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Streszczenie
Dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsi biorstwa konieczne jest przeprowadzenie
optymalizacji jego kosztów oraz podniesienie efektywno ci jego procesów. Takie dzia ania s w
znacz cy sposób wspierane przez nowoczesn architektur IT, a o ich powodzeniu decyduj
przejrzyste procesy biznesowe.
W artykule dokonano przegl du modeli wybranego przedsi biorstwa z bran y agrobiznesu
oraz ich klasyfikacji na procesy wiod ce, g ówne oraz pomocnicze. Z wykorzystaniem systemu
PROfit®, produktu firmy BOC ITC Sp. z o.o., stworzono map procesów badanego przedsi biorstwa.
Rozpoznanie procesów przedsi biorstwa oraz ich klasyfikacja pozwala na usprawnienie zarz dzania
procesami, a w tym m.in. zastosowanie orientacji procesowej.
***

1. Wprowadzenie
Przedsi biorstwa z bran y rolno-spo ywczej podlegaj rosn cej konkurencji zarówno
w zakresie wysokiej jako ci, jak i cen produktów. Dla utrzymania konkurencyjnej pozycji
przedsi biorstwa konieczne jest optymalizacja jego kosztów oraz podniesienie efektywno ci
jego procesów. Wa nym krokiem poprzedzaj cym te dzia ania jest identyfikacja
zachodz cych w przedsi biorstwie procesów oraz ich klasyfikacja. Dzia anie to jest podstaw
wyodr bnienia procesów g ównych i pomocniczych, ale równie procesów priorytetowych,
których sprawne przebieganie decyduje o efektywno ci ca ego przedsi biorstwa.
Graficzne

przedstawienie

modeli

umo liwia

rozpoznanie

s abych

przedsi biorstwa oraz konstruowanie bardziej wydajnych procesów. Du
modelowaniu odgrywa znajomo

rol

stron
przy

zasad i metod modelowania. W wielu ma ych i rednich

przedsi biorstwach brak jest kompetentnej wiedzy w tym zakresie, co wi e si

z

outsourcingiem takich us ug. Specjali ci spoza firmy nie posiadaj jednak e ogólnej wiedzy o

procesach zachodz cych w firmie, co wi e si z czasowym nak adem ich poznania, ale
równie ryzykiem, i procesy nie zostan w pe ni odzwierciedlone1.

2. Teoretyczne uwarunkowania zarz dzania procesami
Zarz dzanie procesami jest to niezb dny mechanizm umo liwiaj cy optymalne i
sprawne przeprowadzanie procesów w ramach danego przedsi biorstwa, jest to spojrzenie na
funkcjonowanie organizacji od strony operacji i dzia
cel przyjmuje si zwi kszenie skuteczno ci dzia

tzw. orientacja procesowa, za której
danego przedsi biorstwa, jako ci ich

rezultatów oraz zmniejszenie kosztów i czasu realizacji czynno ci2. Realizacja ka dego
procesu wymaga u ycia odpowiednich zasobów – zarówno ludzkich, jak i rzeczowych. Cech
charakterystyczn procesów jest ich powtarzalno , cykliczno , która uzale niona zosta a od
rodzaju procesu, czasu jego realizacji itp.
Wed ug Krummenachera dwa g ówne cele zarz dzania procesami brzmi : procesy
powinny by wykonywane efektywnie (przynosi wymagane rezultaty, wykonywa w

ciwe

rzeczy) oraz procesy powinny by przeprowadzane w sposób wydajny (minimalizowa
wykorzystanie surowców, w

ciwie wykonywa dost pne narz dzia)3.

