaru roboczego,
• wprowadzenie parametrów elementów (danych),
• połączenie elementów – wprowadzenie węzłów,
• ustalenie parametrów symulacji (czas symulacji, parametry procesów stochastycznych),
• przeprowadzenie symulacji,
• obserwacja wyników symulacji, walidacja modeli za pomocą animacji i narzędzi
statystycznych.
Charakterystyka obiektu badań. Badany system to zautomatyzowane centrum
logistyczne pewnych wyrobów chemicznych. Asortyment wyrobów obejmuje ponad
1500 różnego rodzaju artykułów. Artykuły te dostarczane są do centrum logistycznego od producenta i przez wydzieloną strefę przyjęć towarów są automatycznie
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sortowane. Jednym z kryterium sortowania towarów są gabaryty opakowań, w których znajdują się produkty (wyróżniono cztery typy gabarytów i klas produktów).
Posortowane produkty układane są na paletach, później są odpowiednio etykietowane, a w następnym kroku, za pośrednictwem zespołu przenośników, są wysyłane do
magazynu wysokiego składowania. Kolejnym zadaniem centrum jest przyjmowanie
zleceń i ich realizowanie (kompletowanie) w jednej z kilku stref komisjonowania.
Każda strefa komisjonowania składa się z regału pomocniczego o ograniczonej
pojemności, układnic regałowych, robotów portalowych służących do kompletacji,
miejsc kompletacji i przenośników paletowych. Po przybyciu do strefy komisjonowania paleta jest identyfikowana, następnie, jeżeli jest wolne miejsce, trafia do
punktu dekompletacji (w przeciwnym przypadku jest odkładana na regał pomocniczy, gdzie oczekuje na wolne miejsce w strefie dekompletacji), tam robot pobiera
z niej odpowiednią liczbę artykułów wynikającą ze zlecenia. Pobrane artykuły trafiają na przenośnik wolnobieżny, z którego w końcowej jego części kolejny robot
ustawia artykuł na odpowiedniej palecie przeznaczonej do wysyłki do klienta.
Po skompletowaniu paleta trafia do strefy wysyłkowej. Przyjęto zasadę, aby na
palecie wysyłkowej znajdowało się możliwie maksymalnie dużo artykułów o tych
samych gabarytach, czyli jeżeli paleta może pomieścić cztery opakowania z artykułami, a klient zamówił po dwa opakowania różnych towarów, to powinny się one
znaleźć na jednej palecie. W ten sposób zostanie zminimalizowana liczba jednostek
paletowych wysyłanych do klienta (a co za tym idzie − zmniejszy się koszt realizacji
zlecenia związany z transportem).
System transportowo-magazynowy rozpatrywanego centrum jest w pełni zautomatyzowany, a odpowiedni przepływ materiałów w systemie zapewniony jest przez
transportowe urządzenia techniczne (m.in. wózki, podwieszane przenośniki paletowe, układnice regałowe, roboty portalowe, transportery typu AGV (Automatic
Guided Vehicle)) oraz infrastrukturę informatyczną i specjalistyczne sterowniki
przemysłowe, w których zaimplementowano algorytmy sterowania poszczególnymi
częściami systemu.
Model symulacyjny centrum logistycznego. Głównym celem symulacji badanych procesów logistycznych było znalezienie odpowiedzi na pytania, czy zastosowane środki organizacyjno-techniczne nie spowodują nieoczekiwanych blokad czy
zakleszczeń poruszających się w systemie palet oraz umożliwią osiągnięcia założonych wcześniej parametrów systemu związanych m.in. z wydajnością, czasami
realizacji zleceń itp.
W celu zbadania zachowania systemu przy zróżnicowanych warunkach zbudowano model symulacyjny w środowisku DOSIMIS-3®. Dane techniczne wykorzystane do budowy modeli obejmowały parametry techniczne poszczególnych części
systemu, a w tym m.in. czasy cykli pracy urządzeń transportowych (np. układnic
regałowych, robotów portalowych), prędkości załadunku i rozładunku artykułów
i palet. Dodatkowo wprowadzono informacje związane z organizacją pracy – szczególnie te dotyczące godzin pracy systemu. W stworzonym modelu centrum logi-
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styczne pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00, w systemie dwuzmianowym. Każda zmiana ma jedną dłuższą przerwę (1/2 godz.) oraz dwie
krótsze przerwy w pracy.
Na rysunku 4 przedstawiono fragment systemu obejmujący dwie strefy automatycznego komisjonowania, w których następuje kompletacja zleceń.

Rys. 4. Fragment modelu symulacyjnego zbudowanego w pakiecie DOSIMIS-3©
odwzorowujący strefy komisjonowania w badanym centrum logistycznym
Źródło: opracowanie własne.

Elementy systemu technicznego modelowanego centrum zostały zbudowane za
pomocą dostępnych w programie bibliotek standardowych komponentów systemów
przepływu materiałów: przenośników, transporterów wahadłowych, stacji obróbczych itp.
Założono, że system powinien realizować dziennie około 300-350 zleceń klientów, co wiąże się ze skompletowaniem około 1200-1500 palet do wysyłki. Czas
trwania symulacji ustalono na pięć dni roboczych, tzn. od poniedziałku do piątku.
Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe wyniki symulacji − rozkład natężenia przepływu jednostek ładunkowych skompletowanych oraz palet pobranych
z magazynu wysokiego składowania i wysłanych do poszczególnych stref komisjonowania.
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Rys. 5. Rozkład natężenia przepływu jednostek ładunkowych skompletowanych
(gotowych do wysyłki) oraz palet pobranych z magazynu wysokiego składowania i wysłanych
do poszczególnych stref komisjonowania
Źródło: opracowanie własne.

•
•
•
•

Jako wyniki symulacji analizie poddano m.in. następujące charakterystyki:
procentowe wykorzystanie pojazdów transportujących palety między strefami
przyjęcia, komisjonowania oraz magazynem wysokiego składowania,
charakterystyki wydajności stref kompletacji dla jednostek paletowych w zależności od liczby pojazdów transportowych,
statystyki czasów realizacji zleceń, czasów komisjonowania i transportu,
zmiany zajętości buforów w czasie.

5. Podsumowanie
Konkurencja wśród przedsiębiorstw branży logistycznej oraz rosnące wymagania klientów wymuszają konieczność poszukiwania nowych rozwiązań oraz obniżania kosztów swojej działalności. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów
jest wdrożenie w przedsiębiorstwie koncepcji i zasad zarządzania logistycznego
oraz wypracowanych według nich strategii, które staną się determinantą wzrostu
konkurencyjności i zwiększenia efektywności procesów. Jednak strategie te muszą
być stale weryfikowane i modyfikowane i nadążać za nieustannie i dynamicznie
zmieniającymi się uwarunkowaniami funkcjonowania firmy, i to zarówno tymi wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
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Do najczęściej wykorzystywanych i najbardziej skutecznych narzędzi umożliwiających weryfikację tych strategii oraz wspomagających decyzje z pewnością
można zaliczyć metody bazujące na modelowaniu symulacyjnym. Z obserwacji
praktycznych, badań literaturowych oraz analiz przeprowadzonych przez autora
pracy wynika, iż procesy logistyczne są miejscem, w którym wciąż tkwią rezerwy.
Racjonalizacja tych procesów, a w szczególności ich optymalizacja, mogłaby wpłynąć na znaczne obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie.
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SIMULATION MODELLING AS A TOOL FOR LOGISTIC PROCESSES
IMPROVEMENT ON THE EXAMPLE OF LOGISTIC CENTER
Summary
The requirements of competitiveness and development of business orientation in management
based on the process approach are extorting the constant development of instruments and improving the
management functions. In the scope of this stream, a number of concepts and methods came into existence to increase the economic effectiveness of business processes. Among them, methods of modeling
and simulation take the special place. In the article, selected aspects of simulation of logistic processes
in logistic centers were presented.

prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu
Nr 52
2009
Podejście procesowe w organizacjach

Stanisław Krawczyk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

PROCESOWE UJĘCIE USŁUG LOGISTYCZNYCH

1. Analiza pojęcia „usługa”
Rozwój niemal każdej firmy wymaga od niej skoncentrowania działalności na
kluczowych kompetencjach i rozważnego sięgania po wspomaganie innych firm.
Trwałe przeniesienie pewnych zakresów działalności na rzecz wykonywania przez
inne firmy oznacza podjęcie decyzji outsourcingowych i daleko idące zmiany w organizacji firmy. Inną formą wspomagającą działalność podstawową jest korzystanie
z usług. Opcja korzystania z usług jest ugruntowana w praktyce od wieków i wydawałoby się, że wyróżnienie, jakie wspomaganie nazywamy usługą, nie powinno
budzić żadnych wątpliwości. Aby rozstrzygać wątpliwości, powinniśmy móc korzystać z dobrze określonych definicji, które pomogą rozstrzygnąć, czy jakaś czynność
jest, czy nie jest usługą. Przytoczmy dwie z najczęściej cytowanych w polskiej literaturze definicji usług.
,,Usługą jest każda czynność zawierająca w sobie element niematerialności,
która polega na oddziaływaniu na klienta lub przedmioty bądź nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu, a która nie powoduje przeniesienia prawa własności.
Przeniesienie prawa własności może jednak nastąpić, a świadczenie usługi może być
lub też nie ściśle związane z dobrem materialnym” [Payne 1996].
Usługi określa się jako odrębną działalność dostarczającą określonych korzyści
nabywcom, niekoniecznie związaną ze sprzedażą produktów lub innych usług. Do
wytwarzania usług mogą (ale nie muszą) być wykorzystywane dobra materialne,
jednak bez możliwości zmiany ich właściciela (zamiany własności) [Rydzkowski
(red.) 2004].
Analiza przytoczonych definicji pod kątem poprawności naukowej wskazuje,
że nie spełniają one w pełni wymagań formalnych, zgodnie z którymi definicja powinna:
–– podać jednoznaczny opis definiowanego pojęcia – wyznaczenie domeny
pojęcia,
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–– pozwolić na jednoznaczne odgraniczenie definiowanego pojęcia od innych pojęć – warunek wyłączności,
–– umożliwić wyprowadzanie ogólnych wniosków – warunek jasności i zgodności
kontekstowej,
–– być zbliżona do powszechnego rozumienia pojęcia – warunek komunikowania.
Zauważmy, że pierwszą definicję spełnia np. uszkodzenie czyjegoś pojazdu. Jest
to z pewnością działanie na przedmiot, bez przejmowania prawa własności do niego,
ale trudno sobie wyobrazić powszechną akceptację takiego działania jako usługi.
Wady tej nie ma druga z definicji, w której przyjmuje się, że działalność ma przynosić korzyść. Czy jednak podarowanie komuś cennego przedmiotu, niewątpliwie
korzystne dla niego, można nazwać usługą?
W drugiej definicji występuje nabywca, a więc strona kupująca, i dopuszcza się,
że usługą może być sprzedaż produktu lub innej usługi. Oznaczałoby to, że działalność jednostek handlowych powinna być zaliczana do usług. Nie ma wątpliwości, że
usługa jest sprzedawana, ale sprzedaż wcale nie oznacza usługi. Ponadto, nie można
definiować jakiegoś pojęcia za pomocą jego samego, a więc usługi przez „sprzedaż
innej usługi”.
Okazuje się, że sformułowanie definicji usługi zgodnej z kanonami naukowymi nie jest sprawą łatwą. Problemy z poprawnym zdefiniowaniem usługi można
dostrzec w różnych, nie tylko polskich, publikacjach. Dotyczy to w ogóle wszelkich pojęć, które są wyróżniane, gdy dostrzegana jest potrzeba ich odróżniania od
pojęć zbliżonych, używanych wcześniej. Jedną z form wyróżniania nowej grupy
jest utworzenie ich listy. Określanie listy wymieniającej, co jest traktowane jako
usługa, jest zabiegiem dość powszechnym. Przykłady list usług można znaleźć np.
w pracach Ciesielskiego [Ciesielski 1999] lub Pfohla [Pfohl 2001]. Znaczenie listy
usług jest wzmocnione instytucjonalnie przez wprowadzenie na potrzeby statystyki
i rachunkowości klasyfikacji wyrobów i usług z nadaniem jej statusu urzędowego
przez ogłoszenie w Dzienniku Ustaw [Polska klasyfikacja… 2004].
Jedną z przyczyn tworzenia listy bywa wyłączanie pewnych obiektów z już istniejących list, dlatego uzasadnieniem dla wyodrębniania nowej grupy bywa tzw.
negatywna argumentacja, mająca wskazać, czym wyłączane obiekty różnią się od
pozostawianych w domenie wcześniej sformułowanej definicji. W dyskusjach nad
usługami są one często przeciwstawiane produkcji. Celem i efektem produkcji jest
wytworzenie dóbr materialnych. W odniesieniu do takiego ujęcia za usługę uważa
się „czynność, która nie jest skierowana bezpośrednio na uzyskanie, przetworzenie
lub obróbkę materialnego obiektu” [Corsten 2001]. Wyraźnym symptomem takiego
podejścia do usług jest podkreślanie niemal w każdej definicji znaczenia czynnika
niematerialnego, który ma odróżniać usługę od materialnego produktu uzyskiwanego w produkcji. Jak akcentują Garbarski, Rutkowski i Wrzosek: „Podstawową cechą usług, odróżniającą je od dóbr materialnych, jest ich niematerialność. Usługi są
niematerialne w tym sensie, że nie można ich zobaczyć czy dotknąć, nie mają cech
fizycznych” [Garbarski, Rutkowski, Wrzosek 1998]. W celu podkreślenia znaczenia
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niematerialności wskazuje się, że usługi nie można wykonać na zapas i nie można
jej składować. Czy jest to cecha rzeczywiście odróżniająca produkcję od usługi?
W pewnych sanatoriach w procesie podgrzewania substancji solankowych wytwarza
się produkt, którym jest opar działający leczniczo jedynie w trakcie bezpośredniego
wdychania. Mamy więc do czynienia z produktem, którego nie widać, nie można
dotknąć i nie można składować, nie będącym jednak usługą.
Podsumowując, można powiedzieć, że wymienione trzy podejścia – tworzenie
listy, wyróżnienie instytucjonalne, podanie cech odróżniających od innej działalności – pozwalają w praktyce operować pojęciem usługi, ale nie spełniają wymagań
poprawnego ujęcia definicji.
Na podstawie zbioru przykładów nie budzących wątpliwości w praktyce, po
dokonaniu przeglądu formułowanych definicji, uznaje się, że pojęcie usługi należy rozpatrywać z trzech punktów widzenia [Meffert, Bruhn 2000; Waltemath 2001;
Grieble, Klein, Scheer 2002]:
–– podmiotów, które wykonują usługi,
–– czynności, które tworzą usługę.
–– wyniku, który jest przedmiotem usługi.
Wyróżnienie usług ze względu na podmioty wykonujące tę działalność ma znaczenie kolejności przede wszystkim dla urzędów rejestrujących działalność gospodarczą oraz powiązane z tym zasady jej rozliczania. Dla rozważań naukowych istotne są dwa pozostałe punkty, które odzwierciedlają to, iż usługa jest rozpatrywana
zamiennie, jako czynności lub jako wynik uzyskiwany po dokonaniu czynności.
Aby uzyskać względnie uniwersalną definicję usługi, należy zatem odwołać się do
pojęć, które łączą czynności i uzyskiwany wynik. Taką możliwość daje odwołanie
do świadomie kreowanego procesu [Corsten 1988].

2. Pojęcie usługi w ujęciu procesowym
Przedstawmy w ujęcie tabelarycznym charakterystyczne aspekty procesu, rozpatrując go z pozycji realizatora, ale z uwzględnieniem różnych form zaangażowania
w proces ze strony wykonawcy i odbiorcy. Zestawienie przedstawia tab. 1.
Zestawienie aspektów procesu i zaangażowania w nie realizatora i odbiorcy jest
kluczem do procesowego ujęcia usługi. Podstawą są elementy wymienione w kolumnie przedstawiającej możliwe zaangażowanie odbiorcy w proces. Zdaniem autora, pozwalają one na następujące sformułowanie definicji usługi:
Gdy działania składające się na proces wytwarzania:
–– są wykonywane na podstawie zgłoszenia składanego przez jednostkę zewnętrzną,
–– wymagają zaangażowania czynnika pochodzącego od zleceniodawcy, który zachowuje prawa własności do niego,
–– czynnik zewnętrzny, przekazywany przez zleceniodawcę, jest przedmiotem
transformacji, której cel określa zleceniodawca (przynajmniej częściowo, np.
przez akceptację określonej propozycji),
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Tabela 1. Zestawienie różnych form zaangażowania w proces ze strony realizatora i odbiorcy
Lp.

Zaangażowanie
realizatora – (R)

Aspekt procesu

Zaangażowanie
odbiorcy – (O)

Zaangażowanie wspólne
– (R) i (O)

1

Zakres procesu

oferta realizatora

życzenie odbiorcy wspólne uzgodnienie,
akceptacja oferty realizatora

2

Cel procesu,
wyniki końcowe

zamierzenia i plany

zamówienie
(zlecenie)

3

Odbiorcy

anonimowi

składający
zamówienie
(zlecenie)

4

Składowe
środowiska

rozpoznanie własne

5

Infrastruktura
– potencjał
wykonawczy

udział własny

6

Zasoby na wejściu zasoby własne

7

Procedury
wykonawcze

wiedza realizatora

8

Wykonawcy

pracownicy realizatora

9

Kontrola
i sterowanie

jednostki realizatora

10

Miary wykonania

miary wewnętrzne

11

Zapobieganie
negatywnym
odchyleniom

jednostki
realizatora

wspólne uzgodnienie

infrastruktura realizatora
z udziałem wkładu odbiorcy
zasoby odbiorcy

zasoby odbiorcy z udziałem
zasobów realizatora
wiedza realizatora
z sugestiami odbiorcy
jednostki realizatora
z prawem ingerencji ze
strony odbiorcy

miary określone
przez odbiorcę

miary określone przez
realizatora z uwzględnieniem
sugestii odbiorcy i z jego
akceptacją

Źródło: opracowanie własne.

–– przekazany przez zleceniodawcę czynnik stanowi element końcowego wyniku
i jego stan jest podstawą oceny i rozliczenia wykonania,
–– proces wytwarzania wyniku jest usługą.

3. Usługi logistyczne
Wyróżnienie usług logistycznych jest prostą konsekwencją zawężenia usług
do obszaru działalności logistycznej. Problem polega jedynie na braku jednomyślności co do definicji logistyki. W podsumowaniu obszernego przeglądu definicji
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logistyki, jakiego dokonał P. Blaik, jest ona niemal zawsze rozumiana jako „transformacja czasowo-przestrzenna przedmiotu przepływów (dóbr i wartości)” [Blaik
2001]. Takiemu ujęciu logistyki odpowiada definicja usługi logistycznej przytaczana w Kompendium wiedzy o logistyce: „Usługa logistyczna jest to zorganizowane
przez firmę zewnętrzną transportowanie i magazynowanie produktów logistycznych
wraz z pełną obsługą formalno-prawną, w tym celną” [Gołembska (red.) 2006]. Zdaniem autora, aby objąć rzeczywiste działania, uznawane na świecie jako logistyczne,
należy przyjąć, że istotą logistyki jest skoordynowane wspomaganie działalności
podstawowej, które, oczywiście, obejmuje klasyczne już zadania transportu, magazynowania i operacji na ładunkach. Obecnie zakres pojęcia logistyka jest określany
przez odniesienie do procesów, co przedstawia następujące ujęcie [Krawczyk 2006]:
logistyka obejmuje projektowanie i tworzenie systemów: technicznych, organizacyjnych i informacyjnych, składających się na infrastrukturę procesów wspomagających podstawową działalność organizacji oraz planowanie, sprawną realizację
i wzajemną koordynację tych procesów w ramach określonej infrastruktury, tak aby
ich wyniki służyły osiąganiu zamierzonych celów organizacji.
Konsekwencją przyjęcia powyższej definicji logistyki jest wyraźne wskazanie,
że impuls zapotrzebowania na usługę logistyczną musi wynikać z celów i możliwości realizacji działalności podstawowej. Popyt na usługę logistyczną jest wtórny,
a określenie celów i warunków akceptacji wyników wynika z potrzeb działalności
uznanej za podstawową1.

4. Przygotowanie stron do realizacji procesu usługi
W zasadzie jedynie w przypadku usług prostych, w których zakres realizacji
procesu jest niemal jednoznacznie określony i, najczęściej, zdeterminowany sprawnością systemów technicznych, proces usługi oznacza złożenie zlecenia na ogólnych warunkach i rozliczenie jej po standardowym wykonaniu. W przypadku usług
logistycznych wykonywany jest pakiet usług, który od obu stron wymaga dobrego
uzgodnienia zarówno zakresu, jak i szczegółów wykonywania działań. Obie strony
muszą być zatem świadome, że powinny być przygotowane do procesu usługi.
Przedstawmy w skrócie, na czym polega przygotowanie stron, zgodnie z wyróżnionymi fazami procesu [Krawczyk 2007]. W ramach usługi zleceniodawca powierza swoje obiekty, nad którymi chce zachować kontrolę, więc w ramach przygotowania należy uwzględnić współpracę stron.
Faza I. Przygotowanie ogólne do działalności procesowej
W pierwszej z wyróżnionych faz, przygotowania ogólnego do działalności, możemy uznać, że strony są od siebie niezależne.
Przygotowanie realizatora. Na pierwszym miejscu należy wymienić przyjęcie
strategii względem zakresu usług i grup potencjalnych klientów i dostosowanie inZbliżone podejście prezentują m.in. J. Weber, W. Stölzle, C.M. Wallenburg i E. Hofmann (zob.
[Weber i in. 2007]).
1
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frastruktury do przyjętej strategii. Ustalenia strategiczne są ściśle związane z kształtowaniem infrastruktury wykonawczej. Najbardziej widoczna jest infrastruktura
techniczna, w tym rozmieszczenie węzłów logistycznych i przypisanych im zadań
operacyjnych. W ramach decyzji strategicznych następuje często łączenie zdolności
wykonawczych różnych podmiotów. Może mieć ono charakter fuzji lub tworzenia
sieci.
Gdy realizator nastawia się na wykonywanie kompleksowych usług logistycznych, wymagających poszukiwania rozwiązań, istotne stają się nabór personelu
i jego przygotowanie. Usługi mogą być wykonywane dla różnych zleceniodawców,
dlatego problemem jest zapewnienie kompatybilności systemów informatycznych.
Każdy z wymienionych aspektów jest odrębnym tematem. Ich rozpatrzenie wykracza poza ramy tego opracowania.
Przygotowanie zleceniodawcy. Również po stronie zleceniodawcy przygotowanie ogólne wymaga określenia zasad korzystania z nich na poziomie strategicznym. Bardzo często są to decyzje związane z outsourcingiem, który istotnie wpływa
na całą działalność przedsiębiorstwa. Spośród wielu aspektów ogólnego przygotowania wymieńmy specyficzne, do których zaliczymy:
–– wnikliwą analizę potrzeb na usługi logistyczne,
–– przygotowanie organizacyjne do współpracy z wykonawcą usług, w tym zapewnienie właściwego komunikowania z nim,
–– staranne określenie celów i ogólnych wymagań wobec wyników usług, w tym
zakresu identyfikacji wyników.
Faza II. Przygotowanie do realizacji procesu
Druga faza procesowa obejmuje przygotowanie do realizacji konkretnego zakresu usług w odniesieniu do pewnego okresu, np. roku. Rozpoczyna się określeniem potrzeb na usługi, a kończy przekazaniem zlecenia lub podpisaniem umowy
na wykonywanie usług. Jest to faza wzajemnego „dobrania się” partnerów, którzy
muszą wzajemnie uzgodnić i zaakceptować zakres usług, warunki prawne ich wykonywania, w tym zakresy odpowiedzialności obu stron i prawa dla zleceniodawcy do
monitoringu i ewentualnych interwencji oraz zasady akceptacji wyników i regulacji
należności. Właśnie w tej fazie obie strony powinny dokładnie zinterpretować, co
będzie uznawane za wynik usługi, jakie mierniki będą wykorzystywane do stwierdzania poprawności przebiegu i wykonania oraz w jaki sposób będzie dokonywany
monitoring procesu.
Specyficznym elementem drugiej fazy jest procedura wyboru wykonawcy usługi. Na ogół jest ona rozpatrywana z pozycji zleceniodawcy i ma formę przetargu.
Praktyka pokazuje, że jest to procedura wymagająca od obu stron bardzo starannego
przygotowania. Nawet bardzo drobne uchybienia mogą stać się powodem uchylenia
wyboru i niepożądanych skutków, szczególnie dla zleceniodawcy. W warunkach,
kiedy w środowisku biznesowym nie wykształciły się jeszcze zasady przestrzegania
norm etycznych, procedura wyboru usługodawcy bywa krytyczna dla poprawności
przebiegu usługi. Należy przy tym dodać, że brak umiejętności określenia właści-
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wych potrzeb przez zleceniodawcę jest wykorzystywany przez potencjalnych usługodawców, którzy, pragnąc wykorzystać posiadany potencjał wykonawczy, tworzą
wygodne ze swego punktu widzenia pakiety ofertowe i wykorzystują wszelkie chwyty marketingowe w celu zdobycia klientów. Jest to naturalne prawo gry rynkowej.
Jedynym formalnym zaleceniem może być podkreślenie, że w tej fazie obie strony
muszą przygotować i wzajemnie akceptować kryteria i wzajemne oczekiwania wobec procedury wyboru.
Faza III. Realizacja procesu
W trzeciej fazie procesowej główny ciężar spoczywa na wykonawcy usługi. Badania przeprowadzane w zachodnich firmach korzystających z usług logistycznych
wykazują, że coraz większą wagę przywiązuje się do silnej współpracy wykonawcy
ze zleceniodawcą. Wzrastają wymagania wzajemnej komunikacji i sprzężenia systemów informatycznych, zleceniodawcy przykładają coraz większą wagę do ciągłego monitorowania i controllingu w trakcie realizacji usług2. Z obserwacji autora
przeprowadzanych w trakcie studiów podyplomowych wynika, że jest to problem
dostrzegany w polskich firmach. W zasadzie, gdy usługa logistyczna jest oparta na
rozwiązaniach technicznych, a do takich należy zaliczyć usługi skoncentrowane wokół przewozów, monitoring wykonywania staje się już standardem dzięki światowym systemom śledzenia przesyłek i transportu. Przedstawiciele firm uczestniczący
w szkoleniach zwracają jednak uwagę na brak wskazówek, jak dokonywać monitoringu działalności usługowej, w której dominujące znaczenie mają wiedza i umiejętności personelu wykonawcy. Jest to problematyka, która zasługuje na prowadzenie
badań naukowych i wypracowanie użytecznych procedur.
Faza IV. Controlling i rozliczenie procesu
W czwartej fazie następuje rozliczenie wykonania. Standardowa procedura, która
wymaga akceptacji obu stron, dotyczy oczywiście potwierdzenia wykonania usługi
sprawnego przeprowadzenia przepływów płatności. Na podstawie wcześniejszych
doświadczeń stwierdzono, że w ramach controllingu powinny być starannie opracowane warunki reklamacji i rozwiązywania kwestii spornych. Podejście procesowe
uwidacznia dodatkową funkcję controllingu. Jest nią analiza i wyciąganie wniosków
z przebiegu procesu, a następnie przekazanie ich odpowiednim jednostkom do wykorzystania w następnych realizacjach usług. Należy wyraźnie podkreślić, że procedury controllingu są dla każdej ze stron niezależne.

5. Podsumowanie
Wraz z coraz większym wkładem logistyki do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem wzrasta znaczenie usług logistycznych. Wnikliwa analiza standardowo rozumianej usługi ujawnia niedoskonałości na poziomie definicji usługi. Przemyślenia, poparte doświadczeniami z praktyki, sugerują, że definicję porządkującą
2

Interesujące są spostrzeżenia przytaczane w pracy [Kemper 2007].
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działalność, którą praktycy uznają za świadczenie usług logistycznych, należy formułować, odwołując się do ujęcia procesowego. Tutaj został przedstawiony jedynie
skrót myślowy argumentacji na rzecz postrzegania usług jako procesu. Prezentowane podejście zostało zweryfikowane przez autora zarówno przez konfrontację
z badaniami cytowanymi w literaturze światowej, jak i opinie przedstawicieli praktyki.
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LOGISTIC SERVICES IN PROCESS PERSPECTIVE
Summary
Scientific analysis of service definitions as used in professional literature shows certain flaws
that may negatively affect the evaluation of companies offering logistic services. The confrontation of
views presented in foreign publications, especially German, with practical experience suggests that perceiving services in terms of process theory may provide a satisfactory definition of service. This paper
briefly presents the most essential aspects of process approach together with resulting modifications in
the definition of services. Similarly, consistent modifications are postulated in respect to the definition
of logistics services. Perceiving logistics as a function that coordinates development and functioning of
support systems for basic company activities, i.e. transcending the traditional perception of logistics as
a set of transport, storage and materials flow operations, may prove helpful in proper identification of
services that qualify as logistic services. The process perspective offers a more precise delineation of
duties and responsibilities of clients and service providers in all phases of the service process as well as
emphasizes the role of controlling over the course of logistic services.

prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu
Nr 52
2009
Podejście procesowe w organizacjach

Monika Łobaziewicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

MAPY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW
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1. Wstęp
Mapowanie procesów jest obecnie istotnym tematem, który podejmują przede
wszystkim przedsiębiorstwa wdrażające albo już posiadające system zarządzania jakością, ze względu na to, że wymaga on realizacji zasady „podejścia procesowego”.
Wielu teoretyków i praktyków zarządzania jest zdania, że przejście przedsiębiorstwa
na zarządzanie procesowe daje możliwość znacznej redukcji kosztów, usprawnia
realizację skomplikowanych procedur biznesowych, poprawia przepływ informacji
według zasady „szybko i bez zakłóceń”, stanowi podstawę wprowadzania systemów zarządzania wspomaganych komputerowo – po to, aby docelowo zaspokoić oczekiwania i wymagania klienta zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
Przedmiotowa koncepcja ma jednak największe znaczenie dla pracowników i kadry kierowniczej, ponieważ wdrożenie podejścia procesowego służy doskonaleniu
systemu zarządzania przedsiębiorstwem, poprawie jego efektywność i skuteczność.
W praktyce często mamy do czynienia z dwuetapowym procesem postępowania.
Pierwszy etap polega na wdrożeniu systemu jakości i tym samym przejściu na procesowe podejście do zarządzania, a drugi na „zautomatyzowaniu” i udoskonaleniu
już istniejących rozwiązań, tj. na wdrożeniu systemu informatycznego np. klasy
ERP. Oba systemy wymagają zrozumienia przez kadrę (niezależnie od zajmowanego stanowiska), na czym polega zarządzanie procesami, oraz że bez czynnego
zaangażowania wszystkich pracowników i kadry kierowniczej w proces wdrożenia,
a potem utrzymania żaden z systemów nie będzie dawał oczekiwanych rezultatów.
Korzyści wynikające z przejścia na zarządzanie poprzez procesy są widoczne dopiero po okresie żmudnej pracy oraz wielu zmianach organizacyjnych i mentalnych
kadry. Najpierw zatem należy zdefiniować i zaprojektować procesy biznesowe,
a następnie opracować ich ujęcie graficzne, czyli mapy. W ten sposób kierownictwo
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i pracownicy poznają, w jaki sposób funkcjonuje przedsiębiorstwo, co i jak można
usprawnić. Zarządzanie poprzez procesy pozwala na odejście od „ręcznego” zarządzania firmą, które niewątpliwie nie sprzyja jej rozwojowi oraz atmosferze kreatywności i zaangażowania pracowników. Przejście na zarządzanie procesowe pozwala
przedsiębiorstwom na stopniowe uaktywnianie pracowników (dzięki przypisywaniu
im ról właścicieli procesów) oraz na maksymalne wykorzystywanie ich potencjału.
Ponadto zastosowanie przedmiotowej koncepcji powoduje, że pracownicy bardziej
rozumieją motywy podejmowania przez kierownictwo określonych decyzji biznesowych niż w przypadku stosowania w firmie orientacji funkcjonalnej.
Ze względu na to, że przedsiębiorstwo jest złożonym podmiotem, realizującym
wiele procesów gospodarczych, w niniejszym artykule autorka skoncentruje się na
wybranych procesach, realizowanych w obszarze logistyki.
Celami artykułu są analiza porównawcza i ocena procesów logistycznych
w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej posiadających wdrożony system zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001:2001. Przedmiotami analizy będą
mapy wybranych procesów logistycznych, tj. zakupów i dostaw, magazynowania,
transportu oraz dystrybucji ciepła w kilku przedsiębiorstwach ciepłowniczych zlokalizowanych w województwie lubelskim. Analiza map procesów pozwoli na identyfikację różnic oraz ocenę rozwiązań w obszarze tych samych procesów logistycznych
realizowanych w przedsiębiorstwach tej samej branży, które wdrożyły system zarządzania jakością. W artykule zostanie również zaprezentowane podejście przedsiębiorstw do mapowania procesów logistycznych. Artykuł jest wynikiem osobistych
doświadczeń autorki zdobytych w wyniku wdrożeń systemów zarządzania jakością
w przedmiotowych przedsiębiorstwach.

