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1. Wprowadzenie
W pracy skoncentrowano siê na ró¿nicach w funkcjonowaniu organizacji, opieraj¹cych swoj¹ strukturê zarz¹dzania
na funkcji b¹d procesie. Badania empiryczne przeprowadzono na reprezentatywnej grupie pracowników przedsiêbiorstw z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.
Na wstêpie respondenci zakwalifikowali swoj¹ organizacjê
do grona przedsiêbiorstw procesowych b¹d funkcjonalnych. Dalsze analizy prowadzono poza ujêciem ogólnym
tak¿e w wyodrêbnionych grupach organizacji procesowych
lub funkcjonalnych, poszukuj¹c ró¿nic we wzorcach postêpowania w wybranych obszarach:
 otwartoæ organizacji na propozycje usprawnieñ rzeczywistoci organizacyjnej,
 stopieñ orientacji organizacji na klienta,
 wachlarz wykorzystywanej w organizacjach dokumentacji procesu,
 zgodnoæ systemów zarz¹dzania organizacj¹ ze standardami wybranych norm ISO (ze szczególnym uwzglêdnieniem normy ISO 9001) wraz z analiz¹ planów certyfikowania i wdra¿ania kolejnych standardów zgodnoci,
 poziom wykorzystania w organizacjach zintegrowanych
rozwi¹zañ informatycznych wspieraj¹cych zarz¹dzanie
procesami wraz z analiz¹ planów w tym zakresie.
Celem pracy by³a analiza w badanych organizacjach wybranych aspektów, zwi¹zanych z problematyk¹ zarz¹dzania
procesami. W pracy postawiono hipotezê, i¿ w przyjêtych

obszarach mo¿na zidentyfikowaæ istotne ró¿nice w sposobach postêpowania organizacji funkcjonalnych i procesowych.
Prowadzone analizy empiryczne poprzedzone zosta³y rozwa¿aniami teoretycznymi, gdzie przedstawiono materia³
teoretyczny z analizowanej dziedziny zawarty w literaturze
przedmiotu. Praca ma zatem charakter teoretyczno-empiryczny.
2. Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji procesowych i funkcjonalnych
Przyjêty powy¿ej zakres tematyczny prowadzonych rozwa¿añ wyznaczy³ strukturê czêci teoretycznej pracy.
Zgodnie z koncepcj¹ zarz¹dzania procesami, firma nie jest
zbiorem odrêbnych dzia³ów funkcjonuj¹cych o wyranie
zakrelonych granicach. To cecha charakterystyczna organizacji funkcjonalnych. Stanowi ona zbiór funkcjonuj¹cych w poziomie, przecinaj¹cych tradycyjne bariery dzia³ów firmy, elastycznych orodków pracy i przep³ywów informacji, po³¹czonych wzajemnymi relacjami. Elementem
koñcowym tego ³añcucha po³¹czeñ jest klient [7, s. 88].
Cechy ró¿nicuj¹ce dwa typy organizacji: funkcjonalnych
i procesowych zaprezentowano w tabeli 1.
Koncepcjê zarz¹dzania procesami biznesowymi wyró¿nia od
jej poprzednika  reengineeringu stosunek do zakresu i sposobu wdra¿ania zmian w rzeczywistoci organizacyjnej. Reengineering zak³ada³ zmiany rewolucyjne, w konsekwencji

Tab. 1. Organizacja funkcjonalna a organizacja procesowa [4, s. 163]
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owocuj¹ce drastyczn¹ popraw¹ odzwierciedlaj¹cych je parametrów (szerzej [5, 6]). W koncepcjê zarz¹dzania procesami biznesu wpisana jest filozofia ci¹g³ego doskonalenia
rzeczywistoci organizacyjnej metod¹ drobnych kroków.
Punkt zakoñczenia procesu doskonalenia wybranego
aspektu rzeczywistoci jest jednoczenie punktem wyjcia
do podjêcia kolejnych dzia³añ naprawczych [14, s. 302].
W tak¹ filozofiê dzia³ania wpisana jest potencjalna akceptacja pope³nianych b³êdów, a dzia³ania kadry kierowniczej
nakierowane s¹ na wyzwalanie energii pracowników na
rzecz ci¹g³ego udoskonalania rzeczywistoci organizacyjnej (np. zg³aszanie propozycji usprawnieñ systemu). Kwestie te zatem znalaz³y odzwierciedlenie w empirycznej czêci pracy, bowiem badane organizacje funkcjonalne i procesowe mo¿e ró¿nicowaæ stosunek do propozycji usprawnieñ
systemu zg³aszanych przez pracowników.
