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Wstêp
Potrzeba doskonalenia w organizacji jest znana od dawna, ale obecnie nabiera szczególnego znaczenia [Bednarek, 2007; Goldratt, Cox, 2007;
Liker, Franz, 2013; Peters, Waterman, 2011; Womack, Jones, 2012]. Koniecznoœæ bycia organizacj¹ efektywn¹, elastyczn¹, zorientowan¹ na
zmiany i adaptuj¹c¹ siê do szybko zmieniaj¹cego siê otoczenia to g³ówne
przes³anki d¹¿enia do doskona³oœci. Doskonalenie mo¿e dotyczyæ ró¿nych aspektów przedsiêbiorstwa: dzia³añ, produktów, struktur, procesów itd.
Obecnie wiele organizacji wykorzystuje w zarz¹dzaniu podejœcie
procesowe [Lichtarski, 2015, s. 36] z uwagi na to, ¿e identyfikacja procesów zachodz¹cych w organizacji pozwala na lepsze zrozumienie tworzenia wartoœci, a ich sta³e doskonalenie zwiêksza efektywnoœæ funkcjonowania i stopieñ zadowolenia klientów. Przedsiêbiorstwa wprowadzaj¹
ró¿ne koncepcje i metody zarz¹dzania wykorzystuj¹ce podejœcie procesowe, np.: TQM (Total Quality Management), Lean Management, Six
Sigma, System Zarz¹dzania Jakoœci¹ (SZJ) wg norm ISO. Ich doœwiadczenia wskazuj¹ na koniecznoœæ wieloetapowego i wieloletniego procesu
dochodzenia do „doskona³ych” procesów oraz mechanizmów wspieraj¹cych ich ci¹g³e usprawnianie i zarz¹dzanie nimi. Bardzo wa¿nym
wsparciem dla doskonalenia procesów i zarz¹dzania nimi jest zapewnienie zasobów ludzkich, które bêd¹ potrafi³y, chcia³y i mia³y mo¿liwoœci
doskonalenia procesów. Szczególnego znaczenia nabiera zaanga¿owanie
pracowników w ci¹g³e doskonalenie [Bessant i inni, 2001; Friedemann,
2014; Ni, Sun, 2009; Yen-Tsang i inni, 2015].
Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych koncepcji i metod zarz¹dzania opieraj¹cych siê na podejœciu procesowym oraz uwarunkowañ doskonalenia procesów, ze szczególnym uwzglêdnieniem uwarunkowañ spo³ecznych. Analizê i ocenê zagadnienia przeprowadzono
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w oparciu o studia literatury przedmiotu oraz wyniki badañ ankietowych
przeprowadzonych przez autorkê.

1. Doskonalenie procesów – istota, podejœcia
Przedsiêbiorstwa stosuj¹ce podejœcie procesowe powinny odpowiednio zarz¹dzaæ procesami. Zarz¹dzanie procesami zak³ada, ¿e zawsze istniej¹ mo¿liwoœci usprawniania procesów i oznacza koniecznoœæ
sta³ego monitorowania ich przebiegu oraz ci¹g³ego doskonalenia [Nowosielski, 2008, s. 58]. Najogólniej mówi¹c, doskonaleniem procesów nazywa siê d¹¿enie do poprawy ich realizacji celem osi¹gniêcia lepszych
efektów (czas trwania procesu, jakoœæ, koszt) oraz powoduj¹ce wy¿szy
poziom satysfakcji klienta.