2. Pojęcie oraz istota map i mapowania procesów
W polskiej literaturze przedmiotu niewiele jest pozycji podejmujących problematykę tworzenia map i mapowania procesów, które są punktem wyjścia w zarządzaniu procesami biznesowymi. Według T. Kasprzaka mapa procesów przedstawia
w ujęciu graficznym strukturę i zestawienie procesów realizowanych w organizacji.
Obraz ten charakteryzuje się dość wysokim poziomem abstrakcji [Kasprzak 2005,
s. 53]. Stworzenie mapy powinno być każdorazowo poprzedzone analizą procesu,
a docelowo prowadzić do działań doskonalących, które spowodują usprawnienie
jego realizacji. Mapa jest podstawą zrozumienia wzorców działania oraz punktem
odniesienia w dyskusji na temat sposobu pracy jednostek organizacyjnych, zespołów i osób zaangażowanych w proces. Stanowi punkt wyjścia do stworzenia modelu
procesu. Podczas opracowania mapy procesu należy określić stopień jej szczegółowości. Istotne jest to, co przedsiębiorstwo chce osiągnąć, tworząc mapę. Mniej
szczegółową mapę tworzy się, jeśli ma ona przedstawiać ogólne zasady funkcjonowania procesu, gdzie ważne jest ogólne zrozumienie jego funkcjonowania. Bardziej
szczegółową mapę stosuje się podczas wdrożenia nowych produktów i usług lub gdy
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szuka się przyczyn problemu czy też sposobów doskonalenia procesu. Niejednokrotnie okazuje się, że podczas tworzenia mapy procesów można zidentyfikować wiele
miejsc, gdzie marnotrawione są czas i pieniądze lub istnieje zagrożenie, że wyroby
niezgodne mogą być dostarczone do kolejnego procesu lub do klienta.
Z kolei mapa procesów pokazuje zależności między wszystkimi zidentyfikowanymi procesami w organizacji i, jak twierdzi T. Kasprzak, wykorzystywana jest
w przedsiębiorstwie do „delegacji instytucji właściciela procesu i do wyznaczenia
odpowiednich miar procesów” [Kasprzak 2005, s. 55]. Zdaniem P. Grajewskiego
mapa procesu jest skonkretyzowaniem informacji zawartych w mapie relacji, przedstawia w określonej kolejności działania składające się na proces oraz określa ich
rodzaj. Prezentuje na poziomie operacyjnym szczegółowo etapy przebiegu działań
w procesie i ich realizatorów [Grajewski 2007, s. 130].
Mapy procesów mogą być tworzone z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania (np. iGrafx, ARIS) lub też na kartce papieru. Stosowanie profesjonalnego
narzędzia jest bardziej efektywne, gdyż umożliwia łatwe i szybkie tworzenie mapy,
a następnie wprowadzanie zmian.
Z kolei mapowanie procesów jest jedną z metod pozwalających przygotować
przedsiębiorstwo do wdrożenia systemów zarządzania opartych na podejściu procesowym. Najczęściej stanowi przygotowanie organizacji do wdrożenia np. systemów zarządzania jakością, systemów klasy ERP czy analizy FMEA. Pozwala na
wyszukanie i uwzględnienie na mapach procesów kluczowych informacji. Umożliwia to wykonanie precyzyjnego opisu przedsiębiorstwa, m.in. jego struktury organizacyjnej, procesów wraz z ich podziałem, dokumentów będących w użyciu,
funkcji pełnionych przez pracowników i narzędzi wymaganych przy wykonywaniu
zadań, w tym narzędzi IT. Mapowanie procesów biznesowych (business mapping)
jest jednym z zastosowań techniki concept mapping, daje lepszą przejrzystość procesów, ułatwia ich monitoring. Jeśli chodzi o działania rynkowe przedsiębiorstwa,
to ułatwia otrzymanie produktu dopasowanego do potrzeb i oczekiwań klienta oraz
własnych, pozwala skutecznie konkurować na rynku [Paszko 2004, s. 351].
Ta kreatywna technika tworzenia map procesów pozwala na zarządzanie informacją w sposób nieliniowy, zapewniając swobodny przepływ danych między pionami funkcjonalnymi, komórkami i stanowiskami, ułatwia zarządzanie informacjami
oraz ich zapisami. Mapowanie procesów jest więc tworzeniem map procesów po to,
aby zorientować się, co się w firmie dzieje teraz lub co się ma dziać w przyszłości.

3. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa ciepłownicze są podmiotami gospodarczymi, w których logistyka niewątpliwie odgrywa kluczową rolę. Ich działalność prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wydanych
na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych i koncesji wydanych przez prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki. Przeważająca większość tego typu przedsiębiorstw
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ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie 100% udziałów posiada
gmina. Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez przedsiębiorstwa energetyki
cieplnej są wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła, aczkolwiek w zależności od budowy i organizacji systemu ciepłowniczego w województwie, wielkości
miasta oraz wydanych koncesji, przedsiębiorstwa te mają różnie zbudowane systemy logistyczne, z zachowaniem takich samych procesów, co zostanie zaprezentowane poniżej.
W niniejszym artykule badaniu zostały poddane trzy przedsiębiorstwa ciepłownicze zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego: Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Chełmie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świdniku
oraz Kraśnickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
1. Kraśnickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) Sp. z o.o. jest spółką, w której Gmina Miejska Kraśnik posiada 100% udziałów. Spółka dostarcza ciepło za pośrednictwem sieci ciepłowniczej do ogrzewania budynków mieszkalnych,
użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i handlowych na terenie miasta
Kraśnika. KPEC Sp. z o.o. nie tylko stara się zapewnić niezawodność i ciągłość
dostaw ciepła i ciepłej wody mieszkańcom miasta, lecz także decyduje o racjonalnej
i oszczędnej gospodarce cieplnej, zgodnie z prowadzoną przez spółkę polityką jakości i poszanowania energii. System zarządzania jakością ISO 9001:2001 wdrożony
w 2003 r. w KPEC Sp. z o.o. obejmuje wszystkie procesy wytworzenia i dystrybucji ciepła zgodnie z koncesjami, począwszy od procesu przeglądu umowy, przez
procesy zaopatrzenia w surowce, produkcję ciepła, aż do dostarczenia go do klientów. Zgodnie z procedurami systemu jakości każdy proces jest odpowiednio monitorowany, mierzony i analizowany w celu wprowadzenia niezbędnych działań do
osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) Sp. z o.o. w Chełmie
jest również spółką gminną, posiadającą od 2007 r. wdrożony system zarządzania
jakością według normy ISO 9001:2000. Spółka prowadzi eksploatację miejskiego
systemu ciepłowniczego zasilanego z Zakładu Wytwarzania Ciepła, który obejmuje
dwa źródła ciepła. Zadania w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz usług
konserwacyjnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej realizowane są przez trzy Rejony Przesyłu i Dystrybucji. Ponadto Spółka świadczy
inne usługi: remontowe, parkingowe, wynajem lokali użytkowych, wynajem sprzętu, a także profesjonalne niszczenie dokumentów. Spółka zatrudnia około 180 osób.
Od wielu lat podejmuje przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie negatywnego
oddziaływania na środowisko naturalne. W swojej działalności kieruje się zasadą
zrównoważonego rozwoju zharmonizowanego z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także przestrzega wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) w Świdniku Sp. z o.o. jest firmą
ciepłowniczą z ponad 48-letnim doświadczeniem. Głównymi rodzajami działalności
Spółki są: zakup, przesył i sprzedaż energii cieplnej, eksploatacja, konserwacja oraz
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wykonawstwo remontów bieżących i kapitalnych urządzeń cieplnych, prowadzenie
działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej, programowanie i koordynacja rozwoju systemu ciepłowniczego na terenie gminy Świdnik, prowadzenie indywidualnych
rozliczeń za pobraną energię. W odróżnieniu od dwóch powyższych PEC w Świdniku nie wytwarza ciepła. Właścicielem PEC jest Gmina Miejska Świdnik. Misją
Spółki jest zapewnienie warunków do uzyskania komfortu cieplnego wszystkim potencjalnym odbiorcom poprzez dostarczanie bezpiecznego, ekologicznego i czystego
ciepła, kompleksową obsługę odbiorców zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania energią cieplną i ochrony środowiska. PEC w Świdniku Sp. z o.o. zatrudnia
50 osób. System zarządzania jakością został wdrożony w spółce w 2005 r.
Prezentowane podmioty działają w jednej branży, chociaż z jednej strony różnią się od siebie okresem istnienia na rynku, wielkością, ilością i stopniem złożoności realizowanych procesów. Z drugiej strony działają na jednym rynku, mają
podobne misje, takie same formy prawne, wdrożony system jakości według wymagań normy ISO 9001:2001 i mają rozbudowaną logistykę, co daje możliwość
ich porównania.

4. Podejście do mapowania procesów
Analizowane organizacje podczas wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem stosowały taką samą metodologię, tj.:
–– wybór konsultanta zewnętrznego,
–– analizę i ocenę obecnego systemu zarządzania w Spółce przez konsultanta,
–– powołanie zespołu projektowego, składającego się z pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
–– szkolenie członków zespołu projektowego,
–– identyfikację procesów występujących we wszystkich obszarach działalności
przedsiębiorstwa,
–– opisanie procesów,
–– opracowanie „pierwszej koncepcji” map procesów z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych,
–– weryfikację wstępnej koncepcji map procesów,
–– stworzenie „ostatniej wersji” map procesów,
–– wdrożenie i walidację procesów.
Główną przyczyną przejścia na zarządzanie przez procesy w badanych przedsiębiorstwach była implementacja systemu zarządzania jakością. Najpierw zidentyfikowane procesy przedstawiono w formie pisemnej (procedur), a następnie opracowano
ich mapy; w przypadku przedsiębiorstw ciepłowniczych z Kraśnika i Świdnika zastosowano układ poziomy, a w przypadku MPEC z Chełma układ pionowy.
W analizowanych przedsiębiorstwach kryteriami wyboru formy graficznej map
procesów były: indywidualne preferencje członków zespołów oraz pełnomocnika
ds. jakości, przejrzystość i zrozumiałość dla właściciela i uczestników procesów.
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Mapy procesów były tworzone w Excelu lub w edytorze tekstu MS Word. Żadne
z prezentowanych przedsiębiorstw nie wykorzystywało w tym celu profesjonalnych
narzędzi informatycznych właściwych dla automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi, tj. modeli referencyjnych ARIS, SCOR czy też iGrafx Process for Six
Sigma.

5. Analiza map procesu zakupów
Jednym z procesów realizowanych w obszarze logistyki są zakupy, które przedsiębiorstwa łączą z oceną kwalifikacyjną dostawców. Obecna norma PN EN ISO
9001:2001 nie w pełni oddaje ich znaczenie w systemie zarządzania jakością. Zakupy to nie tylko rzeczy materialne, to także usługi, outsourcing. Kryteriami decydującymi o wyborze rozwiązania są waga i rozmiar procesów w przedmiotowym
obszarze. Jeśli proces zakupów jest rozbudowany i stanowi istotny element w logistyce przedsiębiorstwa, to może zostać rozdzielony na dwa podprocesy: planowania
i realizacji. W analizowanych przedsiębiorstwach procesy zakupów były realizowane różnie.
W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Chełmie proces zakupów
był rozbudowany i został podzielony na podprocesy planowania i realizacji zakupów, co przedstawiają rys. 1a, b. Natomiast w dwóch pozostałych spółkach etapy
planowania i realizacji zakupów tworzyły jeden proces.
Badane przedsiębiorstwa ciepłownicze realizują przede wszystkim zakupy sektorowe, dlatego w analizowanych spółkach podstawą projektowania procesów zakupów była ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU
nr 19, poz. 177 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz regulamin
organizacyjny i zarządzenia wewnętrzne kadry kierowniczej. Poza zakupami sektorowymi przedsiębiorstwa realizowały:
–– zakupy bieżące (zwykłe) obejmujące materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania spółki,
–– zakupy awaryjne dotyczące tylko prac remontowych bądź zakupów materiałów
do remontu, w przypadku gdy zagrożona jest ciągłość pracy ciepłowni.
Proces oceny kwalifikacji dostawców w badanych przedsiębiorstwach nie był
mapowany, tylko realizowany zgodnie z procedurą pisemną. Na podstawie analizy potencjalnych możliwości spełnienia wymagań jakościowych i płatniczych, terminowości dostaw, elastyczności dostaw i innych cech dotyczących atrakcyjności
handlowej dostawcy byli wpisywani na „Listę kwalifikowanych dostawców”. Proces oceny przeprowadzany był z wykorzystaniem stosownego formularza, który był
załącznikiem do procedury „Kwalifikacji dostawców”.
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Rys. 1a. Mapa procesu „Zakupy – planowanie zamówień”
Źródło: Dokumentacja SZJ MPEC Sp. z o.o. w Chełmie.
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Rys. 1b. Mapa procesu „Zakupy – realizacja zamówień”
Źródło: Dokumentacja SZJ MPEC Sp. z o.o. w Chełmie.
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Rys. 2. Mapa procesu „Gospodarka magazynowa”
Źródło: Dokumentacja SZJ MPEC Sp. z o.o. w Chełmie.
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6. Analiza map procesu magazynowania
Kolejnym procesem w obszarze logistyki jest magazynowanie. W analizowanych przedsiębiorstwach ciepłowniczych magazynowane były przede wszystkim
materiały opałowe na placach składowych (miał węglowy, trociny, zrębki, koks)
oraz materiały, surowce, urządzenia i narzędzia wykorzystywane do robót budowlanych, prac remontowych, napraw itp. w pomieszczeniach zabudowanych. Największe magazyny i najbardziej rozbudowane procesy magazynowania miały KPEC
w Kraśniku oraz MPEC w Chełmie, ponieważ podmioty te produkowały ciepło.
PEC w Świdniku nie zajmowało się produkcją ciepła, tylko dystrybucją, dlatego magazyn był przeznaczony do przechowywania, przemieszczania (pobieranie, zwrot),
sprzedaży materiałów oraz wypożyczania narzędzi. Mapę procesu magazynowania
na przykładzie MPEC w Chełmie przedstawia rys. 2.
W analizowanych przedsiębiorstwach podstawą projektowania procesów magazynowania były instrukcje „Gospodarka magazynowa”. Z chwilą przejścia na podejście procesowe przedmiotowe instrukcje zostały wycofane z użytku.

7. Analiza map procesu transportu
Proces transportu w logistyce przedsiębiorstwa ciepłowniczego może być rozpatrywany jako wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwszy dotyczy przemieszczania materiałów, surowców i środków transportu poruszających się po drogach wydzielonych
Wejście
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Odpowiedzialność
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i oleju silnikowego
Ustalenie norm i analiza
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Umorzenie
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Rys. 3. Mapa procesu „Rozliczanie paliwa i oleju silnikowego”
Źródło: Dokumentacja SZJ MPEC Sp. z o.o. w Chełmie.
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Rys. 4. Mapa procesu „Obsługa i eksploatacja pojazdów i sprzętu”
Źródło: Dokumentacja SZJ MPEC Sp. z o.o. w Chełmie.

w magazynach oraz na terenie (zewnętrznym) wchodzącym w skład infrastruktury przedsiębiorstwa. Drugi wynika z tego, że zakłady wytwarzania ciepła oraz rejony dystrybucji zlokalizowane są w różnych częściach miasta. W analizowanych
przedsiębiorstwach ciepłowniczych proces transportu najbardziej rozbudowany był
w MPEC w Chełmie, które posiadało poza Centralną Ciepłownią, zlokalizowaną
na terenie siedziby Spółki, Ciepłownię Szczytową i trzy Rejony Przesyłu i Dys-
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trybucji Ciepła rozmieszczone w innych dzielnicach miasta. Podstawą projektowania map procesów transportu były procedury „Rozliczanie paliwa i oleju silnikowego”, „Obsługa i eksploatacja pojazdów i sprzętu” oraz program komputerowy
„TRANSPORT”. W przypadku KPEC w Kraśniku proces transportu ograniczał się
do wewnętrznego i został połączony z procesem magazynowania. Natomiast w PEC
w Świdniku proces transportu nie był wydzielony ze względu na to, że realizowana była tylko dystrybucja ciepła, a magazyn znajdował się w tym samym budynku co Zarząd. Spółka dysponowała niewielką bazą środków transportu, co zostało uwzględnione w księdze jakości. Na rysunkach 3 i 4 pokazano mapy procesów
w obszarze transportu w MPEC w Chełmie.

8. Analiza map procesu dystrybucji ciepła
W przypadku przedsiębiorstwa ciepłowniczego proces dystrybucji jest uwarunkowany sterowaniem i eksploatacją sieci ciepłowniczej. Prawidłowa dystrybucja
ciepła wynika ze sposobu programowania, nadzorowania i kontroli pracy sieci oraz
właściwej eksploatacji urządzeń przesyłowych i produkujących ciepło. Podstawą
projektowania i realizacji procesów dystrybucji ciepła w analizowanych przedsiębiorstwach były: Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj., DzU
z 1997 r., nr 54, poz. 348, z późn. zm.) i związane z nią rozporządzenia wykonawcze,
program pracy sieci ciepłowniczej wydany na dany rok kalendarzowy, instrukcje
technologiczne, instrukcje dotyczące pomiaru i kontroli parametrów ciepła oraz pracy kotłów, instrukcje obsługi węzłów centralnych i wymiennikowni oraz nadzoru
i sprawdzania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy ciepłowni. W analizowanych przedsiębiorstwach mapy procesu dystrybucji ciepła zostały zrobione tylko
w PEC ze Świdnika (rys. 5) i Chełma, natomiast w KPEC w Kraśniku przedmiotowy
proces został opisany w tylko w księdze jakości.
Z powyższych map procesu wynika, że proces dystrybucji ciepła realizowany jest na takich samych zasadach, co podyktowane jest wymaganiami prawnymi.
W przedsiębiorstwie ciepłowniczym należy on do grupy procesów podstawowych.

9. Podsumowanie
W artykule przedstawiono kilka wybranych map procesów, które realizowane były w obszarze logistyki przedsiębiorstw ciepłowniczych zlokalizowanych
w województwie lubelskim, posiadających wdrożone systemy zarządzania jakością.
Przedmiotem badań była ich analiza porównawcza, z której wynika, że procesy logistyczne w tego typu podmiotach gospodarczych w dużym stopniu są uwarunkowane
wymaganiami prawnymi. Zakres ingerencji w te procesy ogranicza się głównie do
następujących elementów: sposobu organizacji ich realizacji, ustalenia powiązań
między nimi i przepływu informacji w celach podejmowania właściwych decyzji,
przypisania odpowiedzialności pracownikom. Osobiste doświadczenia autorki ar-
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tykułu wynikające z bezpośrednich wdrożeń systemu jakości w prezentowanych
przedsiębiorstwach pozwalają na stwierdzenie, że w celu doskonalenia wprowadzonych rozwiązań badane spółki powinny podjąć się wdrożenia zintegrowanych
systemów zarządzania klasy MRP II lub ERP, które pozwalają na pracę całej firmy
w czasie rzeczywistym czy też bieżącym (on-line) i dostarczają kompleksowej informacji zarządczej. Tworzą w pełni profesjonalną strukturę procesową, co odpowiada
wymaganiom współczesnego rynku energetycznego.
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MAPPING OF LOGISTIC PROCESSES
IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Summary
The aim of the paper was analyzing and evaluating maps of chosen logistic processes in heat power
engineering enterprises located in Lubelskie region in Poland that had implemented quality management systems according to ISO 9001:2001. The results of research show that logistic processes in the
enterprises are mainly determined by low requirements. The range of changes which are implemented
in the logistic processes takes into account the following criteria: the way of their organization, establishing of interconnections between processes, the way of information- and workflow to make optimal
decisions and determine the necessary competences for personnel.
Personal experiences of the author allow to suggest that the enterprises should implement MRPII
or ERP systems to improve their business activity based on the process management. MRPII or ERP
systems operate in real time or on-line, give the wide range of managerial information, create a professional process structure of the business that catches up to power engineering market requirements.
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ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
JAKO ZORIENTOWANE NA PROCESY LOGISTYCZNE
ZARZĄDZANIE SIECIĄ DOSTAW

1. Wstęp
Wprowadzając w problematykę udziału procesów logistycznych1 – jako podstawy koncepcji zarządzania logistycznego rozciągającego się na sieć dostaw – należałoby wyjść od sformułowania ogólnie zaaprobowanego pojęcia logistyki w jej wcieleniu gospodarczym. W ujęciu tym „logistyka jest kompleksową wiedzą o procesach
logistycznych (procesach przepływu produktów), związanych z każdą działalnością
gospodarczą oraz o sposobach skutecznego zarządzania tymi procesami” [Kisperska-Moroń 2000, s. 14].
Do podstawowych zadań tak interpretowanej logistyki można zaliczyć:
–– dokładne poznanie różnego rodzaju procesów logistycznych w gospodarce, ich
wzajemnych związków oraz relacji procesów logistycznych do innych dziedzin
gospodarowania,
–– wyszukiwanie i sprawdzanie coraz skuteczniejszych narzędzi badania procesów
logistycznych,
–– opracowywanie i sprawdzanie metod skutecznej realizacji procesów logistycznych w gospodarce.

1
Proces będziemy nazywać logistycznym wówczas, gdy rozmieszczenie, stan oraz przepływy
jego składowych, a więc ludzi, dóbr materialnych, informacji i środków finansowych����������������
,���������������
wymagają koordynacji z innymi procesami ze względu na kryteria lokalizacji, czasu, kosztów i efektywności �����
osiągania pożądanych celów organizacji [Krawczyk 2001, s. 42]. Cytowanemu pojęciu przypiszemy trzy
właściwości: 1) procesy magazynowania i transportu są jedynie szczególnymi przypadkami szerszej
klasy procesów, wymagając�������������������������������������������������������������������
ymi����������������������������������������������������������������
wzajemnej koordynacji������������������������������������������
,�����������������������������������������
2���������������������������������������
)��������������������������������������
�������������������������������������
s������������������������������������
tandardowe przepływy produktów i informacji mają charakter uniwersalny i mogą być odnoszone do różnych sfer działalności – różnica
występuje w tym, które ze składowych generują procesy podstawowe, które zaś pomocnicze�����������
,����������
3��������
)�������
������
p�����
rocesy logistyczne mają różne centra zarządzania wymagające szczególnej koordynacji.
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W artykule interesuje nas więc umiejscowienie problemów logistycznych w nurcie „nowoczesnej logistyki”, która eksponuje w sposób kompleksowy problem koordynacji i integracji procesów logistycznych, nie tylko w zależnościach wewnątrz
przedsiębiorstwa, ale także w relacjach międzyorganizacyjnych. Przyjmujemy więc
twierdzenie, że „Logistyka, z samej swojej istoty, koncentruje się na procesach, które przekraczają tradycyjne granice między obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, czego potwierdzeniem jest współczesny nacisk położony na zarządzanie logistyką w całym łańcuchu dostaw” [Coyle, Bardi, Langley Jr. 2002, s. 60].

2. Synteza poglądów interpretacji zarządzania logistycznego
Wykorzystując koncepcję zarządzania logistycznego do dalszych naszych rozważań, należy określić główne kierunki rozwoju i podstawowe filary, na których
została ona oparta. Studia literaturowe oparte często na pogłębionych badaniach
praktycznych dowodzą, że szczególną uwagę w budowaniu koncepcji zarządzania
logistycznego należy zwrócić na:
–– kształtowanie zależności międzyorganizacyjnych w przepływach zasobów oraz
dominujący wpływ tendencji integracyjnych,
–– rozwój podejścia procesowego w organizowaniu procesów logistycznych,
–– budowanie więzi organizacyjnych, przejawiających się w konfiguracji struktury
organizacyjnej adekwatnej do cech właściwych procesom i specyfiki organizacji
sieciowych integrujących sieci dostaw [Mokwa, Nogalski 2004, s. 98-100].
Na kształt zarządzania logistycznego i kierunek ewolucyjnych przemian wpływają tendencje rozwojowe logistyki2. Obserwując podstawowe trendy rozwojowe
zarządzania logistycznego, możemy zauważyć rozszerzenie problemów logistycznych o zależności międzyorganizacyjne, w kierunku tworzenia systemów logistycznych nakierowanych na zarządzanie relacjami w ramach sieci dostaw. Dokonując
ideowej oceny zależności międzyorganizacyjnych, można przyjąć tezę, że „najbardziej wartościowy kapitał firmy leży w jej zasobach i związkach z innymi firmami”
[Schary, Skjott-Larsen 2002, s. 78], a wynikające z tych związków korzyści są efektem wspólnych transakcji. Należy podkreślić, co sugerują także cytowani autorzy,
że charakter tych korzyści jest w znacznej mierze niematerialny, wyzwala chęć dzielenia się wiedzą czy prowadzenia wspólnych procesów, jest więc wynikiem sfery
zarządzania.
Podsumowanie dotychczasowych wypowiedzi na temat udziału zarządzania logistycznego w kształtowaniu zależności wewnątrz i międzyorganizacyjnych upoważnia do następującej syntezy kierunków zmian:
2
Jednoznaczną opinię w kwestii ewolucji i rozwoju koncepcji logistyki wyraził P. Blaik,
stwierdzając na podstawie studiów literaturowych, że idzie ona w kierunku koncepcji zarządzania
(zarządzania logistycznego), polegającego na zintegrowanym kształtowaniu wszystkich procesów logistycznych [Blaik 2001, s. 22].
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1. Logistyka powinna być integrującą koncepcją nakierowaną na poszukiwanie
całościowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem. Ukierunkowuje to zarządzanie logistyczne na pełną integrację przepływu produktów i informacji między
poszczególnymi sferami logistyki w procesie wytwarzania na poziomie przedsiębiorstwa, a także na współokreślanie z innymi funkcjami (badaniami i rozwojem,
marketingiem, finansami, zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją) zasadniczych warunków kształtowania systemów logistycznych.
2. Obserwowane jest dążenie do rozszerzania zależności logistycznych na
związki międzyorganizacyjne, włączające do zarządzania przepływami produktów
oraz informacji dostawców i odbiorców na zasadzie pogłębionej (z tendencją do
rozszerzania się) współpracy równoprawnych podmiotów.
3. Odejście od myślenia kryteriami kosztów jako kluczowego standardu pomiaru wyników działalności sieci dostaw, a koncentracja na kryteriach umożliwiających
wzrost wartości wszystkich jego ogniw. Konsekwencją tego stwierdzenia jest przyjęcie tezy, według której zarządzanie logistyczne może odgrywać w sieci dostaw
integracyjną rolę, a jej główny kierunek to integracja procesów przepływu zasobów
między dostawcami, partnerami i klientami.
4. Wzrost roli zarządzania logistycznego jako procesu ponadfunkcjonalnej integracji tych dziedzin działalności, których dotyczy i z którymi jest związane.
5. Zarządzanie logistyczne absorbuje główne procesy logistyczne należące do
grupy procesów, które tworzą wartość zarówno dla akcjonariuszy, jak i dla klientów,
są więc w obszarze zainteresowania naczelnej kadry kierowniczej przedsiębiorstw
uczestników sieci.
6. Koncepcja zarządzania logistycznego powinna być zorientowana na: sterowanie przepływami z uwzględnieniem wymiaru czasu, wielopoziomową i wielokierunkową integrację przepływów, myślenie kategoriami zależności procesów i powiązań strukturalnych w całej sieci dostaw.
7. Istotnym warunkiem skuteczności procesów integracyjnych w zarządzaniu
logistycznym jest istnienie mechanizmów koordynujących przebieg procesów logistycznych, co z kolei wymaga zbudowania adekwatnej do cech właściwych procesom struktury organizacyjnej logistyki.
Do kluczowych zmian w zarządzaniu logistyką należy zaliczyć orientację na
zintegrowane kształtowanie wszystkich procesów logistycznych. Rozwojowi podejścia procesowego w zarządzaniu logistycznym sprzyjają koncentracja na kryterium
czasu oraz integracja zależności organizacyjnych, przybliżając przedsiębiorstwa do
ideału logistycznego, zorientowanego na klienta. Należy zwrócić uwagę na stosunkowo niski poziom praktycznego wykorzystania „procesu” jako miernika oceny wyników przedsiębiorstwa oraz istotną jakościową korelację ważności do wartości „poziomu obsługi klienta”, co potwierdzają badania H.Ch. Pfohla3. Zarządzanie oparte
3
Badania przeprowadzono wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (European
Logistics Association ) oraz firmę konsultingową A.T. Kearney w latach 2002 i 2004. W 2002 r. badaniami objęto przedsiębiorstwa z 11 państw Europy (w tym z Polski), ankietując 73 osoby reprezentu-
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na procesach (zarządzanie procesowe), przejawiające się w modelowej postaci jako
koncepcja struktury organizacji procesowej, wymaga spełnienia wielu postulatów
i poważnych zmian w przeprojektowaniu procesów zarówno wewnątrz organizacji,
jak i w układach międzyorganizacyjnych.
Syntetyzując dotychczasowe spostrzeżenia, można przyjąć, że skuteczność zarządzania logistycznego będzie uwarunkowana koniecznością uwzględnienia dwóch
jej głównych zadań:
po pierwsze – identyfikacji procesów logistycznych i ich koordynacji z innymi
procesami uwzględniającymi cele własne oraz cele partnerów,
po drugie – dostosowania struktur organizacji logistyki do istoty procesów logistycznych oraz ich ewolucyjnego charakteru zdeterminowanego głównie przez
zmieniające się potrzeby klientów.
Należy przypomnieć stawianą przez niektórych autorów tezę, że aspekt organizacyjny uważany jest za główną barierę wdrażania zintegrowanych koncepcji logistycznych.
Procesy integracyjne w zarządzaniu logistyką wyznaczają jednocześnie kierunek zmian tych struktur, które oparte są na kluczowych procesach logistycznych.
Przekształcenia w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw idą więc w kierunku
struktur horyzontalnych, z przeniesieniem ciężaru więzi na zależności międzyorganizacyjne (na sieci dostaw).
Integracja międzyorganizacyjna, która będzie się przejawiać w formalizowaniu
związków na zasadzie sieci równoprawnych organizacji4, może kierować się różnymi pobudkami. Można postawić jednak tezę, że uzyskanie zakładanego efektu
synergii, wynikającego z faktu tworzenia i rozwoju organizacji sieciowych (np.
ponadprzeciętnego wzrostu wartości dla klienta), będzie wymagało uwzględnienia
natury logistycznej związku. Tworzenie jednolitych procesów i zarządzanie nimi
będą wymagać uwzględnienia nowych cech strukturalnych, które będą przystawały
do specyfiki elastycznej struktury organizacyjnej, jaką tworzą organizacje sieciowe.
Przyjęty kierunek rozwiązań powinien doprowadzić do nadania organizacjom sieciowym porządku, kojarzonego z określoną strukturą.
jące kadrę menedżerską wyższego szczebla. W 2004 r. badania przeprowadzono w przedsiębiorstwach
Stanów Zjednoczonych i Europy. Bliższych szczegółów dotyczących próby nie podano. Źródłowe materiały uzyskano z publikacji [Pfohl 2002, s. 43-56; Pfohl 2006, s. 37-54].
4
Podobną opinię wyrażają M. Christopher i H. Peck, stwierdzając, że „sformalizowane zarządzanie
łańcuchem dostaw jest coraz częściej uważane za czynnik zdecydowanie oddziałujący na osiągnięcie
przewagi konkurencyjnej”. Dalej autorzy konkludują, że struktura łańcucha dostaw i skuteczność jego
koordynacji, wywierając duży wpływ na koszty ogólne oraz poziom obsługi klienta, wymagają dużego
zaangażowania w zarządzanie nim. Warunek ten spełnia organizacja sieciowa, która wykorzystuje
koordynację jako narzędzie oddziaływania na „złożony system powiązań między partnerami, z których
każdy powiększa wartość, specjalizując się w działalności mogącej mu zapewnić przewagę wynikającą
ze zróżnicowania” [Christopher, Peck 2005, s. 31].
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Można to zinterpretować takim rozumowaniem:
–– w ujęciu statycznym porządek wyraża się w określonym rodzaju powiązań części w strukturze sieci,
–– w ujęciu dynamicznym porządek manifestuje się w określonym wzorze działania,
–– porządek tworzy się za pomocą reguł, które ograniczają swobodę części i całości.
Ten tok rozumowania powinien doprowadzić do stworzenia koncepcji budowy
struktur zewnętrznych spajających procesy logistyczne w ramach sieci dostaw, które dotychczas uważano za obszary otoczenia konkurencyjnego. Dalej wnioskując,
zmieni się jakość i istotę tego otoczenia, które stanie się częścią nowego systemu organizacyjnego. To już nie będzie otoczenie konkurencyjne, lecz obszar wzmożonej
koordynacji współdziałających organizacji i klientów. Przyjmując jednak, że relacje
międzyorganizacyjne zaliczamy do otoczenia przedsiębiorstwa, możemy je nazwać
otoczeniem partnerskim.
Wspomniane ograniczenie swobody w sieci partnerskiej nie może doprowadzić
do ograniczenia odrębności formalno-prawnej, a nawet do sytuacji podporządkowania dominującego partnera określanego w praktyce funkcjonowania sieci dostaw
w grupach keiretsu w Japonii jako shitanke ijime (tyranizowanie podwykonawców).
Specyficzne cechy przedsiębiorstw sieciowych oraz omawiane uwarunkowania
wynikające z istoty strukturyzacji procesów i wiążących je sieci dostaw wymagają
reinterpretacji niektórych pojęć, takich jak: hierarchia i hierarchiczność, przywództwo i władza, czy istoty formalizacji, w ogóle sposobu pełnienia funkcji organizowania w zarządzaniu procesami logistycznymi w sieci dostaw.
Znaczącą rolę zintegrowanego zarządzania logistycznego widzimy w takiej konfiguracji struktury organizacyjnej logistyki organizacji sieciowej, która umożliwi
wypracowanie wspólnych procedur decyzyjnych w oparciu o koordynację i synchronizację przebiegu procesów logistycznych5.