W czêci empirycznej badano równie¿ stopieñ orientacji
organizacji na klienta. Perspektywa procesu ukierunkowanego na biznes to perspektywa klienta [11, s. 74]. W organizacji procesowej w centrum uwagi znajduje siê klient zewnêtrzny i wewnêtrzny (pracownik). Klient zewnêtrzny
postrzega firmê poprzez pryzmat realizowanych procesów.
Nie jest zainteresowany struktur¹ organizacji i zarz¹dzania,
wewnêtrznymi problemami firmy. Ocenia organizacjê poprzez pryzmat efektów jej dzia³añ  dostarczanych produktów i us³ug oraz ceny, jak¹ za otrzyman¹ wartoæ ma zap³aciæ. W takie podejcie wpisuje siê zatem koniecznoæ zdefiniowania potrzeb, wymagañ i oczekiwañ klientów w celu
konfiguracji zasobów i procesów dla osi¹gniêcia rezultatów oczekiwanych przez klientów [1, s. 46]. Klient wewnêtrzny jest z kolei dla wybranych procesów tworz¹cych
³añcuch wartoci dostawc¹, dla innych za  odbiorc¹ rezultatów. Musi zatem staraæ siê, aby rezultat jego pracy
przyczynia³ siê do tego, aby inni pracownicy mogli poprzez
swoje dzia³ania realizowaæ postawione cele, tego te¿ mo¿e
oczekiwaæ od innych pracowników [13, s. 11].
Kolejnym punktem zainteresowañ badawczych w czêci
empirycznej pracy jest kwestia wykorzystywanej przez badane organizacje dokumentacji procesu. Odwzorowywanie
przebiegu procesu mo¿e odbywaæ siê z wykorzystaniem instrumentarium opisowego, gdzie zazwyczaj w formie tabelarycznej na kartach procesu opisuje siê wed³ug przyjêtego zestawu kryteriów procesy b¹d inne elementy architektury
procesów (np. podprocesy). Nie mo¿na siê spotkaæ z wzorcowym zestawem zmiennych dla opisu procesu, st¹d te¿
przyk³adowe rozwi¹zania, które mo¿na odnaleæ w literaturze (szerzej: [9, s. 17; 3, s. 36-44]), uwzglêdniaj¹ odmienny
zestaw kryteriów. Odwzorowywanie przebiegu procesu
mo¿e odbywaæ siê tak¿e w formie graficznej. Takie dzia³ania
nosz¹ zbiorcz¹ nazwê mapowania procesów. Mapa procesów stanowi uporz¹dkowany obraz struktury procesów i ich
wzajemnych relacji, uwzglêdniaj¹cych kolejnoæ realizacji
poszczególnych procesów, a tak¿e poziom dekompozycji
procesu [10, s. 79]. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z poziomem makromap (b¹d map relacji). Na innych
szczeblach dekompozycji procesu tworzone s¹ mikromapy.
Mapa procesów, w przeciwieñstwie do struktury organizacyjnej, odzwierciedla dynamiczny obraz przedsiêbiorstwa.
Forma graficzna jest bardziej komunikatywna ni¿ opis s³owny w ramach procedury czy instrukcji [2, s. 84].
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W kolejnym etapie badañ koncentrowano siê na kwestiach
wzorcowych rozwi¹zañ we wdra¿aniu modelu zarz¹dzania
organizacj¹ w oparciu o procesy. Najbardziej znanym modelem w tej sferze jest norma ISO 9001  system zarz¹dzania jakoci¹. System taki stanowi zespó³ dzia³añ w zakresie
programowania i koordynacji ca³okszta³tu procesów oraz
zwi¹zanych z nimi czynników technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, decyduj¹cych o jakoci
wyrobu najlepiej zaspokajaj¹cego wymagania klientów
[15, s. 13]. Ogólne wymagania normy ISO 9001 formu³uj¹
8 podstawowych zasad zarz¹dzania organizacj¹, z czego
du¿y nacisk zosta³ po³o¿ony na 2 kwestie: orientacjê na
proces oraz orientacjê na klienta.
Analizowana norma stanowi podstawê budowania systemów zarz¹dzania jakoci¹, jednak¿e w wielu bran¿ach dostrze¿ono koniecznoæ uzupe³nienia ich o specyficzne wymagania bran¿owe. Wród takich rozwi¹zañ mo¿na wskazaæ normy [10, s. 113]:
 QS 9000,VDA 6.1 i ISO/TS 16949  w przemyle motoryzacyjnym,
 ISO/AS 9000  w przemyle lotniczym,
 ISO/TL 9000  w telekomunikacji,
 AQAP  w przemyle zbrojeniowym,
 EN 460001  w s³u¿bie zdrowia.