owo proces pochodzi z j zyka aci skiego i oznacza zaj cie lub post powanie naprzód. W
rozumieniu ekonomicznym mo na opisa proces jako powi zania pomi dzy elementami
danego systemu4. Proces produkcyjny to wszystkie dzia ania wykonywane dla wytworzenia
wyrobu gotowego z materia u, cz ci, podzespo ów i zespo ów. Na przebieg procesu
produkcyjnego sk adaj

si

operacje: technologiczne, transportowe, magazynowania i

konserwacji5.
Do elementów systemu (rozumianego jako ca e przedsi biorstwo) zaliczane s
podmioty i obiekty. Rola podmiotów systemu przypisana zosta a osobom zatrudnionym w
przedsi biorstwie.
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niematerialne obiekty np. urz dzenia, narz dzia, materia y produkcyjne6. Powi zania
pomi dzy elementami systemu stworzone zosta y poprzez wertykalne po czenie okre lonych
dzia

w danym systemie7. Wynikiem przeprowadzenia procesu jest powstanie produktu lub

us ugi. Zarówno Input jak równie Output procesu jest jasno zdefiniowany i mierzalny.
Poprzez proces, jako po czenie poszczególnych dzia

, nast puje tworzenie warto ci

dodanej w przedsi biorstwie8.
Zasadniczo wyodr bnione zosta y 3 poziomy procesu: proces w
który rozk ada si na sie dzia

ciwy (analizowany),

(poziom II), poziom trzeci tworz powi zania czynno ci,

sk adaj cych si na dane dzia anie (rysunek 1). Przy wyst powaniu wi kszej ilo ci poziomów,
dodany zostaje poziom „proces cz ciowy” lub „podproces”.
Rysunek 1. Trzy poziomy procesu
Poziom I
Proces
poprzedzaj cy

Analizowany proces

Proces
nast puj cy

Sie dzia

Poziom II

Sie czynno ci

Poziom III

proces, dzia anie, czynno

powi zanie typu input-output

ród o: Opracowanie na podstawie Meyer 2000, s. 31.

Przy analizie procesów zachodz cych w obr bie jednego przedsi biorstwa nale y
wzi

pod uwag

dwie kluczowe cechy. Po pierwsze wymagane jest okre lenie granic
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systemu dla danego procesu, po drugie nale y zdefiniowa struktur procesu (top-down lub
buttom-up)9.
Modelowanie struktury procesów biznesowych powinno zosta poprzedzone wyborem
optymalnego podej cia modelowania oraz wskazaniem elementów, które ten wybór
determinuj . Wyró nione zosta y 3 ogólne sposoby tworzenia struktury procesów10:
podej cie top-down,
podej cie bottom-up,
podej cie mieszane.
Sposób modelowania top-down zosta rozpropagowany w latach 70-tych przez dwóch
naukowców IBM Harlana Milesa i Niklasa Wirtha. Poj cia top-down (ang. „z góry na dó “) i
bottom-up (ang. „z do u na gór “) okre laj dwa przeciwstawne, wzajemnie si uzupe niaj ce
sposoby post powania; od elementów ogólnych do bardziej szczegó owych lub odwrotnie. W
procesie rozwoju narz dzi informatycznych metodologie te odgrywaj kluczow rol .
W podej ciu top-down sformu owany zostaje najpierw przegl d systemu, który ma za
zadanie przekaza

specyfik

systemu, nie opisuj c przy tym szczegó owo kolejnych

poziomów subsystemów. Ka dy subsystem zostaje nast pnie prezentowany w coraz bardziej
szczegó owy sposób, czasami na wielu poziomach, a

do momentu osi gni cia

szczegó owego opisu poszczególnych elementów subsystemów. Metoda top-down mo e
zosta wykorzystana do modelowania skomplikowanych procesów, zapewnia ona bowiem
uwzgl dnienie wszystkich szczegó ów z jednoczesnym zachowaniem przejrzysto ci
systemu11. Ma ona zastosowanie wówczas, gdy celem systemu jest zaspokojenie w pierwszej
kolejno ci potrzeb informacyjnych g ównego szczebla zarz dzania12. agowski wyra a opini
poprawne metodycznie jest definiowanie hierarchii przy zastosowaniu w

nie podej cia „z

góry do do u”13.
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Jak wskazuje nazwa podej cie bottom-up jest to odwrotny sposób post powania ni w
przypadku top-down. W metodzie bottom-up podstawowe elementy systemu zostaj
przedstawione w sposób szczegó owy. Elementy te zostaj nast pnie powi zane w du e
subsystemy, które