3. Zarządzanie logistyczne a zarządzanie siecią dostaw
Rozwój zarządzania logistycznego w kierunku „nowoczesnej logistyki” upoważnia nas do rozszerzenia rozważań o relacjach między zarządzaniem logistycznym
a zarządzaniem siecią dostaw (w rozumieniu złożonego łańcucha dostaw6 opartego
na procesach logistycznych).
Problem kierunku konfiguracji struktury organizacyjnej logistyki organizacji sieciowej został
w artykule jedynie wzmiankowany, jako konsekwencja zarządzania logistycznego opartego na procesach. Zagadnienie to jest przedmiotem odrębnego opracowania autora referatu.
6
Przyjmujemy założenie, że pojęcie „sieć dostaw” nie wnosi dodatkowych składników zasobowych w porównaniu z pojęciem „łańcuch dostaw”, sugeruje jedynie – także w potocznym znaczeniu
słów „łańcuch„ i „sieć” – większy poziom zależności i skomplikowania tego drugiego znaczenia, co
5
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Jeżeli przyjmiemy, że zarządzanie logistyczne obejmuje:
–– działalność kreującą całościową koncepcję działań logistycznych, uwzględniającą ich przebieg zarówno w przedsiębiorstwie, jak i u partnerów,
–– wielopoziomową i wielokierunkową integrację procesów logistycznych,
–– myślenie kategoriami zależności procesów i powiązań strukturalnych w całej
sieci dostaw7,
a celem tych działań będą lepsza obsługa klienta i wzrost wartości poszczególnych
organizacji i całych sieci, to mamy do czynienia z zarządzaniem siecią dostaw.
Rozumowanie to można uzasadnić zauważonym już faktem rozszerzania się
problemów integracyjnych zarządzania logistycznego, związanych zarówno z procesami w ramach sieci dostaw, jak i z innymi dziedzinami działalności przedsiębiorstw. Jak słusznie zauważa D. Kisperska-Moroń, zjawiska integracji procesów
logistycznych w sieci dostaw nabierają podwójnego wymiaru [2004, s. 4]:
–– integracji w wąskim znaczeniu, wynikającej z rzeczywistego rdzenia wiedzy
logistycznej, którego centralnym elementem jest myślenie kategoriami przepływów8,
–– integracji w szerszym znaczeniu, której zakres problemowy wynika z założonego dla pasa ochronnego zakresu wiedzy logistycznej9 oraz przyjętego punktu
spojrzenia na procesy logistyczne.
Stąd też wątpliwości co do rzeczywistych różnic między zarządzaniem logistycznym a zarządzaniem siecią dostaw wynikają z trudności w precyzowaniu zakresu pasa ochronnego logistyki, który to zakres obecnie wydaje się bardzo duży.
Istotną korelację między zarządzaniem logistycznym a zarządzaniem siecią dostaw widzimy w koncepcji P. Blaika. Autor, traktując łańcuch dostaw jako tożsamy
z pojęciem łańcucha logistycznego, odnosi je do systemów logistycznych wewnątrzi międzyorganizacyjnych. Koncepcje te określane są jednocześnie jako rozwinięte
orientacje nowoczesnej logistyki, tj. systemowe, przepływowe i funkcjonalno-przekrojowe10. Przytoczone wyniki badań ekspertów logistyki, członków Amerykańoczywiście odpowiada realiom życia gospodarczego (por. także [Witkowski 2003, s. 18-19] oraz szerszy kontekst [Witkowski 2005, s. 187; Christopher 2000, s. 17]).
7
Tak właśnie M. Sołtysik syntetyzuje opisaną koncepcję zarządzania logistycznego – „to proces
kompleksowego planowania, organizowania i kontrolowania działań logistycznych realizowanych dla
zapewnienia sprawnego i efektywnego przepływu materiałów, półproduktów oraz wyrobów finalnych
w przedsiębiorstwach oraz łańcuchach logistycznych i łańcuchach dostaw” [Sołtysik 2003, s. 58].
8
Szerszy opis istoty rdzenia logistyki znajdziemy w pracy [Arlbjorn, Halldorsson 2002,
s. 25-26].
9
Do pasa ochronnego zaliczane są zagadnienia wspomagające optymalizację problemów rdzenia
logistyki, odbiegające jednak od bezpośredniej analizy przepływów produktów (obejmujące np. czynnik ludzki czy też struktury organizacyjne logistyki).
10
Logistyka w sensie przedmiotowo strukturalnym obejmuje zintegrowaną strukturę przepływów
towarów oraz sprzężonych z nimi przepływów informacji. Czynności i procesy występujące w ramach
tych przepływów wymagają stałej koordynacji i zintegrowanego podejścia, co stanowi o istocie nowoczesnej logistyki [Blaik 2001, s. 48-49].

326

Zdzisław Mokwa

skiego Towarzystwa Logistycznego, wskazują, że po 2000 r. model logistyki będzie
mieścić w sobie łańcuch dostaw, a w tym także koncepcję międzyorganizacyjnej
współpracy jako wymiar działalności logistycznej [Blaik 2001, s. 166-168].
Po sformułowaniu tych poglądów należy poczynić dwie uwagi.
Po pierwsze, przedstawiona interpretacja zarządzania logistycznego koncentruje
się na dwóch formach współczesnej logistyki, które w literaturze przedmiotu określane są jako:
–– business logistics, realizująca koncepcję zarządzania logistycznego poprzez
wzbogacenie rdzenia logistyki o aspekty ogólnozarządcze integrujące działania
przedsiębiorstwa, które zapewniają uczestnictwo w walce konkurencyjnej,
–– logistyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw integrująca działania współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, gdzie logistyka pełni ważną funkcję strategiczną
(por. [Kisperska-Moroń 2004, s. 4]). Należy zaznaczyć że skuteczna i efektywna realizacja zarządzania logistycznego wymaga integracji procesów w ramach
tradycyjnej logistyki, która w rozumieniu funkcjonalnym koncentruje się na
wsparciu ogólnych procesów gospodarczych w obszarze transportu, magazynowania czy planowania i harmonogramowania produkcji, wspartych systemami
informacyjnymi.
Po drugie, należy przypomnieć, że sieć dostaw rezerwujemy dla łańcucha logistycznego o wyższym poziomie złożoności i rozwiniętej współpracy, dążącego
w rozwiązaniach docelowych do pełnej integracji przepływów logistycznych. Przyjmując szerszy kontekst sieci dostaw i zarządzania siecią dostaw jako zarządzania
kluczowymi procesami biznesowymi, zarządzanie logistyczne będzie oczywiście
pewną częścią zarządzania siecią dostaw. Jednak, jak słusznie zauważa K. Rutkowski, takie podejście powoduje, „że procesy te wciągają w orbitę zarządzania łańcuchem dostaw dużą część tradycyjnego zarządzania logistyką, zakupami, marketingiem i operacjami. […] można więc stwierdzić, iż zarządzanie łańcuchem dostaw
zaczyna się pokrywać z zarządzaniem biznesem w ogóle” [Rutkowski 2004, s. 6].
Zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi to przejaw tworzenia i zakresu współpracy w ramach organizacji sieciowych, w których procesy logistyczne
tworzące sieci dostaw są odmianą tych organizacji lub stanowią ich określoną część.
Integracja i konieczność koordynacji procesów logistycznych będą dotyczyć tych
przebiegających zarówno w ramach sieci dostaw, jak i w ramach innych procesów
biznesowych, w których mogą wystąpić, oraz rzutować na skuteczność i efektywność ich przebiegu.
Różne podejścia konfrontujące pojęcie zarządzania logistycznego z zarządzania siecią dostaw świadczą o dużej rozbieżności poglądów. Fakt ten uzmysławiają
P. Larson i A. Halldorsson, którzy na podstawie różnych poglądów precyzują cztery
podstawowe modele współzależności zarządzania logistycznego i zarządzania siecią
dostaw.
Model pierwszy uznaje wyższość pojęcia zarządzania logistycznego nad zarządzaniem siecią dostaw. Wynika to z faktu zawężania pojęcia sieci dostaw do pro-
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stych łańcuchów dostaw, dotyczących kontaktów pierwszego rzędu (z bezpośrednimi dostawcami i odbiorcami).
Model drugi jest wyrazem mody, świadczy o tym zamienne używanie terminów
„zarządzanie logistyką” i „zarządzanie łańcuchem dostaw”, przy czym łańcuch dostaw utożsamiany jest z siecią logistyczną, a więc elementem, w którym obszarem
zainteresowania objęte są procesy logistyczne.
Model trzeci to opisane przez nas szerokie podejście do interpretacji sieci dostaw, włączając do zarządzania siecią kluczowe procesy biznesowe. W tej sytuacji
logistyka stanowi część zarządzania siecią dostaw.
Model czwarty zakłada wspólne elementy zarządzania siecią dostaw i logistyką.
Przy tym pierwszemu pojęciu nadaje się funkcję koordynatora strategicznych przedsięwzięć interfunkcjonalnych w sieci dostaw [Rutkowski 2004, s. 5-6]. Logistyce
natomiast pozostawia się funkcję związaną z operacyjnym zarządzaniem procesami
logistycznymi, koordynowanymi z wypracowaną strategią w ramach zarządzania
siecią dostaw.
Z syntetycznego opisu wynika, że relacje między tymi pojęciami wynikają z interpretacji obszaru problemów, jakie są w zakresie ich oddziaływania.
Opisane przez nas podejście do zarządzania logistycznego oparte jest na koncepcji podejścia procesowego oraz paradygmacie integracji całego łańcucha dostaw
(w znaczeniu sieci dostaw), gdzie pełni ważną funkcję strategiczną i pokrywa się
merytorycznie z pojęciem zarządzania siecią dostaw.
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LOGISTICS MANAGEMENT AS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
DIRECTED TO LOGISTICS PROCESSES
Summary
The aim of the article is to prove the thesis that: when we make the assumption that logistics management comprises:
–– the activity creating general idea of logistics activities, which takes their process into consideration
both in a firm and in their partners,
–– multilevel and multidirectional coordination of logistics processes,
–– the way of thinking which takes processes dependence and structural connections in a whole supply
chain into consideration,
and the purpose of these activities is improved customer service and increase in value of each firm and
whole supply chain, then we have to do with supply chain management.
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METODOLOGICZNE PROBLEMY
WYCENY WARTOŚCI SIECI GOSPODARCZYCH
OPIERAJĄCYCH SIĘ NA WIEDZY

1. Podejście atomistyczne versus układ sieciowy
Wycena pojedynczych organizacji gospodarczych, traktowanych w sposób
izolowany, doczekała się wielu sprawdzonych metodyk. Inaczej przedstawia się
sprawa z wyceną wartości sieci jednostek gospodarczych. Z punktu widzenia efektu
synergicznego proste sumowanie wartości podmiotów uczestniczących w sieci nie
daje adekwatnego obrazu całości. Ponadto w klastrze częstokroć uczestniczą organizacje typu non profit, zwłaszcza instytucje samorządowe, które nie są przedmiotem obrotu rynkowego, nie wycenia się więc ich wartości.

2. Wirtualizacja versus globalizacja
Firmy małej i średniej wielkości zlokalizowane są wzdłuż wirtualnego wektora
wartości, natomiast sieciowe korporacje międzynarodowe ulokowane są na globalnym wektorze rozwoju gospodarki [Perechuda 2007, s. 36].
Na obu wektorach stosować można inne podejście do wyceny przedsiębiorstw.
W przypadku firm internetowych (wektor wirtualizacji) mamy do czynienia z tzw.
pustymi przestrzeniami, a dokładniej − z potencjałami sukcesu firm, najczęściej
anonimowych. W przestrzeni internetowej wyceniamy więc nie rzeczywistą wartość firmy, lecz jej potencjał do generowania zysków będący wypadkową następujących czynników:
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•
•
•
•

historii firmy,
charyzmatycznej osobowości założyciela (założycieli),
udziałów kapitałowych znaczących korporacji,
dotychczasowych wyników finansowych, ekonomicznych, marketingowych i in.
Na wektorze globalizacji wycenia się przede wszystkim potencjał korporacji
sieciowych w zakresie generowania wiedzy (Siemens, Philips, Nokia, Honda, Mercedes, Lufthansa i in.). Przy tym chodzi tutaj przede wszystkim o następujące elementy:
• potencjał tworzenia własnej, oryginalnej wiedzy korporacyjnej (corporate
knowledge),
• potencjał w zakresie szybkiej operacjonalizacji wiedzy korporacyjnej.

3. Wirtualny a fizyczny łańcuch wartości
W tradycyjnym przedsiębiorstwie wyceniano głównie materialne składniki
podmiotu gospodarczego (takie jak: ziemia, budynki, budowle, maszyny, urządzenia). Niestety znaczenie składników firmy ulokowanych wzdłuż fizycznego łańcucha wartości spada współcześnie do zera. Liczą się przede wszystkim relacje,
więzi, procesy, w których mogą być one zaangażowane. W ten sposób punkt ciężkości wyceny wartości przedsiębiorstwa przesuwa się w kierunku niematerialnego
(wirtualnego) łańcucha wartości obejmującego m.in.:
• patenty,
• wynalazki,
• prawa autorskie,
• historię firmy,
• tradycję firmy,
• kulturę organizacyjną,
• relacje wewnętrzne,
• relacje zewnętrzne,
• mapy procesów,
• mapy wiedzy.

4. Wiedza zogniskowana a wiedza rozproszona
Niemożliwe jest funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa bez pielęgnowania sieci kontaktów i relacji zewnętrznych oraz wewnętrznych (między kooperantami w sieci).
Wcześniejsze rozważania prowadzą do wniosku, że główną wartością sieci
jest jej zdolność do generowania, przetwarzania i utylizacji wiedzy. Pojawia się
więc kolejny problem: kto w sieci przedsiębiorstw generuje wiedzę? Można przyjąć
słuszne założenie, że podstawową wiedzę generuje w sieci firma będąca integratorem [Perechuda 2007], czyli firma wiodąca, centralna, założyciel sieci itp., która
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monopolizuje funkcję badawczo-rozwojową. Powstaje więc tutaj zogniskowana
wyspa wiedzy (Toyota, NASA, SAAB, Deutsche Bank i in.). Wartość sieci zależy
zatem w głównej mierze od wartości firmy − integratora. W przedstawionym modelu utylizacja wiedzy ma miejsce w przestrzeni kooperantów: pierwszego, drugiego, n-tego stopnia.
Zbytnia monopolizacja funkcji kreowania wiedzy opóźnia jej dyfuzję, stąd też
ostatnie decyzje strategiczne kierownictwa Toyoty idą w kierunku decentralizacji
funkcji badawczo-rozwojowej, co oznacza inwestycje w centra wiedzy u kooperantów strategicznych (model rozproszonego kreowania wiedzy).
Zaprezentowane rozważania unaoczniają wielce złożoną materię wyceny wartości sieci gospodarczych.

5. Fluktuacja wartości w zmiennej geometrii struktury sieciowej
Współczesne przedsiębiorstwa należą do wielu sieci; ich izolowany rozwój jest
niemożliwy. W jednych sieciach ich wartość rośnie, a w innych maleje. Wejście do
sieci Nokii jako jej kooperant nobilituje i automatycznie zwiększa pozycję rynkową danej firmy, natomiast nawiązanie współpracy z nieznaną kopalnią rudy miedzi
w Kongo nie zwiększa w początkowej fazie wartości kooperanta, wręcz przeciwnie
− jego akcje zaczynają być podejrzane.
Kolejnym parametrem jest pozycja firmy w sieci. Firma będąca integratorem,
zajmująca pozycję centralną niejako zawłaszcza sieć; jej wartość jest największa
− sięga niekiedy 100%. Może ona, w przypadku luźnych więzi kooperacyjnych,
bezproblemowo opuścić swoją sieć i szybko zbudować nową. Wpływ kapitału relacyjnego na jej wartość jest więc niewielki. W przypadku pozostałych kooperantów
niedysponujących kluczowymi kompetencjami sytuacja przedstawia się zgoła inaczej. Ich wartość w sieci jest bliska zeru, co oznacza przede wszystkim znikomą siłę
oddziaływania; dotyczy to zwłaszcza kooperantów ostatniego poziomu.
Długość trwania w sieci zwiększa wartość, renomę i postrzeganie firmy jako
stabilnej, pewnej i wiarygodnej. Czas pracuje tutaj na jej korzyść; uwiarygodnia jej
model biznesu. Występuje również zjawisko starzenia się sieci, stąd też w sektorach
wysoce innowacyjnych (kultura, sztuka, zaawansowane technologie: robotyka, automatyzacja, elektronika, przemysł kosmiczny) istnieje ciągła pokusa i tendencja do
zmieniania sieci, względnie zwiększania uczestnictwa w wielu sieciach, a konkretniej − w projektach tam realizowanych, co również zwiększa bezpieczeństwo firmy,
a tym samym jej wartość.
Częste opuszczanie sieci ma dwa aspekty:
• pozytywny – firma ciągle poszukuje nowych możliwości,
• negatywny – sieć „wypluwa” firmę.
Zerwanie więzi kooperacyjnych (przypadek drugi) niekoniecznie oznacza brak
kluczowych kompetencji firmy. W branży filmowej częstokroć producent (firma integrator) w połowie realizacji filmu zwalnia świetnego reżysera, który przekroczył
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zaplanowany budżet. Mamy tutaj do czynienia z „kłóceniem się” kluczowych (merytorycznych) kompetencji firmy z ekonomicznymi, marketingowymi, finansowymi
i in. wartościami sieci.
W ten sposób pojawia się zjawisko firm „wędrujących” między sieciami, których podstawowym modelem biznesu jest częste zmienianie sieci, co daje im głównie podstawowy efekt synergicznego uczenia się w sieciach (wydłuża się w ten
sposób CV firmy).
Częstokroć kooperanci nie znają podstawowych wymiarów sieci oraz preferowanych kierunków jej rozwoju determinowanych przez firmę − integratora.
Krótkofalowa niepewność ma niekiedy swoje dobre strony; spotyka się ją jednak
w sieciach słabo ustrukturalizowanych, których identyfikacja jest trudna; ich stopień
postrzegania przez otoczenie jest „rozmyty”, co niekoniecznie negatywnie wpływa
na ich realną wartość. Bariery wyjścia z tego typu sieci są słabe, co w przypadku
opuszczenia sieci nie pogarsza istotnie wartości firmy, a czasami wręcz ją podwyższa.
Sieć poszarpana stanowi poważne wyzwanie metodologiczne w zakresie identyfikacji jej wartości. Można zaryzykować stwierdzenie, że docelowo wartość specjalistów z tzw. wolnych zawodów (naukowcy, artyści, lekarze, prawnicy) swobodnie
przemieszczających się po sieciach poszarpanych będzie wzrastać.

6. Strumienie wiedzy jako dynamiczne wyznaczniki
wartości przedsiębiorstwa
W sieciach gospodarczych mamy do czynienia z wielokierunkowym przepływem wiedzy jawnej i niejawnej. Strumienie fluktuacji danych, informacji i wiedzy
jawnej są w określony sposób strukturalizowane przez narzędzia Information Technology.
W dużych korporacjach następuje dynamiczny, spontaniczny rozkwit społeczności praktyków wiedzy, których celem jest szybka wymiana doświadczeń, umiejętności, modeli, wzorów i rozwiązań nabytych i wykreowanych w trakcie realizacji
różnych projektów.
Przepływ wiedzy niejawnej napotyka następujące bariery:
• strategiczne,
• kulturowe,
• infrastrukturalne,
• procesowe,
• organizacyjne,
• zarządcze oraz
• personalne.
Bariery kulturowe są szczególnie istotne w korporacjach ponadnarodowych,
w których pracują przedstawiciele różnych narodowości, reprezentujący różne, częstokroć sprzeczne wzory zachowań, działań, komunikowania. Rytuały, sposoby spę-
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dzania wolnego czasu, spożywania posiłków, religia, światopogląd, etniczne, historyczne i inne uwarunkowania w znacznym stopniu utrudniają utrzymanie spójności
korporacji bazującej na wiedzy.
W gospodarce opierającej się na wiedzy powstaje coraz więcej firm wirtualnych
nieposiadających trwałych aktywów materialnych (bariera infrastrukturalna), co
powoduje nieufność w komunikowaniu się, a tym samym redukuje skłonność do
dzielenia się wiedzą.
Dążenie do perfekcyjnego „zmapowania” wszystkich procesów w przedsiębiorstwie stanowi kolejną barierę. Nieciągłość między procesami (inwencja, kreatywne
myślenie, rekreacja, odpoczynek itp.) grozi niebezpieczeństwem przeistoczenia się
przedsiębiorstwa w doskonale zaprogramowanego robota, co niezbyt dobrze rokuje jego strategicznemu rozwojowi.

7. Potencjał coachingowy przedsiębiorstwa
jako odzwierciedlenie jego wartości
Można przyjąć, że wartość dowolnego bytu organizacyjnego jest ściśle skorelowana z jego potencjałem coachingowym1, tj. zdolnością do realizacji funkcji doradczej skierowanej zarówno do wnętrza, jak i jego otoczenia.
Potencjał coachingowy generuje permanentne odnawianie się przedsiębiorstwa.
Potencjał coachingowy w przedsiębiorstwie można analizować w dwóch wymiarach:
• podmiotowym (potencjał coachingowy pracowników i menedżerów wiedzy),
• relacyjnym (potencjał coachingowy zawarty w rzeczywistych i przyszłych procesach komunikowania – częstotliwość i siła oddziaływania drgań sieci).
Celem funkcjonowania organizacji gospodarczych jest rozwiązywanie problemów:
• klientów zewnętrznych,
• klientów wewnętrznych oraz
• podmiotów zaangażowanych.
Osiągnięcie wymienionych celów jest niemożliwe bez minimalnego poziomu
wymaganego potencjału coachingowego. Na rysunku 1 zaprezentowano następujące
pola potencjału coachingowego przedsiębiorstwa:
• potencjał wyjściowy – dotyczy w szczególności firm rodzinnych oraz mikroprzedsiębiorstw, jest on niewystarczający dla przetrwania i rozwoju firmy, stąd
też zachodzi tutaj potrzeba korzystania z doradców zewnętrznych (zewnętrzny
coaching wiedzy),
• potencjał minimalny – wystarczający do realizacji funkcji przetrwania; docelowo nie wystarcza do utrzymania się firmy na rynku,
Potencjał coachingowy oznacza tutaj immanentnie zawartą w organizacji sieciowej zdolność do
rozwiązywania problemów organizacyjno-ekonomicznych.
1
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potencjał konkurencyjny – ma wymiar strategiczny, daje trwałą przewagę konkurencyjną.
NP

PR
100%

PK

PM
PW
0
PR
PP
PW
PM
PK
NP

–
–
–
–
–
–

100%

PP

potencjał relacyjny,
potencjał podmiotowy,
potencjał wyjściowy,
potencjał minimalny,
potencjał konkurencyjny,
nadwyżki potencjału coachingowego.
Rys. 1. Migracja pól potencjału coachingowego przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

Najistotniejsze w uzyskaniu dużych sukcesów rynkowych jest permanentne generowanie przez przedsiębiorstwo nadwyżek potencjału coachingowego (pole NP
– rys. 1).
W przedstawionym modelu (rys. 1) zinternalizowano podejścia:
• statyczne (PP – potencjał coachingowy aktorów organizacyjnych),
• dynamiczne (PR – drgania kanałów transferujących dane, informacje i wiedzę).
Wartość przedsiębiorstwa wyznacza jego lokalizacja w jednym z pól potencjału
coachingowego (PW, PM, PK, NP).
Światowe korporacje sieciowe, a także firmy z sektora high-technology znajdują
się w polu NP, co oznacza posiadanie przez nie znacznych nadwyżek potencjału
coachingowego, zwłaszcza w obszarze badań podstawowych. Duża część nadwyżek
potencjału coachingowego nie jest utylizowana; na zasadzie analogii NP można porównać z niewykorzystaną częścią mózgu człowieka.
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8. Podsumowanie
1. Wartość jako kategoria filozoficzna jest bytem „pustym”.
2. Wartość w sensie ekonomicznym ma głównie charakter relacyjny.
3. Wycena przedsiębiorstwa w sieci wymaga diametralnie innych narzędzi
analizy i wartościowania.
4. Rodzaj sieci wpływa w istotny sposób na wartość jej uczestników.
5. Parametry cząstkowe sieci (np. bariery wejścia, wyjścia, asymetria, poszarpanie, odległość od firm – integratora i in.) zwiększają lub zmniejszają wartość
sieci.
6. Ciągłe przemieszczanie się firm między sieciami zwiększa dynamikę fluktuacji wartości sieci gospodarczych.
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In the paper, the following issues are presented:
the dynamics of network companies,
the value migration,
the knowledge approach in the value creation,
the influence of the main components of the net companies to their value.
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STRATEGIA I PROCESY ZARZĄDZANIA
ŁAŃCUCHEM DOSTAW. TEORIA A PRAKTYKA

1. Definicja zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)
Aby zrozumieć istotę strategii i procesów łańcuchów dostaw, warto rozpocząć
od zdefiniowania pojęcia „zarządzanie łańcuchem dostaw”. Istnieją niezliczone definicje, kładące nacisk na różne jego aspekty i cechy. Niemniej jednak zarządzanie
łańcuchem dostaw można przedstawić jako pewien cykl realizowanych sekwencyjnie i równolegle megaprocesów, które powinny być synchronizowane i integrowane
(rys. 1).
Zarządzanie popytem: polega, najogólniej rzecz ujmując, na identyfikacji potrzeb (popytu) obsługiwanych rynków, które stanowią punkt wyjścia do realizacji
procesów uzupełniania.
Zarządzanie uzupełnianiem obejmuje wszelkie działania związane z przepływem dóbr/usług do klienta, począwszy od kwestii zaopatrzenia w materiały, poprzez
działalność produkcyjną, po procesy dystrybucji.
Zarządzanie rozwojem i komercjalizacją nowych produktów (RiK): o ile
zarządzanie popytem i uzupełnianiem należy kojarzyć z bieżącym zaspokajaniem
potrzeb konsumentów (ostatecznych klientów), o tyle RiK pozwala na funkcjonowanie firmy w długim okresie, zapewniając długookresową konkurencyjność firmy
poprzez wprowadzanie nowych produktów i konstruowanie dostosowanych do nich
łańcuchów dostaw.
Bardzo istotną kwestią jest synchronizacja informacji popytowych (zarządzanie
popytem), płynących z rynku w górę łańcucha dostaw z przepływami dóbr (a coraz
częściej pieniężnymi) odbywającymi się głównie w stronę rynku (zarządzanie uzupełnianiem). Synchronizacja jest realizowana poprzez procesy planowania, a także
sterowania przepływami dóbr. Ważne jest również zagadnienie synchronizacji procesów zarządzania popytem i uzupełniania z RiK, głównie w kontekście ustalenia
odpowiedniego momentu wprowadzenia na rynek nowego produktu oraz niezbędnych zmian w bieżącym funkcjonowaniu łańcucha dostaw.
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Rys. 1. Schemat zarządzania łańcuchem dostaw
Źródło: opracowanie własne.

Cechą wyróżniającą SCM jest wspólna realizacja procesów przez niezależnych
(organizacyjno-prawnie) uczestników łańcucha dostaw. Wspólne, odbywające się
w długim okresie planowanie i realizowanie procesów biznesowych, zgodne z dokładnie ustalonymi zasadami, określa się mianem integracji. Przejawem integracji
w SCM jest chociażby koncepcja wspólnego planowania, prognozowania i uzupełniania (ang. CPFR – Collaborative Planning Forecasting and Replenishment)
[www.vics.org 2006]. Warto podkreślić, iż oprócz przedstawionej wyżej integracji
zewnętrznej, niezwykle istotna z punktu tworzenia efektywnych i sprawnych łańcuchów dostaw jest kwestia wewnętrznej integracji, tj. współpracy pomiędzy działami
(obszarami funkcjonalnymi) jednego przedsiębiorstwa.

2. Strategia SCM
Zdaniem autora strategia łańcucha dostaw obejmuje następujące kwestie:
strukturę łańcucha dostaw: dobór ogniw łańcucha i ich lokalizacji (w pewnych
przypadkach) oraz ustalenie wzajemnej zależności ogniw (np. centralizacja sieci
dystrybucji vs. decentralizacja, własny transport vs. operator logistyczny, przyporządkowanie materiałów/produktów do ogniw sieci);

Strategia i procesy zarządzania łańcuchem dostaw. Teoria a praktyka

339

relacje w łańcuchu dostaw: dobór obowiązujących zasad współpracy – istnieją
trzy zasadnicze typy relacji [Ciesielski 2005, s. 45; Rodawski 2006, s. 3-5]: partnerstwo1, kontrola oraz konkurencja;
przepływy dóbr w łańcuchu dostaw: logika sterowania przepływami dóbr i informacji między partnerami, tj. w oparciu o prognozy popytu, rzeczywiste zamówienia bądź formy mieszane [Mason-Jones, Towill 1999, s. 13-24; Fisher 1997, s. 106-109; Christopher, Towill 2002, s. 2; Pagh, Cooper 1998, s. 13-23; Childerhouse,
Towill 2006, s. 357-368; Aitken,Christopher, Towill 2002, s. 60-71; Childerhouse,
Aitken ,Towill 2002, s. 675-688; Aitken, Childerhouse, Christopher, Towill 2008,
s. 4-15].
Należy jasno stwierdzić, iż decyzje strategiczne podejmowane w ramach każdego z trzech wymienionych obszarów determinują strukturę oraz sposób zarządzania
procesami łańcuchów dostaw, w tym zasady ich synchronizacji i integracji.

3. Procesy SCM
W literaturze przedmiotu identyfikuje się różne zestawy procesów składające
się na zarządzanie łańcuchem dostaw [Hewitt 1994, s. 1-9; Lambert, Cooper, Pagh
1998, s. 9; Coxton, Garcia-Dastugue, Lambert, Rogers 2001, s. 14-32]. Bez wątpienia na szczególną uwagę zasługuje, coraz częściej wykorzystywany przez międzynarodowe firmy produkcyjne, model referencyjny zarządzania łańcuchem dostaw
SCOR® (ang. Supply Chain Operation Reference).
SCOR stanowi zbudowany hierarchicznie (trzy poziomy) zestaw procesów oraz
ich charakterystyk: map procesów, mierników procesów, technologii wspierających
zarządzanie procesami oraz najlepszych praktyk.
Na pierwszym poziomie identyfikuje się pięć procesów głównych: planowanie
łańcucha dostaw, zaopatrzenie, produkcję, dystrybucję oraz logistykę zwrotów2. Na
drugim poziomie każdy z głównych procesów jest dekomponowany na typy (planowanie, realizacja, infrastruktura), a w przekroju każdego procesu głównego i typu
identyfikowane są kategorie procesów. Szczególnie interesujące są kategorie procesów „realizacja” (odnoszące się do procesów „zaopatrzenie”, „produkcja”, „dystrybucja” i „logistyka zwrotów”), które odzwierciedlają logikę sterowania przepływami dóbr, a więc stanowią bezpośrednie przedłużenie jednego z wymiarów strategii
łańcucha dostaw. Na poziomie trzecim każda z kategorii procesu jest dokładnie
charakteryzowana przez: mapę, mierniki, najlepsze praktyki, technologię [Supply
Chain Council 2008 s. 9].
Model partnerstwa SCM patrz: [Lambert, Emmelhainz, Gardner 1996, s. 4-15].
Warto zwrócić uwagę, iż w stosunku do przedstawionej w punkcie 1 definicji SCM model SCOR
sprowadza się w zasadzie do procesów składających się na uzupełnianie. Nie obejmuje natomiast zarządzania popytem oraz RiK. Te dwa megaprocesy są natomiast opisane w ramach rozwijanych równolegle do SCOR modeli CCOR (ang. Customer Chain Operations Reference) oraz DCOR (ang. Design
Chain Operations Reference).
1
2
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Warto zwrócić uwagę, że SCOR zakłada silne powiązanie procesów ze strategią
SCM. Punktem wyjścia w implementacji modelu SCOR jest bowiem identyfikacja
źródeł przewagi konkurencyjnej (poziom strategii konkurencyjnej), które stanowią
podstawę do udoskonaleń w łańcuchu dostaw, w tym odpowiedniej konstrukcji procesów [Huan, Sheoran, Wang 2004, s. 23].

4. Rozwój i komercjalizacja nowego produktu (RiK)
w firmie sektora automotive3
Poniższy przykład nie traktuje kompleksowo procesu RiK. Opisuje jego fragment (tworzenie łańcucha dostaw dla nowego produktu) oraz problem, jaki wystąpił
w trakcie wprowadzania nowego modelu samochodu.

Rys. 2. Tworzenie łańcucha dostaw dla nowego produktu
Źródło: opracowanie własne.

3
Rozdział powstał na podstawie wywiadów z pracownikami firmy, jednak na skutek braku autoryzacji nie zostały podane ani rzeczywista nazwa firmy, ani szczegóły, które pozwoliłyby na jednoznaczne zidentyfikowanie opisywanego podmiotu.
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Opisywana firma jest jednym z globalnych liderów branży automotive, a jej łańcuch dostaw jest często wskazywany jako wzorcowy system. Wprowadzanie nowego modelu auta zostało schematycznie przedstawione na rys. 2.
Tworzenie łańcucha dostaw dla nowego produktu jest realizowane przez następujące działy:
1) planowanie strategiczne – decyduje, czy dany komponent auta jest wytwarzany we własnym zakresie, czy zlecany dostawcom (make or buy);
2) projektowanie – główny inżynier koordynuje proces projektowania (realizowany przez projektantów) oraz odpowiada za koszty nowego modelu;
3) zarządzanie projektem – koordynuje prace pozostałych działów, montowni
samochodów, a także dostawców, tak by model został wprowadzony na rynek zgodnie z założonym harmonogramem;
4) sprzedaż i marketing – dział odpowiedzialny m.in. za ciągłe monitorowanie
preferencji klienta – jeżeli to uzasadnione, ma prawo proponować zmiany lub nawet
wprowadzać pewne zmiany w zakresie wyposażenia dodatkowego nowego modelu
samochodu;
5) zaopatrzenie – dział odpowiedzialny za poszukiwanie nowych dostawców,
ustalanie zasad i warunków współpracy oraz audytowanie istniejących dostawców,
szczególnie w fazie wprowadzania nowego produktu.
Zidentyfikowany problem wystąpił w 2007 r., kiedy dział sprzedaży i marketingu, w trakcie procesu wprowadzania nowego modelu samochodu (tworzenia
dla niego łańcucha dostaw), podjął decyzję o zastosowaniu ulepszonego elementu
wyposażenia dodatkowego w standardzie wprowadzanego modelu samochodu, nie
konsultując jej z działem zaopatrzenia i zarządzania projektem. Ta decyzja oznaczała istotną zmianę w udziale starego (SWD) i nowego (NWD) elementu wyposażenia
dodatkowego, z 95% (SWD) i 5% (NWD) do 5% (SWD) i 95% (NWD). Co więcej,
nowy element wyposażenia dodatkowego miał być dostarczany przez innego dostawcę, co oznaczało, że dotychczasowy główny dostawca elementu wyposażenia
dodatkowego (SWD) straci ponad 90% zamówień.
Takie rozwiązanie okazało się niekorzystne dla dotychczasowego głównego dostawcy omawianego elementu wyposażenia dodatkowego. Dostawca ten na podstawie przewidywań sprzedaży oraz ustaleń poczynionych z działem zaopatrzenia opisywanej firmy zainstalował wysokie moce produkcyjne (unowocześniając istniejącą
i instalując nową linię produkcyjną). W efekcie wystąpił o odszkodowanie.
Przedstawiony przykład pozwala wyciągnąć następujące wnioski (odnoszące się
do opisanej sytuacji):
–– brak wewnętrznej integracji pomiędzy działami;
–– brak synchronizacji między procesem wprowadzania nowego produktu a działającymi już procesami uzupełniania;
–– brak powiązania między deklarowaną przez firmę strategią utrzymywania długookresowych relacji partnerskich a podjętą przez dział marketingu i sprzedaży
decyzją w ramach planowania i realizacji procesu wprowadzania nowego produktu.
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5. Proces dystrybucji u polskiego producenta
płytek ceramicznych4
Opisywana organizacja jest jednym z działających w Polsce producentów
płytek ceramicznych, obsługującym rynek krajowy i państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Dostarcza bardzo dobrych jakościowo (materiał i wzornictwo) wyrobów gotowych, a zatem można wyciągnąć wniosek, iż stosuje strategię dyferencjacji
(wyróżniania się jakością).
Schemat łańcucha dostaw przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Łańcuch dostaw producenta płytek ceramicznych
Źródło: opracowanie własne.