Wdra¿anie rozwi¹zañ organizacyjnych zgodnych ze standardem danej normy ISO odnosi siê tak¿e do innych sfer
funkcjonowania organizacji. W badaniach uwzglêdniono
dwie kolejne normy:
 ISO 14001  system zarz¹dzania rodowiskowego,
 ISO 18001  system zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy.
Implementacja zarz¹dzania procesowego mo¿e byæ wspierana zintegrowanymi rozwi¹zaniami informatycznym. Systematyzuj¹c rodzaje rozwi¹zañ w tym zakresie, mo¿na wyodrêbniæ [16, s. 4; 12, s. 350; 8, s. 36]:
 komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania typu
CIM (Computer-Integrated Manufacturing)  w tej grupie systemów mo¿na wymieniæ 3 typy rozwi¹zañ aplikacyjnych:
 systemy klasy MRP (Material Requirements Planning),
 systemy klasy MRPII (Manufacturing Resource
Planning),
 systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning),
 aplikacje koncentruj¹ce siê na wyspecjalizowanych
funkcjonalnociach:
 CRM (Customer Relationship Management)  system
zarz¹dzania relacjami z klientem,
 SCM (Supply Chain Management)  system przeznaczony do zarz¹dzania procesami zachodz¹cymi
w ³añcuchu dostaw,
 portal korporacyjny  system internetowy b¹d intranetowy udostêpniaj¹cy w jednym miejscu dane i funkcjonalnoci z nie zintegrowanych zasobów informatycznych organizacji,
 programy typu flow charter  programy do modelowania procesów biznesowych.
Badania empiryczne zaprezentowane w dalszej czêci artyku³u skoncentrowa³y siê na nakrelonych powy¿ej obszarach.
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3. Metodologia badañ
Realizacja badañ naukowych, po wyborze problemu badawczego, wi¹¿e siê z koniecznoci¹ wyboru ich zakresu
z uwzglêdnieniem alternatyw: badania pe³nego i czêciowego. Opisywane badania przybra³y formê badañ czêciowych. W kolejnym etapie dokonuje siê okrelenia badanej
populacji oraz ustalenia metody doboru próby badawczej
z analizowanej zbiorowoci. Badania prowadzono na populacji pracowników przedsiêbiorstw z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego (zakres przestrzenny badañ). Zakres czasowy badañ obejmuje kwiecieñ-czerwiec
2009 roku. Jednostki do próby dobierano w sposób losowy.
Forma badañ czêciowych jest wiarygodna przy wystarczaj¹co licznej próbie badawczej, st¹d istnieje koniecznoæ
ustalenia minimalnej wielkoci próby. Ustalono, ¿e wiarygodnoæ tê zapewni 598 jednostek. Badania prowadzono za
porednictwem formularzy ankietowych dystrybuowanych
wród jednostek zakwalifikowanych do próby. £¹cznie
uzyskano zwrot w postaci 603 ankiet. Kwestionariusz ankietowy zawiera³ 2 pytania w metryczce i 16 pytañ merytorycznych. Pozyskany materia³ opracowano za pomoc¹ metody komputerowej. Dla ka¿dego z wariantów odpowiedzi
okrelono liczbê wskazañ w deklaracjach respondentów
oraz udzia³ w strukturze uwzglêdniaj¹cej ogó³ odpowiedzi
na dane pytanie. Analizy w podobnym zakresie prowadzono w grupach respondentów utworzonych z uwzglêdnieniem przyjêtych kryteriów podzia³u populacji:
 wielkoæ przedsiêbiorstwa (mikro, ma³e, rednie, du¿e),
 makrosektor (przemys³, finanse, us³ugi),
 typ organizacji (funkcjonalna, procesowa  wed³ug deklaracji respondentów w pytaniu 1).
Dla okrelenia istotnoci statystycznej ró¿nic w deklaracjach w wyodrêbnionych grupach respondentów zastosowano test chi-kwadrat. Okrelono dla ka¿dego z analizowanych przypadków wartoæ testu chi-kwadrat oraz wartoæ
krytyczn¹ odczytan¹ z adekwatnych tablic statystycznych.
Ró¿nice istotne statystycznie odznaczono (*).
4. Wyniki badañ
Na wstêpie badañ okrelono odsetek organizacji stosuj¹cych podejcie procesowe w zarz¹dzaniu. Deklaracje respondentów w tym zakresie przedstawiono w tabeli 2,

z uwzglêdnieniem ujêcia ogólnego i po wyodrêbnieniu
grup utworzonych na podstawie przyjêtych kryteriów podzia³u populacji.