cz si mi dzy sob tworz c cz sto wiele poziomów, a do momentu

zbudowania ca ego systemu, czyli osi gni cia najwy szego stopnia kompletno ci. Jednak e
strategia ta mo e doprowadzi do powstania „pl taniny” ogromnej ilo ci elementów oraz
subsystemów. Sposób bottom-up znajduje zastosowanie m.in., gdy w przedsi biorstwie
istniej ju elementy, które nie mog zosta zmienione lub je li w firmie u ywany jest
jakikolwiek system zarz dzania procesami biznesowymi, tzn. je li nie ma du ej swobody w
modelowaniu procesów. Warunkiem zastosowania tej strategii jest kompleksowe wdro enie
systemu na ni szych szczeblach zarz dzania, które dostarcz danych zgodnie z potrzebami
szczebla g ównego14. W przedsi biorstwach stosuje si przewa nie strategi równoleg ej
budowy systemu „z do u i z góry”15. Niektórzy projektanci wol definiowa procesy, które
mog

realizowa

obszary funkcjonowania przedsi biorstwa, a nast pnie grupowa

hierarchi . Kombinacja obu podej

je w

pozwala zapewni , e ko cowa definicja systemu jest

kompletna i zgodna; jest to analogiczne do metody „z góry do do u” plus „z do u do góry”
stosowanej podczas definiowania hierarchii funkcjonowania przedsi biorstwa16.
Dobór odpowiedniej strategii modelowania, naturalnie obok wielu innych czynników,
odgrywa znacz

rol przy zarz dzaniu procesami. Kolejnym czynnikiem jest wcze niej

wspomniana orientacja procesowa. Wa

cech procesu jest przekraczanie granic danych

komórek, dzia ów organizacji i analizowanie procesu w ramach ca ej organizacji (rysunek 2).
Rysunek 2. Orientacja procesowa w ramach jednej organizacji

ród o: Opracowanie w asne.
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Na rysunku 2. proces zosta zaznaczony na pomara czowo, przebiega on przez
poszczególne dzia y organizacji, jest to spojrzenie poziome – procesowe, przeciwstawne do
spojrzenia pionowego (funkcjonalnego), opartego ci le na strukturze organizacyjnej.
W orientacji pionowej, czyli tej zorientowanej wy cznie na pionow

struktur

organizacyjn , du ym mankamentem jest fakt, i poszczególni pracownicy znaj jedynie
„wycinek” procesu, w ramach przypisanych im czynno ci. Cz sto brak jest osób, które
kontrolowa y dany proces i zna yby jego dok adny przebieg. Wymagane jest wyznaczenie
osoby odpowiedzialnej za dany proces (w

ciciela procesu) oraz zdefiniowanie jej

obowi zków. Konieczne jest równie jednoznaczne okre lenie przebiegu procesu (np. w
postaci modelu)17. W przedsi biorstwach, w których znany jest przebieg procesów, atwiej
jest zoptymalizowa wyst puj cy w nim przep yw pracy i informacji. Wa ne, aby ka dy z
„uczestników” procesu mia dost p do istotnych, z punktu widzenia jego roli, informacji o
procesie. Natomiast informacja musi by zawsze rozpatrywana, a nast pnie wprowadzana do
sytemu zarz dzania w kontek cie jej odbiorcy18. efekcie zostaje usprawniona wspó praca
pomi dzy pracownikami, którzy znaj przebieg ca ego procesu, cel procesu oraz swoj rol w
procesie.
Orientacja procesowa oraz zarz dzanie procesami umo liwia spojrzenie na ca
dzia alno

danej organizacji w sposób wykraczaj cy poza granice dzia ów, u atwia

zwi kszenie zakresu dzia

i odpowiedzialno ci pracowników, usprawnia orientacje na

wynik oraz umo liwia skuteczne zarz dzanie. Sprawny system dostarczaj cy informacji o
procesach to dobrze funkcjonuj ce przedsi biorstwo, opieraj ce swoje funkcjonowanie na
trafnie podejmowanych decyzjach wynikaj cych z dobrej znajomo ci przedsi biorstwa i
rynku oraz trafnego przygotowania i przetwarzania informacji19.