W realizację procesu dystrybucji zaangażowane są następujące działy i podmioty:
1) przedstawiciele handlowi – bezpośredni kontakt z klientami, przyjmowanie
zamówień;
2) dział handlowy – przyjmowanie zamówień od klientów krajowych lub przedstawicieli handlowych, rezerwacja zapasów, generowanie zamówienia w systemie
informatycznym oraz wystawianie faktur;
3) dział eksportu – przyjmowanie zamówień od klientów zagranicznych lub
przedstawicieli handlowych, rezerwacja zapasów, wystawianie zamówień wewnętrznych (do magazynu wyrobów gotowych) i wystawianie faktur;

4
Rozdział powstał na podstawie wywiadów z pracownikami firmy, jednak na skutek braku autoryzacji nie zostały podane ani rzeczywista nazwa firmy, ani szczegóły, które pozwoliłyby na jednoznaczne zidentyfikowanie opisywanego podmiotu.
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4) „logistyk” (dział handlowy) – organizacja transportu (należy zwrócić uwagę,
że dostawa do wybranych klientów realizowana jest zgodnie z formułą EXW – klient
organizuje i opłaca transport);
5) magazyn wyrobów gotowych – przygotowanie zapasów dla konkretnego zamówienia, wysyłka (załadunek) oraz przyjęcie wyrobów gotowych z sortowni lub
dostawcy zewnętrznego (wybrane dekoracje).
Realizację procesu dystrybucji za granicę przedstawia rys. 4. Zgodnie z nim
w procesie realizacji zamówienia uczestniczą trzy działy: eksportu, handlowy oraz
magazyn wyrobów gotowych. Efektywność ich działań jest oceniana na podstawie
jednego wskaźnika: realizacji miesięcznych planów sprzedaży. O ile stosowanie
wspólnego miernika dla całego procesu (i realizujących go komórek organizacyjnych) należy ocenić pozytywnie, o tyle konstrukcję wskaźnika należy uznać za niewłaściwą. Ani bowiem logistyk, ani magazyn wyrobów gotowych nie mają bezpośredniego wpływu na realizację planów sprzedaży.
Zgodnie z wytycznymi modelu SCOR podstawowymi miernikami, które powinny być stosowane w ramach opisywanego procesu, są: odsetek bezbłędnie zrealizowanych zamówień, średni czas realizacji zamówienia, elastyczność dostaw, koszty dostaw, koszty przetwarzania zamówienia, stopa zwrotu z kapitału obrotowego
[Supply Chain Council 2008, s. 341]. Naturalnie dobór wskaźników i ich ranga powinny zależeć od przyjętej strategii konkurencji. I tak w przypadku gdy przewaga
konkurencyjna budowana jest w oparciu o ponadprzeciętną obsługę logistyczną,
należy stosować głównie mierniki skierowane na klienta (np. odsetek bezbłędnie
zrealizowanych zamówień, średni czas realizacji zamówienia, elastyczność dostaw).
W przypadku konkurencji cenowej ważniejsze będą wskaźniki kosztów lub też efektywności wykorzystania aktywów. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów nie
stwierdzono jednak powiązania między strategią konkurencji (jakość) a konstrukcją
i zarządzaniem samym procesem wysyłek.
Kolejnym zidentyfikowanym problemem jest miesięczny rozkład sprzedaży,
a co za tym idzie, liczba zamówień, które mają być przygotowane/wysłane. W ciągu
pierwszych dwóch czy trzech tygodni sprzedaż jest stosunkowo mała. Istotnie zwiększa się ona w ostatniej części miesiąca. Dział eksportu, chcąc zrealizować plany
sprzedaży, oferuje swoim klientom niższe ceny, ci natomiast składają zamówienia.
W wielu jednak sytuacjach klienci zaznaczają, że fizyczna realizacja zamówienia
musi nastąpić później (jest to zapewne spowodowane brakiem miejsca w magazynie). Do wystawienia faktury (jeszcze w danym miesiącu) konieczne jest przetworzenie danego zamówienia w magazynie wyrobów gotowych, tj. zarezerwowane zapasy muszą być skompletowane i umieszczone w specjalnie wyznaczonym miejscu.
Powoduje to dodatkową pracę, a biorąc pod uwagę liczbę zamówień, przeciążenie
pracowników magazynu, co w efekcie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia
błędu. Co więcej, niejednokrotnie zdarza się, że przed terminem ustalonej wysyłki
klient zmienia odroczone zamówienie (zapewne na podstawie rzeczywistych potrzeb, tj. zużycia danego zapasu), co oznacza, że raz już skompletowane zamówienie
musi być ponownie przygotowywane.

przyjęcie
zamówienia

konsolidacja
zamówień

przygotowanie
zamówienia

rezerwacja
zapasów, data
realizacji

planowanie
dostawy

Rys. 4. Proces dostawy wyrobów gotowych (dystrybucji)

złożenie oferty
klientowi/zapytanie
ofertowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Supply Chain Council 2008, s. 342-343].
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Zgodnie z założeniami modelu SCOR dobrą praktyką zalecaną dla opisywanego
projektu jest koncepcja EDLP (ang. Every Day Low Pricing) – codziennie niskie
ceny [Supply Chain Council 2008, s. 345]. Po to, by ustabilizować popyt, oferuje się
klientom nieco niższe ceny w sposób ciągły.
Przykład producenta płytek ceramicznych pozwala wyciągnąć następujące
wnioski:
1) brak wewnętrznej integracji procesów – dział eksportu nie bierze pod uwagę
problemów magazynu wyjściowego (zdolności), zwiększając w sposób istotny skalę
zamówień pod koniec miesiąca;
2) brak integracji zewnętrznej – współpraca z odbiorcami strategicznymi w zakresie uzupełniania zapasów (chociażby wdrożenie EDLP lub bardziej zaawansowanych koncepcji, np. zarządzania zapasami przez dostawcę – ang. VMI) pozwoliłaby
znacznie ograniczyć wahania sprzedaży, a zatem pozytywnie oddziaływać na sprawność procesu realizacji dostaw;
3) miernik stosowany do oceny procesu dystrybucji nie wiąże procesu dystrybucji ze strategią konkurencyjną (w przypadku badanej firmy trudno mówić nawet
o wyłaniającej się strategii SCM – nie jest ona identyfikowana).
Przedstawione przykłady pozwalają stwierdzić, iż w opisanych firmach istnieje
istotna luka między modelowym/teoretycznym podejściem do zarządzania łańcuchem dostaw a rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach. Po pierwsze,
daje się zauważyć brak wyraźnego powiązania między strategią a procesami SCM,
po drugie, można wyraźnie dostrzec brak integracji wewnętrznej i zewnętrznej
łańcuchów dostaw, w wyniku czego występują problemy z synchronizacją przepływów wzdłuż łańcucha dostaw. Zdaniem autora taki stan rzeczy jest wynikiem
operacyjnego, a nie strategicznego podejścia do zarządzania łańcuchem dostaw, co
ciekawe, występujący zarówno w firmie globalnej, uznawanej za wzorcową, jak
i w polskiej.
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT STRATEGY AND PROCESSES.
THEORY AND PRACTICE
Summary
The paper consists of two parts. Firstly, the theoretical part presents the idea of supply chain
management, its strategy as well as process typology. The latter is based on the SCOR model. Second
part provides two short case studies: process of forming supply chain for a new product (automotive
company) and process of finished goods delivery (ceramic tiles producer). Cursory analysis of both
cases proves that there is no coherence between SCM strategy and processes. Supply chains (processes)
described in the paper suffer from lack of integration and synchronization.
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ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI
W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH

1. Wstęp
Polskie porty lotnicze, funkcjonując na zliberalizowanym rynku usług lotniczych, zmuszone są do zdefiniowania i prowadzenia działań przyczyniających się
do wzrostu konkurencyjności, zwiększenia przychodów, liczby odprawianych pasażerów i samolotów. Przemiany rynkowe zachodzące w bliższym i dalszym otoczeniu portów lotniczych determinują określenie zasad funkcjonowania i zarządzania
procesami logistycznymi w polskich portach lotniczych.
W portach lotniczych występują typowe dla procesu logistycznego elementy
związane z rozmieszczaniem, stanem i przepływem ludzi, dóbr i usług, informacji
i środków płatniczych, dla których to elementów wymagana jest koordynacja z innymi procesami ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji, czasu i efektywności
spełniania nadrzędnych celów przedsiębiorstwa lotniczego [Krawczyk 2000, s. 38].
Zatem procesy logistyczne zachodzące w portach lotniczych występują na czterech
płaszczyznach:
–– obsługi pasażerów i ładunków oraz samolotów w portach lotniczych;
–– określania slotów1 – w szczególności w dużych portach;
–– współpracy z przewoźnikami, zarówno lotniczymi, jak i z sektora pozalotniczego,
–– współpracy z miastami, regionem.

2. Procesy logistyczne w obsłudze pasażerów i ładunków
oraz samolotów
Procesy logistyczne związane z obsługą pasażerów, ładunków oraz samolotów
są najczęściej wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, posiadające koncesje na
Sloty – przedziały czasowe, w których porty lotnicze oferują przewozy w określonym segmencie
rynku, np. przewozy długodystansowe.
1
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wykonywanie tego typu usług – agentów handlingowych. Liczba agentów funkcjonujących w portach lotniczych jest uzależniona od wielkości ruchu pasażerskiego.
Wykaz agentów handlingowych w polskich regionalnych portach lotniczych oraz
liczba obsłużonych pasażerów w portach lotniczych zostały przedstawione w tab. 1.
Tabela 1. Liczba obsłużonych pasażerów oraz agenci handlingowi funkcjonujący
w polskich regionalnych portach lotniczych w roku 2007
Port lotniczy

Agent handlingowy

Ruch pasażerski w tys.

Bydgoszcz

w gestii portu

181

Gdańsk

GDN Airport Services

1741

Katowice

GTL-LOT Usługi Lotniskowe

1980

Kraków

LHC – KRK Airport Services

3042

Łódź

w gestii portu

308

Poznań

POZ Airport Services

864

Rzeszów

w gestii portu

273

Szczecin

w gestii portu

228

Wrocław

WRO-LOT Usługi Lotniskowe

Zielona Góra

w gestii portu

1271
6

Źródło: na podstawie stron internetowych regionalnych portów lotniczych z dnia
12 czerwca 2008 r.

Proces logistyczny związany z obsługą pasażerów można podzielić na dwie części: związany z obsługą podróżnych odlatujących i związany z obsługą podróżnych
przylatujących.
Proces obsługi pasażerów rozpoczyna się od odprawy biletowo-bagażowej,
gdzie sprawdzany jest dokument przewozowy, weryfikowana jest tożsamość pasażera oraz nadawany jest bagaż. Po odprawie pasażer przechodzi kontrolę graniczną
oraz kontrolę bezpieczeństwa, po czym przechodzi do strefy odlotowej. Przed wejściem na pokład dokonuje się powtórnej weryfikacji dokumentów i pasażera. Równolegle z procesem kontroli pasażera odbywa się także proces kontroli jego bagażu.
Szczególnie ważnym elementem procesu odprawy bagażu jest proces rekonsyliacji,
który polega na powtórnym weryfikowaniu bagażu i pasażera, tak aby żaden bagaż
nie mógł być załadowany do samolotu bez obecności pasażera na pokładzie.
Proces obsługi płytowej rozpoczyna się od momentu dokołowania samolotu
i trwa do chwili jego odkołowania. Obejmuje wiele różnych czynności i zadań, które
ze względu na dużą presję czasową muszą być wykonywane jednocześnie.
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Rys. 1. Proces obsługi pasażerskiej
Źródło: na podstawie IATA Simplifying Passenger Travel Program.

Rys. 2. Proces obsługi płytowej w porcie lotniczym
Źródło: opracowanie własne.
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do samolotu
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Proces obsługi płytowej jest szczególnie krytycznym procesem obsługi naziemnej. Zawiera on w sobie trzy kategorie obsługowe, które muszą być wykonane
w czasie 20-30 minut. Dlatego też do bezpiecznego, prawidłowego i skutecznego
wykonania obsługi płytowej niezbędna jest duża liczba wykwalifikowanych pracowników oraz wsparcie techniczne w postaci specjalistycznego sprzętu. Sprawny
przebieg opisanego powyżej procesu komplikowany jest dodatkowo przez występowanie dobowych szczytów w ruchu lotniczym.
W dużych i średnich portach lotniczych następuje rozgraniczenie procesu dystrybucji usług na terenie portu. Wyróżnia się tutaj podmioty związane z dostarczaniem pasażerów i bagażu na pokład samolotu, z dostarczaniem żywności na pokład
samolotu (agenci cateringowi) i z dostarczaniem paliwa (agenci paliwowi).

3. Procesy przyznawania samolotom przestrzeni czasowej
Prawie połowa z 50 największych europejskich portów lotniczych osiągnęła
punkt nasycenia ruchem w sensie przepustowości naziemnej lub jest bliska osiągnięcia tego punktu. Dlatego też porty lotnicze prowadzą prace nad rozwojem zintegrowanych systemów zarządzania i kontroli w celu zapewnienia ich efektywności
i bezpieczeństwa.
W celu efektywnego wykorzystania przepustowości portów lotniczych za konieczne uznaje się określenie zasad alokacji slotów (przydziału czasów operacji).
Szczególnie konieczne jest zapewnienie spójności planowania przepustowości przestrzeni powietrznej i portów lotniczych. Czasy operacji w portach lotniczych muszą
być skorelowane z dostępną przepustowością przestrzeni powietrznej [Rozporządzenie Parlamentu… 2004].
Pośrednio dotyczącą portów lotniczych jest również dyrektywa UE dotycząca alokacji slotów w portach lotniczych krajów członkowskich [Rozporządzenie
Rady… 1993]. Transakcje dotyczące slotów i ich przydzielanie odbywają się z reguły między samymi zainteresowanymi, poza gestią portów, dlatego dyrektywa ta
w niewielkim stopniu wpływa na sytuację ekonomiczną infrastruktury transportu
lotniczego. Zmiany unijnych zasad przydziału slotów zmierzają w kierunku ich korelacji z przepustowością przestrzeni powietrznej wokół portów lotniczych, większej
przejrzystości ich wymiany, wprowadzenia kar za niewykorzystanie posiadanych
slotów i określenia jaśniejszych kryteriów ich przydziału. Rozważane jest również
odwołanie się przy alokacji slotów do mechanizmu rynkowego.
Zasady przydziału czasów operacji w portach lotniczych są niezwykle istotne
dla zachowania konkurencji i zapewnienia realizacji rozporządzeń dotyczących
wolnej konkurencji. W portach lotniczych koordynowanych (o dużym zagęszczeniu
ruchu) konieczne jest zapewnienie jednakowych warunków dla operacji wszystkich
przewoźników lotniczych. Ze względu na niedobór tych czasów operacji (slotów)
niezbędne są:
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–– uwzględnienie i godzenie według określonych reguł interesów przewoźników
już działających i rozpoczynających operacje w porcie lotniczym;
–– bezstronność w stosowaniu procedur przydziału czasów operacji;
–– określenie warunków uznawania, czy w porcie lotniczym występują problemy
z przepustowością;
–– przejrzystość, neutralność i niedyskryminacja w procedurach administracyjnych;
–– działanie niezależnych koordynatorów wspomaganych przez komitety koordynacyjne [Ruciński (red.) 2006, s. 65].

4. Procesy logistyczne występujące
w systemie dowozowo-odwozowym
Regionalne porty lotnicze we współpracy z przewoźnikami publicznymi prowadzą studia nad możliwością skomunikowania lotnisk z centrum miasta transportem szynowym. Takie prace są prowadzone w Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.
Większość polskich regionalnych portów lotniczych jest zlokalizowana w niewielkiej odległości od miasta (poza Katowicami, Szczecinem i Zieloną Górą). Wobec
zakładanej prognozy rozwoju ruchu lotniczego w Polsce, konieczne jest stworzenie
nowoczesnego systemu komunikacyjnego z portami lotniczymi, opartego na trzech
postulatach: szybkości, dostępności oraz komforcie dla pasażera.
Obecnie do większości polskich portów lotniczych pasażerowie dojeżdżają samochodami, taksówkami lub komunikacją miejską. Dlatego ważne jest, aby rozkład
jazdy komunikacji zbiorowej był skorelowany z rozkładem lotów lub aby organizatorzy przewozów miejskich zapewnili odpowiednią częstotliwość połączeń, tak by
pasażerowie chętnie korzystali z tego rodzaju połączeń.
Jednym z istotnych czynników rozwoju lotnisk w obsłudze ruchu pasażerskiego
jest integracja transportu lotniczego z innymi gałęziami transportu, spełniającymi
funkcję dowozowo-odwozową. Transport kolejowy może pełnić taką funkcję dla pasażerów linii lotniczych. Może on także być alternatywą dla transportu drogowego
w obsłudze lotnisk, gdyż większość polskich lotnisk regionalnych posiada niewykorzystywane linie kolejowe lub ich bocznice.
W ramach prac studyjnych nad koncepcją kolei metropolitalnej dla województwa pomorskiego dokonano analizy linii kolejowej łączącej Gdańsk z portem lotniczym oraz Gdynią. Projektując takie połączenie, należy wskazać na zalety tego
systemu, a mianowicie:
–– reaktywacja linii kolejowej pozwoliłaby na rozwój regionu;
–– szybkie skomunikowanie z centrum Gdańska i Gdyni w czasie około 15-20 minut;
–– możliwość przewozu ładunków;
–– możliwość utworzenia centrum logistycznego na terenach wokół lotnisk.
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Zrealizowanie powyższej koncepcji jest mało realne ze względu na zbyt wysokie
koszty, zarówno dla portu lotniczego, jak i dla udziałowców (Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz województwa pomorskiego) i dla operatorów kolejowych, nawet pomimo
pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich. Wysoki koszt modernizacji obecnej linii kolejowej, a następnie jej utrzymania oraz wybudowania nowych
odcinków, np. łączących Gdańsk Kiełpinek z portem, a także istnienie jednotorowej
linii kolejowej, sprawiają, iż alternatywą dla tej koncepcji może być rozwój systemu
tramwajowego realizowany przez miasto Gdańsk. Z pewnością ta koncepcja jest
bardziej realna, gdyż powoduje większą dostępność komunikacyjną obsługiwanych
dzielnic Gdańska, większa jest także elastyczność w zakresie projektowania przebiegu nowych tras oraz niższe są koszty budowy infrastruktury.
W Polsce pierwsze połączenie transportem szynowym centrum miasta z portem
lotniczym zostało oddane do użytku w Krakowie w 2006 r. Trasę obsługuje szybka
linia kolejowa PKP. Bilet z Dworca Głównego na lotnisko kosztuje 6,00 zł, podróż
trwa około 15 minut, natomiast częstotliwość kursowania pociągów wynosi 30 minut.

5. Podsumowanie
Procesy logistyczne zachodzące w portach lotniczych niewątpliwie przyczyniają się do ich dalszego rozwoju, mają duży wpływ na rozwój usług lotniczych oraz
dostosowanie ich do preferencji i wymogów klientów. Wpływają także na zwiększenie efektywności zarządzania portami lotniczymi. Zdefiniowanie, a następnie zweryfikowanie poprawności przyjętych procedur powinno skutkować podniesieniem
jakości świadczonych usług lotniczych, a w konsekwencji wzrostem zadowolenia
podróżnych.
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LOGISTICS MANAGEMENT AT POLISH AIRPORTS
Summary
Airports beside transport function operate also in the logistics services market. This does not mean,
however, performing a strict logistics activities. It means that different logistics activities take place
at airports. Airports services of passengers, cargo, baggage and ground services at many airports are
executed by handling agents – firms specializing in high quality airports services. Nice attendance,
short time of check-in have a beneficial influence on competitiveness of air transportation with other
branches of transport.
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Konkurencyjność operacyjna i strategiczna
współczesnego przedsiębiorstwa
– organizacji procesowej

„Nocna rozmowa z mamą” (fragment)
MAMA:
A na czym polega, na czym,
robota, w którąś się wplątał?
SYNEK:
By rzec prawdę, z pustego w próżne
przelewamy, a sobie na konto.
MAMA:
Wielkie nieba! Jakieś nieszczere
sny się śnią synkowi mojemu.
SYNEK:
Grunt, mamo, teren. Taki jest teren.
Przystosowujemy się do terenu.
Konstanty Ildefons Gałczyński, Próby teatralne, [w:] Dzieła w pięciu tomach, Czytelnik, Warszawa
1979, s. 22-23.

Współcześnie, w odniesieniu do przedsiębiorstwa, owo przystosowywanie się
polega na konieczności uwzględniania przez każdy podmiot rynkowy zmian warunków prowadzonej działalności gospodarczej, które są zdeterminowane dokonującymi się przemianami globalnego i regionalnego… terenu (sic!).
Zarządzanie wiedzą to koncepcja, zgodnie z którą podstawowym czynnikiem
sukcesu rynkowego jest zdolność do rozwiązywania problemów na podstawie posiadanych informacji warunkująca osiąganie i utrwalanie przewagi konkurencyjnej.
Wynika z tego, że wiedza uważana jest za największy kapitał każdej współczesnej organizacji, dlatego zasadne jest traktowanie jej jako kluczowej kompetencji
przedsiębiorstwa. Wspomniana wiedza w szczególności dotyczy zdolności koordynowania różnorodnych rodzajów działań i umiejętności (w tym – produkcyjnych)
oraz integrowania rozmaitych procesów technologicznych [Hamel, Prahalad 1990].
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Można więc stwierdzić, iż kluczowe kompetencje są rezultatem zbiorowego procesu
uczenia. Jednak tylko te z kluczowych kompetencji, które pozwalają na wykonywanie pewnych działań lepiej niż konkurencja, nazywane są wyróżniającymi i dają
podstawę do osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej.
Wiedza w głównej mierze dotyczy oczekiwań klientów (aktualnych i potencjalnych, ale także – wewnętrznych i zewnętrznych), a szybkość jej zdobywania oraz
umiejętność wykorzystywania decydują o poziomie konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Zarządzanie wiedzą w swej istocie polega na kompleksowym podejściu do tworzenia, dzielenia oraz zastosowania wszystkich zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. Obejmuje więc wdrażanie, rozwijanie oraz utrzymywanie odpowiedniej
infrastruktury technicznej i organizacyjnej, która umożliwia dzielenie się wiedzą.
Twierdzi się, że warunkiem tworzenia takiej infrastruktury jest wybór odpowiedniej
technologii i dostawców [Strojny 2001].
Odróżnia się zarządzanie wiedzą w wymiarze operacyjnym od zarządzania wiedzą w wymiarze strategicznym. W wymiarze operacyjnym jest to proces polegający
na tworzeniu wiedzy formalnej (np. w postaci dokumentów) oraz wiedzy tak zwanej
cichej (np. doświadczenia), na jej przetwarzaniu, gromadzeniu, ochronie oraz wykorzystywaniu do osiągnięcia bieżących celów działalności przedsiębiorstwa [Kubacka-Góral 2002]. Natomiast w wymiarze strategicznym zarządzanie wiedzą to umiejętność tworzenia organizacji zintegrowanej wokół wykorzystania wiedzy służąca
rozwojowi przedsiębiorstwa. W konsekwencji generuje się działania sprzyjające
powstawaniu coraz dynamiczniej rozwijającego się przedsiębiorstwa o charakterze
organizacji inteligentnej.
W przedsiębiorstwie podejmowane są decyzje zarówno operacyjne, jak i strategiczne. Decyzje operacyjne podejmuje się w celu sprostania bieżącym oczekiwaniom rynkowym, natomiast decyzje strategiczne dotyczą przyszłości przedsiębiorstwa. Jeżeli przez pojęcie adaptacji rynkowej rozumie się proces przystosowywania
się przedsiębiorstwa do istniejących warunków gospodarczych, to antycypacja rynkowa jest procesem przystosowywania się do przewidywanych warunków prowadzenia działalności w przyszłości. Można więc skonstatować, iż w efekcie działań
adaptacyjnych wzrasta konkurencyjność operacyjna przedsiębiorstwa, natomiast
umiejętność antycypowania warunków rynkowych sprzyja poprawie konkurencyjności strategicznej.
Konkurencyjność operacyjna to właściwość, która określa zdolność dostosowywania się przedsiębiorstwa do aktualnie istniejących warunków otoczenia. Jest to
cecha, dzięki której można ocenić, czy i w jakim stopniu zmienia się przedsiębiorstwo w efekcie procesu adaptacji. Oznacza tym samym umiejętności skutecznego,
bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej.
Z punktu widzenia analizy konkurencyjności operacyjnej istotne jest, czy wewnętrzny system zarządzania przedsiębiorstwa potrafi adaptować się do istniejących
warunków rynkowych, ponieważ konkurencyjność operacyjna jest kształtowana
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w wyniku bieżących relacji z otoczeniem. Jest ona silnie skorelowana z tak zwaną
elastycznością organizacyjną, którą definiuje się jako zdolność przystosowywania
się do zmian konkurencyjnych, bez dokonywania fundamentalnych zmian wewnątrz
organizacji [Lynch 1989]. W proponowanym ujęciu elastyczności organizacyjnej
podkreśla się również konieczność przystosowywania się podmiotu do rynków globalnych.
Polemizując z koniecznością uwzględnienia zasięgu globalnego w kontekście
elastyczności organizacyjnej, należy zauważyć, że możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na rynku lokalnym bez brania pod uwagę ekonomicznego
aspektu globalizacji. Ponadto elastyczność organizacyjna może być cechą różnego
typu organizacji, nie tylko przedsiębiorstw.

Rys. 1. Wpływ operacyjnego monitoringu rynkowego na konkurencyjność operacyjną
Źródło: opracowanie własne.

Badania konkurencyjności operacyjnej przedsiębiorstwa pozwalają na określenie jego zdolności adaptacyjnych do otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem
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otoczenia konkurencyjnego. Ocenę poziomu konkurencyjności operacyjnej określa
się na podstawie operacyjnego monitoringu rynkowego, w efekcie którego podejmowane są decyzje adaptujące przedsiębiorstwo do bieżących warunków rynkowych
(rys. 1).
Aby przedsiębiorstwo mogło prowadzić działalność w długim okresie i zwiększać udziały rynkowe, musi je charakteryzować wysoki poziom konkurencyjności
strategicznej. Sprzyja to poprawie jego pozycji konkurencyjnej i w konsekwencji
– osiągnięciu przewagi nad innymi przedsiębiorstwami w wybranym segmencie
(lub segmentach) rynku, na którym prowadzi działalność gospodarczą. Przez pojęcie konkurencyjności strategicznej rozumie się właściwość określającą zdolności
dostosowania się przedsiębiorstwa do antycypowanych zmian warunków otoczenia
umożliwiającą w przyszłości osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Można ją mierzyć czasem, którego przedsiębiorstwo potrzebuje na przystosowanie się do tych
zmian.

Rys. 2. Wpływ strategicznego monitoringu rynkowego na konkurencyjność strategiczną
Źródło: opracowanie własne.
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Wysoki poziom konkurencyjności strategicznej przedsiębiorstwa świadczy o posiadaniu umiejętności przyczyniających się do zajmowania strategicznych pozycji na
rynku z uwzględnieniem dominacji na nim w długim okresie [Adamkiewicz-Drwiłło
2002]. Poziom konkurencyjności strategicznej przedsiębiorstwa można określić na
podstawie strategicznego monitoringu rynkowego pozwalającego na podejmowanie
decyzji antycypujących, które mają charakter strategiczny (rys. 2).
Z prezentowanym podejściem jest zbieżna propozycja ujęcia elastyczności strategicznej rozumianej jako zdolność organizacji do reagowania oraz aktywnego przewidywania w zakresie alokacji zasobów, inwersji potrzeb technologicznych, modyfikacji biznesowego partnerstwa, zauważania szans rynkowych oraz zmian otoczenia
[Callaway, Murphy, Celuch 2005].
Podejmując próbę oceny zaproponowanej definicji elastyczności strategicznej,
można stwierdzić, że uwzględnienie w jej sformułowaniu „reagowania organizacji”
nawiązuje do elastyczności operacyjnej. Ponadto wyróżnione obszary mieszczą się
w szeroko rozumianych zmianach otoczenia, a „alokacja zasobów, inwersja potrzeb
technologicznych, modyfikacja biznesowego partnerstwa, zauważanie szans rynkowych” stanowią zbiór, który nie wyczerpuje obszarów aktywnego przewidywania
przyczyniających się do poprawy elastyczności strategicznej. Odnosząc prezentowane rozważania do przedsiębiorstwa, można przyjąć, iż elastyczność strategiczna to zdolność przewidywania warunków rynkowych łącząca się ze zmianami wewnętrznymi.
Konkurencyjność zarówno operacyjna, jak i strategiczna przedsiębiorstwa jest
zdeterminowana istnieniem procesu zwanego konkurencją. Jednak konkurencyjność
operacyjna zależy od zdolności przystosowywania się przedsiębiorstwa do bieżących warunków prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast konkurencyjność
strategiczna zależy od zdolności dostosowywania się przedsiębiorstwa do antycypowanych zmian warunków otoczenia, które umożliwią osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w długim okresie. Można również przyjąć, iż konkurencyjność strategiczna zależy od elastyczności strategicznej, podobnie jak konkurencyjność operacyjną
determinuje elastyczność operacyjna.
Kluczowymi czynnikami konkurencyjności strategicznej współczesnego przedsiębiorstwa są umiejętności opracowywania oraz wdrażania twórczych i nowatorskich zmian o charakterze innowacyjnym. Twierdzi się, że siła przedsiębiorstwa inteligentnego tkwi nie tylko w umiejętnościach pozyskiwania wiedzy, jej posiadania
oraz przechowywania, lecz przede wszystkim w umiejętności tworzenia nowych
wartości. Wynika z tego, iż innowacyjność jest naturalną cechą przedsiębiorstwa
inteligentnego [Perechuda 2000 (red.), s. 42], dlatego więc powinny być w nim
tworzone mechanizmy sprzyjające rozwojowi postaw przedsiębiorczych. Innowacyjne determinanty konkurencyjności strategicznej przedsiębiorstwa inteligentnego
przede wszystkim zależą od tworzenia oraz doskonalenia systemowych mechanizmów promowania kreatywnego zachowania się pracowników.
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Wraz z tworzeniem systemu innowacyjnego w płaszczyźnie relacji międzyludzkich powinny powstawać elastyczne innowacyjne systemy techniczno-technologiczne obejmujące system produkcyjny przedsiębiorstwa. Nadrzędną cechą tego
ostatniego jest możliwość ciągłego doskonalenia technologii, dzięki czemu przedsiębiorstwo będzie produkowało wyroby wysokiej jakości zaspokajające zarówno
bieżące, jak i przyszłe potrzeby konsumentów. Tym samym będzie mogło utrzymywać wysoki poziom konkurencyjności zarówno operacyjnej, jak i strategicznej.
Współcześnie przez pojęcie elastycznego systemu produkcyjnego rozumie się
zintegrowany, sterowany komputerowo system produkcyjny, który ma zdolność
szybkiego i efektywnego ekonomicznie przestawiania się na wykonywanie zmiennych zadań produkcyjnych [Leksykon zarządzania… 2004]. Można stwierdzić, że
uwarunkowania innowacyjne konkurencyjności strategicznej przedsiębiorstwa
tkwią głównie w istnieniu i doskonaleniu dwóch komplementarnych systemów, które muszą się charakteryzować atrybutem innowacyjności, mianowicie: systemu zarządzania oraz systemu techniczno-technologicznego.
Próba określenia poziomu konkurencyjności operacyjnej i strategicznej jest
możliwa wtedy, gdy przedsiębiorstwo ujmowane jest jako organizacja procesowa,
w której współdziałanie jej uczestników dokonuje się przez związki przyczynowo-skutkowe określane mianem procesów realizowanych w organizacji.
Zarządzanie procesami można rozumieć dwojako: w ujęciu szerszym jest to
ciągłe i usystematyzowane stosowanie odpowiednich koncepcji, metod i narzędzi
(technik) wszelkiego oddziaływania na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie
w celu najlepszego zaspokojenia potrzeb jej klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
w ujęciu węższym zarządzanie procesami ogranicza się zaś do procesu podejmowania decyzji i jest realizowane poprzez podstawowe funkcje zarządcze [Nowosielski
2004].
W świetle prezentowanych rozważań wydaje się, że koncepcja konkurencyjności operacyjnej i strategicznej lepiej wkomponowuje się w teorię przedsiębiorstwa
jako organizacji procesowej w ujęciu szerszym, ponieważ na zarządzanie procesami
składa się nie tylko proces decyzyjny, ale właśnie różne metody, narzędzia i procedury pozwalające na ciągły monitoring oraz poprawę wszelkich kluczowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie [Rummler, Brache 2000], nie tylko procesu
podejmowania decyzji.
Jest to szczególnie wyraźne, jeżeli dodatkowo uwzględni się koncepcję nowoczesnego łańcucha wartości dodanej wyrastającej de facto z koncepcji organizacji
procesowej. Pierwotna koncepcja łańcucha tworzenia wartości dodanej, którą obecnie uznaje się za tradycyjną, została sformułowana ponad dwadzieścia lat temu.
Opiera się ona na zbiorze założeń, które w niektórych punktach są już niezgodne
ze stanem aktualnej wiedzy oraz nieadekwatne do istniejącej rzeczywistości gospodarczej. Twierdzi się jednak, że stanowi tak ogólny i uniwersalny dyrektyw metodyczny w zarządzaniu strategicznym [Godziszewski 2004], iż wystarczy ująć pewne
założenia, aby można go było wykorzystywać do wyjaśniania prawidłowości za-
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chodzących we współczesnej gospodarce. Mianowicie: do aktualnego stanu wiedzy
o przedsiębiorstwie nie pasuje założenie o istnieniu tylko dwóch rodzajów strategii
konkurencji (opierającej się na minimalizowaniu kosztów – przywództwo kosztowe,
i strategii odróżniania się) oraz założenie, że analiza łańcucha wartości dodanej ma
zasięg ograniczony tylko do jednego przedsiębiorstwa [Czakon 2003].
Rezygnacja z przedstawionych założeń umożliwia wykorzystanie łańcucha tworzenia wartości dodanej do analizy przedsiębiorstw o strukturze sieciowej czy przedsiębiorstw tworzących różne układy partnerskie. Pozwala również lepiej zrozumieć
procesy związane z umiędzynarodawianiem się działalności gospodarczej w skali globalnej, postrzegając przedsiębiorstwo przez pryzmat procesów generujących
wartość dla klienta.