Na szczeblu ca³ej zbiorowoci zidentyfikowano zbli¿ony
odsetek podmiotów opartych o funkcjonaln¹ strukturê zarz¹dzania oraz stosuj¹cych podejcie procesowe (adekwatnie 43% i 42,8% przypadków). Uwzglêdniaj¹c kryterium
wielkoci przedsiêbiorstwa, nale¿y zwróciæ uwagê na istotne zró¿nicowanie deklaracji respondentów reprezentuj¹cych poszczególne grupy organizacji. Obserwuje siê tendencjê wzrostu odsetka przedsiêbiorstw procesowych
w kolejnych grupach przedsiêbiorstw wyodrêbnionych ze
wzglêdu na ich wielkoæ. Podejcie procesowe wdro¿y³o
jedynie 14,1% mikroprzedsiêbiorstw. Na przeciwleg³ym
krañcu mo¿na wskazaæ przedsiêbiorstwa du¿e, gdzie adekwatnych podmiotów jest ju¿ 69,8%. Ró¿nice w deklaracjach w grupach przedsiêbiorstw w zale¿noci od makrosektora mo¿na okreliæ mianem istotnych statystycznie.
Najwiêkszy odsetek organizacji procesowych zidentyfikowano w przemyle, najni¿szy za  w us³ugach (63,4%
i 34,7% wyborów analizowanych opcji).
W badaniach rozpatrywano tak¿e powody braku zainteresowania zarz¹dzaniem procesami w organizacji. Pytanie
zosta³o skierowane jedynie do respondentów, którzy wskazywali, i¿ reprezentowana przez nich organizacja nale¿y do
grona funkcjonalnych (wybór wariantu nie w poprzednio
opisywanym pytaniu). Respondentom przed³o¿ono cztery
poni¿sze powody:
 nie jest ono przydatne w dzia³alnoci firmy (kolumna
wynikowa 1 w tabeli 3),
 w firmie nie ma warunków do jego wprowadzenia (kolumna 2),
 nie jest ono znane kierownictwu firmy (kolumna 3),
 jego wprowadzenie jest w planach (kolumna 4).
Strukturê wskazañ respondentów zaprezentowano w tabeli 3.
W ujêciu ogólnym najczêciej wymienian¹ przyczyn¹
(w 40,4% przypadków) niewdro¿enia dotychczas koncepcji zarz¹dzania procesami by³ fakt braku jej przydatnoci
w dzia³alnoci firmy. Przy czym wyranie rzadziej (w stosunku do pozosta³ych grup) opcjê tê wybierali przedstawiciele przedsiêbiorstw du¿ych (9,7% przypadków). W tej
grupie podmiotów wdro¿enie koncepcji zarz¹dzania procesami to kwestia czasu. W 48,4% przypadków wprowadzenie
analizowanej koncepcji jest w planach. Relatywnie wysoki

Tab. 2. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy Twoja firma stosuje podejcie procesowe w zarz¹dzaniu?
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Tab. 3. Powody braku implementacji koncepcji zarz¹dzania procesami
odsetek (20,3%) wskazañ ostatnio wymienianej opcji (i niski opcji zwi¹zanej z brakiem przydatnoci jako przyczyn¹
niewdra¿ania analizowanej koncepcji) zidentyfikowano
równie¿ w grupie ma³ych przedsiêbiorstw. W grupie przedsiêbiorstw przemys³owych równie¿ odnotowano najni¿szy
odsetek wskazañ dla opcji braku przydatnoci analizowanej koncepcji w dzia³alnoci firmy (13,5%). Jednak ów fakt
nie przek³ada³ siê na wyrany wzrost odsetka wskazañ dla
opcji wprowadzenie koncepcji jest w planach. Tu odnotowano najwy¿szy odsetek wskazañ w przekroju grup przedsiêbiorstw wyodrêbnionych ze wzglêdu na makrosektor dla
opcji 3 i 2 (40,5% respondentów twierdzi³o, i¿ przyczyn¹ jest
brak wystarczaj¹cej wiedzy na temat tej koncepcji wród decydentów, 27% za, ¿e w firmie nie ma warunków do wprowadzenia zarz¹dzania procesowego). Najczêciej wdro¿enie analizowanej koncepcji zarz¹dzania planuje siê w grupie przedsiêbiorstw finansowych  26,7%.
