
W kolejnym artykule z Wojciechem Jędrzejewskim,
pre zesem za rzą du fir my Ti soft, rozmawiamy o „Pakiecie
LEAN” jako o zestawie potrzebnych rzeczy (wiedzy
i oprogramowania), który znacząco podnosi prawdo-
podobieństwo osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu
zarządzania procesowego.

Wojciech jędrzejewski: Aby wpro wa dzić do fir my „Pa kiet LE AN”,

na po czą tek nie mu si my mieć wie le. Oczy wi ście za czy na się od świa -

do mo ści po trze by zmian u wła ści cie li fir my – jest to wa ru nek ko -

niecz ny. W tym cy klu mó wi my o „Pa kie cie LE AN” ja ko o ze sta wie po -

trzeb nych rze czy (wie dzy i opro gra mo wa nia), któ ry zna czą co pod no si

praw do po do bień stwo osią gnię cia suk ce su we wdra ża niu za rzą-

dza nia pro ce so we go, nie o sa mej czy stej stra te gii uszczu plo ne go 

zarzą dza nia. Umow ny pa kiet skła da się z po trzeb nej wie dzy, czy li np.

usług zna ją ce go się na rze czy kon sul tan ta oraz opro gra mo wa nia, któ -

re do star czy da ne i zauto ma ty zu je ana li zę da nych. Wpro wa dza nie

zmian naj le piej po wie rzyć kon sul tan to wi z ze wnątrz fir my cho ciaż -

by dla te go, że bę dzie on mógł po zwo lić so bie na bar dziej zdy stan so -

wa ny, obiek tyw ny punkt wi dze nia. Ra por to wa nie zmian mo że być

wy ko ny wa ne choć by w Exce lu. Jed nak dzię ki za sto so wa niu spe cja -

li stycz ne go sys te mu kom pu te ro we go do wspar cia pro ce su zmian

uzy sku je my na tych mia sto we sprzę że nie zwrot ne po dej mo wa nych

dzia łań, po wsta je kom pu te ro wa struk tu ra fir my, struk tu ra kom pe ten -

cji, wi dać, jak prze bie ga ją i z cze go skła da ją się po szcze gól ne pro ce -

sy. Po nad to uzy sku je my na tych mia sto wy i do stęp ny przez prze glą -

dar kę in ter ne to wą ze staw in te re su ją cych nas ra por tów i wskaź ni ków.

Do brze skon stru owa ny sys tem jest jak uszy ty na mia rę gar ni tur, da -

je oszczęd no ści za rów no w re je stra cji zda rzeń, zbie ra niu da nych, jak

i w ana li zie za leż no ści oraz kon stru owa niu do pa so wa nych wskaź ni -

ków. Wbrew po zo rom uzbro je nie ta kie go sys te mu to nic strasz ne go.

Na jed nym ze spo tkań w Klu bie Le an Ma na ge ment u Jur ka Fiu ka po -

ka zu je my na ży wo, jak uzbro ić sys tem Work Ma na ger ERP dla fir my

SPAW -MET miesz czą cej się pod Pi łą (107 pra cow ni ków) w ce lu uzy -

ska nia ra por tów ze stan dar do we go zle ce nia wy ko ny wa ne go w tej 

fir mie. Uzbro je nie do ty czy 10 sta no wisk, wszyst kich czyn no ści na

sta no wi skach, wszyst kich pra cow ni ków bio rą cych udział w pro ce sie

oraz dy na micz ne go przy dzie la nia kom pe ten cji pra cow ni czych. Po -

nad to ope ra tor ko rzy sta jąc wy łącz nie ze zdal nych in for ma cji uzy ska -

nych od pra cow ni ka fir my two rzy zle ce nie pro duk cyj ne, któ re prze -

bie ga po przez wy stę pu ją ce sta no wi ska. Po za sy mu lo wa niu pra cy

AnA li zy i dziA łA niA przed wdro że nio we two rzo ne 
w ce lu wpro wA dze niA zA rzą dzA niA pro ce so we go w fir mie

Nie ta ki dia beł strasz ny…
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WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI: 