3. Charakterystyka wybranego przedsi biorstwa
Analizowane przedsi biorstwo rozpocz o dzia alno

w roku 1979. Obecnie do

analizowanej firmy nale : zak ad zajmuj cy si skupem i handlem p odami rolnymi, m yn

17
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pszenny, jak i m yn ytni, 2 piekarnie oraz sie sklepów detalicznych. Wszystkie zak ady
przedsi biorstwa zlokalizowane s w rodkowej Polsce.
Badane przedsi biorstwo specjalizuje si przede wszystkim w dzia alno ci zwi zanej ze
zbo owo-m ynarskim oraz piekarniczym

cuchem produkcyjnym, obejmuj cym, za

wyj tkiem rolników, wszystkie poziomy

cucha: handel produktami rolnymi, m yny

zbo owe, piekarnie, handel detaliczny.
Dostawcami zbo a do badanej firmy s rolnicy oraz zewn trzne podmioty zajmuj ce
si handlem produktami rolnymi. Zbo e zostaje dostarczone do punktu handlu produktami
rolnymi spó ki lub do jednego z dwóch m ynów firmy. W wytworzon w m ynach pszennym i
ytnim m

zaopatrywane s piekarnie przedsi biorstwa oraz pozostali klienci firmy. W

piekarniach u ywana jest wy cznie m ka z obydwóch m ynów spó ki. Produkty piekarniczo
– cukiernicze sprzedawane s w sieci handlu detalicznego przedsi biorstwa lub w punktach
sprzeda y pozosta ych klientów. Produkty sprzedawane w handlu detalicznym firmy
pochodz wy cznie z w asnej produkcji (rysunek 3).
Rysunek 3. Powi zania mi dzy poszczególnymi zak adami w badanej firmie
Dostawcy zbo a (rolnicy i
zewn trzni handlarze produktami rolnymi)
Handel produktami rolnymi

Pozostali klienci

yn pszenny

yn ytni

Pozostali klienci

Pozostali klienci
Piekarnie
Mniejsi klienci

Pozostali klienci
Handel detaliczny

ród o: Opracowanie w asne na podstawie wywiadu w badanej firmie.

Dzia alno

przedsi biorstwa skupia si na produkcji m ki i otr b oraz produkcji

piekarniczo-cukierniczej, jak równie na wiadczeniu us ug magazynowania. W zale no ci od
wiadczonej us ugi klienci zostali podzieleni na trzy grupy.
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Produkty m ynarskie: produkty jak: m ka, otr by dostarczane s

do piekarni

(piekarnie o ma ej i redniej wielko ci oraz du e piekarnie przemys owe oraz w asne
piekarnie firmy), do firm z bran y przemys u spo ywczego oraz paszowego. Obszar
zbytu na m

to ok. 200 km, w niektórych przypadkach 400 km.

Produkty piekarniczo-cukiernicze: produkty jak: chleb, bu ki, ciasta dostarczane s
do sieci handlu detalicznego badanej firmy, jak równie innych ma ych punktów
sprzeda y detalicznej oraz supermarketów. Rynkiem zbytu produktów piekarniczo –
cukierniczych s

miasta w Polsce centralnej, przede wszystkim w okolicach

Warszawy, jak i w zachodniej cz ci stolicy.
Magazynowanie: kolejny rodzaj dzia alno ci firmy obejmuje magazynowanie oraz
serwis logistyczny. Magazynowane s surowce do produkcji w asnej, wiadczone s
równie us ugi magazynowe i prze adunkowe dla firm obcych.

4. Procesy wiod ce, g ówne i pomocnicze przedsi biorstwa
Pierwszym krokiem do zarz dzania procesami
wyst puj cych w badanej firmie. S

jest

okre lenie

procesów

y temu sporz dzanie mapy procesów przedstawiaj cej

procesy na najbardziej ogólnym poziomie. Mapa procesów umo liwia przegl dowe
spojrzenie na dzia alno

organizacji oraz uporz dkowanie jej procesów. Spo ród procesów

przedstawionych na mapie procesów wybrane zostan

procesy najistotniejsze z punktu

widzenia dzia alno ci organizacji, które nast pnie b

modelowane i poddane zostan

szczegó owej analizie. Wizualizacja procesów danego przedsi biorstwa u atwia zrozumienie
powi za i zale no ci pomi dzy poszczególnymi procesami.
ród em informacji o analizowanych procesach s dokumenty (np. zawieraj ce opisy
procedur), udost pnione przez badan firm

oraz wywiady z pracownikami i dyrekcj .