W ujêciu ogólnym (poza opcj¹ najczêciej wybieran¹) respondenci w 22,6% przypadków wskazywali, ¿e zarz¹dzanie procesowe nie jest znane kierownictwu firmy (najni¿szy odsetek wskazañ tej opcji zanotowano w grupie przedsiêbiorstw rednich). 19,1% ankietowanych twierdzi³o, i¿
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w firmie nie ma warunków do wdro¿enia tej¿e koncepcji.
Najni¿szy odsetek wskazañ zanotowano dla opcji ostatniej
(wprowadzenie systemu jest w planach).
Kolejne pytania z ankiety nadal by³y kierowane do przedstawicieli ogó³u badanych organizacji, jednak¿e analizowano je
tak¿e, w poszukiwaniu istotnych statystycznie ró¿nic w deklaracjach, w grupach wczeniej zidentyfikowanych (tab. 2)
organizacji procesowych b¹d funkcjonalnych.
W tabeli 4 zaprezentowano strukturê deklaracji respondentów w odpowiedzi na 3 wybrane pytania z kwestionariusza
ankietowego:
1. Czy w Twojej firmie pracownicy wykonuj¹cy bezporednio dzia³anie maj¹ mo¿liwoæ zg³aszania usprawnieñ?
2. Czy zg³asza³e w ci¹gu ostatniego roku swojemu prze³o¿onemu propozycjê usprawnieñ procesów w przedsiêbiorstwie?
3. Czy Twoim zdaniem Twoja firma jest zorientowana na
klienta (bada i uwzglêdnia jego wymagania oraz oczekiwania)?
W przypadku pierwszego z wymienionych pytañ nale¿y
stwierdziæ, i¿ 73,1% badanych organizacji jest otwarta
na mo¿liwoæ zg³aszania usprawnieñ w rzeczywistoci

Tab. 4. Otwartoæ badanych organizacji na propozycje usprawnieñ rzeczywistoci organizacyjnej
oraz stopieñ orien-tacji na klienta
Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem
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organizacyjnej. Po uwzglêdnieniu w analizach struktury
deklaracji respondentów podzia³u na organizacje procesowe i funkcjonalne, ujawniaj¹ siê we wspomnianych grupach silne istotne statystycznie ró¿nice. 82,4% organizacji
procesowych to przedsiêbiorstwa otwarte na propozycje
usprawnieñ procesów, pojawiaj¹ce siê ze strony pracowników. W gronie organizacji funkcjonalnych mo¿na zidentyfikowaæ 63,5% adekwatnych przypadków. Równie¿ silne
istotne statystycznie zró¿nicowanie w grupach badanych
organizacji ujawnia siê w kolejnym analizowanym pytaniu.
W 56,5% organizacji procesowych pracownicy zg³aszali
w ci¹gu ostatniego roku propozycjê usprawnieñ procesów
biznesu. W organizacjach funkcjonalnych zidentyfikowano
44,8% porównywalnych przypadków.
W kolejnym analizowanym pytaniu weryfikowano, czy badana firma jest zorientowana na klienta. Silna orientacja na
klienta jest podstawowym za³o¿eniem firm opartych na
strukturze procesowej zarz¹dzania. St¹d te¿ mo¿na zidentyfikowaæ 88,7% przypadków deklaracji wskazuj¹cych na takow¹ orientacjê w przypadku analizy wskazañ w grupie organizacji procesowych w porównaniu do 81,2% przypadków
adekwatnych wskazañ na szczeblu ogó³u respondentów.
Orientacjê na klienta deklarowa³o 72,6% przedsiêbiorstw
opieraj¹cych swoj¹ strukturê zarz¹dzania na funkcji.
W kolejnym analizowanym pytaniu z formularza ankietowego skoncentrowano siê na kwestii form dokumentacji
procesów wykorzystywanych w badanych firmach. Wyodrêbniono 5 takich form: procedury i instrukcje, karty procesu, mapy relacji, mapy procesu oraz diagramy przebiegu
procesu. Strukturê deklaracji respondentów w tym zakresie
zaprezentowano w tabeli 5.