Rys. 3. Tradycyjny i nowoczesny łańcuch wartości dodanej
Źródło: [Slywotzky, Morrison, Adelman 2000, s. 35-36].

Tradycyjny łańcuch wartości dodanej zaczyna się od identyfikacji zasobów
i kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, by w kolejnej fazie analizować nakłady
i surowce niezbędne do produkcji, kanały dystrybucji, przez które wyroby (usługi)
trafiają do klienta. Natomiast według wielu badaczy rynku łańcuch wartości dodanej
należy odwrócić i rozpocząć od analizy potrzeb klienta i związanych z tym kanałów
dystrybucji, którymi te potrzeby mogą być zaspokojone (rys. 3). Dopiero później
przechodzi się do planowania oferty rynkowej, zapotrzebowania na surowce i nakłady, by w efekcie określić zasoby i kluczowe kompetencje niezbędne przy tych nakładach oraz surowcach wykorzystywanych w procesie produkcyjnym [Slywotzky,
Morrison, Adelman 2000].
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Autorzy prezentowanego stanowiska proponują algorytm, według którego tworzy się – nazwany przez nich – nowoczesny łańcuch wartości dodanej mający postać
następujących pytań:
1) Jakie są potrzeby i priorytety klientów?
2) Jakimi kanałami dystrybucyjnymi można zaspokoić te potrzeby i priorytety?
3) Jakie wyroby lub/i usługi najlepiej przepływają przez te kanały?
4) Jakie nakłady i surowce są potrzebne do wytworzenia danych wyrobów lub/i
usług?
5) Jakie zasoby i kluczowe kompetencje są niezbędne przy wykorzystaniu wybranych nakładów i surowców?
Nawiązując do rozważań związanych z podejściem procesowym, można skonstatować, że wszelka działalność przedsiębiorstwa powinna się koncentrować nie
tylko wokół tworzenia wartości dla klienta, ale przede wszystkim osiągania celu formułowanego jako maksymalizacja jego satysfakcji. Z tego punktu widzenia wśród
wielu korzyści wprowadzania i doskonalenia koncepcji zarządzania procesowego
w przedsiębiorstwie wymienia się wzrost efektywności realizowanych zadań z jednoczesnym pełnym zaangażowaniem pracowników oraz poprawę komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji [Malec 2004]. To z kolei ma bezpośredni wpływ
na poprawę elastyczności związanej z dostosowywaniem się do warunków rynkowych. Może się ono łączyć ze zmianami struktur i procesów przedsiębiorstwa (elastyczność strategiczna) lub też przejawiać się bez istotnych zmian wewnętrznych.
Maksymalizacja satysfakcji klienta stanowi jeden z podstawowych celów formułowanych dla przedsiębiorstwa – organizacji procesowej. Jego osiągnięcie jest
możliwe, jeżeli przedsiębiorstwo będzie świadomie wpływać na poziom własnej
konkurencyjności operacyjnej − kształtowanej w krótkim horyzoncie czasowym,
oraz strategicznej – w okresie długim.
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strategic and operating competitiveness
of contemporary business – process organization
Summary
Problems of contemporary management are mainly connected with necessity of adaptation for fast
changing market conditions. It seems very important to emphasize taking accurate and adequate to such
conditions decisions. There are two kinds of decisions: current decisions – resolve upon operating business competitiveness and strategic ones – anticipate surroundings changes – condition efficient activity
of the business in the future, improving its strategic competitiveness.
The main goal of the article is to pay attention to existing of mentioned dependences assuming that
a business is a process organization.
Maximization of a client’s satisfaction is one of the basic activities goals formulated for the business – process organization. Reaching the goal is possible if the business knowingly influences its own
operating competitiveness, framed in a short period and strategic one – in a long period.
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ZARZĄDZANIE FRAKTALNYMI STRUKTURAMI
SYSTEMÓW WYTWÓRCZYCH

1. Wstęp
Przystosowanie się do nowych warunków wytwarzania w zmiennym otoczeniu jest możliwe dzięki zmienności struktur wytwórczych. Nowoczesne koncepcje
zorganizowania systemów są podłożem do tworzenia tychże struktur, które powinny zapewniać elastyczność operacyjną i strukturalną. Każda ze znanych nowoczesnych koncepcji organizacji charakteryzuje się strukturą sieciową kooperujących
jednostek, modułów. Struktura fraktalna także jest budowana z podobnych do siebie
modułów będących w ciągłej rekonfiguracji. W tego typu strukturze dekompozycja
na zadania cząstkowe może się odbywać w „systemach centralnego planowania”
(szczególnie zadań kluczowych), w których to realizowany jest przydział zadań do
istniejących zasobów. Taki kontrolowany rozdział ma zapewniać synchronizację
wykonywania zadań z głównymi celami systemu. Cele systemu, szczególnie te operacyjne, mogą się bardzo szybko zmieniać wraz ze zmianami statusu systemu i pod
wpływem zmian otoczenia. Projektować się zatem powinno takie systemy, które
w sposób szybki i efektywny potrafią dokonywać rekonfiguracji i alokacji swoich
zasobów. Zorientowane na cele systemy fraktalne mogą zatem spełniać wymagania
współczesnego wytwarzania.
Celem artykułu jest stworzenie struktury systemów wytwórczych zorganizowanych fraktalnie na zasadach podobnych do tzw. FMP (Fractal Manufacturing Partnership). Zastosowanie tego podejścia pozwoli zorganizować procesy logistyczne
między fraktalami oraz stworzyć zasady zarządzania takimi systemami w kierunku
zasad opierających się na lean manufacturing. Do budowy sieci kooperujących fraktali można wykorzystać narzędzie symulacyjne.

2. Fraktalna struktura systemu wytwarzania
Sprostanie wymaganiom współczesnego wytwarzania jest możliwe dzięki dynamicznej i elastycznej rekonfiguracji systemu. System fraktalny jest jedną z kilku
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nowoczesnych koncepcji, która potrafi sprostać tym wymaganiom [Ryu, Yücesan,
Jung 2006, s. 3105]. Koncepcja fraktalnego wytwarzania pozwala na alokację zadań
wytwórczych między podobne wielofunkcyjne moduły zdolne do wytwarzania szerokiego asortymentu produktów z rodziny wyrobów podobnych [Saad, Lassila 2006,
s. 109]. Fraktalny system wytwórczy tworzy się z elementów zwanych fraktalami
(BFU – Basic Fraktal Unit), które mogą być reprezentacją zadania lub stanowiska
roboczego (grupy stanowisk) lub całości systemu wytwarzania. Fraktale działają
niezależnie od siebie i wykonują własne bieżące zadania. Elementem spajającym
jest przebieg procesu (zadanie, cel) narzucający układ ich zależności. Każdy fraktal
realizuje zatem swoje cele niezależnie od siebie, na równych prawach rozwiązując
ewentualne konflikty na drodze negocjacji. Struktura składająca się z takich obiektów tworzona jest przez powiązania w sieci współpracy, które określane są przez
[Mazur 2007, s. 14]:
• wiązkę celów organizacji jako całości,
• system informacyjno-komunikacyjny,
• system ocen.
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Rys. 1. Struktura systemu zarządzania fraktalami
Źródło: [Kwangyeol, Moonsoo, Mooyoung 2001].

Dynamiczne zachowanie się fraktali w zmiennym otoczeniu oznacza „umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki działania” [Brzeziński (red.)
2002, s. 311], co z kolei zapewnia witalność działania organizacji jako całości, rozumianej jako „zdolność do skutecznego działania w warunkach zmian z głównym
celem [...] harmonizacji wymagań otoczenia ze zdolnościami przedsiębiorstwa”
[Brzeziński (red.) 2002, s. 311]. Struktura taka mająca elementy dobrane pod wzglę-
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dem realizowanych funkcji posiada odpowiednie mechanizmy, do których zaliczamy [Kwangyeol, Moonsoo, Mooyoung 2001, s. 93] (rys. 1):
• mechanizm obserwacji,
• mechanizm organizacji,
• mechanizm zarządzający,
• mechanizm analizujący,
• mechanizm kontrolujący.

3. Budowa struktury fraktalnej – analiza przypadku
Przy budowie struktury fraktalnej przyjęto założenie, iż będzie to tylko struktura
uwzględniająca uwarunkowania wytwórcze. Budowa docelowej struktury powinna
się opierać także na innych przesłanki projektowe, chociażby takich, które wynikają z założeń zgodnych z GFP (Goal Formation Process), wykorzystywanych do
projektowania systemów fraktalnych [Kwangyeol, Mooyoung 2004, s. 2210]. Takie
założenie jest adekwatne do zaistniałej sytuacji, gdyż przyszłą strukturę tworzyć
będą małe autonomiczne systemy wytwórcze (małe przedsiębiorstwa produkcyjne)
połączone między innymi celem:
• uniezależnienia się od źródeł zaopatrzenia,
• przeciwstawienia się konkurencji,
• dywersyfikacji oferowanych produktów,
• minimalizacji kosztów obsługi,
• zwiększenia wykorzystania posiadanych zasobów.
Organizacja struktury prowadzi do pogrupowania realizowanych zadań i ulokowania ich w przestrzeni w taki sposób, aby umożliwić określenie elastycznych
ścieżek ich realizacji [Mazur 2007, s. 30]. Organizacja procesów i ich struktury
sprowadza się do budowy sieci powiązań wewnętrznych i/lub zewnętrznych, której
węzłami są moduły stanowiące elementy systemu wytwarzania. Sieć taka rozumiana
jest jako struktura kooperacyjna modułów [Mazur 2007, s. 40]. Konfiguracja fraktalna pozwala łączyć moduły będące elementami innych systemów wytwórczych
charakteryzujących się ponadto innymi parametrami, co pozwala osiągnąć im najwyższą elastyczność.
Koncepcja budowy takiej struktury była inicjatywą wynikającą z uwarunkowań
rynku, a zgłoszoną przez pięć małych przedsiębiorstw produkcyjnych działających
w branży odzieżowej. Ta inicjatywa była odpowiedzią na:
• kurczące się rynki zbytu,
• zapotrzebowanie na dywersyfikację oferty produktowej,
• zyskiwanie coraz większego udziału w rynku dwóch dużych konkurentów
z branży,
• chęć większego wykorzystania posiadanych, a niewykorzystywanych zasobów,
• zwiększone zapotrzebowanie na produkty branżowe (specjalne),
• brak własnych zasobów na realizację wszystkich zadań,
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brak mechanizmów obronnych przed dużymi konkurentami,
niewystarczające nakłady na własny rozwój,
chęć zamknięcia wewnętrznego rynku przed napływającą konkurencją zewnętrzną.
Zdecydowano się zatem między innymi na:
• wspólną politykę w ramach procesów łańcucha dostaw (między innymi wspólne
zaopatrzenie, dystrybucję),
• wspólne planowanie i sterowanie procesami wytwarzania w ramach zasobów
wspólnych (możliwość podpisywania kilkakrotnie większych kontraktów),
• wspólne prace badawczo-rozwojowe (wspólne projektowanie i wspólna oferta
produktowa kluczowych pozycji asortymentowych),
• przeznaczenie ok. 70% dostępnych zasobów każdego z fraktali do struktury sieciowej,
• pozostawienie pozostałych 30% w ramach drobnych, indywidualnych kontraktów,
• stworzenie wspólnego systemu do zarządzania nową strukturą.
Analiza możliwości adaptacyjnych tych przedsiębiorstw wykazała, iż nie da
się obecnie stworzyć czystej struktury fraktalnej. Zaproponowano zatem dwa etapy
działań: stworzenie struktury przejściowej do zarządzania takim systemem, a także
tworzenie struktury docelowej.
ZADANIE 1

ZADANIE 2

przydział zadań

optymalizacja

kontrola i ocena

MECHANIZMY
FRAKTALI

analiza faz procesu

sterowanie
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6

Rys. 2. Struktura docelowa systemu
Źródło: opracowanie własne.
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Struktura przejściowa powstała w wyniku braku możliwości organizacyjnych
wdrożenia docelowego rozwiązania. Zaproponowano, aby czasowo czynności
związane z zarządzaniem taką strukturą przejął jeden z fraktali, desygnując do tego
przedsięwzięcia swoje zasoby. Spośród pięciu przedsiębiorstw wybrano to, które
zagwarantowało, ze względu na swoje zasoby, możliwość najlepszej koordynacji
procesów. Koordynacja odbywa się przy wykorzystaniu dostępnych służb i ogranicza się tylko do koordynacji poszczególnych faz procesu wytwórczego. Taka organizacja nie zapewnia najkorzystniejszych konfiguracji procesów i nie prowadzi do
alokacji zasobów fraktali. Nie synchronizuje procesów głównych z pomocniczymi,
tworząc przebiegi czasowe dłuższe niż modelowe.
Struktura docelowa wymaga stworzenia zespołu do zarządzania taką strukturą
oraz uporządkowania, a następnie stworzenia sprawnego systemu wymiany informacji. Zasugerowano, wykorzystując fakt, iż struktura fraktalna jest na etapie tworzenia, aby elementy tworzące taki zespół nie pochodziły z wewnętrznych źródeł
poszczególnych fraktali. Zaproponowano zatem stworzenie oddzielnego podmiotu
(np. przedsiębiorstwa) do zarządzania fraktalną strukturą wytwórczą. Taki podmiot
powinien przejąć wszystkie funkcje logistyczne poszczególnych fraktali w obrębie
wydzielonych zadań. Zarządzanie tym systemem powinno się opierać na zasadach
określonych w odniesieniu do organizacji sieciowych i wirtualnych na podstawie
zasad kooperacji ustalonych wewnątrz systemu, zgodnie z wytycznymi zorganizowania fraktalnego (stworzenie odpowiednich mechanizmów); rys. 2.

4. Wykorzystanie modelowania symulacyjnego
do organizacji struktury docelowej
Podstawowym celem konstrukcji modelu symulacyjnego była optymalizacja
przebiegu procesów mających miejsce we fraktalnych strukturach wytwórczych.
Przeprowadzone eksperymenty miały na celu odpowiedni dobór elementów struktury oraz ocenę zaproponowanego wariantu organizacyjnego. Eksperymenty polegały
na stopniowym przydzielaniu (podzlecaniu) operacji kooperantom (przy założeniu,
iż każdy może wykonać ten sam zestaw operacji) oraz na ocenie uzyskanego rozwiązania za pomocą mierników czasu i kosztu procesu wytwarzania. Zastosowanie
modelu symulacyjnego do rozwiązania tego typu zadania wynikało z:
• elastyczności narzędzia, rozumianej jako łatwość wprowadzenia zmian w modelu symulowanego procesu,
• łatwości wprowadzenia różnego rodzaju wymuszeń i zakłóceń,
• stosunkowo niewielkiego kosztu i czasu przygotowania symulacji,
• wiarygodności wyników symulacji w szczególności, gdy możemy porównać
otrzymane wyniki symulacji z danymi otrzymanymi z pomiarów na rzeczywistym obiekcie [Tarnowski, Bartkiewicz 1998, s. 32].
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Stworzono model struktury fraktalnej (5 fraktali) (rys. 3), za pomocą którego
badano różne możliwości konfiguracyjne struktury przy stałym koszyku zamówień
(11 zadań).

Rys. 3. Schemat powiązań kooperacyjnych analizowanego systemu
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu Simul8.

Z powodu autonomiczności fraktali założono, iż zasoby przeznaczone do dyspozycji struktury fraktalnej wynoszą ok. 70% dysponowanych zasobów poszczególnych fraktali. Dekompozycja na zadania cząstkowe odbywała się automatycznie
(w centrum – mechanizmy fraktali) według kryterium najkrótszego czasu realizacji.
Wytyczanie ścieżek realizacji (marszruty) odbywało się automatycznie po wcześniejszym zaimplementowaniu technologii wytwarzania do modelu. W modelu
uwzględniono czasy pomocnicze (transport wewnętrzny, przezbrojenia, czynności
obsługowe itp.) oraz ewentualne czasy transportu zewnętrznego w przypadku kooperacji międzyoperacyjnych.
W wyniku przeprowadzonych eksperymentów udało się stworzyć najkorzystniejszy rozdział zadań na poszczególne fraktale. Ze względu na autonomiczność
fraktali tworzących strukturę fraktalną trudno jednoznacznie stwierdzić, czy otrzymany układ konfiguracyjny jest najkorzystniejszy z punktu widzenia każdego fraktala z osobna. Z punktu widzenia całości systemu można stwierdzić, iż przy założonych parametrach wejściowych daje się stworzyć najkorzystniejszy w danych
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warunkach układ strukturalny (jakie zasoby i z jakiego fraktala). Analiza czasowo-kosztowa wykazała, iż:
• możliwe jest wykorzystanie modelowania symulacyjnego do budowy nowoczesnych różniących się od siebie układów strukturalnych,
• możliwa jest budowa różnych sieci kooperacji ze względu na różne charakterystyki czasowo-kosztowe,
• możliwy jest wybór między różnymi układami strukturalnymi ze względu na
założone kryterium optymalizacyjne,
• wraz ze wzrostem liczby kooperacji zewnętrznych maleje koszt realizacji zadania (bez kosztów transportu zewnętrznego),
• równomierny rozdział zadań na poszczególne fraktale jest efektywniejszy niż
w przypadku realizacji całości zadania przez pojedynczy fraktal,
• centralny rozdział zadań przynosi równomierniejsze wykorzystanie zdolności
produkcyjnych (nie ma przeciążeń zasobów).

5. Zakończenie
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że lepsze zorganizowanie jest
możliwe przez efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów oraz znajomość
możliwych układów konfiguracyjnych w sieci. Przez działania mające na celu:
• lepsze wykorzystanie dostępnego parku maszynowego,
• lepsze rozłożenie produkcji w czasie,
• proporcjonalne obciążenie urządzeń,
• zmianę konfiguracji przestrzennej
możemy zwiększyć elastyczność struktury wytwarzania. Istnieje zatem możliwość
odpowiedniego doboru zasobów spośród możliwych i dostępnych zasobów każdego
z fraktali.
Wszystkie formy organizacji elastycznej produkcji ewoluują w kierunku autonomicznym i samouczącym. Struktura fraktalna podkreśla jednak rolę otoczenia zarówno biznesowego, jak i ludzkiego w rozwoju elastycznego systemu produkcji,
podczas gdy pozostałe koncepcje wydają się koncentrować na technologii mającej
zapewnić elastyczne i inteligentne formy automatyzacji przyrządów i wyposażenia.
Struktura fraktalna pozwala także na wydzielenie zbędnych zasobów produkcyjnych
i wykorzystanie ich do realizacji zadań stworzonej do tego celu organizacji fraktalnej. Przewidywanie możliwych do wystąpienia konfiguracji przebiegu procesów
daje możliwość wyboru najkorzystniejszej konfiguracji systemu wytwarzania (zbioru fraktali tworzących system). Przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie,
iż warunkiem koniecznym „egzystencji” małych przedsiębiorstw o charakterze wytwórczym jest posiadanie struktury zdolnej do adaptacji. Im wyższy poziom adaptacyjności struktury, tym większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu rynkowego. Wydaje się zatem uzasadnione tworzenie nowoczesnych struktur wytwórczych
bardzo często złożonych z oddzielnych, samodzielnych jednostek połączonych celem wykonania określonych zadań.
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Budowa mechanizmów zarządzania strukturą fraktalną wymaga odpowiedniego
doboru poszczególnych komponentów systemu. Warto podkreślić, iż modelowanie
symulacyjne jest tylko narzędziem optymalizacji przebiegu procesów, a nie narzędziem do zarządzania taką strukturą.
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MANAGEMENT OF FRACTAL STRUCTURES
OF MANUFACTURING SYSTEMS
Summary
To meet the rapidly changing customer needs in the manufacturing environment, future manufacturing systems must be dynamically and flexibly reconfigured. The fractal manufacturing system is
one of the new manufacturing concepts that can meet such requirements. Fractal manufacturing is an
emerging concept that allocates the production resources into similar multifunctional cells capable of
processing a wide variety of products. Fractal system is comprised of a number of basic components,
each of which consists of five functional modules: an observer, an analyzer, an organizer, a resolver,
and a reporter. Each of these modules, using agent technology, autonomously co-operates and negotiates with others while processing its own jobs. In this paper, the author suggests to make use of simulation models to chose one of the most profitable logical structures of fractal manufacturing system.
The results indicate that the procedure is efficient and that model layout optimization can improve
production flows.
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MODEL POTENCJAŁU WIRTUALIZACYJNEGO
PRZEDSIĘBIORSTW

1. Organizacje wirtualne
Zmiany dokonujące się we współczesnej gospodarce doprowadziły do stanu,
w którym tradycyjne struktury organizacyjne mogą przestać być efektywne. Dlatego też powstają organizacje gospodarcze opierające się na alternatywnych teoriach
przedsiębiorstwa (innowatorskich, kontraktualnych czy behawioralnych), w których
redefiniuje się klasyczne rozumienie własności, kontroli i celów przedsiębiorstwa.
Przykładem tego typu organizacji są organizacje wirtualne. Przez pojęcie organizacji
wirtualnej rozumie się sposób prowadzenia działalności gospodarczej bazujący na
tworzeniu tymczasowych koalicji niezależnych podmiotów gospodarczych, których
struktura podlega stałej reorganizacji, a zakres i cel działalności jest ściśle podporządkowany wykorzystywaniu pojawiających się okazji rynkowych. W swojej istocie model organizacji wirtualnych odpowiada więc przybierającej na sile potrzebie
szybkiego gromadzenia umiejętności i zasobów na wysoce konkurencyjnych rynkach, i to bez potrzeby obciążenia sztywnymi strukturami organizacyjnymi. Struktura wirtualna składa się najczęściej ze zorientowanej procesowo, elastycznej sieci
przedsiębiorstw, tzw. puli usług, których umiejętności i zasoby są dobierane ad hoc,
w zależności od potrzeb, oraz z centrum strategicznego (brokera sieciowego), które
jest odpowiedzialne za inicjację, strategię i ostateczne rozwiązanie tak stworzonej
organizacji.
Koncepcja organizacji wirtualnej jest przy tym ewolucyjnym następstwem zmian
zachodzących we współczesnym zarządzaniu. Jest swoistego rodzaju wypadkową
między podejściem procesowym, w którym określamy, czego oczekuje od nas otoczenie, i koncentrujemy się na sposobach zaspokojenia jego potrzeb, a podejściem
zasobowym, w którym wychodzimy z założenia, że zasoby są najistotniejsze, i na
nich budujemy swoją przewagę konkurencyjną. Z jednej bowiem strony podejście
procesowe oparte na koncepcji łańcucha wartości (value chain) Portera doprowadziło bezpośrednio do powstania koncepcji organizacji wirtualnej. Z drugiej zaś struk-
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tury wirtualne bazują na szczególnych koncepcjach zasobowych, takich jak teoria
kapitału intelektualnego czy teoria kluczowych umiejętności (core competencies)
G. Hamela i C.K. Prahalada.
Pomimo że określenie „organizacja wirtualna” pojawiło się ok. 15 lat temu [Davidow, Malone 1992], nie należy traktować go jako zupełnie nowej koncepcji. Pojęcie organizacji wirtualnej jest raczej metaforą opisującą obserwowane już od dłuższego czasu zmiany w strukturach organizacyjnych [Dzidowski 2005a]. Struktury
o cechach organizacji wirtualnych istnieją już bowiem od wielu lat, chociażby na
rynkach wysokich technologii, w przemyśle lotniczym, kosmicznym czy filmowym.
Warto jednak zauważyć, że wciąż mają one charakter elitarny i pojawiają się na rynkach, na których wysoka konkurencyjność, dynamika i innowacyjność działań mają
charakter powszechny. Aby tworzenie organizacji wirtualnych było możliwe także
na innych rynkach, konieczne jest określenie i przezwyciężenie tych barier technologicznych, społecznych i strategicznych, którym wiele współczesnych przedsiębiorstw nie jest jeszcze w stanie sprostać.

2. Model potencjału wirtualizacyjnego przedsiębiorstw
Analiza zależności między czynnikami związanymi z funkcjonowaniem organizacji wirtualnych przeprowadzona na podstawie zarówno doświadczeń zagranicznych [Goranson 1999; Yuan i in. 2000; Marshall, McKay, Burn 2001; Belecheanu
i in. 2003; Camarinha-Matos, Afsarmanesh 2003; Gruber, Koeszegi, Nöster 2005],
polskich [Zimniewicz 2000; Kisielnicki 2002; Grudzewski, Sankowska, Wantuchowicz 2005; Perkowski, Szymankowski 2005], jak i badań własnych [Dzidowski
2007] wykazała, że istnieją trzy grupy czynników wpływających na tworzenie organizacji wirtualnych. Do czynników tych należą: infrastruktura informacyjno-komunikacyjna, zaufanie biznesowe i kluczowe umiejętności przedsiębiorstw. Determinanty te łączą w sobie najważniejsze aspekty funkcjonowania tworzonej organizacji
wirtualnej, która jest dynamiczną siecią partnerów (infrastrukturą) tworzoną w celu
najefektywniejszej realizacji określonego zadania (kluczowe umiejętności) oraz
działającą w tymczasowych i oportunistycznych strukturach (zaufanie). O ile zbliżone zestawienia czynników pojawiały się już w literaturze przedmiotu, o tyle ich
autorzy rzadko dokonują analizy istniejących między nimi zależności. Taka kompleksowa analiza jest jednak niezbędna, aby określić jej potencjał wirtualizacyjny
przedsiębiorstw.
Przez potencjał wirtualizacyjny przedsiębiorstwa należy rozumieć jego zdolność
do wchodzenia w dynamiczne relacje z innymi przedsiębiorstwami oraz możliwą do
osiągnięcia pozycję rynkową w takich strukturach. Interdyscyplinarna analiza zależności między głównymi czynnikami wpływającymi na tworzenie organizacji wirtualnych doprowadziła do stworzenia modelu potencjału wirtualizacyjnego przedsiębiorstw [Dzidowski 2005a, Dzidowski 2007]. Model ten odwzorowuje determinanty
tworzenia organizacji wirtualnych w postaci trzech wymiarów odpowiadających
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poziomowi wykorzystania infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej (ICT), zaufania biznesowego oraz strategicznego wykorzystywania umiejętności kluczowych
(rys. 1). W celu nadania modelowi charakteru referencyjnego jego poszczególne wymiary zostały podzielone na trzy poziomy odpowiadające coraz wyższym charakterystykom sprzyjającym tworzeniu struktur wirtualnych. Zgodnie z dostępną wiedzą
i badaniami na ten temat wyróżniono następujące poziomy:
1. W aspekcie wykorzystania infrastruktury ICT − poziom komunikacyjny,
transakcyjny i wytwórczy.
2. W aspekcie postrzeganego zaufania biznesowego − poziom zaufania umownego, kompetencyjnego oraz dobrowolnego.
3. W aspekcie wykorzystywanej strategii kompetencyjnej − posiadanie przewagi operacyjnej, kontraktowej lub wizjonerskiej.

Rys. 1. Model potencjału wirtualizacyjnego przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne.

Pierwszy wymiar modelu odzwierciedla poziom wykorzystania infrastruktury
informacyjno-komunikacyjnej będącej podstawą funkcjonowania każdej organizacji
wirtualnej, na etapie zarówno jej tworzenia (wyszukiwanie partnerów), jak i działalności operacyjnej (koordynacja procesów, negocjacja zleceń, kontrola efektywności
rozproszonego łańcucha wartości). Na poziomie komunikacyjnym firmy wykorzystują posiadaną infrastrukturę jedynie do prostej wymiany informacji. Na poziomie
transakcyjnym sieci przedsiębiorstw wykorzystują infrastrukturę ICT do negocjacji umów, składania zamówień i rozliczenia transakcji. Wytwórcze wykorzystanie
infrastruktury ICT oznacza, że przedsiębiorstwa współpracują w ramach platform
handlu elektronicznego (najlepiej o charakterze otwartym) i wykorzystują połączone
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systemy klasy MRP/ERP do dokonywania zamówień, planowania produkcji, konfigurowania wyrobów czy prowadzenia aukcji elektronicznych [Dzidowski, Radosiński 2004].
Drugi wymiar modelu, czyli zaufanie biznesowe, jest głównym elementem regulującym społeczne zależności w organizacjach wirtualnych. Wysokie zaufanie biznesowe służy minimalizacji postrzeganego ryzyka gospodarczego oraz przełamywaniu
barier psychologicznych związanych z pracą w rozproszonych strukturach organizacyjnych [Dzidowski 2006]. Zaufanie jest też podstawą ograniczania formalizacji
umów, otwartości komunikacyjnej, uczciwości w kontaktach z partnerami, delegacji uprawnień czy dzielenia się wiedzą. Pierwszy z przyjętych poziomów zaufania,
czyli zaufanie bazujące na umowach (umowne), oznacza podstawową wiarę w to,
że partner dotrzyma złożonych ustnie lub pisemnie obietnic. Wiara ta najczęściej
wynika z wcześniejszych kontaktów z kontrahentem lub z jego reputacji. Zaufanie
bazujące na kompetencjach (kompetencyjne) jest z kolei wiarą, że partner ma umiejętności i zasoby pozwalające właściwie wypełnić swoją rolę. Głównymi wyznacznikami zaufania kompetencyjnego są jakość produkcji, właściwy przepływ informacji
i stosowane mechanizmy kontroli. Najwyższym poziomem zaufania, sprzyjającym
powstawaniu organizacji wirtualnych, jest zaufanie bazujące na dobrej woli (dobrowolne). Odzwierciedla ono wiarę, że partner wypełni zobowiązania, nawet przy braku stosownych obietnic i jednoznacznych deklaracji kompetencyjnych. Ten poziom
zaufania oznacza powszechne zaangażowanie w działania wspierające wspólny zysk
oraz wsparcie partnerów, nawet w sytuacjach spoza zakresu formalnych ustaleń czy
w sytuacjach wyjątkowych.
Trzeci wymiar, czyli strategia wykorzystania kluczowych umiejętności przedsiębiorstwa, decyduje o pozycji w sieci oraz atrakcyjności przedsiębiorstwa jako
potencjalnego partnera [Dzidowski 2005b]. Tylko unikatowa kombinacja umiejętności i zasobów może wyróżnić dane przedsiębiorstwo i zapewnić mu wysoką pozycję w strukturze wirtualnej. Pierwszy z wyróżnionych w modelu poziomów, czyli
przewaga operacyjna, oznacza posiadanie umiejętności opierających się na wysokiej efektywności produkcyjnej, jakości i optymalizacji łańcucha wartości dodanej.
W ramach oceny tego poziomu strategii kompetencyjnej bierze się pod uwagę m.in.
niezawodność wyrobów i dostaw, najczęściej kształtowaną przez stosowanie nowoczesnych metod zarządzania produkcją. Aby jednak stworzyć organizację wirtualną, konieczne jest też zaistnienie przewagi kontraktowej, zwanej również przewagą
ekspansywną. Przewaga ta cechuje przedsiębiorstwa umiejące rozpoznać rynek, potencjalnych kontrahentów i dostępne zasoby. Oceniając występowanie tej przewagi,
bierze się pod uwagę zdolności negocjacyjne, organizacyjne i logistyczne przedsiębiorstwa oraz umiejętność dostrzegania przez nie nisz rynkowych czy też zdobywania funduszy. Ostatni poziom strategii kompetencyjnej reprezentuje przewaga
wizjonerską (eksploracyjna). Powinny się nią charakteryzować firmy aspirujące do
roli brokera sieciowego. Przewaga wizjonerska bazuje bowiem na głębokiej znajo-
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mości technologii, procesów wytwórczych i rynkowych, zdolności do uczenia się,
rozwiązywania nowych problemów oraz innowacyjności i chęci do podejmowania
ryzyka gospodarczego.
Tak zdefiniowany model i sposób określenia wymiarów potencjału wirtualizacyjnego jest wstępną propozycją narzędzia służącego ocenie, na ile dana struktura
rynkowa ma szanse na stanie się organizacją wirtualną. Dalsze badania pozwolą
prawdopodobnie udoskonalić jego strukturę oraz lepiej zoperacjonalizować ocenę
poszczególnych wymiarów. Wydaje się jednak, że już w obecnej formie model ten
jest wartościowym narzędziem referencyjnym, dlatego też jego założenia wykorzystano w badaniu potencjału wirtualizacyjnego polskich przedsiębiorstw.