Metody pozyskania danych to: rozmowy z pracownikami, obserwacje procesów
zachodz cych w przedsi biorstwie, analiza dokumentacji oraz wnioski w asne. Informacje o
procesach wykorzystywane s zarówno przy tworzeniu mapy procesów, jak i do modelowania
szczegó owego przebiegu wybranych procesów.
Jako e celem badania by o stworzenie mapy procesów wykorzystano podej cie topdown, które pozwala na dokonanie przegl du systemu (przedsi biorstwa) od procesów

8

najbardziej ogólnych, a do szczegó owych analiz procesów i czynno ci, które si na nie
sk adaj .
Przeprowadzona pozwoli a na identyfikacj procesów kluczowych, zachodz cych w
firmie.20 W ramach, przedstawionej w dalszej cz ci artyku u, mapy wyró niono trzy grupy
procesów:
procesy wiod ce – odpowiedzialne za wyznaczanie celów, zapewnienie i w

ciw

alokacj zasobów oraz planowanie rozwoju i doskonalenia organizacji,
procesy g ówne – czyli kluczowe dzia alno ci w firmie, które maj bliski zwi zek
z realizacj jej celów biznesowych,
procesy pomocnicze – wspomagaj dzia alno ci procesów g ównych w osi ganiu
zadanych celów.
W kolejnej cz ci artyku u opisane zosta y procesy g ówne wyodr bnione w ca ym
przedsi biorstwie. Wyodr bnienie tych procesów u atwi nadzorowanie wszystkich procesów
kluczowych i porównywanie wyników dzia alno ci dla poszczególnych jednostek firmy.
Nale y zaznaczy , e ograniczenie ilo ci procesów g ównych pozwoli na ich atwiejsze
nadzorowanie i znacz co upro ci system. Wyodr bnione zosta y samodzielne procesy z
dzia alno ci zawartych w procesie produkcyjnym.
W analizowanym przedsi biorstwie zidentyfikowane zosta y nast puj ce procesy wiod ce:
strategia firmy,
planowanie dzia alno ci,
marketing,
doskonalenie systemu (niezb dne dla uzyskania zgodno ci systemu z norm ISO).
Proces „Strategia firmy” zawiera misj
Umieszczone tu zosta y równie

oraz wizj

badanego przedsi biorstwa.

g ówne cele firmy, których realizacja umo liwi

ugookresowy rozwój firmy i utrzymanie konkurencyjnej pozycji wobec innych firm z
bran y.
W procesie „Planowanie dzia alno ci” umieszczone zosta y wszystkie dzia alno ci
zwi zane z bie cym zarz dzaniem przedsi biorstwem i planowaniem rozwoju firmy oraz
zarz dzanie zasobami ludzkimi. Tu równie zawarte zosta y przegl dy zarz dzania. Ich celem
20

Wst pnej ocenie poddana zosta a równie zgodno
9001:2000.

zasad post powania w firmie z wymaganiami normy ISO
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jest cykliczne zapoznawanie Kierownictwa firmy z wynikami dzia ania systemu zarz dzania
jako ci , napotykanymi problemami i post pami w jego doskonaleniu. Wej ciem do procesu
cele, jakie chc osi gn