Dominuj¹c¹ form¹ dokumentacji procesów w analizach danych na szczeblu ogó³u badanych podmiotów by³y procedury i instrukcje. Ten wybór pojawi³ siê w deklaracjach
62,6% respondentów. 14,1% badanych zaznaczy³o w swoich wyborach karty procesu. W najmniejszym za zakresie
w wyborach badanych pojawi³y siê rozwi¹zania graficzne
w postaci makro- b¹d mikromap. Przy czym najczêciej
wybieran¹ form¹ map by³y diagramy przebiegu procesów
(9,1% wskazañ). Mapy relacji z kolei by³y najrzadziej wykorzystywanym instrumentem w badanych organizacjach
(6,4% wskazañ). Dane zaprezentowano tak¿e w rozbiciu na
grupy organizacji funkcjonalnych i procesowych. Nale¿a³o
siê spodziewaæ wyranie wiêkszego zró¿nicowania wykorzystywanego instrumentarium opisu rzeczywistoci procesowej w grupie organizacji opieraj¹cych strukturê zarz¹dzania na procesie. W obu grupach organizacji hierarchia
wyborów w ramach stworzonych rankingów zbli¿ona by³a

do ujêcia ogólnego, jednak¿e dane potwierdzi³y intuicyjne
oczekiwania. Ró¿nice w deklaracjach respondentów w obu
analizowanych grupach przedsiêbiorstw by³y istotne statystycznie. Organizacje funkcjonalne z bogatego instrumentarium opisu rzeczywistoci procesowej zazwyczaj wybieraj¹
instrumentarium tradycyjne w postaci procedur i instrukcji.
Opcjê tê wybra³o 87,3% organizacji funkcjonalnych i jedynie 46,9% organizacji procesowych. Organizacje opieraj¹ce strukturê zarz¹dzania na procesie wykorzystuj¹ zatem
zró¿nicowane instrumentarium. W 20,2% przypadków respondenci wskazywali na karty procesu (vs. 7,4% wskazañ
adekwatnej opcji w organizacjach funkcjonalnych). Mapy
procesu i diagramy przebiegu procesu (mikromapy) pojawi³y siê w deklaracjach w ponad 25% przypadków (gdy
w organizacjach funkcjonalnych jedynie w 2%). Makromapy pojawia³y siê w deklaracjach 7,8% respondentów w analizowanej grupie przedsiêbiorstw procesowych.
Jednym z najbardziej znanych modeli wdra¿ania systemu
zarz¹dzania w oparciu o procesy jest norma ISO 9001  system zarz¹dzania jakoci¹. St¹d te¿ nale¿y siê spodziewaæ,
¿e organizacje, które deklaruj¹ swoj¹ orientacjê na proces
w wiêkszym zakresie wykorzystuj¹ ten wzorzec budowy
struktury zarz¹dzania w organizacji. Respondentom w wyborze przed³o¿ono tak¿e dwie kolejne normy: ISO 14001
i 18001. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie: W jakim zakresie w organizacjach wspomniane systemy funkcjonuj¹
obecnie? Rozpatrywano tak¿e kwestie planów certyfikowania takich systemów w najbli¿szej perspektywie czasowej (tab. 6).
34,9% ogó³u deklaracji wskazywa³o na wdro¿ony w organizacji system ISO 9001. W 23,7% przypadków wdro¿enie takiego systemu planuje siê w najbli¿szej perspektywie czasowej. 14,5% respondentów raportowa³o fakt wdro¿enia systemu zgodnego z norm¹ ISO 18001, za 9%  z norm¹ ISO
14001. Wdro¿enie obu wspomnianych systemów planuje
siê w ok. 9% przypadków. 26,4% przedsiêbiorstw nie posiada systemów zarz¹dzania zgodnych z wymienionymi
normami, 26,2% organizacji nie planuje tak¿e wdro¿enia
takich systemów w przysz³oci. Badania przeprowadzono
równie¿ na grupach organizacji funkcjonalnych i procesowych. Odnotowano 52,5% przypadków funkcjonuj¹cych
systemów zgodnych z norm¹ ISO 9001 w organizacjach
procesowych, 31,6% wskazañ odnosi³o siê tak¿e do planów
certyfikowania takich systemów. Organizacje procesowe
czêciej tak¿e deklarowa³y fakt zgodnoci ich systemów
zarz¹dzania z norm¹ ISO 18001 i 14001 (odpowiednio
15,6% i 13,8% wskazañ) oraz planowania certyfikowania
obu systemów (odpowiednio 14,9% i 15,6% wskazañ).

Tab. 5. Formy dokumentacji procesów wykorzystywane w badanych podmiotach
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Tab. 6. Zgodnoæ systemów zarz¹dzania organizacj¹ w badanych podmiotach ze standardami wybranych norm ISO
oraz plany certyfikowania i wdra¿ania kolejnych standardów zgodnoci
52,7% organizacji funkcjonalnych nie wskazywa³o na
zgodnoæ ich systemów z wymienionymi normami ISO.