Proces doskonalenia mo¿e mieæ charakter ci¹g³y, stopniowy, powolny (dzia³ania doskonal¹ce prowadzone s¹ ma³ymi krokami i czêsto s³u¿¹
adaptacji) lub te¿ skokowy, radykalny, jednorazowy (s³u¿¹ dokonaniu
prze³omu i uto¿samiane s¹ z innowacjami) [Czerska, 1996, s. 15; Nogalski,
2010, s. 311; Osbert-Pociecha, 2011, s. 27; Zimniewicz, 2000, s. 30]. Podejœcie skokowe bliskie jest koncepcji BPR (Business Process Reengineering),
która zak³ada radykaln¹ zmianê procesów. Metoda ta wymaga du¿o
wysi³ku, anga¿uje znaczne zasoby ludzkie, zak³ada intensywn¹ koordynacjê i obarczona jest wysokim ryzykiem. W podejœciu tym inicjatywa
zmian wychodzi od kierowników, a zaanga¿owanie pracowników jest
ograniczone [Zimniewicz, 2000, s. 30]. Z kolei istot¹ ci¹g³ego doskonalenia procesów (Business Process Improvement) jest sta³e poszukiwanie
mo¿liwoœci ulepszania w codziennej dzia³alnoœci realizowanych procesów, z zastosowaniem metodyki rozwi¹zywania problemów i z wykorzystaniem doœwiadczeñ wynikaj¹cych z pope³nianych b³êdów [Grajewski, 2007, s. 104].
Zak³ada siê, ¿e inicjatywy udoskonaleñ powinny wychodziæ od pracowników, poniewa¿ to oni znajduj¹ siê najbli¿ej miejsc, gdzie powstaj¹
problemy oraz ich zaanga¿owanie w ci¹g³e doskonalenie bêdzie wysokie
[Zimniewicz, 2000, s. 30]. Podejœcie to stawia na pracê zespo³ow¹, wspó³pracê, odpowiedzialnoœæ za wynik procesu, motywacjê i organizacyjne
uczenie siê [Nowosielski, 2008, s. 81]. Zdaniem M. Urbaniaka [2010, s. 45]
organizacje, które k³ad¹ du¿y nacisk na podnoszenie kwalifikacji pracowników, inwestuj¹c w ich rozwój, osi¹gaj¹ wiêksze ich zaanga¿owanie
w doskonalenie procesów.
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Oba sposoby wzajemnie siê uzupe³niaj¹ – uzyskane w drodze radykalnej zmiany wysokie wartoœci parametrów procesu s¹ nastêpnie stabilizowane i rozbudowywane przez ci¹g³e doskonalenie procesów [Nowosielski, 2008, s. 77].

2. Wybrane narzêdzia zarz¹dzania wykorzystuj¹ce podejœcie
procesowe
2.1. Lean Management
Koncepcja Lean Management opiera siê na nastêpuj¹cych piêciu
zasadach wywodz¹cych siê z systemu produkcyjnego Toyoty (TPS):
okreœlenie wartoœci dla klienta (specify value), zidentyfikowanie strumienia wartoœci (identify the value stream), kszta³towanie ci¹g³ego przep³ywu
(flow), stosowanie systemu ss¹cego (pull), d¹¿enie do doskona³oœci (perfection). Warunkiem utrzymania „szczup³ego zarz¹dzania” jest realizacja
ostatniej zasady – ci¹g³e doskonalenie poprzez zaanga¿owanie w nie
wszystkich pracowników oraz zapewnienie Lean leadership [Womack,
Jones, 2012, s. 27–40].
Lean Management nawi¹zuje do japoñskiej filozofii kaizen. J. Womack i D. Jones [2012, s. 541] definiuj¹ kaizen jako ci¹g³e, stopniowe
doskonalenie poszczególnych dzia³añ, którego celem jest podnoszenie
wartoœci i redukcja muda (marnotrawstwa). W szczup³ym zarz¹dzaniu
wystêpuje potrzeba ci¹g³ego i systematycznego d¹¿enia do doskona³oœci,
analizowania wszystkich procesów w firmie pod k¹tem wartoœci dla
klienta oraz œledzenia oczekiwañ klientów.