w

ciciele firmy, wiedza o aktualnej sytuacji na rynku i

perspektywach jego rozwoju oraz informacja zwrotna od klientów i dane o funkcjonowaniu
systemu zarz dzania jako ci . Na wyj ciu znajduj si : raport z przegl du zarz dzania, cele i
wska niki dla poszczególnych procesów oraz zalecenia dla usprawnienia ich funkcjonowania.
Nadzór nad tym procesem sprawowa b dzie osoba z kierownictwa firmy.
Proces „Marketing” zawiera w sobie wszelkie dzia alno ci zwi zane z pozyskaniem
nowych i utrzymaniem kontaktu ze sta ymi klientami. Tu równie zostan opisane sposoby i
rodki, jakie wykorzystuje firma dla poinformowania potencjalnych klientów o swojej
ofercie. Wej ciem do procesu s cele marketingowe, bud et na promocj i informacja zwrotna
od klientów. Na wyj ciu znajduj si potencjalni klienci poinformowani o ofercie firmy,
zrealizowane kampanie promocyjne oraz rozdane materia y reklamowe.
Kolejnym procesem z tej grupy jest „Doskonalenie systemu” zawieraj ce wymagane
przez norm ISO 9001:2000: audyty wewn trzne oraz dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze.
Maj one na celu sprawdza dzia anie systemu zarz dzania jako ci i wprowadza zmiany
niezb dne dla coraz sprawniejszego jego funkcjonowania. Wej ciem do procesu jest
dokumentacja systemowa i wymagania normy ISO 9001:2000, a na wyj ciu jest wdro enie
zmian w procesach oraz wyniki audytów wewn trznych. Za nadzór nad tym procesem
powinien odpowiada , wyznaczony przez kierownictwo, pe nomocnik ds. systemu
zarz dzania jako ci .
Dalsza analiza pozwoli a na wyró nienie nast puj cych procesów g ównych:
Przemia zbo a
Produkcja piekarniczo-cukiernicza
Magazynowanie
Na wej ciu do procesów g ównych znajduje si klient zainteresowany ofert firmy, a
na wyj ciu za zrealizowana us uga i wystawiona faktura.
Pierwszy proces „Przemia zbo a” jest procesem produkcyjnym, który obejmowa
dzie wszelkie czynno ci zwi zane z fizycznym przetwarzaniem surowca, a do powstania
produktu finalnego, s to wszystkie dzia ania zwi zane z przyj ciem produktu od dostawcy,
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zbadaniem jego jako ci i rozliczeniem transakcji, przemia em, magazynowaniem oraz
transportem.
W kolejnym procesie „Produkcja piekarniczo-cukiernicza” wyodr bnione zostan
dzia alno ci: przyj cie surowca, jego sk adowanie, przygotowanie do pieczenia, pieczenie
(równie

ew. garowanie), magazynowanie i dystrybucja. Proces ten obejmowa

b dzie

wszelkie czynno ci zwi zane z przyj ciem i ocen jako ciow surowca, przetwarzaniem
surowca, a tak e zmagazynowaniem i sprzeda

wyrobu gotowego.

Proces „Magazynowanie” obejmowa

b dzie wszelkie czynno ci zwi zane

przyj ciem surowca od dostawcy, zbadaniem jego jako ci, magazynowaniem oraz jego
wydaniem b

sprzeda .

Procesy pomocnicze wyró nione podczas diagnozy wst pnej to:
utrzymanie ruchu,
administracja,
nadzór nad dokumentacj (niezb dne dla uzyskania zgodno ci systemu z norm ),
nadzór nad zasobami oraz nadzór nad aparatur pomiarow ,
nadzór nad punktami krytycznymi.
W procesie „Utrzymanie ruchu” zawarte s

wszystkie dzia alno ci zwi zane z

obs ug i utrzymaniem w ruchu maszyn i urz dze oraz rodków transportu nale cych do
firmy. Wej cie do procesu stanowi

maszyny i urz dzenia, park transportowy oraz

wymagania prawne, techniczne i organizacyjne. Wyj ciem s sprawne maszyny i urz dzenia,
sprawny tabor transportowy oraz wymagane zapisy, po wiadczenia.
Proces „Administracja” zawiera wszelkie dzia alno ci zwi zane z obs ug biura.
Konieczne b dzie dodanie kolejnego procesu pomocniczego „Nadzór nad
dokumentacj ”, który jest odpowiedzi