45,8% organizacji nie planowa³o certyfikowania takich
systemów. Adekwatne odsetki wskazañ w grupie przedsiêbiorstw procesowych ukszta³towa³y siê na poziomie 8,6%
i 12,5%. Jednak¿e nale¿y zauwa¿yæ, ¿e niektóre organizacje funkcjonalne (15,3% przypadków) deklarowa³y fakt
zgodnoci ich systemów zarz¹dzania z norm¹ ISO 9001,
postuluj¹c¹ przecie¿ orientacjê procesow¹. W 10,7% przypadków pozyskano w tej grupie przedsiêbiorstw deklaracje
funkcjonowania systemów zgodnych z norm¹ ISO 18001,
w 3,8%  zgodnych z norm¹ ISO 14001. Odnotowano
17,1% przypadków wskazañ istniej¹cych w takich organizacjach planów certyfikowania systemów zarz¹dzania jakoci¹ zgodnych z norm¹ ISO 9001. Organizacje funkcjonalne planowa³y w wyranie mniejszym zakresie tak¿e certyfikowanie pozosta³ych systemów (adekwatne miary
struktury 2,9% oraz 2,5%). Zatem i w tym wypadku mo¿na
zidentyfikowaæ istotne statystycznie ró¿nice w deklaracjach respondentów z organizacji procesowych i funkcjonalnych.
Wdra¿anie rozwi¹zañ procesowych w systemie zarz¹dzania mo¿e siê wi¹zaæ z koniecznoci¹ zakupu odpowiedniego oprogramowania informatycznego (zintegrowane systemy zarz¹dzania) b¹d integracji dotychczasowych systemów baz danych. St¹d te¿ w kolejnej czêci badañ
weryfikowano stopieñ wykorzystania wybranych rozwi¹zañ informatycznych w ujêciu ogólnym i w grupach przedsiêbiorstw. Respondentom do wyboru przed³o¿ono systemy
klasy MRP/ERP, SCM, CRM oraz rozwi¹zania portalu korporacyjnego. Prowadzono analizy odzwierciedlaj¹ce stan
bie¿¹cy, analizom poddawano tak¿e ewentualne plany
wdro¿enia owych systemów. Respondenci mogli dokonaæ
tak¿e wyboru opcji nie wiem oraz opcji wskazuj¹cej na
brak jakiegokolwiek z wymienionych systemów. Strukturê
deklaracji respondentów w analizowanym zakresie zaprezentowano w tabeli 7.
W ujêciu ogólnym, w badanych organizacjach najczêciej
wystêpuj¹ systemy klasy MRP/ERP. Zidentyfikowano
11,7% wskazañ adekwatnej opcji. W 10,5% przypadków
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wskazywano na systemy klasy CRM, w 7,4% przypadków
deklarowano wykorzystanie rozwi¹zañ portalu korporacyjnego, najrzadziej wymieniono opcjê rozwi¹zañ typu SCM.
Portal korporacyjny to rozwi¹zanie, które najczêciej jest
wskazywane jako planowane. Zidentyfikowano 5,1%
przypadków wskazañ tej opcji. Tak niski odsetek dla najczêciej wymienianej opcji mo¿na wyt³umaczyæ faktem, i¿
60,8% respondentów nie by³o w stanie okreliæ, czy plany
wdra¿ania analizowanych systemów istniej¹, a 27,8% ankietowanych deklarowa³o, ¿e planów takich nie ma.
W 32,4% organizacji aktualnie nie funkcjonowa³o ¿adne
z wymienionych rozwi¹zañ informatycznych. Przy czym
istotne ró¿nice w deklaracjach ujawniaj¹ siê w grupach organizacji funkcjonalnych i procesowych. W przypadku
tych pierwszych odnotowano 53,7% przypadków braku
wykorzystania analizowanych rozwi¹zañ informatycznych. W 45,1% przypadków nie planowano jakichkolwiek
zmian w tym zakresie. Odsetki wskazañ adekwatnych opcji
w grupie organizacji procesowych ukszta³towa³y siê na poziomie 16,2% i 12,3%. 20,3% organizacji procesowych deklarowa³o wykorzystywanie systemów klasy MRP/ERP,
17,9%  systemów CRM. Z kolei 10,3% organizacji wykorzystywa³o rozwi¹zania portalu korporacyjnego. £¹czny
odsetek opcji wskazuj¹cych na wykorzystanie analizowanych systemów w przedsiêbiorstwach funkcjonalnych
ukszta³towa³ siê na poziomie ok. 13%.