3. Badania potencjału wirtualizacyjnego polskich przedsiębiorstw
W celu określenia potencjału wirtualizacyjnego wybranej grupy polskich przedsiębiorstw przeprowadzono badania ankietowe opierające się na założeniach zaprezentowanego modelu [Dzidowski 2007]. W badaniach tych wykorzystano celowy
dobór próby, którego zadaniem było dotarcie do tych przedsiębiorstw, których pozycja i otoczenie rynkowe dają realną szansę na stworzenie struktur wirtualnych. Tak
stawiane warunki doboru próby okazały się spełniać przedsiębiorstwa uczestniczące
w rankingu „Gazele Biznesu” organizowanym przez gazetę „Puls Biznesu”. Badania
zakończone w styczniu roku 2006, w których wzięło udział 129 przedsiębiorstw,
wykorzystywały kwestionariusz badawczy zawierający pytania dotyczące różnych
aspektów wirtualizacji związków biznesowych. Dzięki analizom otrzymanych wyników udało się wykazać, że na możliwym obecnie poziome analitycznym i weryfikacyjnym do głównych barier rozwoju organizacji wirtualnych w Polsce należą
następujące problemy [Dzidowski 2007]:
–– rzadkie wykorzystanie systemów klasy ERP i platform handlu elektronicznego
jako elementów koordynacji rozproszonych łańcuchów wartości,
–– bardzo wysoka formalizacja stosowanych umów niesprzyjający uelastycznianiu
relacji biznesowych,
–– znikoma liczba firm o kontraktowym i wizjonerskim profilu strategii kompetencyjnej, co prowadzi do braku centrów strategicznych, które mogłyby koordynować powstawanie przyszłych organizacji wirtualnych,
–– niejednoznaczna ocena jakości produktów dostarczanych przez kontrahentów
przy jednocześnie powszechnej potrzebie korzystania z zewnętrznych źródeł zaopatrzenia.
Tak określone problemy wydają się kumulować główne bariery stojące przed
tworzeniem organizacji wirtualnych w Polsce. Co jednak istotne, wiele wskazuje na to, że kłopoty te można rozwiązać, o ile tylko zaoferuje się przedsiębiorcom
systemowe wsparcie finansowe i merytoryczne. Szczególnie istotne będą przy tym
wykorzystanie funduszy europejskich, popularyzacja roli ośrodków innowacyjności
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PARP jako środowisk inkubacyjnych dla organizacji wirtualnych oraz propagowanie
procesowego podejścia do zapewniania jakości, niezawodności i budowania kapitału intelektualnego przedsiębiorstw.

4. Podsumowanie
Stworzony model i przeprowadzone badania potencjału wirtualizacyjnego przedsiębiorstw wyraźnie pokazały, jak skomplikowany jest proces tworzenia organizacji
wirtualnych w polskich warunkach rynkowych. Wiele wskazuje jednak na to, że
przy odpowiednim wsparciu systemowym tworzenie takich organizacji w naszym
kraju jest możliwe. Szczególnie, że z przeprowadzonych badań wynika, iż istnieje
już pewna grupa przedsiębiorstw (ok. 15%), które wydają się gotowe do wirtualizacji struktur, w jakich uczestniczą. Pamiętając przy tym, że koncepcja organizacji
wirtualnych nie ma charakteru uniwersalnego i nie jest odpowiednia dla każdego
rodzaju działalności rynkowej, wydaje się to stosunkowo optymistycznym wynikiem. Należy też zaznaczyć, że organizacje wirtualne mogą być ważnym sposobem
budowania przewagi konkurencyjnej na tych rynkach, na których najważniejsza jest
błyskawiczna reakcja na pojawiające się okazje (np. rynki wysokich technologii).
Z kolei z takimi właśnie rynkami coraz częściej mają do czynienia polskie firmy.
Tym samym koncepcja organizacji wirtualnych może się wkrótce stać istotnym modelem prowadzenia działalności gospodarczej dla wielu polskich przedsiębiorstw.
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MODEL OF ENTERPRISES’ VIRTUAL POTENTIAL
Summary
Virtual organization is defined as a dynamic coalition of autonomous enterprises based on continuous reorganization of structure and scope of business activity pursuing common market opportunities.
This model of organizational structure numbers among novel, alternative theories of enterprise and redefines the paradigms of creating competitive advantage. Its entire concept fulfills the need for gathering resources and competencies effectively. Consequently the issue of creating virtual organizations can
play a significant role for Polish enterprises operating in dynamic and distributed global markets. The
analyses performed showed that ICT infrastructure, business trust and core competencies determine the
possibility of creation of virtual organization. The significant effect resulting from these analyses is the
model of Enterprises’ Virtual Potential. This concept constitutes a tool for specifying to what degree the
given network of enterprises is ready to become a virtual organization and what position the particular
firms will hold. The results achieved from the survey of chosen group of Polish companies revealed
particular barriers of creating virtual organizations in Poland. Overcoming these barriers might contribute to the development of virtual organizations in Poland.
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UWARUNKOWANIA IMPLEMENTACJI PROCESÓW
DO ORGANIZACJI

1. Postrzeganie podejścia procesowego w praktyce organizacji
Podejście procesowe do konstrukcji rozwiązań systemowych w organizacjach
zdobywa coraz większe uznanie wśród kadr menedżerskich poszukujących nowych
dróg i sposobów w celu zwiększenia sprawności swoich firm. Podejście procesowe
do projektowania rozwiązań systemowych w organizacji opiera się na założeniu, że
należy poszukiwać sposobów optymalizacji działania nie w sferze zadań i funkcji,
ale w procesach rozumianych jako łańcuch sekwencyjnych czynności powiązanych
zależnościami przyczynowo-skutkowymi. Zależności te wyrażają się tym, że rezultaty działań poprzedzających są wejściami działań następujących po nich [Grajewski 2007, s. 55].
W czym jednak wyraża się wyższość podejścia procesowego od klasycznego
funkcjonalnego? Niemało jest przecież przykładów wdrożenia procesów do różnych
organizacji bez spodziewanych efektów w postaci oczekiwanego wzrostu ich sprawności. Zwłaszcza dotyczy to firm, które „ulegając czarowi” rozwiązań zawartych
w normach ISO, podjęły trud opracowania procesowych konwencji funkcjonowania
na podstawie wymaganych kategorii formalnych tych norm. Podczas wielu wdrożeń
okazało się, że sprawność systemu nie tylko nie uległa poprawie, ale wręcz spadła poniżej dotychczasowego poziomu [Grudowski 2007, s. 150 i nast.]. Fakty te
zniechęcają wielu menedżerów do podejmowania zmian w kierunku uprocesowienia
swoich firm. Warto, analizując takie sytuacje, diagnozować przyczyny ich powstawania. Można zatem postawić tezę, że wdrożenie rozwiązań w kierunku procesów
wiąże się z ryzykiem poniesienia porażki. Najczęściej w praktyce doprowadza to
do sytuacji, w której w realiach takiego systemu funkcjonują dwa systemy jednocześnie. Nowy – qasi-procesowy (najczęściej bazujący na procedurach), aktywowany „na pokaz” dla jednostek akredytujących − i stary – funkcjonalny utrzymywany
jako rzeczywisty system realizacyjny. Taki stan faktyczny funkcjonowania znacznej
części organizacji ukierunkowujących strukturę swoich działań na procesy jest na
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tyle powszechny, że interpretacja badań przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, prowadzona przez badaczy problemu sugeruje, że procesowość organizacji jest
traktowana jak swoisty substytut ich nowoczesności. Nawet przesłanki prestiżowe
należy traktować jako istotny impuls wpływający na postępowe zmiany w kierunku
rozwiązań procesowych. Z reguły podejmowana w organizacjach decyzja o zmianach w kierunku procesów wymaga rozstrzygnięcia wielu problemów istotnych dla
powodzenia tego przedsięwzięcia. Zbiór zdefiniowanych do rozwiązania kwestii
zależy zazwyczaj od stopnia świadomości decydentów co do realiów organizacji
opierającej się na procesach. Obejmuje on problemy od koncepcji bazującej tylko na
procedurach realizacyjnych do pełnej organizacji procesowej zawierającej wszystkie jej komponenty [Grajewski 2003, s. 101 i nast.]. Decyzja o przyjęciu rozwiązania o określonej dojrzałości procesowej przesądza o powodzeniu przedsięwzięcia
wyrażającego się zdyskontowaniem efektów, jakie może przynieść procesowość
organizacji. Najczęściej w praktyce polskich przedsiębiorstw postrzegana jest ona
z perspektywy koncepcji zarządzania jakością według norm ISO1. Nie są jednak
normy ISO jedynym, a tym bardziej najlepszym punktem odniesienia do poszukiwania kierunków i sposobów ewolucji organizacji w kierunku jej procesowego charakteru. Pozostałe współczesne koncepcje zarządzania zorientowanego na procesy,
takie jak: Business Process Reengineering, Lean Management czy Six Sigma, jawią
się jako lepiej oddające specyfikę orientacji procesowej w projakościowym zarządzaniu przedsiębiorstwem, mimo tego jednak poziom ich aplikacji jest, jak na razie,
niewielki. Usprawiedliwieniem dla utożsamiania ISO z procesowością organizacji
jest to, iż dzięki tym normom i związanymi z nimi korzyściami wizerunkowymi dla
przedsiębiorstw podejście procesowe upowszechniło się w stopniu największym.
Pozostałe wymienione koncepcje nie wywarły takiego efektu popularyzującego to
podejście w praktyce działania organizacji. Doświadczenia praktyczne wynikające
z wdrożeń przedsięwzięć opierających się na idei podejścia procesowego pozwalają
na wyróżnienie kilku grup czynników wpływających na wybór zakresu zmian w kierunku procesów.

2. Czynniki wpływające na zakres zmian w kierunku procesów
Zbiór czynników, jakie zidentyfikowałem w swojej praktyce wdrożeniowej, jest
w odniesieniu do różnych polskich przedsiębiorstw taki sam, choć hierarchia ich
wpływu jest w poszczególnych przypadkach różna, dlatego też w dalszej części
artykułu wyszczególnione czynniki nie są uszeregowane według ich znaczenia dla
powodzenia przedsięwzięć procesowych.
1. Sposób realizacji działalności wytwórczej prowadzonej przez organizację.
Odnosi się nie tyle do branży, w jakiej działa firma, ale do stopnia postrzegania
Szerokie badania problemu procesowego podejścia w działaniach usprawniających MŚP przeprowadził P. Grudowski w: [Grudowski 2007].
1
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przez zarządzających menedżerów podatności organizacji na uprocesowienie. W organizacjach, których sukces rynkowy postrzega się jako efekt niezawodności działania pracownika w procesach o małej zmienności wewnętrznej struktury operacji,
projektuje się procesy o małej „inteligencji”. W organizacjach, które własny sukces
rynkowy postrzegają w umiejętnościach dostosowawczych pracowników, umiejących reagować na zmienne oczekiwania odbiorców, projektuje się procesy o dużej
„inteligencji”. Należy tu zdefiniować zastosowane pojęcia:
• Procesy „inteligentne”, czyli takie, które mają wkomponowany w ich strukturę
system wykorzystywania własnej wiedzy na podstawie informacji o otoczeniu
służący optymalizacji przepływu poszczególnych operacji z perspektywy oczekiwanych wyników; sposób projektowania tych procesów uwzględniać musi
duży poziom ich zdolności do samoorganizacji jako reakcję na założony wysoki
poziom turbulencji ich przepływu; procesy takie projektuje się zawsze według
konwencji SIPOC (por. [Grajewski 2007, s. 122]).
• Procesy „nieinteligentne”, czyli takie, które realizują swoje efekty wyjściowe
bez własnego wkładu organizacyjnego; procesy te są niejako zdalnie sterowane
przez stanowiska organizacyjne odpowiedzialne za ich przebieg i osiągane wyniki; sposób projektowania tego typu procesów zakłada niski lub żaden poziom
zdolności do ich samoorganizacji oraz ich bierny wpływ na kształtowanie parametrów efektu końcowego. Taki sposób projektowania procesu jest adekwatny
do kształtowania procesów o laminarnym przepływie, a oczekiwany poziom aktywności pracownika jest określony na poziomie doskonałości odtwórczej.
Wybór poziomu „inteligencji” projektowanych procesów jest często skorelowany z zakładaną dojrzałością procesową organizacji, a także z zakresem przestawienia
struktury organizacji i systemu zarządzania z układu funkcjonalnego na procesowy.
Im wyższy poziom inteligencji projektowanych procesów, tym większy zbiór komponentów organizacji powinno się przeprojektować w kierunku jej procesowego
charakteru.
2. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Zazwyczaj kultura opierająca się na
autokratycznej dominacji kierownictwa naczelnego przedsiębiorstwa ogranicza lub
w skrajnych przypadkach wręcz uniemożliwia wdrożenie rozwiązań procesowych.
Kultura o dużej „zawartości” elementów systemowych bazujących na stałej presji
hierarchicznej ukierunkowanej na konformizm wykonawczy realizatorów zadań jest
z reguły na tyle silna i trudna do zmiany, że nawet mimo werbalnych deklaracji
chęci aplikacji rozwiązań procesowych nie daje podstaw do pozytywnych w tym
zakresie rokowań. Podstawowym czynnikiem determinującym transformację procesową organizacji jest postawa naczelnego kierownictwa. Powinna ona po pierwsze
polegać na autentycznym zaangażowaniu do takiej zmiany, po drugie zakładać wysoki poziom uprawomocnienia decyzyjnego pracowników, uczestników procesów.
Kultura organizacji powinna zatem uwzględniać wykreowanie poczucia własności
procesów oraz wysoki poziom aktywności realizatorów w projektowaniu i wprowadzaniu usprawnień doskonalących. Najogólniej kultura organizacyjna opierająca się

384

Piotr Grajewski

na rozwiązaniach proinnowacyjnych, zarządzaniu wiedzą oraz dużej elastyczności
systemu organizacyjnego i zarządzania sprzyja rzeczywistej implementacji rozwiązań procesowych.
3. Potencjał zasobów. Zasadniczym celem BPR, zwłaszcza w jego klasycznym
wydaniu, była maksymalizacja wykorzystania zasobów przez eliminację wszystkich
działań niedodających wartości dla klienta, osiągana dzięki zasadniczej poprawie
efektywności procesów tworzących tę wartość. Ten główny cel podejścia procesowego można osiągać wtedy, gdy jakość dostępnych zasobów jest na tyle wysoka,
że taką optymalizację umożliwia. Szczególne znaczenie mają tu zasoby ludzkie,
informatyczne i systemowe w sferze zarządzania. W odniesieniu do tego ostatniego zasobu mam tu na myśli te firmy, które zaawansowane rozwiązania procesowe
wdrażają po uprzednich doświadczeniach z wdrażaniem TQM lub ISO według norm
serii 9000. Zarządzanie procesami opiera się w dużym stopniu na wysokich kompetencjach właścicieli procesów, liderów zespołów oraz w równie wysokim stopniu na
merytorycznym przygotowaniu i motywacji wszystkich pozostałych pracowników.
Większość przedsiębiorstw nie prowadzi profesjonalnych badań i analiz potencjału
intelektualnego i wykonawczego swoich kadr, dlatego też nie jest w stanie zbudować
efektywnych strategii ich doskonalenia. Problem jakości potencjału kadrowego polega zatem na umiejętności jego waluacji i na tej podstawie sformułowaniu działań ten
potencjał doskonalący. Zasoby informatyczne są ważnym elementem warunkującym
działanie procesów, ich wzajemną koordynację i doskonalenie. Jakość zasobów ma
ponadto często wpływ na wybór metody opracowania projektu nowych procesów
i innych komponentów struktury systemu działania organizacji procesowej.
4. Struktura organizacyjna. Z reguły w małych i średnich przedsiębiorstwach
struktury organizacyjne mają charakter bardziej płaski niż w przedsiębiorstwach
dużych. Z tego powodu oraz ze względu na większy z reguły wpływ w MŚP kadr
kierowniczych średniego szczebla łatwiej jest w tych firmach dostosować strukturę do wymogów organizacji procesowej. Zmiana struktury w kierunku procesów
zmienia wpływy poszczególnych obszarów organizacji. Ogranicza wpływ pionów
funkcjonalnych, zwiększając uprawnienia decyzyjne poziomego układu procesowego. Dostosowanie struktury organizacyjnej do procesowego charakteru zarządzania
przedsiębiorstwem jest najtrudniejszym do rozwiązania problemem projektantów
(por. [Grajewski 2004]). Brak odwagi w dostosowywaniu struktury do procesowego
charakteru organizacji z reguły wynika z niechęci do naruszenia ukształtowanego
układu wpływów kompetencyjnych. Najczęściej struktura organizacyjna ma charakter funkcjonalny, na który nakłada się procesy, aktywując tym samym dwa rozbieżnie oddziałujące obszary decyzyjne. Jeden funkcjonalny, pionowy, i drugi procesowy – poziomy. Rozwiązanie takie może oznaczać potrzebę ciągłego rozwiązywania
konfliktów o wpływy między tymi dwoma układami.
W piśmiennictwie z opisywanego tematu wymienia się także inne przyczyny
problemów wdrożeniowych. Są to (por. [Balzarowa i in. 2004, s. 387-399]):
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–– nieprzemyślana presja na jak najkrótszy czas wprowadzenia zmian w procesach,
–– brak bieżącej komunikacji wewnętrznej oraz odpowiedniej świadomości „procesowej”,
–– niezrozumiałe metody opisu struktury i przebiegu procesów,
–– niejasne metody pomiaru i monitorowania procesów,
–– opór przed zmianami,
–– problemy w budowaniu zespołów procesowych,
–– brak systematycznego podejścia do zarządzania kompetencjami w organizacji.
Wpływ tych czynników na efekty wdrożenia rozwiązań procesowych jest różny
i zależy od rodzaju, wielkości organizacji i wielu innych specyficznych cech poszczególnych przedsiębiorstw. Dla powodzenia przedsięwzięć wdrożeniowych ważne jest rozpoznanie zbioru i hierarchii oddziaływania tych czynników.

3. Dojrzałość procesowa organizacji
Wdrożenie rozwiązań procesowych nie jest przedsięwzięciem jednorazowym.
Jest to zmiana o charakterze nowej generacji i przebiega jako proces wieloetapowy.
Jego efektem jest stopniowe uzyskiwanie przez organizację kolejnych etapów dojrzałości procesowej. Dojrzałość procesowa organizacji wyraża się zakresem, w jakim procesy są formalnie zdefiniowane, zarządzane, elastyczne, mierzone i efektywne. Cechy te są naturalnie stopniowalne na kontinuum od organizacji niedojrzałej do
dojrzałej w zakresie wdrożenia rozwiązań w kierunku procesów. Wdrożenie do organizacji części komponentów określających jej procesowy charakter może wynikać
z założonego w strategii wdrożenia poziomu dojrzałości lub, co się częściej zdarza,
z braku wiedzy o tym, co wyznacza możliwości wdrożeniowe danej organizacji.
W tym procesie ważne jest zatem obserwowanie symptomów określających poziomy dojrzałości organizacji tak, by zachować zgodność jego przebiegu z założoną
strategią implementacji. Określając poziom dojrzałości procesowej organizacji, powinno się brać pod uwagę takie elementy, jak:
A. Poziom rozumienia przez pracowników i kierownictwo organizacji zasad
działania organizacji opartej na idei podejścia procesowego. Na ogół podejście procesowe utożsamia się z opisem sekwencyjnego zbioru działań prowadzących do
określonego efektu sprzedażowego generowanego w wyodrębnionych obszarach
działania przedsiębiorstwa z reguły tożsamych z istniejącymi dotychczas komórkami organizacyjnymi. Poziom dojrzały to sytuacja, w której pracownicy potrafią definiować wszystkie komponenty organizacji procesowej i rozumieją oraz akceptują
swoje role w nowej konwencji jej działania.
B. Identyfikacja procesów organizacji. Poziom dojrzały to sytuacja, w której
wyodrębnione procesy spełniają takie kryteria, jak: sekwencyjny przebieg działań
zaprojektowany w konwencji SIPOC, określony odbiorca i dostawca, dokonywany
jest pomiar efektywności procesu, zdefiniowane są zasady doskonalenia procesów,
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określony jest właściciel poszczególnych procesów, zdefiniowane są prerogatywy
realizatorów procesów. Identyfikacja procesów nie jest wbrew pozorom zadaniem
prostym. Najczęściej niedoświadczeni projektanci wykazują skłonność do utożsamiania procesów ze zbiorami dotychczas realizowanych zadań. W rezultacie często
spotkać można rozwiązania traktowane jako procesowe, tymczasem są one wynikiem prostego przedefiniowania zbioru dotychczasowych zadań na ciągi działań.
Dodatkowym efektem takiego zabiegu jest utrzymanie dotychczasowej struktury
organizacyjnej w tych samych ramach jak w układzie funkcjonalnym. Innymi słowy, procesy nie przekraczają granic wyznaczonych przez pola odpowiedzialności
dotychczasowych komórek organizacyjnych, są z nimi tożsame.
C. Zarządzanie procesami. Jest działaniem polegającym na optymalizacji struktury elementów organizacji ze względu na ich wpływ na kreowanie wartości tworzonej przez procesy. Oznacza to dążenie do minimalizacji udziału w procesie operacji nieefektywnych i jednocześnie maksymalizacji udziału w tej strukturze operacji
dodających wartość. W praktyce organizacji dojrzałej procesowo oznacza to stałe
poszukiwanie optymalnej struktury łańcucha wartości w procesach. Zarządzanie
procesami polega w istocie na stałej kreacji nowej struktury procesu przez wszystkich jego realizatorów. Zwłaszcza dotyczy to procesów o dużej inteligencji. Można
bez przesadnego ryzyka założyć, że strategia budowy procesów o dużej inteligencji
będzie przesądzała o sukcesie organizacji. Wzrost turbulencji otoczenia pozostaje
w bezpośredniej koniunkcji z zapotrzebowaniem na wysoki poziom inteligencji
procesów. Są one bowiem bardziej reaktywne na impulsy zewnętrzne niż procesy
zaprojektowane z założeniem ich małego własnego wkładu organizacyjnego (nieinteligentne) i w ten sposób stanowią istotną rękojmię wysokiego poziomu elastyczności organizacji. Problem zarządzania procesami dużym (wzrastającym) stopniu
inteligencji dotyczy również procesów w obszarach produkcyjnych przedsiębiorstw.
W coraz większym stopniu również te procesy mają charakter turbulentny. Produkcja bazująca na procesach laminarnych przesuwana jest w coraz większym stopniu
do rejonów świata dysponujących tanią i względnie dobrze wyedukowaną siłą roboczą zdolną do wysokiej perfekcji odtwórczej. W krajach mających możliwości kreowania zaawansowanych technologii zaczyna dominować produkcja wyrobów dużej zmienności asortymentowej. Przykładem takiej produkcji jest branża odzieżowa.
Produkcja masowa w miarę jednorodna asortymentowo realizowana jest w obszarach taniej siły roboczej. W krajach rozwiniętych wykonuje się natomiast produkcję
zmienną asortymentowo. W jednej z firm odzieżowych na wybrzeżu Polski produkuje się odzież w kilkuset asortymentach rocznie. Są to bardzo krótkie serie wyspecjalizowanej odzieży dla służb mundurowych. Wymaga to stałego projektowania
procesów produkcji z wykorzystaniem wysokich kwalifikacji uczestników procesu produkcyjnego. Asortyment produkcji zmienia się często w trakcie zmiany produkcyjnej. Proces ma charakter turbulentny, a możliwości jego optymalizacji tkwią
głównie w czasach przygotowawczo-zakończeniowych. Duża zmienność procesu
wymaga zdolności improwizacyjnych wykonawców wspartych przez informacje
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statystyczne opisujące takie parametry, jak: aktualna, codzienna obsada personalna,
liczba wykonanych sztuk wyrobu oraz narastająco rozliczeniowe koszty robocizny,
plany i stany magazynowe półfabrykatów między zmianami na liniach szycia oraz
działami: magazynem, krajalnią, automatami i poszczególnymi brygadami szwalni,
harmonogramowanie wymuszające rytmiczną pracę na liniach, określające pracę
stanowisk w okresie przezbrajania linii – szybkie przezbrajanie minimalizujące problemy przejścia pomiędzy zmianami w celu: przygotowania frontu pracy dla następnej zmiany, określenia najlepszych formuł przejścia między zmianami wynikającego
z danego zaawansowania pracy na linii, obciążającego stanowiska i pracowników
zgodnie z warunkami technologicznymi, kwalifikacjami pracownika i jego przeciętną wydajnością pracy.
D. Strategia wdrażania wszystkich komponentów organizacji opartej na procesach. To zadanie najczęściej uważa się za najtrudniejsze. Wiążę się to z koniecznością przekonfigurowania nie tylko układu struktury, ale także wprowadzenia do
organizacji takich elementów, jak: wewnętrzne urynkowienie, zespołowy charakter
pracy, wysoki poziom uprawomocnienia realizatorów oraz rozwiązanie problemów
koegzystencji układu pionowego i poziomego organizacji.

4. Podsumowanie
Dla badaczy problemu dalsze przykłady wdrożeń rozwiązań procesowych będą
stanowiły źródło kolejnych doświadczeń wzbogacających naszą wiedzę zarówno
o zagrożeniach dla tego procesu, jak i środkach, jakie należy przedsiębrać w celu
jego wspierania. Wydaje się, że popularyzacja podejścia procesowego jako koncepcji rozwiązania zwiększającego elastyczność reagowania organizacji na oddziaływania otoczenia jest zbyt mała i często także zbyt powierzchowna. Powszechne jest rozumienie, że otoczenie organizacji jest coraz bardziej zmienne i wielokierunkowe są
impulsy jego oddziaływania. Nie jest natomiast powszechne przekonanie, że jedną
z recept na radzenie sobie z tym stanem rzeczy jest budowanie struktur i systemów
o zmiennej, a nie stałej geometrii rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających plastyczne odbieranie impulsów płynących z otoczenia i tym samym adekwatne na nie
reagowanie. Adekwatność tego reagowania polega na budowaniu rozwiązań systemowych tak samo elastycznych i zmiennych jak oddziałujące na organizację otoczenie. Potencjał współczesnych organizacji, zwłaszcza w obszarze możliwości kadr,
jest na tyle duży, że jest on w stanie sprostać temu wyzwaniu. Warunkiem spełnienia
tego oczekiwania jest umożliwienie temu potencjałowi dyskontowania jego możliwości w działaniu w systemie aktywującym innowacyjność i kreatywność wszystkich uczestników organizacji.
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TERMS OF PROCESSES TO ORGANIZATION IMPLANTING
Summary
The article at first describes forms of viewing the process approach in different organizations.
Next, it shows factors influencing the range of changes orientated on the processes. The article also
presents causes of the failure in the process of implanting processing solutions. Moreover, it shows
chosen elements of process organization maturity level (level of understanding the idea of process approach, processes management, the strategy of implanting all components of the organization that are
orientated on the processes). Finally, it shows the necessity of widen diffusion as an idea increasing
necessary flexibility of organization reactions to changeable and dynamic surroundings conduct. Reflections and conclusions included in the article are based on own practical and literary experiences.
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UWARUNKOWANIA SYTUACYJNO-ORGANIZACYJNE
WDRAŻANIA ORGANIZACJI PROCESOWEJ

1. Wstęp
Ewolucja sposobu działalności, możliwości wynikające z postępu technologicznego oraz narastająca na skalę globalną konkurencja wymusza dostosowanie systemów zarządzania do zmian zachodzących w środowisku organizacji. Przejawem
procesów dostosowawczych jest upowszechnianie procesowo zorientowanych organizacji.
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań identyfikujących uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne skuteczności wdrażania organizacji procesowej
w przedsiębiorstwie.
Prezentowane wyniki są częścią szerszego projektu badawczego zmierzającego
do identyfikacji uwarunkowań wdrażania organizacji procesowej w przedsiębiorstwie przez:
–– analizę metodyki wdrażania organizacji procesowej,
–– identyfikację uwarunkowań kompetencyjnych kadry kierowniczej,
–– identyfikację uwarunkowań sytuacyjno-organizacyjnych.

2. Metodyka postępowania badawczego
Na potrzeby badawcze określono zbiór zmiennych szczegółowych charakteryzujących w sposób skwantyfikowany wymiary różnych potencjalnych uwarunkowań
sytuacyjno-organizacyjnych wdrażania organizacji procesowej w przedsiębiorstwie.
W toku postępowania badawczego ze zbioru potencjalnych uwarunkowań wyodrębnione zostały uwarunkowania rzeczywiste, czyli te, które wpływają na skuteczność
wdrażania organizacji procesowej.
Do zbioru potencjalnych uwarunkowań sytuacyjno-organizacyjnych zaliczono:
–– środowisko organizacji, rozpatrywane w wymiarze wpływu czynników zewnętrznych na skuteczność wdrażania organizacji procesowej,
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–– organizację wewnętrzną rozpatrywaną w wymiarach wpływu podsystemów: celów i wartości, społecznego, technicznego i struktury, na skuteczność wdrażania
organizacji procesowej.
Procedura przekształcania sytuacyjno-organizacyjnych uwarunkowań w wymiary jest punktem wyjścia do interpretacji poszczególnych wymiarów przez operacjonalizację, czyli przedstawienie szeregu zmiennych szczegółowych [Urbanowska-Sojkin 1992, s. 101].
Identyfikację rzeczywistych uwarunkowań wdrażania organizacji procesowej
w przedsiębiorstwie przeprowadzono na podstawie odpowiedzi na ankietę skierowaną do jednostek gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w województwie wielkopolskim (stan na dzień 31.12.2005 r.)1.
Ankietą objęto 517 jednostek gospodarczych (zob. tab. 1). Była to 50-procentowa próba bez względu na przynależność sektorową (państwowe i prywatne) z jednostek dużych (tzn. zatrudniających ponad 249 pracowników) i 10-procentowa próba
wylosowana za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel z jednostek średnich o liczbie
zatrudnionych od 50 do 249 pracowników.
Tabela 1. Podmioty objęte postępowaniem badawczym
Wielkość zatrudnienia

Liczba jednostek, które objęto badaniem

50-249

302

Ponad 249

215

Razem

517

Źródło: opracowanie własne.

Badaniem nie objęto jednostek małych zatrudniających do 49 pracowników.
Dla niniejszego postępowania badawczego ta grupa podmiotów gospodarczych ma
znikome znaczenie. Przypuszczenie to zostało pozytywnie zweryfikowane w wyniku przeprowadzonej analizy, która dowiodła, iż w jednostkach o niewielkim poziomie zatrudnienia procesowo zorientowana organizacja jest trudno identyfikowana.
W małych organizacjach istniejące rozwiązania strukturalne nie stanowią bowiem aż
tak dużego problemu, ponieważ zazwyczaj wszyscy uczestnicy organizacji znają się
i wiedzą, czym zajmują się inni. Jednak im większa organizacja i im większy jej stopień złożoności, tym poważniejszym obciążeniem staje się spojrzenie na organizację
jedynie z perspektywy funkcjonalnej [Rummler, Brache 2000, s. 32]. Postępowanie
badawcze wykazało, że istnieje pozytywna zależność między wielkością przedsiębiorstwa a stopniem upowszechnienia organizacji zorientowanych procesowo. Organizacja procesowa ma zastosowanie głównie w dużych organizacjach.
1

http://www.wielkopolska.mw.gov.pl.
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Ankieta była prowadzona jednokierunkowo. Do wszystkich jednostek objętych
badaniem wysłano ankiety. W przypadku jednostek dużych (ponad 249 pracowników) spośród 215 ankiet zwrócono 28 wypełnionych (13,02%). W 187 dużych jednostkach gospodarczych (86,98%) odmówiono wypełnienia ankiety. W przypadku
przedsiębiorstw o zatrudnieniu od 50 do 249 osób zwrócono 46 wypełnionych ankiet
(15,23%) – zob. tab. 2. W 256 odmówiono wypełnienia ankiety (84,77%). W odniesieniu do całej populacji zwrot ankiet wyniósł 14,31% (74 ankiety).
Tabela 2. Liczba jednostek, które wzięły
udział w badaniu
Wielkość zatrudnienia

Liczba

50-249

46

Ponad 249

28

Razem

74

Źródło: opracowanie własne.

Ankieta składała się z dwóch zasadniczych części.
1. Część pierwsza była skierowana do wszystkich jednostek uczestniczących
w badaniu.
2. Część druga była skierowana do jednostek gospodarczych wykorzystujących
podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem.
Z 74 jednostek, które wzięły udział w badaniu, zaledwie 35,14% (26 jednostek
gospodarczych) wypełniło część drugą. może to oznaczać, że ok. 35% przedsiębiorstw wdraża lub wdrożyło założenia organizacji procesowej.

3. Wykorzystanie koncepcji procesowych
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
W postępowaniu badawczym przyjęto założenie, że przejawem wdrażania organizacji procesowej jest wykorzystywanie koncepcji procesowych w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Do koncepcji procesowych zaliczono [Chang 2006, s. 6]: TQM,
BPR, Six Sigma. W ankiecie pozostawiono także miejsce na wpisanie innych koncepcji, tj. takich, które w opinii ankietowanych można uznać za koncepcje zarządzania procesowego.
Analiza wyników wskazuje, że najczęściej stosowaną koncepcją zarządzania
procesowego jest TQM (82% wskazań), następnie inne (43%), Six Sigma (24%)
i BPR (15%) – zob. tab. 3. Wyniki badań nie sumują się do 100%, ponieważ można
było wskazać jednocześnie kilka koncepcji.
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Tabela 3. Wykorzystanie koncepcji procesowych
Koncepcje procesowe
TQM
Six Sigma
BPR
Inne

% wskazań
82,0
24,0
15,0
43,0

Źródło: opracowanie własne.

Należy jednak zauważyć, że spośród wszystkich przebadanych przedsiębiorstw
(74) tylko 28,7% deklaruje wdrażanie TQM, 8,4% – Six Sigma i 5,3% – BPR. Natomiast wdrażanie innych koncepcji deklaruje 15,1% ankietowanych. Wyniki badań
wskazują że stosunkowo dużą popularnością cieszą się inne koncepcje uznawane
przez ankietowanych za koncepcje zarządzania procesowego. Najczęściej wskazywano tutaj zarządzanie procesowe, lean management, zarządzanie projektami czy
BSC.