ABY WPROWADZIĆ DO FIRMY „PAKIET LEAN”,

NA POCZĄTEK NIE MUSIMY MIEĆ WIELE. OCZYWIŚCIE

ZACZYNA SIĘ OD ŚWIADOMOŚCI POTRZEBY ZMIAN 

U WŁAŚCICIELI FIRMY – JEST TO WARUNEK

KONIECZNY. WPROWADZANIE ZMIAN NAJLEPIEJ

POWIERZYĆ KONSULTANTOWI Z ZEWNĄTRZ FIRMY

CHOCIAŻBY DLATEGO, ŻE BĘDZIE ON MÓGŁ

POZWOLIĆ SOBIE NA BARDZIEJ ZDYSTANSOWANY,

OBIEKTYWNY PUNKT WIDZENIA



uzy sku je my ra por ty z sys te mu do ty czą ce re ali za cji te go zle ce nia. Na -

gra nie można obejrzeć pod ad re sem https://www.youtu be.com/

watch?v=r6l5etKQXhc. Ca łość trwa… 50 mi nut. 

Po wo dów zmian w fir mie mo że być oczy wi ście wie le, od we -

wnętrz nej po trze by do sko na le nia po ko niecz ność spro sta nia ocze ki -

wa niom klien ta. Ja kie by one nie by ły, za wsze trze ba się trzy mać po -

wyż szych re guł, aby zwięk szyć do mak si mum praw do po do bień stwo

suk ce su. Oczy wi ście trze ba być przy go to wa nym na uak tyw nie nie się

ca łe go mnó stwa do rad ców, któ rzy wie dzą le piej, co zmie nić i za

mniej sze pie nią dze. Zmia na za rzą dza nia to za wsze pe wien po ziom

wy stą pie nia pro ble mów. Do świad czo ny kon sul tant wszyst ko ubie rze

w sce na riusz i zmi ni ma li zu je kosz ty zmia ny. Po dru gie, je śli już pła -

ci my kon sul tan to wi, to trze ba się go słu chać. Przej ście do za rzą dza -

nia pro ce so we go w fir mie to po waż ny krok do my śle nia o oszczęd -

no ściach. Za rzą dza nie si lo so we se pa ru je po szcze gól ne ob sza ry

dzia ła nia fir my. Prze ana li zuj my, jak wie le punk tów wi dze nia i ce lów

funk cjo nu je w stan dar do wej fir mie. Od ra zu prze pra szam za pew ne

uprosz cze nia, któ re są po trzeb ne, aby stwo rzyć zro zu mia ły mo del.

Szef – fir ma mu si za ra biać pie nią dze – prze cież jest to przed się -

bior stwo ko mer cyj ne. Fir ma po win na być po wo dem do du my, a więc

do brze zor ga ni zo wa na, wy bit na na tle kon ku ren cji. Fir ma po win na

da wać ko rzy ści nie tyl ko sze fo wi, ale i oto cze niu – dzia łać spo łecz -

nie i cha ry ta tyw nie, aby wi ze ru nek fir my był do brze od bie ra ny. 

Pra cow ni cy – chcą – po win ni do brze za ra biać na tle kon ku ren -

cji – chcą pra co wać w do brze po strze ga nej i po ukła da nej fir mie u sze -

fa, któ ry nad sta wia ucha ich ra dom i słu ży im za przy kład.

Wy od ręb niam – han dlow cy – chcą, aby ich fir ma by ła po strze ga -

na ja ko su per przed się bior stwo, no wo cze sne, in no wa cyj ne, zdol ne

do wy twa rza nia lep szych od kon ku ren cji pro duk tów lub usług bio -

rą cych pod uwa gę po trze by klien ta.

Klient – pa trzy na wszyst ko, spraw dza w in ter ne cie, kto da je lep -

sze ko rzy ści, na któ rych je mu za le ży. Jest bar dzo do brze zo rien to wa -

ny, po rów nu je i po przez to ma twar de wy ma ga nia.

W tym mo de lu ana li zu ją cym fir mę z pew ne go od da le nia nie ma

żad nych sprzecz no ści. Wszyst kie ele men ty ma ją zbież ne ce le, któ re

są oczy wi ste i moż li we do zre ali zo wa nia dzię ki do sko na le niu za cho -

dzą cych pro ce sów. Cze mu więc tak trud no osią gnąć ta ki stan rze czy?