2.2. TQM (Total Quality Management)
Koncepcja TQM opiera siê na oœmiu zasadach: zorientowanie na
klienta, przywództwo, zaanga¿owanie ludzi, podejœcie procesowe, systemowe podejœcie do zarz¹dzania, ci¹g³e doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, wzajemne korzystne powi¹zania z dostawcami. TQM jest zorientowane na procesy, w których uczestnicz¹ klienci
zewnêtrzni i wewnêtrzni – nale¿y ich identyfikowaæ wraz z ich wymaganiami i oczekiwaniami. Wymaga to stworzenia sprzê¿enia zwrotnego
z klientami, by ich doœwiadczenia i problemy sta³y siê znane we wszystkich procesach – jest to warunkiem ci¹g³ego doskonalenia jakoœci zarówno procesów, jak i produktów. Bardzo wa¿nym czynnikiem sukcesu s¹
pracownicy, poniewa¿ to oni tworz¹ i doskonal¹ jakoœæ w przedsiêbiorstwie. W ci¹g³e doskonalenie powinno byæ równie¿ zaanga¿owane
kierownictwo firmy.
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2.3. System zarz¹dzania jakoœci¹ wed³ug norm ISO 9000
Przedsiêbiorstwa mog¹ równie¿ realizowaæ orientacjê na jakoœæ i podejœcie procesowe, tworz¹c systemy zarz¹dzania jakoœci¹ oparte na normach ISO serii 9000. Norma ISO 9001 okreœla wymagania, które powinien
spe³niaæ system zarz¹dzania jakoœci¹ w organizacji. Ukierunkowana jest
na zrozumienie i spe³nienie wymagañ klienta, przyjêcie podejœcia procesowego, badanie skutecznoœci procesów oraz ich ci¹g³e doskonalenie,
w oparciu o obiektywne pomiary. Norma ISO 9001 jest w du¿ej mierze
oparta na koncepcji TQM i kieruje siê podobnymi zasadami. Z kolei norma ISO 9004 opisuje dwa podstawowe sposoby przeprowadzania udoskonaleñ – przedsiêwziêcia prze³omowe i bie¿¹ce dzia³ania dotycz¹ce
doskonalenia.
2.4. Six Sigma
Six Sigma jest metodyk¹ opart¹ na danych iloœciowych, ukierunkowan¹ na zmniejszanie b³êdów i usprawnianie wydajnoœci procesów.
Celem jest uzyskanie poziomu 6 sigma, czyli osi¹gniêcie takiego stanu,
w którym usterki bêd¹ siê zdarzaæ na poziomie co najwy¿ej 3–4 przypadków na milion [Hamrol, 2007, s. 81].
W przedstawianej metodzie chodzi nie tyle o obliczanie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia wady, ile o systematyczne doskonalenie procesów i ograniczanie ich zmiennoœci przez gromadzenie i porz¹dkowanie
informacji. Krytycznym czynnikiem sukcesu projektów Six Sigma jest
efektywna praca zespo³owa i dysponowanie specjalistami, którzy maj¹
solidn¹ wiedz¹ statystyczn¹ i metodyczn¹, wysokie zdolnoœci interpersonalne i umiejêtnoœci zarz¹dzania projektami. Metoda zwi¹zana jest z systematycznym szkoleniem ca³ego personelu, z ka¿dego szczebla organizacji.

3. Doskonalenie procesów w œwietle przeprowadzonych badañ
W 2014 roku autorka przeprowadzi³a badania ankietowe na grupie
celowo dobranych przedsiêbiorstw produkcyjnych. Ka¿de z nich stosowa³o w ró¿nych kombinacjach koncepcje i metody zarz¹dzania zwi¹zane
z podejœciem procesowym oraz doskonaleniem procesów, tj.: Lean Management, Six Sigma, TQM, ISO 9000. Celem ankiety by³o m.in. znalezienie
odpowiedzi na pytanie, jak przedsiêbiorstwa doskonal¹ swoje procesy,
wykorzystuj¹c w systemie zarz¹dzania koncepcje i metody oparte na
podejœciu procesowym? Szczególnie interesuj¹ce w tym przedmiocie badania by³y kwestie spo³eczne.