4. Uwarunkowania wdrażania organizacji procesowych
Wśród czynników, które wymusiły zmiany organizacji przedsiębiorstwa polegające na nadawaniu tej organizacji cech organizacji procesowej w latach 2005-2007,
w skali całej badanej zbiorowości i całego badanego okresu, jako te, które oddziaływały w największym stopniu, wymieniano najczęściej: wymagania klienta, strategię
przedsiębiorstwa, konkurentów, rynek pracy i uwarunkowania prawne. Natomiast
do tych czynników, które zdaniem badanych jednostek nie wpływały na zmiany
organizacyjne, zaliczano najczęściej: czynniki polityczne, rynek pracy, dostawców
oraz postęp naukowo-techniczny.
Analiza oparta na wymienionych uprzednio materiałach prowadzi do następujących wniosków.
1. Waga przypisywana czynnikom mającym wpływ na zmiany organizacji
przedsiębiorstwa jest w zasadzie niezmienna w czasie. Dominują tutaj wskazania
na takie czynniki, jak: strategia przedsiębiorstwa, wymagania klienta, konkurencja,
czynniki prawne i wielkość przedsiębiorstwa.
2. Postrzeganie czynników, które nie miały wpływu na zmianę organizacji w latach 2005-2007, było praktycznie dokładnie takie samo. Najczęściej wymieniano:
czynniki polityczne, rynek pracy czy wymagania dostawców.
3. W jednostkach o zatrudnieniu z przedziału 50-249 jako czynniki wywierające
duży wpływ wymienia się: strategię przedsiębiorstwa, czynniki polityczne, wymagania klienta i czas funkcjonowania przedsiębiorstwa (w latach). Małe znaczenie przypisuje się natomiast: postępowi naukowo-technicznemu, rynkowi pracy, poziomowi
wykorzystywanej technologii informatycznej czy wielkości przedsiębiorstwa.
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4. W grupie największych z badanych przedsiębiorstw dostrzega się znaczenie takich czynników, jak: wymagania klienta, strategia przedsiębiorstwa, dostawcy,
czynniki polityczne, wielkość przedsiębiorstwa. Do czynników ocenianych jako nie
mające wpływu na zmianę organizacji przedsiębiorstwa zalicza się przede wszystkim postęp naukowo-techniczny oraz rynek pracy, ale także poziom umiejętności
pracowników i czynniki polityczne.
W toku postępowania badawczego zidentyfikowano również czynniki wspierające skuteczne wdrożenie organizacji procesowej. Wyniki badań zamieszczono
w tab. 4.
Tabela 4. Czynniki wspierające wdrożenie organizacji procesowej
Czynniki wspierające skuteczne wdrożenie organizacji procesowej
Wykorzystanie technologii informatycznej
Identyfikacja klientów wewnętrznych i zewnętrznych
Prawidłowa identyfikacja przebiegu procesów w przedsiębiorstwie
Odwzorowanie przebiegu procesów w dokumentacji
Utworzenie zespołów procesowych
Przygotowanie pracowników (np. szkolenia)
Powiązanie strategii z procesami
Decentralizacja uprawnień decyzyjnych
Powołanie właścicieli procesów
Współudział pracowników w opracowaniu koncepcji zmian
Udział konsultantów zewnętrznych
Własność kapitału
Wielkość przedsiębiorstwa
Razem

% wskazań
35,2
10,8
10,8
10,8
8,1
8,1
5,4
5,4
5,4
5,4
2,7
2,7
2,7
100,0

Źródło: opracowanie własne.

Analiza czynników, które w opinii kierowników przedsiębiorstw ułatwiają wdrażanie organizacji procesowej w przedsiębiorstwie, pokazuje, że wśród czynników
ułatwiających w dużym stopniu najczęściej wymieniane są : poziom wykorzystywanej technologii informatycznej, identyfikacja klientów wewnętrznych i wewnętrznych, prawidłowa identyfikacja przebiegu procesów w przedsiębiorstwie. Natomiast
czynnikami, które zajmują ostatnie miejsce wśród czynników postrzeganych jako
ułatwiające, są własność kapitału i wielkość przedsiębiorstwa. Wyniki badań pokazują, że podstawową determinantą skutecznego wdrożenia podejścia procesowego
jest wykorzystanie technologii informatycznej. Bardzo ważne jest także uwzględnienie w procesie wdrażania organizacji procesowej zmian struktury organizacyjnej
polegających m.in. na utworzeniu zespołów procesowych, identyfikacji przebiegu
procesów, odwzorowaniu przebiegu procesów w dokumentacji organizacyjnej czy
identyfikacji klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
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W toku postępowania badawczego dokonano także identyfikacji barier skutecznego wdrożenia organizacji procesowej (tab. 5).
Tabela 5. Czynniki utrudniające wdrożenie organizacji procesowej
Bariery skutecznego wdrożenia organizacji procesowej
Centralizacja uprawnień decyzyjnych
Kultura organizacyjna
Opór pracowników wobec zmian
Opór kadry kierowniczej wobec zmian
Poziom przygotowania kadry kierowniczej
Stały charakter zespołów procesowych
Czynniki prawne
Istnienie dokumentacji organizacyjnej
Poziom przygotowania pracowników
Powiązanie strategii przedsiębiorstwa z procesami
Przekazanie pracownikom uprawnień decyzyjnych
Pomoc konsultantów zewnętrznych
Odwzorowanie przebiegu procesów w dokumentacji
Razem

% wskazań
15,6
12,2
12,2
10,0
10,0
9,0
6,7
6,7
4,4
4,4
4,4
2,2
2,2
100,0

Źródło: opracowanie własne.

Czynniki postrzegane jako najbardziej utrudniające wdrażanie organizacji procesowej to w kolejności według liczby wskazań: centralizacja uprawnień decyzyjnych, kultura organizacyjna nie sprzyjająca wdrażaniu organizacji zorientowanej
procesowo, opór pracowników i kadry kierowniczej wobec zmian, poziom przygotowania kadry kierowniczej, uwarunkowania prawne oraz istnienie dokumentacji
organizacyjnej. Wyniki badań wskazują, że podstawowymi barierami wdrożenia organizacji procesowej są bariery organizacyjne (centralizacja i kultura organizacyjna)
i społeczne (opór pracowników i kadry kierowniczej wobec zmian oraz przygotowanie merytoryczne kadry kierowniczej). Świadczy to o tym, że decyzji o wdrożeniu
organizacji procesowej nie poprzedza się odpowiednim przygotowaniem organizacji
i pracowników. Nie stwarza się warunków do współuczestnictwa, nie uświadamia
pracownikom potrzeby zmian oraz nie zapewnia się systemu otwartej komunikacji
i informacji.

5. Podsumowanie
Postępowanie badawcze doprowadziło do identyfikacji rzeczywistych uwarunkowań sytuacyjno-organizacyjnych skuteczności wdrażania organizacji procesowych. Uwarunkowaniami tymi są:
–– wielkość przedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych (im większe przedsiębiorstwo, tym częściej wdraża organizację procesową),
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–– udział w pracach projektowych i wdrożeniowych konsultantów zewnętrznych
(przedsiębiorstwa wdrażające organizacje procesowe częściej korzystają z pomocy konsultantów zewnętrznych),
–– dostęp przedsiębiorstwa do nowoczesnych technologii informatycznych,
–– identyfikacja klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
–– prawidłowa identyfikacja przebiegu procesów w przedsiębiorstwie.
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SITUATIONAL AND ORGANIZATIONAL FACTORS
OF THE IMPLEMENTATION OF PROCESS ORGANIZATION
Summary
The article presents the concept of process-oriented organization and some conclusions of the
research. The factors that determine the effectiveness of process organization were identified as the
following: the size of the enterprise, the level of using the information technology, the identification of
customers, the correct identification of the process course. The centralization of decision-making, permanent character of process teams (quality), management opposition against organization change and
level of the management background are the barriers of the implementation of process organization.
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1. Geneza rozwiązań hybrydowych
Celem niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania współczesnej struktury hybrydowej, przyczyn jej stosowania i identyfikacji możliwości jej zastosowania we
współczesnych organizacjach procesowych.
Rosnące złożoność i zmienność zadań realizowanych przez systemy organizacyjne wynikają przede wszystkim ze zmian zachodzących w otoczeniu organizacji
gospodarczych. Taka sytuacja zmusza zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań strukturalnych. W literaturze
tematu pisze się najczęściej o czterech typologiach struktur organizacyjnych. Są
to podziały ze względu na: stopień spiętrzenia i rozpiętość kierowania, przeważające więzi organizacyjne oraz na kryteria grupowania jednostek organizacyjnych.
Czwartą grupę struktur stanowią współczesne rozwiązania organizacyjne. Wydaje
się, iż żadne z powyższych rozwiązań nie stanowi w praktyce gospodarczej idealnego rozwiązania. Mają one wiele znanych z literatury zalet i wad. Jednak w praktyce
zarządzania organizacją menedżerowie zmuszani są do stosowania coraz częściej
rozwiązań dynamicznych i kompromisowych. Odpowiednim i stosowanym w takich
sytuacjach narzędziem zarządzania może być współczesna struktura hybrydowa.
Hybryda stanowi przykład rozwiązania mieszanego, czyli połączenia w sobie
kilku pozytywnych cech różnych rozwiązań organizacyjnych. Coraz częściej można spotkać w praktyce określenia struktura tymczasowa, przejściowa czy mieszana.
Sytuacja taka może wynikać z tego, że w organizacji i jej otoczeniu pojawiają się
bodźce na tyle silne i istotne, iż wprawiają ją w ruch. Zarządzanie organizacją w ruchu wymaga wielu specyficznych narzędzi i działań, jednym z nich z pewnością jest
struktura hybrydowa.
Analizując osiągnięcia nowoczesnych organizacji gospodarczych, współczesnej
nauki czy sfery badawczo-rozwojowej, można zauważyć odrodzenie rozwiązań hybrydowych. Znakomite prace współczesnych biotechnologów i genetyków opierają
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się m.in. na rozwiązaniach hybrydowych, takich jak np. hybrydowa metoda identyfikacji i diagnozy komórek nowotworowych lub hybrydowa diagnoza schorzeń
u ludzi o podłożu genetycznym. Z kolei w branży elektronicznej produkcja wysoko
wydajnych procesorów i macierzy pamięci oparta jest również na rozwiązaniach hybrydowych. Rozwiązania hybrydowe można spotkać także w branży informatycznej
(hybrydowe matryce pamięci), budowlanej (osuszanie budynku), rolniczej (GMO),
ochrony środowiska (hybrydowe oczyszczalnie ścieków), motoryzacyjnej (Toyota
Prius) czy szkoleniowej (blended learning). Cechami wspólnymi występowania zjawisk hybrydowych są ich elastyczność i reaktywność, czyli możliwość dynamicznej reakcji na współczesne zmiany w otoczeniu [Osbert-Pociecha 2007]. Rodzaj
i wartość siły zmian oraz jej kierunek mogą decydować o modelu organizacyjnym
przyjętym przez kierownictwo jednostki. Inspiracją do tego tematu były osobiste doświadczenia autorów ze współpracy z przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu
terytorialnego w przedsięwzięciach konsultingowych i doradczych.

2. Definicja struktury hybrydowej
W literaturze teorii organizacji i zarządzania nie poświęca się wiele miejsca analizie struktur hybrydowych, jednak kilku autorów podjęło próbę zdefiniowania tego
rodzaju struktury. Według W. Wudarzewskiego zaprojektowanie struktury hybrydowej polega na kombinowanym (zamiennym) stosowaniu kryteriów obiektowych
i regionalnych nie tylko na szczeblu najwyższym, ale także na niższych szczeblach
zarządzania. Struktury hybrydowe łączą w sobie zalety wszystkich struktur jednowymiarowych [Przybyła 1996, s. 74].
Z kolei według A. Nalepki struktura hybrydowa w szerokim znaczeniu oznacza współwystępowanie w jednej strukturze cech charakterystycznych dla różnych
typowych rozwiązań strukturalnych, np. funkcjonowanie zespołów zadaniowych
obok stabilnej części struktury funkcjonalnej lub wyposażenie struktury macierzowej w samodzielny pion organizacyjny [Nalepka 2001, s. 92].
K. Łobos przez struktury hybrydowe rozumie takie formy organizacyjne, w których na drugim szczeblu zarządzania brakuje jednolitego kryterium podziału pracy
bądź też w których formy organizacyjne jednostek lokowanych na tym szczeblu są
odmienne [Łobos 2003, s. 93].
W innej pozycji literaturowej W. Wudarzewski definiuje rozwiązanie hybrydowe
jako kombinowane i zamienne stosowanie kryteriów funkcjonalnych, obiektowych
i regionalnych, które prowadzi do powstania tzw. struktur hybrydowych, łączących
w sobie zalety wymienionych rozwiązań i najbardziej odpowiadających warunkom
funkcjonowania wielkiego przedsiębiorstwa [Przybyła 1993, s. 124].
Z kolei A. Stabryła uważa, że struktura hybrydowa tworzona jest na podstawie
kryterium funkcyjnego, przedmiotowego i terytorialnego (lub innego, np. według
rodzaju odbiorców). Autor uważa, iż takie rozwiązanie jest charakterystyczne dla
dużych przedsiębiorstw, np. konglomeratów lub holdingów [Stabryła 2001, s. 246].

398

Grzegorz Krzos

Autor artykułu uważa, że struktura hybrydowa jest takim rodzajem rozwiązania
organizacyjnego, które charakteryzuje się co najmniej dwoma różnymi i istotnymi
kryteriami wyodrębniania jednostek organizacyjnych na różnych szczeblach struktury. Istotne kryteria wskazywane są przez decydentów organizacji, np. zarząd, radę
nadzorczą, właścicieli czy innych kierowników w organizacji. Struktura hybrydowa
w takich przypadkach może przybrać formę rozwiązania jedno- lub wielowymiarowego i pojawić się zarówno w małych czy średnich, jak i w dużych przedsiębiorstwach.
W dalszej części artykułu wskazano zidentyfikowane przyczyny powstawania
rozwiązań hybrydowych.

3. Przyczyny hybrydyzacji rozwiązań organizacyjnych
Autor podjął próbę identyfikacji przyczyn stosowania przez organizacje rozwiązań hybrydowych. W toku analizy literatury tematu, konkretnych przypadków
i wyników obserwacji uczestniczącej zidentyfikowano kilka głównych przyczyn
hybrydyzacji rozwiązań organizacyjnych. Celem była identyfikacja przyczyn, a nie
pomiar wpływu poszczególnych przyczyn na zjawisko hybrydyzacji. Poniżej opisano wybrane i jedne z najważniejszych – według autora artykułu – przyczyny stosowania rozwiązań hybrydowych.
1. Wzrost wielkości organizacji. W toku analizy zauważono, iż jedną z przyczyn
stosowania rozwiązań mieszanych był dynamiczny rozwój organizacji, który pociągał za sobą wzrost wielkości np. przedsiębiorstwa. Wzrost wielkości utożsamiany
był ze zwiększeniem liczby zatrudnionych pracowników, większą różnorodnością
produktów i większym zasięgiem geograficznym działalności. Zmiany wywołane
dynamicznym cyklem rozwoju przedsiębiorstwa od małego do dużego w pewnych
momentach tego procesu wymagają zastosowania rozwiązań hybrydowych. Mogą
to być rozwiązania przejściowe – krótkotrwałe, lub rozwiązania, których trwałość
jest zdecydowanie większa. Najbardziej dynamiczne zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa można zauważyć na wczesnym etapie rozwoju (kilkuosobowa firma staje się kilkudziesięcioosobową jednostką) oraz na etapie dywersyfikacji
i decentralizacji [Scott 1973].
2. Dywersyfikacja działalności. Jednym z przejawów wzrostu wielkości organizacji jest proces dywersyfikacji jej działalności. Chęć wejścia do nowej i szybciej rozwijającej się branży czy też chęć ograniczenia efektu sezonowości sprzedaży prowokują przedsiębiorców do stosowania rozwiązań mieszanych. Zarządzanie
zdywersyfikowaną działalnością jest trudnym przedsięwzięciem i wymaga uwzględnienia m.in. różnych faz rozwoju biznesu w danej branży, doboru „branżowej” kadry, a także wiedzy o często bardzo różnych produktach i branżach. Każda z tych
determinant wpływa na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, które znajduje się
w „ruchu”. Zauważalnym sposobem radzenia sobie z zarządzaniem przedsiębiorstwami tego typu jest stosowanie elastycznych struktur, do których bez wątpienia
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zaliczają się struktury hybrydowe. Rozwiązania mieszane ułatwiają zarządzanie
przedsiębiorstwem przynajmniej na jakiś czas. Najczęstszym przykładem procesu
hybrydyzacji w dywersyfikacji działalności jest angażowanie pracowników podstawowej działalności w uruchomienie i rozwój nowej „gałęzi” przedsiębiorstwa.
Wiąże się to ze zmianą struktury. Dotychczasowe doświadczenia autora wskazują, iż
najczęściej są to struktury hybrydowe funkcjonalno-projektowe. Z czasem ta nowo
powstała (wskutek dywersyfikacji) działalność przedsiębiorstwa będzie posiadała
własne zasoby, jednak moment inicjacji drugiej czy kolejnej domeny często oparty
jest na tymczasowym rozwiązaniu hybrydowym.
3. Wdrażanie innowacji procesowych i/lub produktowych. Realizacja procesów innowacyjnych często przebiega w dwóch wariantach. Pierwszy polega na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa na podstawie innowacyjnego pomysłu, patentu czy licencji. Drugi wariant z kolei polega na wdrażaniu procesu innowacji
procesowej i/lub produktowej w przedsiębiorstwie już funkcjonującym. Realizacja
jednego czy drugiego wariantu wiąże się z chęcią jak najszybszego uruchomienia
produkcji czy świadczenia usługi na rynku w oparciu o innowacje. Czas jest w tym
przypadku priorytetem. Dlatego w przypadku badanych nowo założonych organizacji gospodarczych zauważono – na przykładzie spółek typu „spin off” zakładanych
we Wrocławskim Parku Technologicznym i Wrocławskim Medycznym Parku Naukowo-Technologicznym – kilka przykładów hybrydowych rozwiązań organizacyjnych. Założycielami tych spółek są biotechnolodzy, chemicy, informatycy, genetycy, lekarze, a więc osoby nie posiadające ugruntowanej wiedzy z zakresu struktur
organizacyjnych. Tworząc takie organizacje, często kierują się intuicją i własnym
doświadczeniem. Obserwacja takich zjawisk strukturotwórczych wskazuje, iż dominują w nich dwa kryteria wyodrębniania wewnętrznych jednostek – są to kryteria
funkcjonalne i projektowe. Zdarzają się również przypadki orientacji produktowej
i geograficznej. Obserwacja pierwszego etapu rozwoju takich spółek wskazuje na
dużą zmienność w czasie stosowanych rozwiązań strukturalnych. Wygląda to tak,
jakby założyciele poszukiwali najlepszego rozwiązania organizacyjnego, które nie
jest na ten czas możliwe do zrealizowania głównie z dwóch względów, tj. niewystarczających zasobów finansowych oraz braku profesjonalnej kadry kierowniczej
i operacyjnej. Problemem determinującym strukturę jest też czas, jaki wspólnicy,
np. pracownicy nauki, mogą wygospodarować na rozwój innowacyjnego „spin-off”.
Dyspozycyjność wspólników naukowców determinuje w tym przypadku efektywność biznesu, dlatego tworzą oni czasami wyjątkowe hybrydy, rzadko spotykane
w literaturze zarządzania. Takie przypadki można zakwalifikować do błędnych i niewłaściwych rozwiązań organizacyjnych, jednak spółki te działają i realizują główne
przesłanie biznesu, czyli generowanie zysku i przetrwanie w czasie.
4. Zmiany właścicielskie (fuzje, przejęcia, akwizycje). Przełom XX i XXI w.
można zaliczyć do okresu intensywnych zmian właścicielskich w wielu przedsiębiorstwach i w wielu sektorach. Dokonywanie zmian właścicielskich wymusza często zmiany w strukturach organizacyjnych podmiotów przejmujących i w szczegól-
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ności w podmiotach przejmowanych. Z perspektywy doświadczeń autorów artykułu
zmiany organizacyjne zachodzące po momencie transakcji kapitałowej mają czasami znamiona struktur hybrydowych. Moment dostosowania struktury organizacyjnej przejmowanej firmy do struktury firmy przejmującej jest zmianą o charakterze
co najmniej dwukryterialnym na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej. Taki
rodzaj zmian stanowi przecież wyznacznik organizacji hybrydowej, której podstawową cechą jest zmienność konfiguracji i współwystępowanie w jednej strukturze
cech charakterystycznych dla różnych typowych rozwiązań strukturalnych.
5. Odejście z pracy kluczowego pracownika, np. kierownika. W toku prowadzonych analiz i obserwacji zauważono, iż w niektórych przypadkach genezą zmian
organizacyjnych – szczególnie w małych przedsiębiorstwach – były zmiany kadrowe. W przypadku gdy zmiany te dotyczyły któregokolwiek z najważniejszych stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwie, kierownictwo stosowało okresowo takie
rozwiązanie organizacyjne, aby móc ograniczyć zakłócenie wywołane odejściem
jednego kierownika i wdrożeniem się w jego obowiązki nowo zatrudnionej osoby.
Praktyka procesów rekrutacji dowodzi, że trudno jest znaleźć pracownika o cechach
podobnych do cech osoby, która odeszła z przedsiębiorstwa. W szybko zmieniającej
się rzeczywistości gospodarczej małego przedsiębiorstwa właściciele są zmuszeni
do szybkiej reakcji, tak aby przedsiębiorstwo mogło dalej sprawnie funkcjonować.
Spotykanym w praktyce kilku przypadków narzędziem była właśnie struktura hybrydowa. Właściciele małego przedsiębiorstwa mają do dyspozycji bardziej ograniczone zasoby ludzkie, finansowe i rzeczowe niż w dużych przedsiębiorstwach,
dlatego zmiany są realizowane nie zawsze drogą formalną, ale często pod czujnym
okiem właściciela, a wszelkie korekty nanoszone są na bieżąco. Właśnie w procesie
dynamicznych korekt można zauważyć zmiany organizacyjne o charakterze hybrydowym, np. oprócz rozwiązań funkcjonalnych powoływane są zespoły zadaniowe.
Zdarzały się w praktyce gospodarczej przypadki, iż nowo zatrudniona osoba nie
radziła sobie z zadaniami tak dobrze jak jej poprzednik, wówczas powołano zespół
projektowy, który odciążył nowo zatrudnionego. Z czasem efektywność powołanego zespołu była tak wysoka, iż uznano to rozwiązanie za trafne i docelowe. Taki
przykład dynamicznych zmian organizacyjnych nie należy do rzadkości w małych
przedsiębiorstwach, a tak powstałe hybrydy sprawdzają się jako skuteczne narzędzie
zarządzania w rękach właścicieli.
6. Restrukturyzacja i reorganizacja. Wielu doświadczonych menedżerów wie,
że w cyklu życia przedsiębiorstwa występują takie momenty, które można uznać za
trudne, gdyż wymagają radykalnych zmian w jego funkcjonowaniu. Zmiany te mogą
mieć charakter kadrowy – zwolnienia pracowników, rzeczowy – wyprzedaż części
majątku, finansowy – problemy z finansowaniem działalności, czy też technologiczny – wdrożenie radykalnie innej technologii. Każdorazowo jednak zmiany te dotyczą organizacji przedsiębiorstwa. Powstaje więc pytanie, jakie w takich sytuacjach
rozwiązania organizacyjne będą sprzyjały procesowi restrukturyzacji czy reorganizacji przedsiębiorstwa. Radykalne zmiany wymagają elastyczności, więc pomocne
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może okazać się m.in. rozwiązanie hybrydowe. Doświadczenia krajowe w zakresie
wdrażania reengineeringu w polskich przedsiębiorstwach pokazały, że trudno jest
przedsiębiorstwu przejść z organizacji funkcjonalnej do procesowej. Dużo efektywniej sprawdzał się ewolucyjny model zmian [Krzos 2006; Grajewski 2007] poprzez
dojście do struktury procesowej etapowo z zastosowaniem rozwiązań hybrydowych,
np. struktury funkcjonalno-procesowej, procesowo-funkcjonalnej, aż do procesowej. Etapów tych w literaturze tematu nie nazywano strukturami hybrydowymi, lecz
– w opinii autora – w rzeczy samej są nimi.
7. Konsultingowe nowości: podejście procesowe, podejście projektowe, zrównoważona karta wyników, legonomia itd. Współczesny świat konsultingu z dużą
częstotliwością „zasypuje” zarządy przedsiębiorstw ofertami – nowinkami, które
w wyjątkowy sposób mają uzdrowić sytuację danego podmiotu gospodarczego.
Niektóre nowości ostają się w życiu przedsiębiorstwa na dłużej, zmieniając czasami jego strukturę organizacyjną. Za przykład może służyć wdrażanie podejścia
procesowego lub zarządzania projektami. Zarówno pierwsza, jak i druga metoda
wymusza dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie procesowe kojarzy się z menedżerem procesu jako najważniejszym z kierowników szczebla średniego, z kolei zarządzanie projektem nierozerwalnie związane
jest z powołaniem kierownika projektu. Doświadczenia autora płynące z doradztwa
gospodarczego wskazują, iż implikacja procesów czy projektów w organizacjach
funkcjonalnych, obiektowych czy regionalnych może się wiązać ze stosowaniem
rozwiązań hybrydowych. Rozwiązania te występują w szczególności w fazach
przejściowych dążących do modelu docelowego, np. czystej struktury projektowej.
Przeprowadzone przez autora w 2007 r. badania struktur organizacyjnych potwierdziły występowanie 26 rozwiązań hybrydowych w 153 organizacjach realizujących
projekty współfinansowane z Unii Europejskiej. Z badań tych wynika stosunkowo
wysoki odsetek organizacji, które stosują rozwiązania hybrydowe.
8. Zmiany potrzeb klientów. Przyczyna ta jest najczęściej wymieniana jako
główne źródło zmian zachodzących w badanych przedsiębiorstwach. Z powodu tak
wielu możliwości wyboru między konkurencyjnymi ofertami klienci żądają indywidualnego wręcz traktowania. Firmom działającym ze świadomością ukształtowaną
na potrzeby rynku masowego najtrudniej jest zrozumieć, że liczy się każdy klient.
Jeśli firma straci go dziś, jutro trudniej będzie go odzyskać. Na świecie działa coraz
więcej producentów, ale popyt nie zwiększa się tak szybko. Ponadto wiele rynków
weszło już w fazę dojrzałości. Klient i jego potrzeby stają się więc najważniejszym
elementem. Struktury hybrydowe mają pewną pozytywną cechę, czyli „orientację”
na potrzeby klienta. Zjawisko to zauważalne jest w obszarze tych jednostek organizacyjnych w ramach struktury, które kierują kompleksowo procesem obsługi klienta. Decyzjom tych osób podporządkowane są działania innych jednostek zorientowanych np. funkcjonalnie czy projektowo. Takie rozwiązanie tworzy hybrydę, którą
można określić jako rozwiązanie procesowo-funkcjonalno-projektowe.
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4. Podsumowanie
Wydaje się, że rozwiązania hybrydowe są przykładem pozytywnej odpowiedzi
organizacji na zmieniającą się rzeczywistość wewnątrz- i zewnątrzorganizacyjną.
Przykłady struktur organizacyjnych zawartych w pracy J. Kraśniaka [2000] wskazują, że zaciera się dystans w praktyce gospodarczej między wskazanymi w literaturze zastosowaniami poszczególnymi typów struktur organizacyjnych. J. Kraśniak
przedstawia proces ewolucji struktury organizacyjnej, od modelu funkcjonalnego do
procesowego. Wskazane przez J. Kraśniaka modele (fazy) przejściowe jednoznacznie przypominają struktury hybrydowe. Tak więc można stwierdzić, iż zarządzający
korzystają z różnych rozwiązań organizacyjnych stosownie do sytuacji w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Potwierdza się, iż przedsiębiorstwa w trakcie swojego
cyklu rozwojowego stosują zarówno „czyste”, jak i „mieszane” rozwiązania organizacyjne. Analiza badanych przypadków pokazała również, że rzeczywiste obrazy
(schematy) struktur organizacyjnych przedsiębiorstw różnią się od ich formalnego
zapisu w dokumentacji organizacyjnej. Przedsiębiorcy w niektórych przypadkach nie
nadążają ze zmianami schematów organizacyjnych, gdyż tempo działania przedsiębiorstwa jest na tyle duże, że zmiany organizacyjne dokonywane są w czasie rzeczywistym, a w dokumentacji organizacyjnej w przyszłości. Dodatkowym wnioskiem
z przeprowadzonych obserwacji może być to, iż najczęściej mają one zastosowanie
w momentach dynamicznych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, np. w reengineeringu.
Podsumowując, autor artykułu zauważa renesans struktur hybrydowych. Zmienność współczesnego życia gospodarczego sprawiła, że stały się one bardzo funkcjonalne i użyteczne np. we wdrażaniu rozwiązań procesowych. Warto więc w tym
miejscu przypomnieć o istnieniu współczesnych struktur hybrydowych jako rozwiązań organizacyjnych o charakterze wspomagającym i przejściowym.
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HYBRID STRUCTURES IN PROCESS ORGANIZATIONS
Summary
In this paper reasons for hybrid approach in organizational structures projecting were described.
There are lots of examples of hybrid structures in Polish enterprises and local governments. It seems
that hybrid approaches are examples of positive reactions of organizations to the changing environments inside and outside their organizations. Observations show that traditional types of structures
described in the literature are not the only one in today’s organizations. Nowadays, many organizations
use hybrid structures during implementation of process organization.
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STRUKTURY PROCESOWE I ZADANIOWE
– ANALIZA PORÓWNAWCZA