na wymagania na

one przez norm

ISO

9001:2000. Wej cie do procesu stanowi dokumentacja systemowa.
Ze wzgl du na z

on

dzia alno

firmy oraz wielo

zak adów i urz dze

wprowadzi nale y proces „Nadzór nad zasobami”. Specyficznym rodzajem urz dze
funkcjonuj cych w przedsi biorstwie jest aparatura pomiarowo - kontrolna. Jako e nadzór
nad poprawno ci przebiegu wielu procesów lub ich cz ci sprawowany jest za pomoc tego
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rodzaju sprz tu, wprowadzony zosta równie proces pomocniczy „Nadzór nad aparatur
pomiarow ”.
Ostatnim z wyodr bnionych procesów jest „Nadzór nad punktami krytycznymi”.
Wprowadzenie tego procesu by o konieczne z punktu widzenia wymogów stawianych przez
system HACCP. Wielo

punktów CCP (Critical Control Points) oraz ich rola polegaj ca na

nadzorowaniu jako ci towarów w ca ej linii produkcyjnej, by y dodatkowymi czynnikami
wp ywaj cym na decyzj o stworzeniu tego procesu pomocniczego.
Na rysunku 4. przedstawiony zosta

przegl d wy ej opisanych procesów,

zestawionych w formie mapy procesów. Mapa procesów opisuje na du ym poziomie
ogólno ci struktur procesów oraz wzajemne powi zania pomi dzy nimi, pozwala ona na
strukturyzacj procesów oraz umo liwia przechodzenie z poziomu mapy do poszczególnych
procesów.21
Rysunek 4. Mapa procesów w badanym przedsi biorstwie
Procesy wiod ce

Prowadzenie
dzia alno ci

Marketing

Doskonalenie

Przemia zbo a

Produkcja
piekarniczo –
cukiernicza

Magazynowanie

Utrzymanie
ruchu

Administracja

Nadzór nad
dokumentacj

Nadzór nad
aparatur
pomiarow

Nadzór
nad zasobami

Nadzór nad
HACCP

Procesy g ówne

Procesy pomocnicze

ród o: Opracowanie w asne na podstawie wywiadów z pracownikami firmy.

Na rysunku 5. przedstawia zestawienie najwa niejszych procesów w badanej firmie
dokonane przy wykorzystaniu systemu PROfit®.22 Procesy podzielone zosta y na wed ug
21

Model procesów natomiast pokazuje na zaawansowanym poziomie szczegó owo ci przebieg procesu wraz z
niezb dnymi informacjami, np. kosztami, czasami, wykonawcami czynno ci, dokumentacj itd.
22
System PROfit® jest produktem oferowanym przez firm BOC ITC Sp. z o.o.
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okre lonych kategorii na procesy wiod ce, g ówne i pomocnicze. Zastosowanie systemu
PROfit® pozwoli o na przejrzyste zestawienie procesów oraz szybkie przemieszczanie si
pomi dzy ich poszczególnymi poziomami. Zastosowanie zaawansowanego narz dzia IT,
cego do modelowania procesów, pozwala na rozszerzenie grupy osób, które niezale nie
od siebie maj mo liwo

przegl dania procesów zachodz cych w przedsi biorstwie, ale

równie wprowadzania nowych informacji i dokonywania korekty procesów.
Rysunek 5. Procesy wiod ce, g ówne i pomocnicze w badanej firmie

ród o: Opracowanie w asne na podstawie wywiadu w badanej firmie (system PROfit®).

Ka dy ze zbioru procesów zbudowany zosta jako osobny model, co widoczne jest na
rysunku

5.

Wielo

procesów

oraz

ich z

ono

wymaga

stosowania

technik

umo liwiaj cych szybkie „poruszanie si ” pomi dzy poszczególnymi poziomami mapy
procesów. System PROfit® zapewnia optymaln , wr cz intuicyjn nawigacj . Przyk adowe
przej cie od „Zbioru procesów” przez „Procesy g ówne” do procesu „Produkcja piekarniczocukiernicza” przedstawia rysunek 6. Zale no ci pomi dzy poszczególnymi procesami
przedstawione na mapie procesów s

istotnym elementem u atwiaj cym analiz

i

wprowadzanie zmian do procesów na etapie ich optymalizacji.
Spo ród procesów przedstawionych na rysunku 6. dalszej analizie, ze wzgl du na
ono

oraz istotne znacznie dla dzia alno ci firmy, poddano proces g ówny „Produkcja

piekarniczo-cukiernicza”.
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Rysunek 6. Przej cie pomi dzy poszczególnymi poziomami mapy procesów

ród o: Opracowanie w asne (system PROfit®).