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G³ównie by³y to przedsiêbiorstwa du¿e (7), ponadto dwa œrednie
i jedno ma³e. Tylko jedno przedsiêbiorstwo (ma³e) znajdowa³o siê w pocz¹tkowej fazie dzia³alnoœci, kolejnych siedem znajdowa³o siê w fazie
wzrostu i rozwoju, jedno – w fazie dojrza³oœci i jedno – w fazie kurczenia
siê. Jeœli chodzi o stosowane koncepcje i metody zarz¹dzania, to ponad
po³owa badanych firm (6 przedsiêbiorstw) stosuje ³¹cznie: TQM, SZJ wg
normy ISO 9000, Lean oraz Six Sigma. Dwie firmy wykorzystuj¹ jednoczeœnie TQM i Lean, jedna SZJ wg norm ISO i Lean Management a jedna
Lean i Six Sigma. Wszystkie badane firmy wprowadzaj¹ zmiany doskonal¹ce w sposób ci¹g³y.
Jako inicjatorów zmiany doskonal¹cej najczêœciej wskazywano kierowników (7), rzadziej kierowników projektu (5) mened¿erów procesu
(4), pracowników (4) i dyrektorów (3), a jeden raz kierownika ds. ci¹g³ego
doskonalenia. Badane przedsiêbiorstwa podaj¹ ró¿ne przyczyny doskonalenia procesów, najczêœciej wymieniane by³y: koniecznoœæ poprawy
wspó³pracy i komunikacji na stykach wydzia³ów (6 wskazañ), skrócenie
czasu realizacji procesów (6), koniecznoœæ obni¿enia kosztów (6).
Na pytanie, w jakich obszarach sprawdza siê gotowoœæ firmy do
doskonalenia procesów, najwiêcej wskazañ (8) dotyczy³o zasobów ludzkich (kierowników i pracowników). Na kolejnych miejscach znalaz³y siê
zasoby techniczno-rzeczowe (7), wspó³praca miêdzy dzia³ami firmy w zakresie doskonalenia procesów miêdzyfunkcyjnych (6), system informacyjno-informatyczny (4), zasoby finansowe (3). Jeœli chodzi o podobszary
zasobów ludzkich, w których sprawdza siê gotowoœæ firmy do doskonalenia procesów, najczêœciej wskazywane by³y kompetencje kierowników (9), nastêpnie kompetencje pracowników (6), dysponowany czas
pracy kierowników (5), system motywacyjny (4), klimat w organizacji (2),
dysponowany czas pracowników (1).
Poniewa¿ wszystkie badane przedsiêbiorstwa najs³abiej oceniaj¹
przygotowanie zawodowe pracowników do wprowadzania udoskonaleñ
w procesach, a¿ dziewiêæ firm odpowiedzia³o, ¿e dostrzega potrzebê
doskonalenia kompetencji tej grupy. Szeœæ firm uwa¿a, ¿e szkoleni w tym
zakresie powinni byæ równie¿ mened¿erowie procesów, a cztery firmy
dostrzegaj¹ potrzebê szkolenia równie¿ kierowników.
Na pytanie, jakie postawy najczêœciej przyjmuj¹ kierownicy wzglêdem doskonalenia procesów, dziewiêæ firm odpowiedzia³o, ¿e kierownicy oczekuj¹ zmian, inicjuj¹ je i s¹ gotowi je wprowadzaæ. Dwa podmioty
wskaza³y, ¿e kierownicy wyra¿aj¹ obawy, ale s¹ gotowi wprowadzaæ

434

Ma³gorzata Trenkner

proponowane zmiany. Nikt nie wskaza³ odpowiedzi, ¿e kierownicy w jakimœ stopniu opieraj¹ siê zmianom. Na podobne pytanie, ale dotycz¹ce
mened¿erów procesów, pojawi³y siê nastêpuj¹ce wskazania: mened¿erowie procesów oczekuj¹ zmian, inicjuj¹ je i s¹ gotowi je wprowadzaæ (6),
wyra¿aj¹ obawy, ale s¹ gotowi wprowadzaæ proponowane zmiany (3)
maj¹ opory, ale mo¿na je neutralizowaæ (1).