1. Wstęp
Struktury procesowe i zadaniowe (nazywane także strukturami zespołów zadaniowych, strukturami projektowymi lub doraźnymi) coraz częściej są stosowane
w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.
Coraz częściej stanowią również przedmiot zainteresowania i badań przedstawicieli środowiska naukowego. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że w warunkach
dużej dynamiki otoczenia rozwiązania te wykazują większą sprawność od tradycyjnych struktur organizacyjnych (np. funkcjonalnych). Wdrożenie struktur procesowych i zadaniowych w wielu jednostkach przyniosło wymierne efekty w postaci
usprawnienia procesów wewnętrznych w organizacji, skrócenia czasu realizacji zamówień, poprawy jakości produktów czy obniżki kosztów (zob. m.in.: [Hammer,
Champy 1996, s. 173-202; Zimniewicz 2000, s. 27]).
W literaturze współistnieje wiele różnorodnych definicji oraz ujęć struktur procesowych i zadaniowych. W niektórych podejściach są one przedstawiane jako zbliżone, niemal tożsame rozwiązania, podczas gdy w innych ujęciach traktowane są
jako zupełnie odmienne i różniące się pod wieloma względami koncepcje.
Celem opracowania jest porównanie struktur procesowych i zadaniowych, wskazanie ich wspólnych elementów, podstawowych podobieństw i różnic oraz wzajemnych relacji. Autor stawia tezę, że ze względu na wspólne elementy i podobieństwo
występowanie w organizacji struktury procesowej (lub jej elementów) sprzyja wdrażaniu i rozwojowi struktury zadaniowej (projektowej).
W kolejnych punktach opracowania przybliżono definicje oraz ujęcia struktur
procesowych i zadaniowych, wskazano ich podstawowe podobieństwa i różnice
oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. Artykuł jest oparty na studiach
krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz wynikach badań ankietowych
i studiach przypadku przeprowadzonych przez autora w latach 2006-2008.
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2. Definicje i ujęcia
W literaturze przedmiotu istnieje wiele różnorodnych definicji i ujęć struktur zarówno procesowych, jak i zadaniowych. Ze względu na ograniczoną objętość w niniejszym opracowaniu przybliżone zostaną jedynie niektóre z nich.
Najbardziej rozpowszechnione ujęcie struktury procesowej, autorstwa M. Hammera, wprowadza podstawową zmianę w postrzeganiu i projektowaniu struktury
organizacyjnej. Tradycyjne myślenie funkcjonalne zostaje zastąpione procesowym
(tzw. poziome spojrzenie na strukturę organizacyjną, zamiast pionowego), co skutkuje zmianą orientacji i tworzeniem komórek organizacyjnych dla procesów [Hammer, Champy 1996, s. 122]. Kierownikami owych „poziomych” komórek są tzw.
właściciele procesów, odpowiedzialni za całość ich przebiegu. W tradycyjnych
strukturach organizacyjnych (funkcjonalnych) poszczególni kierownicy odpowiadają za poszczególne fragmenty procesu realizowane w ramach określonej funkcji. Nie
ma wyodrębnionych stanowisk, które odpowiadają za całość procesu, co zdaniem
Hammera powoduje dążenie do suboptymalizacji, utrudnia komunikację i współpracę pomiędzy realizatorami procesu. Zmiana podejścia na procesowe pozwala na
wyeliminowanie wskazanych słabości.
A. Piotrowicz podkreśla, że w strukturze procesowej „zmianie ulega kształt
struktury organizacyjnej, staje się ona płaska, praca wykonywana jest przez zespoły
z natury równych sobie ludzi, którzy działają z dużą swobodą i są wspierani przez
nielicznych menedżerów, następuje przejście od hierarchii do równości i redukcja
etatów kierowniczych, (…) zmieniają się jednostki pracy, działy funkcjonalne ustępują miejsca zespołom procesowym tworzącym naturalną całość i mającym za zadanie wykonanie pewnej całościowej pracy – procesu” [Piotrowicz 2003, s. 43].
Zdaniem cytowanego autora struktura procesowa zbliżona jest do struktury macierzowej, ponieważ występuje w niej podwójne podporządkowanie realizatorów procesów. Podobne założenia możemy znaleźć w innych definicjach i ujęciach struktury procesowej (zob. np. [Grajewski 2003, s. 207-211; Rummler, Brache 2000, s. 41;
Krzos 2006, s. 38-40]). Większość przedstawicieli jest zatem zgodna, że struktura
procesowa charakteryzuje się orientacją na całościową realizację zleceń klientów
(tzw. układem poziomym), tworzeniem komórek organizacyjnych wokół zidentyfikowanych procesów oraz wprowadzaniem stanowisk odpowiedzialnych za realizację poszczególnych procesów – tzw. właścicieli, gospodarzy lub kierowników procesów.
Różnice w pojmowaniu struktury procesowej dotyczą przede wszystkim występowania w niej podwójnego podporządkowania. Powstaje pytanie, czy struktury procesowe są odmianą struktur macierzowych? Niektórzy autorzy wskazują, że
w strukturach procesowych proces jest jedynym kryterium grupowania jednostek
(zob. np. [Koźmiński, Jemielniak 2008, s. 77]). Utworzenie procesowo zorientowanych komórek organizacyjnych nie wyklucza jednak istnienia dotychczasowych
komórek funkcjonalnych, co w praktyce oznacza powstanie układu macierzowego.
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S.P. Robbins wskazuje podwójne podporządkowanie jako jedną z głównych cech
struktur procesowych i zadaniowych, zaliczając je do rozwiązań macierzowych.
Wyróżnia tzw. macierz tymczasową (temporary matrix) i trwałą (permanent matrix),
gdzie pierwszy typ odpowiada macierzowej strukturze zadaniowej, drugi – procesowej [Robbins 1990, s. 335]. Argumenty za taką postacią struktury procesowej dotyczą charakteru wykształcenia członków organizacji, które niejako wymusza podział
funkcjonalny.
Ponadto różnice w definiowaniu i opisywaniu struktury procesowej dotyczą
m.in. rodzajów wyodrębnianych procesów i komórek organizacyjnych. Ciekawy
model proponuje P. Grajewski, wyróżniając komórki realizujące procesy podstawowe (wytwarzania, rozwoju produktu, obsługi klienta) i pomocnicze (rozwoju kadry
i zarządzania wiedzą, strategii i zarządzania informacją, wsparcia administracyjnego) [Grajewski 2003, s. 210]. Możliwe jest dodatkowo wyodrębnienie np. procesów
zarządzania.
Znacznie większe zróżnicowanie pojęć i definicji występuje w przypadku struktury zadaniowej. H. Bieniok i J. Rokita definiują ją jako „konkretne zespoły zadaniowe, zwane też problemowymi lub projektowymi, powoływane do realizacji określonych zadań wielowymiarowych” [Bieniok, Rokita 1984, s. 104]. Wyróżnikami tak
zdefiniowanej struktury zadaniowej są tymczasowe, zadaniowe jednostki organizacyjne (ZJO) powoływane do realizacji różnorodnych zadań w sferze działalności
podstawowej (np. realizacji niepowtarzalnych zleceń klientów), badawczo-rozwojowej (np. projektowania nowych produktów), wdrożeniowej (np. wprowadzania
nowych produktów na rynek lub implementacji systemów wewnątrz organizacji
– informacyjnych, informatycznych, zarządzania jakością itd.), mające różne wielkość i zasięg (cała organizacja, wybrane piony, oddziały). W zależności od specyfiki
i czasu realizacji zadania, zespoły zadaniowe organizowane mogą być w różnych
formach i na różnych poziomach organizacji.
Zbliżone rozwiązania strukturalne przedstawiają inni autorzy, jednak różnie je
nazywają. I tak przykładowo, R.A. Webber określa ją mianem struktury doraźnej
[Webber 1990, s. 383], S.P. Robbins i D.A. DeCenzo określają ją mianem struktury zespołowej [Robbins, DeCenzo 2002, s. 248], a M. Bielski nazywa ją strukturą zespołów zadaniowych [Bielski 2002, s. 148]. W nurcie zarządzania projektami
struktura tego typu nazywana jest strukturą projektową (zob. m.in.: [Kerzner 2006,
s. 154; Pawlak 2006, s. 167; Strategor 1997, s. 367; Trocki i in. 2003, s. 86]). We
wszystkich przywołanych ujęciach charakterystyka rozwiązań kryjących się pod
różnymi nazwami jest jednak zbieżna i akcentuje te same wyróżniki: występowanie
tymczasowych, zadaniowych jednostek organizacyjnych (nazywanych zespołami
zadaniowymi, projektowymi, problemowymi itd.), nietrwały charakter relacji czy
krzyżowanie się i przechodniość władzy. Ponadto elementy struktur zadaniowych
odnaleźć możemy np. w koncepcji struktury hipertekstowej Nonaki (znanej również z późniejszych opracowań jako koncepcja Nonaki i Takeuchiego), której istota
polega na kombinacji trwałego układu komórek z tymczasowymi zespołami zada-
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niowymi, dzięki czemu istnieje możliwość połączenia stabilności, przewidywalności i wydajności struktur hierarchicznych z elastycznością i kreatywnością struktur
organicznych [Nonaka 1994, s. 33].
Podobnie jak struktury procesowe, struktury zadaniowe również mogą występować w tzw. czystej postaci oraz w postaciach pośrednich (mieszanych). Czysta
postać oznacza, że z wyjątkiem komórek naczelnego kierownictwa nie istnieją
żadne trwale wyodrębnione komórki organizacyjne i cała konfiguracja zmienia się
wraz z powoływaniem poszczególnych zespołów. A.K. Koźmiński i D. Jemielniak
właśnie w taki sposób ujmują struktury procesowe i zadaniowe, a jako odrębny typ
rozwiązań strukturalnych wskazują struktury macierzowe, które ich zdaniem „są
próbą połączenia struktury funkcjonalnej z procesową lub zadaniową” [Koźmiński,
Jemielniak 2008, s. 77].
Znacznie bardziej powszechne w praktyce są rozwiązania pośrednie, tzn. takie,
w których współwystępują trwałe układy funkcjonalne z jednostkami procesowymi
lub zadaniowymi. Wynika to z tego, że struktury procesowe i zadaniowe tworzone
są na podstawie struktur funkcjonalnych i kryterium procesu lub projektu często
wprowadzane jest jako dodatkowe (drugie). Przykład takiej struktury przedstawiają
J.A.F. Stoner i Ch. Wankel, omawiając istotę rozwiązań wielowymiarowych [Stoner,
Wankel 1986 s. 253].
Istnieją ponadto przesłanki natury organizacyjnej, ekonomicznej i personalnej,
by pewne funkcje, takie jak administracja, księgowość, obsługa prawna czy informatyczna, realizowane były przez trwale wydzielone komórki organizacyjne wspólne dla wszystkich projektów – ułatwia to przepływ informacji, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem, zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa informacji, generuje
niższe koszty (przy mniejszych projektach) itd.

3. Podobieństwa i różnice
Na tle przedstawionych definicji i ujęć rodzi się pytanie o podobieństwa i różnice pomiędzy strukturami procesowymi i strukturami zadaniowymi, zarówno w ich
„czystej”, jak i w mieszanej postaci. Analiza podstawowych założeń obydwu grup
rozwiązań wskazuje występowanie wielu wspólnych elementów i podobieństw, dlatego niektórzy autorzy utożsamiają te rozwiązania. Do wspólnych podstawowych
podobieństw struktur procesowych i zadaniowych zaliczyć możemy m.in.:
a) Myślenie procesami/zadaniami, zamiast funkcjami
W przypadku obydwu grup rozwiązań podstawą wyodrębniania jednostek organizacyjnych są nie funkcje, a procesy lub złożone zadania (projekty, przedsięwzięcia). W wyniku tego wokół zidentyfikowanych powtarzalnych procesów lub jednorazowych przedsięwzięć budowane są tzw. poziome jednostki organizacyjne.
b) Spłaszczenie struktury organizacyjnej
W obydwu przypadkach występuje koordynacja pozioma realizowana przez
kierowników procesów lub projektów, co poprawia komunikację i współpracę po-

408

Janusz Marek Lichtarski

między komórkami zaangażowanymi w realizację zadań oraz umożliwia eliminację
pośrednich szczebli kierowania, powodując tym samym spłaszczenie struktury organizacyjnej.
c) Złamanie zasady jednoosobowego kierownictwa
Wspólną cechą omawianych typów struktur organizacyjnych jest świadome
łamanie zasady jednoosobowego kierownictwa przez wprowadzanie podwójnego
podporządkowania (lub wielokrotnego w przypadku zaawansowanych struktur zadaniowych). Jak już sygnalizowano, nie dotyczy to struktur procesowych i zadaniowych w tzw. czystej postaci.
A.K. Koźmiński i D. Jemielniak zaliczają struktury procesowe i zadaniowe do
jednej grupy i nazywają je strukturami procesowo-zadaniowymi. Zdaniem przywołanych autorów „grupują one osoby i komórki organizacyjne realizujące wspólnie
procesy (o charakterze stałym) i zadania (o charakterze doraźnym). Oznacza to tworzenie zespołów osób o różnej specjalizacji (np. sprzedaży, produkcji, logistyki) czy
wykształceniu (np. inżynierów, ekonomistów, prawników, informatyków), pracujących pod wspólnym kierownictwem i wspólnie odpowiedzialnych za określony
efekt użyteczny w postaci procesu w sposób ciągły prowadzącego do określonego
skutku (np. produkowania i sprzedaży określonego produktu) lub wykonania określonego jednorazowego zadania (np. zaprojektowania nowego modelu samochodu
lub pokrycia blachą dachu kościoła)” [Koźmiński, Jemielniak 2008, s. 76].
Struktury procesowe i zadaniowe są zatem traktowane niemal jako tożsame,
a jedynymi różnicami są trwałość i powtarzalność realizowanych zadań. Jeżeli popatrzymy na strukturę zadaniową statycznie (punktowo), to w istocie jest ona niemal
identycznym rozwiązaniem co struktura procesowa. Sygnalizowana tymczasowość
struktury zadaniowej jest jednak zdaniem autora na tyle istotną właściwością, że
nie można utożsamiać obydwu typów rozwiązań. Z owej tymczasowości wynikają
bowiem pewne, dość istotne wyróżniki struktur zadaniowych. Można do zaliczyć
przede wszystkim:
a) Tymczasowość układów komórek i powiązań
Tworzone na potrzeby realizacji konkretnych, niepowtarzalnych zadań czy
projektów jednostki (ZJO), z założenia mają charakter tymczasowy i zanikają po
osiągnięciu ustalonych celów. W ich miejsce pojawiają się nowe jednostki, które
realizują kolejne zadania itd. (w strukturze procesowej układ jednostek jest trwały).
Mogą pojawiać się również sytuacje nakładania się tymczasowych jednostek, tzn. te
same jednostki jednocześnie uczestniczą w realizacji kilku przedsięwzięć (celowo
lub w wyniku opóźnień w realizacji jednego z zadań). Trwały układ hierarchiczny
zastąpiony zostaje przez heterarchię.
b) Zmienność podziału zadań i ról organizacyjnych
Niepowtarzalność realizowanych przedsięwzięć sprawia, że ogólny zakres zadań
oraz ich podział pomiędzy członków zespołu są płynne i ciągle redefiniowane. O ile
w jednostkach realizujących procesy można trwale zdefiniować pełnione role organizacyjne i określić zakresy obowiązków, o tyle w przypadku struktur zadaniowych
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jest to niemożliwe – role organizacyjne i obowiązki uczestników są ustalane każdorazowo dla konkretnego zadania i często modyfikowane w trakcie jego realizacji
(nie ma bowiem wcześniejszych doświadczeń i przyjęty podział zadań na bieżąco
dostosowuje się do zmiennych potrzeb i warunków). Dodatkowo uczestnicy mogą
jednocześnie pełnić rolę wykonawcy w jednym projekcie i kierownika w innym,
a w kolejnym przedsięwzięciu znowu wcielić się w rolę wykonawcy itd. Sytuacja
taka jest nietypowa dla innych rodzajów struktur organizacyjnych i może być trudna
do zaakceptowania1.
c) Przechodniość ośrodków decyzyjnych
Zmienność dotyczy nie tylko opisanych wcześniej wymiarów konfiguracji
i specjalizacji, lecz także centralizacji. Wielość i różnorodność realizowanych zadań i projektów (a wraz z tym wielość i różnorodność jednostek powołanych do
ich realizacji) powodują płynność rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych. Nie ma
stałego przypisania poszczególnych decyzji (czy rodzajów decyzji) do konkretnych
stanowisk, tak jak w tradycyjnych strukturach organizacyjnych. Uprawnienia decyzyjne wędrują wraz z podejmowaniem i realizacją kolejnych przedsięwzięć, a ogólną zasadą jest to, że poszczególne decyzje są podejmowane przez osoby najbardziej
kompetentne na danym etapie zadania.
d) Zmienny skład uczestników
W strukturach procesowych skład uczestników w jednostkach organizacyjnych
jest stały. Po wykonaniu swojej części zadania, np. wyprodukowaniu jednego z modułów produktu, dana komórka przekazuje efekt swojej pracy komórce następnej
w łańcuchu (traktowanej jako tzw. klient wewnętrzny) i rozpoczyna pracę nad kolejnym modułem – proces jest bowiem powtarzalny, co sprawia, że poszczególne
jednostki stale wykonują przypisane im zadania, a skład jednostek nie zmienia się.
W strukturze zadaniowej sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż ze względu na
niepowtarzalny charakter przedsięwzięć, po wykonaniu swojej części zadań uczestnicy nie zawsze otrzymują kolejne zlecenia. Powoduje to zmienność składu jednostek zadaniowych i sprawia, że nie sprawdza się tradycyjny model cyklu życia
zespołu (wyczerpująco omawiany w literaturze z zakresu zarządzania projektami).
Zmienność składu powoduje konieczność adaptacji uczestników do nowych warunków i może generować dodatkowe problemy, np. możliwość występowania konfliktów, brak lojalności czy walkę o przetrwanie.
e) Lokalizacja członków zespołu
R.L. Manganelli i M.M. Klein zwracają uwagę, że zespoły powoływane do realizacji procesów różnią się od zespołów projektowych, gdyż powoływane są na
względnie stały okres i wykonują powtarzalne działania. Autorzy sugerują zatem
1
W strukturze procesowej porządek hierarchiczny jest niezmienny. Występuje bowiem stały
podział na kierowników jednostek funkcjonalnych, właścicieli procesów oraz komórki wykonawcze
podległe jednocześnie jednym i drugim. W strukturze zadaniowej podporządkowania są płynne, co od
wszystkich członków organizacji wymaga znacznej elastyczności postaw.
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tworzenie stałych (procesowych) komórek organizacyjnych i fizyczne lokowanie
w nich uczestników wspólnie realizujących dany proces (chodzi o to, aby pracowali
we wspólnych pomieszczeniach pod nadzorem właściciela procesu). Konieczność
przekraczania granic pionowych (funkcjonalnych) zwiększa w ich opinii ilość niezbędnego nakładu pracy, utrudnia komunikację, koordynację itd. [Manganelli, Klein
1998, s. 259]. Ponadto uczestnicy pozostający w komórkach funkcjonalnych tracą
obraz całości realizowanego przedsięwzięcia, wykazują tendencję do powielania
schematów i rutyn działania, ulegają dążeniu do suboptymalizacji itd.
W przypadku zespołów zadaniowych realizujących jednorazowe przedsięwzięcia ich uczestnicy zwykle ulokowani są w dotychczasowych komórkach organizacyjnych (mimo udziału w pracach zespołu zadaniowego nadal pozostają pod nadzorem dotychczasowych przełożonych i fizycznie pozostają w pomieszczeniach
swoich komórek macierzystych – pionów funkcjonalnych, działów). Rozwiązanie
to, mimo wskazywanych słabości, wydaje się korzystne z punktu widzenia dzielenia
się wiedzą i doświadczeniami. Uwagę na to zwracają m.in. Nonaka i Takeuchi.
Wskazane wyróżniki struktur zadaniowych to tylko przykładowe elementy
świadczące o ich złożoności, wysokim stopniu skomplikowania i odmienności od
struktur procesowych. Zostały zasygnalizowane w celu podkreślenia, że struktury
zadaniowe to grupa rozwiązań odmiennych jakościowo, które wymagają innego podejścia w procesie ich badania, opisu, projektowania i doskonalenia.

4. Wnioski
Analiza podstawowych założeń koncepcji struktury procesowej i zadaniowej
(mowa o ogólnej koncepcji czy modelu struktury, a nie o konkretnych przykładach,
ponieważ te mogą się znacznie różnić w ramach danego typu struktury) wskazuje
na występowanie licznych podobieństw, takich jak „pozioma” orientacja, wyodrębnienie stanowisk kierowniczych odpowiedzialnych za koordynację łańcucha działań
(procesu czy jednorazowego przedsięwzięcia) i związane z tym łamanie zasady jednoosobowego kierownictwa.
Postawiona we wstępie teza mówiąca, że ze względu na wspólne elementy i podobieństwo, występowanie w organizacji struktury procesowej (lub jej elementów)
sprzyja wdrażaniu i rozwojowi struktury zadaniowej, wydaje się potwierdzona
w świetle wyników przeprowadzonych przez autora badań ankietowych. W tych
organizacjach, w których wdrożono wcześniej strukturę procesową lub jej elementy,
wdrażanie szeroko rozumianej struktury zadaniowej napotykało mniejsze bariery,
a sam proces projektowania i wdrażania struktury organizacyjnej był krótszy2. W tej
grupie podmiotów deklarowano również występowanie mniejszych zakłóceń powo2
Wnioski te zostały wyciągnięte na podstawie odpowiedzi respondentów – naczelnego kierownictwa badanych jednostek. Nie porównywano realnych barier czy rzeczywistego czasu projektowania
i wdrożenia, a jedynie odczucia i poglądy, które odzwierciedlone zostały na odpowiednich skalach.

Struktury procesowe i zadaniowe – analiza porównawcza

411

dowanych funkcjonowaniem zespołów zadaniowych oraz wyżej oceniano korzyści
wynikające z pracy tych zespołów. Dodatkowym potwierdzeniem tezy są odpowiedzi naczelnego kierownictwa i kierowników zespołów zadaniowych3 na pytania
o czynniki, które ich zdaniem ułatwiają lub utrudniają powoływanie i działalność
zespołów zadaniowych. Oto dwa wybrane stwierdzenia:
–– „funkcjonowanie zespołów zadaniowych ułatwiały (…) wcześniejsze doświadczenia związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością ISO, w szczególności z tworzeniem map procesów i tworzeniem stanowisk właścicieli procesów”,
–– „stanowiska kierowników projektów obsadzane są byłymi kierownikami procesów, bo już wcześniej doświadczyli na własnej skórze sytuacji, gdy podlegają
jednocześnie kierownikom działów i kierownikom procesów i teraz łatwiej jest
im decydować i działać w takiej sytuacji. Szczególnie dotyczy to działu produkcji i działu handlowego”.
Mimo wskazywanych podobieństw i wspólnych elementów, autor opracowania daleki jest od utożsamiania struktur procesowych i zadaniowych. Te ostatnie ze
względu na wpisaną w ich istotę zmienność i tymczasowość stanowią grupę rozwiązań o zupełnie innej naturze. Badając i projektując struktury zadaniowe, należy
zmienić optykę badawczą z podejścia punktowego na dynamiczne, dopiero wówczas
wyłania się ich prawdziwa istota i charakterystyczne cechy. Mnożą się również dodatkowe problemy, związane z ich analizą, doskonaleniem, funkcjonowaniem itd.
Tymczasowość stanowiąca istotę struktur zadaniowych pociąga bowiem za sobą
liczne konsekwencje w postaci nietrwałości układu powiązań, zmienności składu
uczestników czy heterarchii. Wskazane elementy sprawiają, że struktury zadaniowe
są bardziej złożone i skomplikowane, mniej uchwytne i trudniejsze do implementacji. Może to stanowić to główną barierę ich rozwoju i upowszechniania się we
współczesnych organizacjach.
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PROCESS AND TASK STRUCTURES – COMPARATIVE ANALYSIS
Summary
Process and task structures became more and more popular both in theory and practice of management. There are many various approaches and definitions in the literature, which present process and
task structures like very similar or totally different organizational solutions. The goal of the article is to
present comparative analysis of those types of structures. Many similarities and common elements as
well as differences were shown in the study. Due to the temporary nature of task structures they are seen
as more complex and complicated. The article is based on literature study and the results of author’s
own questionnaire findings and case studies.
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SPOŁECZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM*

1. Wstęp
Nie docenia się wystarczająco znaczenia problemów społecznych i ich konsekwencji dla skuteczności zarządzania projektami. Tymczasem kłopoty związane
z realizacją projektu niejednokrotnie mają swoje źródło po stronie czynnika ludzkiego; i to w obszarze zarówno zarządzania, jak i wykonawstwa.
Zarządzanie projektami wiąże się z zespołową formą organizacji pracy. Ponadto odbywa się ono w warunkach tymczasowości oraz w zmiennych układach personalnych. W związku z tym mogą się pojawić różne problemy natury społecznej
na poziomie zarówno jednostkowym (członka zespołu projektowego), grupowym
(członkowie zespołu projektowego), jak i organizacyjnym.
Celem referatu jest wskazanie potencjalnych problemów wynikających ze specyfiki środowiska pracy w zarządzaniu projektami na wymienionych poziomach.
Na tym tle podjęto próbę przedstawienia „sylwetki” członka zespołu projektowego
oraz menedżera projektu. Uwagę skupiono przy tym wyłącznie na ich społecznych
(„miękkich”) cechach.
Osiągnięcie tak postawionego celu może w praktyce posłużyć:
• jako baza do opracowania narzędzia diagnozującego dysfunkcje natury społecznej w trakcie realizacji projektu;
• do selekcjonowania uczestników projektów (profil kandydata, dobór narzędzi);
• do identyfikacji potrzeb szkoleniowych w organizacjach wykorzystujących ideę
zarządzania projektami.
Pomoże to antycypować i rozwiązywać problemy natury społecznej związane ze
sprawną realizacją przedsięwzięcia.

∗

Opracowanie współfinansowane z projektu badawczego MNiSW nr N N115 134434.
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2. Problemy społeczne wynikające ze specyfiki środowiska pracy
w zarządzaniu projektami
Realizacja projektów wymaga zazwyczaj stosowania specjalnej formy współdziałania określanej jako zespoły zadaniowe. Są to zespoły powoływane do wykonania jednostkowego zadania, a po jego wykonaniu są rozwiązywane. Podstawą członkostwa w zespole zadaniowym są wiedza specjalistyczna i umiejętności.
Członków zespołów zadaniowych dobiera się lub zwalnia stosownie do bieżących
potrzeb [Trocki, Grucza, Ogonek 2003, s. 95].
Relacje współdziałania podczas wdrażania projektów są bardziej złożone niż
w powtarzalnej działalności. Obejmują one współdziałanie: w ramach zespołu projektowego, z pracownikami trwałej struktury przedsiębiorstwa oraz z partnerami
zewnętrznymi (zleceniodawcą, dostawcami, podwykonawcami) [Trocki, Grucza,
Ogonek 2003, s. 95].
Sukces pracy zespołu projektowego zależy przede wszystkim od tego, w jaki
sposób zostaną do niego dobrani uczestnicy. Dobrze funkcjonujący zespół może
osiągnąć wyniki, które znacznie przewyższają możliwości jego członków [Burton,
Michael 1999, s. 53]. Ważne również jest szybkie uzyskanie gotowości zadaniowej
w zespołach (stąd istotne jest przyspieszenie pierwszych faz zarządzania projektem)
[Ropiejko 2006, s. 16].
Podstawą tworzenia zespołu projektowego jest właściwy podział ról między
członków zespołu [Trocki, Grucza, Ogonek 2003, s. 96]. R. Keeling (za [Trocki,
Grucza, Ogonek 2003, s. 96]) dzieli role członków zespołu projektowego na role
związane z wykonywaniem zadań składających się na przedsięwzięcie (task roles)
oraz na role związane z utrzymaniem ciągłości pracy zespołu (maintenance roles).
Role „zadaniowe” obejmują: przewodzenie pracy zespołu, podsuwanie pomysłów
i sugerowanie określonych działań, monitorowanie postępów prac, poszukiwanie
informacji, sprawozdawczość (raportowanie). Do zakresu ról „zespołowych” można
zaliczyć motywowanie do pracy i wspomaganie działań, rozładowywanie napięcia
w zespole, poświęcanie uwagi oraz eliminowanie zakłóceń w pracy zespołu.
Złożoność problematyki zarządzania projektami oraz implikacje społeczne tam
występujące stwarzają konieczność identyfikacji (diagnozy) „miękkich” problemów
wpływających na sprawny przebieg i skuteczność realizacji projektów. Problemy
te można pogrupować na cztery kategorie: organizacyjną, zespołową, jednostkową,
zarządczą (związaną z osobą kierownika projektu).
Do grupy problemów organizacyjnych należą:
• podwójne podporządkowanie (kierownikowi liniowemu oraz menedżerowi projektu),
• rozproszenie procesu decyzyjnego (różni decydenci na różnych etapach realizacji projektu),
• „rozgrywki” między uczestnikami różnych projektów („polityka” w zarządzaniu
projektami),

426

Agata Pietroń-Pyszczek, Małgorzata Trenkner

•

różnice kulturowe w zespołach projektowych (problem zgrania, zrozumienia się).
Druga grupa problemów to problemy zespołowe; do grupy tej można zaliczyć:
• brak spójności grupy,
• zróżnicowane aspiracje zawodowe,
• konflikty,
• niewłaściwą komunikację.
Problemy określone mianem jednostkowych wiążą się z członkiem zespołu.
Źródłem dysfunkcji mogą być jego cechy osobnicze, ale także jego postawy i zachowania będące następstwem nieprawidłowej organizacji pracy i niekompetencji
menedżera projektu. Do grupy tej można zaliczyć:
• nieutożsamianie się z projektem,
• tymczasowość pracy,
• styl kierowania nieadekwatny do okoliczności,
• uczestnictwo w wielu projektach jednocześnie,
• niewłaściwą komunikację, w tym brak informacji zwrotnej o efektach pracy,
• brak wsparcia ze strony menedżera projektu.
Problemy zarządcze to problemy związane z osobą kierownika projektu. Do grupy tej można zakwalifikować:
• niewłaściwą integrację prac zespołu projektowego oraz brak harmonizacji zadań
(mylnie zdefiniowane obszary kompetencji i współdziałania),
• niewłaściwy podział ról i zadań w zespole,
• dobór osób nieposiadających predyspozycji do pracy w zespole,
• blokowanie inicjatywy pracowników,
• niedostrzeganie konfliktów, ich źródeł i ich nieumiejętne rozwiązywanie.
Zaprezentowany podział jest znacznie uproszczony, umowny, a specyfikacja
problemów – często nieostra. Przedstawiony katalog problemów nie wyczerpuje
wszystkich możliwości. Świadomie zrezygnowano z próby hierarchizowania (wartościowania) problemów czy też określenia częstości ich występowania. Problem
jest zatem otwarty i wymaga weryfikacji empirycznej.

3. Predyspozycje społeczne uczestników projektu
3.1. Społeczne cechy członka zespołu projektowego
Z przedstawionych rozważań oraz przeglądu literatury przedmiotu [Jasiński
2007, s. 120; Ropiejko 2006, s. 16; Trocki, Grucza, Ogonek 2003, s. 96-97; Wiatrak 2005, s. 272-273; Wójcik-Kośla, Dawidziak 2006, s. 302] „wyprowadzić”
można „sylwetkę” (i docelowo profil kompetencyjny) członka zespołu projektowego z punktu widzenia jego „miękkich” (społecznych) kompetencji, na którą składają się:
• umiejętność pracy w zespole (w tym niekonfliktowość),
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orientacja na rozwiązywanie problemów interpersonalnych,
empatia, wzajemny szacunek, samoświadomość, samokontrola, automotywacja,
• subordynacja wobec menedżera projektu,
• zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, sytuacji.
Przedstawiona lista wymagań ma charakter otwarty i jest swego rodzaju menu
(propozycją), z którego można czerpać w procesach rekrutacyjnych na omawiane
stanowisko. Chodzi tu przede wszystkim o stworzenie szczegółowego profilu kompetencyjnego członka konkretnego zespołu projektowego oraz wybór odpowiednich
technik selekcji.
Zgodność (zbieżność) kandydata, a następnie członka zespołu projektowego
z tym profilem powinna minimalizować ryzyko zakłóceń (ze strony czynnika ludzkiego) w trakcie wdrażania projektu.
3.2. Społeczne elementy „sylwetki” menedżera projektu
Konieczność antycypowania i rozwiązywania specyficznych problemów społecznych wynikających z charakteru pracy zespołów projektowych powinna stanowić wyzwanie dla kierownika projektu.
W literaturze przedmiotu [Ciesielska 2007, s. 66; Davidson Frame 2001, s. 66;
Oleksyn 2006, s. 175; Pawlak 2007, s. 208; Ropiejko 2006, s. 14; Trocki, Grucza,
Ogonek 2003, s. 98] prezentowane są mniej lub bardziej rozbudowane propozycje
zadań (obowiązków) menedżera projektu. Eksponuje się głównie rangę tzw. kompetencji technicznych (specjalistycznych). Relatywnie mniej uwagi poświęca się jego
kompetencjom społecznym.
Podejmuje się próby stworzenia sylwetki idealnego kierownika projektu. Propozycje te bywają czasem bardzo obszerne i różnorodne; niejednokrotnie pojawiają się
przy tym konkluzje, że taka osoba w rzeczywistości nie istnieje, zatem znalezienie
kandydata spełniającego wszystkie zalecane wymagania jest w praktyce niemożliwe. Powstaje więc pytanie, co taka wiedza daje praktykom? Wydaje się, że trudno z takiej listy „przejść” na konkretny profil kompetencyjny menedżera projektu
zawierający niezbędne z punktu widzenia konkretnego przedsięwzięcia wymogi
względem takiej osoby.
Mając świadomość różnorodności i złożoności projektów, a w związku z tym
różnorodności wymagań względem zespołów projektowych, trudno o stworzenie
uniwersalnego, pasującego do każdego przypadku modelu kompetencyjnego menedżera projektu. Jednakże w opinii autorek zasadne byłoby określenie zestawu (menu)
cech „sylwetki” menedżera projektu, który mogłby stanowić bazę na potrzeby konkretnej rekrutacji. Wychodząc przy tym naprzeciw konieczności wyboru kandydata
na omawiane stanowisko, za właściwe uznano odpowiednie ich usystematyzowanie,
rangowanie ich ważności; i tak założono podział na wymagania niezbędne (stanowiące warunek sine qua non objęcia stanowiska), zasadnicze (konieczne do pra-
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widłowego funkcjonowania stanowiska), fakultatywne (niekonieczne, aczkolwiek
mile widziane). Propozycje takiej klasyfikacji zaprezentowano w tab. 1.
Tabela 1. Społeczne elementy „sylwetki” menedżera projektu
Niezbędne
• umiejętność ustalania zrozumiałych, konkretnych celów oraz priorytetów
• komunikatywność (umiejętność słuchania, poświęcanie czasu i uwagi, płynność werbalna,
umiejętność odczytywania komunikatów niewerbalnych)
• umiejętność zdefiniowania obszarów kompetencji i współdziałania członków zespołu
projektowego oraz ich integracji
• umiejętność oceny członków zespołu i ich pracy
• umiejętność przekazywania informacji zwrotnej
Zasadnicze
•
•
•
•
•
•
•
•

umiejętność rozwiązywania konfliktów
empatia
umiejętność tworzenia spójności zespołu (w tym budowania tożsamości zespołu)
orientacja na ludzi (zwłaszcza na początkowych etapach realizacji projektu)
umiejętność reagowania na zmienną aktywność zespołu
autorytet nieformalny
charyzma
dyplomacja

Mile widziane
•
•
•
•
•
•
•

doświadczenie w pracy z innymi zespołami projektowymi
dbałość o satysfakcję członków zespołu
umiejętność harmonizowania różnic kulturowych
chęć dzielenia się doświadczeniem
umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań
asertywność
umiejętność dyscyplinowania zespołu

Źródło: opracowanie własne.

•
•
•

Wymienione w tab. 1 grupy mogą podlegać dalszym podziałom, np. na:
cechy i zdolności odpowiadające wymaganiom gremium wybierającego kierownika projektu oraz cechy zdolności odpowiadające członkom zespołu projektowego; podział taki proponuje R. Haberfellner (za [Pawlak 2007, s. 209]);
cechy własne kierownika projektu, interakcje z innymi ludźmi, umiejętności;
jest to klasyfikacja H. Eisnera (za [Pawlak 2007, s. 209]);
podział na kompetencje, tj.: przywództwo, komunikację, autorytet, podejmowanie decyzji, motywowanie, rozwiązywanie problemów, jakość, wizję [Ciesielska
2007, s. 66].

Społeczne aspekty zarządzania projektem
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4. Zakończenie
Przegląd literatury przedmiotu skłania do stwierdzenia, że funkcjonowanie ludzi
w formule zespołów projektowych ma swoją specyfikę. Towarzyszą temu liczne problemy natury społecznej, które mogą zakłócać przebieg realizacji projektu, a czasem
nawet prowadzić do tego, że nie dojdzie on do skutku. Badań prowadzonych w tym
zakresie jest niewiele i wato byłoby je podjąć, odnosząc się do polskich realiów.
Problem badawczy jest zatem otwarty i wart weryfikacji na potrzeby praktyki.
W artykule dokonano usystematyzowania tych kwestii. Przyjęto przy tym podział na problemy organizacyjne, zespołowe, jednostkowe i zarządcze, zakładając,
że w praktyce ułatwi to ich antycypowanie, identyfikowanie i rozwiązywanie. Przedstawione zagadnienia mogą zostać wykorzystane do diagnozowania organizacji pod
kątem problemów społecznych, szkolenia kadr w podmiotach zorganizowanych według struktur projektowych, a także rekrutowania kandydatów na członków zespołów projektowych oraz menedżera projektu.
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SOCIAL ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT
Summary
The aim of the paper is to present social problems occurring in project management. These problems were tackled in terms of organization, team and an individual. An attempt of presenting a ‘profile’
of a project team member and project manager was made, paying special attention to their social (soft)
features. The description can help improve human resources management in projects.
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