Podczas procesu Produkcja piekarniczo-cukiernicza zachodzi jednocze nie wiele
subprocesów (rysunek 6):
procesy wytwarzania produktów piekarniczych, jak np.: ró nego rodzaju chlebów,
bu ek,
procesy wytwarzania produktów cukierniczych, jak np.: ciasta, s odkie bu ki,
magazynowanie gotowych produktów,
pakowanie,
procesy logistyczne – dostarczania towarów do klienta,
zakupy – zaopatrzenie w rodki produkcji,
utrzymywanie zapasów.
Rozpoznanie procesów

przedsi biorstwa

oraz

ich klasyfikacja

pozwala

na

usprawnienie zarz dzania procesami, a w tym m.in. zastosowanie orientacji procesowej.
Wykorzystanie systemu PROfit ® pozwoli o na analiz procesów z punktu widzenia ca ej
organizacji. Orientacja procesowa umo liwia:
ca

ciowe my lenie, wykraczaj ce poza granice dzia ów,

wprowadzenie p askich struktur organizacyjnych, zamiast dotychczasowej
wielopoziomowej hierarchii,
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zwi kszenie zakresu zada i odpowiedzialno ci,
decentralizacj ,
orientacj na wynik,
skuteczne zarz dzanie.
System PROfit® umo liwi wprowadzenie w analizowanym przedsi biorstwie zarz dzania
zorientowanego na proces, a przez to pomóg w osi gni ciu wy ej wymienionych korzy ci.

5. Zako czenie
Badane przedsi biorstwo, jak wiele innych przedsi biorstw bran y rolno-spo ywczej,
podlega rosn cym wymaganiom ze strony rynku. Chc c utrzyma wysok jako

us ug, a

przez to zadowolenie klientów, a jednocze nie generowa wy sze zyski obni aj c koszty
produkcji i zwi kszaj c zdolno ci wytwórcze badana firma postawi a sobie za cel zwi kszenie
efektywno ci jej procesów. Za pierwszy krok w realizacji tych zamierze

przyj to

rozpoznanie procesów oraz ich klasyfikacj (procesy wiod ce, g ówne i pomocnicze) –
stworzenie mapy procesów.
Dla sprawnego zarz dzania procesami biznesowymi du e znacznie ma przejrzysta i
zrozumia a prezentacja procesów oraz sprawna komunikacja zapewniaj ca pe ny przep yw
informacji. Warunek ten spe nia opis procesów w postaci graficznych modeli, który jest
najcz ciej stosowany przez organizacje23. Dost pne w systemie PROfit ® typy modeli,
obiekty oraz relacje pozwalaj dok adnie odwzorowa procesy biznesowe zachodz ce w
organizacji oraz sie powi za pomi dzy poszczególnymi obiektami.
Do przeprowadzenia dalszych, szczegó owych analiz poszczególnych subprocesów
niezb dne s informacje dotycz ce wszystkich procesów zachodz cych w badanej firmie, jak
i dane odno nie struktury organizacyjnej, wykorzystywanych przez firm

zasobów,

budynków, maszyn, pojazdów itp. Dla optymalnego zarz dzania procesami istotne jest
równie zbadanie zale no ci wyst puj cych mi dzy wszystkimi zak adami firmy.

23

BOC ITC Sp. z o.o., op. cit., s. 1.
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PROCESS AS AN SUBJECT OF ANALYSIS – USING A COMPANY OF FOOD INDUSTRY
AS AN EXPAMPLE
Summary
Companies connected with the food industry are subordinate to increasing competition both in
scope of high quality and prices of products. Raising processes’ effectiveness and optimizing their
costs are necessary to maintain competitive position. Such activities are supported in significant way
by modern IT architecture and lucid business processes decide about their success.
In the article the models of processes of selected companies from the agribusiness sectors were
reviewed, and their classification for leading, main and auxiliary processes was done. Using the
system PROfit®, a product of the BOC Group ITC, the map of enterprises’ processes was created.
Identifying of business processes and their classification allows to achieve more efficient processes’
management, including, focusing on the process orientation.

16