Jeœli chodzi o postawy przyjmowane przez pracowników wzglêdem
doskonalenia procesów, trzeba zaznaczyæ, ¿e s¹ one bardzo zró¿nicowane. Cztery firmy wskaza³y, ¿e pracownicy maj¹ opory, ale mo¿na je
neutralizowaæ, trzy, ¿e pracownicy wyra¿aj¹ obawy, ale s¹ gotowi wprowadzaæ proponowane zmiany, dwie – ¿e oczekuj¹ zmian, inicjuj¹ je i s¹
gotowi je wprowadzaæ. W jednym z badanych przedsiêbiorstw pracownicy maj¹ silne opory wzglêdem zmian (jest to przedsiêbiorstwo o s³abej
kondycji finansowej, znajduj¹ce siê w fazie „kurczenia siê”).
Na pytanie, czy kierownicy wspieraj¹ pracowników w doskonaleniu
procesów cztery firmy odpowiedzia³y, ¿e udzielaj¹ mocnego wsparcia
pracownikom w ca³ym procesie doskonalenia, dwie – ¿e kierownicy pomagaj¹ w identyfikowaniu problemów i ich rozwi¹zywaniu, dwie – ¿e
tylko zachêcaj¹ do podejmowania dzia³añ doskonal¹cych. Na pytanie, kto
w firmie kieruje pracami zwi¹zanymi z doskonaleniem procesów wskazywano ró¿ne osoby: kierownika (7), mened¿era procesu (7), kierownika
projektu (5), dyrektora (2). Nikt nie wskaza³ kierownika ds. ci¹g³ego
doskonalenia.
Podsumowuj¹c przytoczone wyniki badañ, mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹ce wnioski:
– wszystkie badane przedsiêbiorstwa doskonal¹ swoje procesy w sposób ci¹g³y;
– najczêœciej wskazywanym inicjatorem doskonalenia procesów jest
kierownik, rzadziej – pracownicy, a tylko raz wskazano kierownika
ci¹g³ego doskonalenia;
– najczêœciej sprawdzanym obszarem gotowoœci firmy do doskonalenia
procesów s¹ zasoby ludzkie;
– prawie wszystkie firmy sprawdzaj¹ swoj¹ gotowoœæ do doskonalenia
procesów w zakresie kompetencji kierowników;
– w ponad po³owie badanych firm sprawdza siê tak¹ gotowoœæ w zakresie kompetencji pracowników;
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najlepiej oceniane jest przygotowanie zawodowe kierowników do
wprowadzania udoskonaleñ w procesach; na kolejnych miejscach
znaleŸli siê mened¿erowie procesów i pracownicy;
prawie wszystkie firmy dostrzegaj¹ potrzebê doskonalenia wiedzy
i umiejêtnoœci pracowników z tego zakresu;
buduj¹cy jest fakt, ¿e w prawie wszystkich badanych firmach kierownicy oczekuj¹ zmian w procesach, inicjuj¹ je i s¹ gotowi je wprowadzaæ;
niewiele ponad po³owa badanych wskazuje, ¿e mened¿erowie procesów przyjmuj¹ podobn¹ postawê;
z kolei pracownicy w zdecydowanej wiêkszoœci przypadków przyjmuj¹ bardzo zachowawcze postawy;
w zdecydowanej mniejszoœci s¹ firmy, w których pracownicy oczekuj¹ zmian, inicjuj¹ je i s¹ gotowi je wprowadzaæ. Stoi to w sprzecznoœci
z postulatami zawartymi w opisanych koncepcjach, zatem jest jeszcze
sporo do zrobienia w tym obszarze w badanych firmach;
s³abo wypada wsparcie kierowników udzielane pracownikom w zakresie doskonalenia procesów. Mocne wsparcie w ca³ym procesie
doskonalenia zadeklarowano w mniej ni¿ po³owie badanych firm, pozosta³e mówi³y o jakichœ formach zachêty czy wrêcz pozorowanych
dzia³aniach – równie¿ odbiega to od zaleceñ w opisywanych koncepcjach zarz¹dzania.