Analizom poddano tak¿e stopieñ wykorzystania mo¿liwoci systemów informatycznych. Wyra¿ano go w procentach. Pytania kierowano do przedstawicieli organizacji wykorzystuj¹cych takie rozwi¹zania. redni¹ wartoæ analizowanej miary (mediana) w ujêciu ogólnym oraz w grupach
przedsiêbiorstw wyodrêbnionych ze wzglêdu na wielkoæ
i makrosektor zaprezentowano w tabeli 8.
Uwzglêdniaj¹c ujêcie ogólne, ankietowani okrelili redni
poziom wykorzystania mo¿liwoci przywo³anych programów na 70%. 17,8% podmiotów wykorzystywa³o te programy w mniej ni¿ 50%, wykorzystanie w przedziale powy¿ej
75% deklarowa³o 44,1% respondentów. Stopieñ wykorzystania mo¿liwoci systemów w przedziale od 50% do 75%
deklarowa³o 38,1% badanych. Dane dla miary redniej
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Tab. 7. Wykorzystanie w badanych organizacjach zintegrowanych rozwi¹zañ informatycznych wspieraj¹cych zarz¹-dzanie
procesami wraz z analiz¹ planów w tym zakresie

Tab. 8. Stopieñ mo¿liwoci wykorzystania zintegrowanych
rozwi¹zañ informatycznych wspieraj¹cych zarz¹dzania
procesami w badanych organizacjach (w %)
w grupach przedsiêbiorstw nie odbiegaj¹ znacz¹co od wartoci zidentyfikowanej dla ogó³u przedsiêbiorstw poza
przypadkiem mikroprzedsiêbiorstw, gdzie deklaruje siê
wykorzystanie tych systemów jedynie w 25%.
5. Podsumowanie
Uwzglêdniaj¹c zidentyfikowane zró¿nicowanie w deklaracjach przedstawicieli organizacji funkcjonalnych i procesowych, reasumuj¹c prowadzone rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, i¿:
 organizacje procesowe s¹ otwarte w wyranie wiêkszym
zakresie na propozycje usprawnieñ rzeczywistoci organizacyjnej ze strony pracowników (wpisane w filozofiê
ci¹g³ego jej doskonalenia);
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 w organizacjach procesowych ujawnia siê wyranie
silniejsza orientacja na klienta, organizacje te badaj¹
i uwzglêdniaj¹ jego oczekiwania i wymagania;
 organizacje procesowe wykorzystuj¹ zró¿nicowany wachlarz instrumentarium dokumentacji procesów, organizacje funkcjonalne za s¹ przyzwyczajone do tradycyjnych form dokumentacji  zazwyczaj ograniczaj¹ siê do
przygotowania i implementacji rozwi¹zañ w postaci
procedur i instrukcji;
 system zarz¹dzania organizacji procesowych zazwyczaj
budowany jest w zgodnoci z analizowanymi w pracy
podstawowymi normami ISO, a g³ównie z norm¹ ISO
9001; organizacje procesowe w wyranie szerszym zakresie planuj¹ certyfikowanie systemów, których dotychczas jeszcze nie wdro¿y³y;
 organizacje procesowe w wyranie wiêkszym zakresie
siêgaj¹ po zintegrowane systemy informatycznie wspieraj¹ce zarz¹dzanie procesami w organizacji (s¹ to zazwyczaj systemy klasy MRP/ERP oraz CRM), czêciej tak¿e
planuj¹ wprowadzenie takich systemów w przysz³oci.
Zatem postawiona w pracy hipoteza zosta³a zweryfikowana
pozytywnie.
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FUNCTIONAL ORGANIZATION VS. PROCESS
ORGANIZATION  RESULTS OF RESEARCH
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organization, process, business process management.
Abstract:
Differences in functioning of organizations basing their
management structure on function, or process are the subject of this work. Empirical researches were conducted on
the representative group of workers of enterprises from the
West-Pomeranian and Lubuskie Voivodeship. At first respondents qualified their organization to the group of process or functional enterprises. Further analyses were conducted beyond general approach also in selected groups:
process or functional organization looking for differences
in patterns of behaviour in chosen areas: openness of organization for propositions of improvement of organizational
reality, degree of orientation of organization towards client,
range of used documentation of process in organizations,
conformity of organization management systems with standards of chosen forms of ISO (with particular consideration
of the standard ISO 9001) along with analysis of certification plans and implementation of further standards of conformity, degree of use in company integrated IT solutions
which support management of processes along with analysis of plans within this scope.
The aim of research was to analyze in investigated organizations chosen aspects connected with issues concerning
process management. A hypothesis that in adopted areas
substantial differences in ways behaviour of process and
functional organization can be identified.
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