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Prawo podziału pracy 
(Adam Smith) 

 

Jeżeli powtarzająca się praca jakiejś jednostki lub 
zespołu zostanie podzielona w ten sposób, że każdą 
czynność składową oddzielimy i wykonywać będziemy 
seriami na określonym poziomie specjalizacji,  
to ogólny nakład pracy i środków wytwórczych 
zmniejszy się. 



Podejście funkcjonalne 

Źródło: McCormack K. P. Johnson W. C. Business process orientation, s. 29.  





Podejście funkcjonalne i procesowe 

Źródło: McCormack K. P. Johnson W. C. Business process orientation, s. 29.  



Funkcjonalnie vs. Procesowo 

Perechuda K. 

Metody zarządzania  

przedsiebiorstwem.  

AE Wrocław, 1999 



Transformacja organizacji funkcjonalnej  
w organizację procesową 

Cechy strukturalne Organizacja funkcjonalna Organizacja procesowa 

 

Specjalizacja 

Wyodrębnione funkcje jako podstawa 

grupowania komórek. 

Doskonalenie umiejętności  

w ramach ujednoliconych operacji o 

ograniczonym zasięgu wpływu. 

Procesy gospodarcze jako podstawa 

tworzenia zespołów 

interdyscyplinarnych. 

Doskonalenie interdyscyplinarnych 

umiejętności realizacyjnych. 

 

Hierarchia 

Władza formalna wyszczeblowana. 

Dominacja stosunków władzy nad 

współdziałaniem. 

Rzeczywista odpowiedzialność trudna 

do określenia. 

Dominacja relacji horyzontalnych nad 

hierarchicznymi. 

Właściciel procesu zastępuje 

kierownika funkcjonalnego. 

Odpowiedzialność za faktyczne 

rezultaty pracy, stopień zaspokojenia 

potrzeb klientów. 

 

Centralizacja 

Uprawnienia decyzyjne związane z 

formalna pozycją hierarchiczną. 

Obraz całości uzyskuje się na szczycie 

piramidy wiedzy. 

Delegowanie uprawnień na 

zarządzających procesami. 

Samodzielność wykonawców  

w tworzeniu struktury procesów. 

 

Formalizacja 

Aktywność pracowników skierowana 

na działania zgodne z odgórnie 

ustalonymi procedurami. 

Aktywność pracowników związana z 

poszukiwaniem skutecznych procedur 

realizacyjnych. 

Źródło: Gajewski Piotr ,, Organizacja procesowa”, PWE, Warszawa 2007, s.163. 



 



 



 



 



 



Wymiary procesu 

Pieniądze 

Informacje 

Dokumenty 

Środki produkcji 

Ludzie 

Działania 

Zasady 
formalne 

Zasady 
nieformalne 

Ryzyko 

Plany 





STRUKTURA 



ARCHITEKTURA 

 



 



 



SYSTEM 



ORGANIZACJA 



 



PROCESY BIZNESOWE 
• Procesy istnieją i przebiegają przez organizację bez 

względu na to, czy zostały uprzednio zidentyfikowane 
i opisane.  

 

• Zdarza się, że niektórych procesów w ogóle się nie 
zauważa, ponieważ nie sposób dokonać kompletnej 
identyfikacji procesów postrzegając przedsiębiorstwo 
w sposób tradycyjny, historycznie uwarunkowany, 
jako hierarchię funkcji (tzw. podejście wertykalne), a 

nie szeroko, holistycznie, jako system (tzw. 
podejście horyzontalne). 

 



Podejście PROCESOWE 

• SZEROKIE. Jest to sposób podejścia do zarządzania, 
koncentrujący się na sekwencjach działań 
podejmowanych w organizacji i poza nią oraz 
powiązaniach pomiędzy nimi, w celu osiągnięcia 
zamierzonych wspólnie rezultatów.  
[Leksykon zarządzania. Wyd. Difin, 2004] 

 

• WĄSKIE. Podejście procesowe to systematyczna 
identyfikacja procesów stosowanych w  organizacji i 
zarządzanie nimi, a szczególnie wzajemnymi 
oddziaływaniami między takimi procesami. [PNEN ISO 9000. 

PKN 2001]. 

 

 



Struktura zarządzania procesami 

IDENTYFIKACJA 

OCENA MODELOWANIE 

WDRAŻANIE KIEROWANIE 

doskonalenie 

STRATEGIA 



Ewolucja organizacji funkcjonalnej  
do procesowej 

Źródło: Gajewski P.,  Organizacja procesowa. Wyd. PWE, Warszawa 2007, s.163.  



V. Sieć 

 



 



Mapowanie 
Proces rozpoczyna się przyjęciem zgłoszenia od klienta, jego 
identyfikacją i weryfikacją oraz zarejestrowaniem interakcji w 
systemie. W przypadku zwykłego zapytania do procesu, jest 
przygotowywana i udzielana odpowiedź do klienta. Częstszym 
jednak przypadkiem jest przekazanie zlecenia do właściwej 
jednostki, która zajmuje się wywiadem technicznym i analizą 
zlecenia. Tam bowiem następuje weryfikacja i identyfikacja 
możliwości realizacji zlecenia. Gdy zlecenie nie ma podstaw 
technicznych do realizacji zostaje przekazane do kierownika działu 
technicznego, który wyraża swoje uwagi co do dalszego trybu 
postępowania. Jeżeli nie ma jego aprobaty, zlecenie jest anulowane, 
a klient jest poinformowany o braku możliwości realizacji zlecenia. 
W pozytywnym przypadku weryfikacji, następuje przekazanie 
zlecenia do kierownika działu obsługi zleceń, który również 
weryfikuje i aprobuje zlecenie. Jeżeli nie ma aprobaty, to w tym 
przypadku zlecenie wraca do właściwej jednostki zajmującej się 
wywiadem technicznym i poszczególne czynności (od weryfikacji i 
identyfikacji możliwości realizacji) są powtarzane. Natomiast po 
pozytywnym rozpatrzeniu zlecenia następuje kontakt z klientem i 
podpisana zostaje umowa. Po podpisaniu umowy, zlecenie jest 
kierowane do odpowiednich jednostek, które realizują zlecenie. 
Wykonane zlecenie jest następnie rejestrowane w systemie. 
Następuje kontakt z klientem o realizacji i wszelkie dokumenty 
dotyczące zlecenia są archiwizowane. 

Koniec: 

Koniec oznacza zakończenie ścieżki 

w procesie biznesowym. W jednym 

modelu może występować kilka 

obiektów klasy Koniec. 