Zakoñczenie
Zasada ci¹g³ego doskonalenia wydaje siê czymœ oczywistym,
z wprowadzaniem jej w ¿ycie bywa jednak ró¿nie. Wynika to z braku
regu³, które pozwoli³yby mówiæ o doskonaleniu nie w kategoriach emocjonalnych (wypada byæ coraz lepszym), ale racjonalnie [Hamrol, 2008,
s. 120]. Zdaniem E. Skrzypek i M. Hofmana [2010, s. 134] idea ci¹g³ego
doskonalenia procesów wymaga od przedsiêbiorstwa pewnej dojrza³oœci,
która przejawia siê skutecznym przywództwem, zaanga¿owaniem ludzi
oraz podejmowaniem decyzji na podstawie faktów. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
to nie koncepcje i metody, lecz z³e przygotowanie i po³owiczne wdro¿enia
s¹ najczêœciej powodem tego, ¿e zarz¹dzanie procesami nie spe³nia oczekiwañ [Nowosielski, 2008, s. 94].
Niezale¿nie od charakteru, zasiêgu i dynamiki zmian doskonal¹cych
istotn¹ staje siê kwestia inicjatorów, autorów i realizatorów doskonalenia
w organizacji. Szczególn¹ rolê w przeprowadzaniu dzia³añ doskona-
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l¹cych odgrywaj¹ pracownicy. To od ich postaw, chêci, zaanga¿owania,
uwa¿noœci, kreatywnoœci zale¿¹ mo¿liwoœci, przebieg i efekty doskonalenia. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e w tym obszarze jest jeszcze
sporo do zrobienia. Pracownicy w zdecydowanej wiêkszoœci przypadków przyjmuj¹ bardzo „ostro¿ne” postawy wzglêdem doskonalenia procesów. Wa¿ne jest zatem zapewnienie konsekwentnego wsparcia ze
strony kierownictwa firmy (w tym naczelnego) – w tym obszarze równie¿
stwierdzono zaniedbania – oraz skupienia uwagi na kulturze organizacji,
poniewa¿ to ona wywiera silny i d³ugotrwa³y wp³yw na postawy, przekonania i dzia³ania pracowników. Zarz¹dzanie procesami zak³ada, ¿e zawsze istniej¹ mo¿liwoœci usprawniania procesów – wynika st¹d potrzeba
tworzenia zdolnoœci do ci¹g³ego doskonalenia, uwzglêdniaj¹c zw³aszcza
aspekt spo³eczny.
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Streszczenie
Obecnie obserwuje siê du¿e zainteresowanie przedsiêbiorstw orientacj¹
procesow¹ w zarz¹dzaniu. Mo¿e byæ ona realizowana przez wprowadzanie
ró¿nych koncepcji i metod zarz¹dzania, tj. np. Lean Management, TQM, Six
Sigma. Sta³e doskonalenie procesów zwiêksza efektywnoœæ funkcjonowania
organizacji i stopieñ zadowolenia klientów. Efekty doskonalenia procesów uzale¿nione s¹ w du¿ej mierze od ludzi oraz ich zaanga¿owania w proces ci¹g³ego
doskonalenia. Celem opracowania jest zaprezentowanie spo³ecznych zagadnieñ
zwi¹zanych z doskonaleniem procesów na przyk³adzie wybranych koncepcji
i metod zarz¹dzania w oparciu o studia literaturowe oraz wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych przez autora.

S³owa kluczowe
ci¹g³e doskonalenie procesów, zaanga¿owanie pracowników
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Process improvement – social perspective (Summary)
Currently, there is a lot of interest in process-oriented business organization.
This can be accomplished by introducing different concepts and management
methods, i.e. Lean Management, TQM, Six Sigma. Continuous process improvement increases the efficiency of the organization and the degree of satisfaction of
its customers. The effects of process improvement depends largely on human resources and their involvement in the process of continuous improvement. The
aim of the study is to present social conditions related to the improvement of business processes based on selected concepts and management methods.
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