Oczy wi ście po wo dów jest bar dzo du żo. Trze ba za cząć od te go, że

więk szość firm roz wi ja ła się po przez wzrost lub do da wa nie po szcze -

gól nych ob sza rów. Ty mi ob sza ra mi za rzą dza ły róż ne oso by. Ktoś,

kto ma ce chy cha rak te ru da ją ce umie jęt no ści kie ro wa nia ze spo łem,

prze waż nie nie chęt nie słu cha rad pod le głych mu lub rów no rzęd nych

pra cow ni ków. Ja ko wła ści cie le cie szy my się, że zna leź li śmy kie row -

ni ka, któ ry zna się na rze czy i po tra fi utrzy mać re spekt dla swo jej oso -

by, go dząc się z je go czę stą wa dą bra ku ko mu ni ka tyw no ści co do po -

zo sta łych ko le gów z ka dry śred niej. I tak to jest bu do wa ne przez la ta.

Każ dy z kie row ni ków bu du je swo je ze sta wie nia gdzieś tam w Exce -

lu, aby pa no wać nad tym, co się u nie go w dzia le dzie je. Je śli jest 

re kla ma cja we wnętrz na, to czę sto by wa tak, że szef się o niej nie 

do wia du je. Na spo tka niach kie row ni cy dzia łów chwa lą się swo imi

osią gnię cia mi, a szef na rze ka na koń co wy wy nik fi nan so wy fir my.

Spa da na han dlow ców, bo to war jest, lecz oni go nie sprze da ją. 

Z ko lei han dlow cy na rze ka ją na zbyt dro gi to war i brak na rzę dzi 

pro mo cyj nych. My ślę, że wie lu czy tel ni ków zgo dzi się ze mną, iż to

do syć po wszech ny sche mat. 

Funk cjo nal nie fir ma jest sys te mem na czyń po łą czo nych o mak -

sy mal nej prze pu sto wo ści wą skie go gar dła. Bez świa do mo ści, że tak

jest, mo del roz pa da się na wie le ob sza rów, za któ re od po wie dzial ne

są róż ne oso by. Po uwzględ nie niu czyn ni ka ludz kie go po wsta ją

sprzecz no ści w ce lach re ali zo wa nych przez po szcze gól ne oso by. Klu -

czo we jest, aby wpro wa dzo na zmia na po wo do wa ła nad rzęd ność

ce lu pro ce su i pod po rząd ko wa nie te mu pro ce so wi wy ni ków si lo sów.

ChCe Pan Po wie dzieć, że zna Prze Pis, jak to usPraw nić?

––––––––––

POLIGrAFIKA 3/2021 11

PrePress

Wojciech Jędrzejewski: 
W trak cie wdra ża nia za rzą dza nia 
pro ce so we go w or ga ni za cji trze ba wziąć
pod uwa gę wie le ele men tów. Z de fi ni cji
wdro że nie na po tka opór jak każ da 
zmia na i nie mo że w fir mie spo wo do wać
re wo lu cji. Je stem zwo len ni kiem tzw. 
wsą cza nia się zmian do fir my, aby czo ło
fa li zmian by ło jak naj niż sze



W. J.: My ślę, że na sze ze spo ły ma ją wie dzę, me to do lo gię i na rzę -

dzia, aby sku tecz nie wpro wa dzać zmia ny, ina czej by śmy nie roz ma -

wia li. Aby nie zo stać po są dzo nym o de ma go gię, opi szę, jak wy glą da

to w prak ty ce sto so wa nej przez fir mę Ti soft. W trak cie wdra ża nia za -

rzą dza nia pro ce so we go w or ga ni za cji trze ba wziąć pod uwa gę wie -

le ele men tów. Z de fi ni cji wdro że nie na po tka opór jak każ da zmia na

i nie mo że w fir mie spo wo do wać re wo lu cji. Je stem zwo len ni kiem tzw.

wsą cza nia się zmian do fir my, aby czo ło fa li zmian by ło jak naj niż -

sze. Mu si my ro zu mieć to, że pra cow ni cy fir my, w któ rej wpro wa dza

się zmia ny, nie ma ją do dat ko we go cza su, więc do da wa nie obo wiąz -

ków zwią za nych choć by z re je stra cją czyn no ści bę dzie po strze ga ne

ja ko po gor sze nie wa run ków pra cy. Funk cjo no wa nie fir my przed zmia -

na mi opar te jest na za sa dach i lu dziach, któ rzy ma ją okre ślo ną

men tal ność i któ rzy sta no wią w zna ko mi tej więk szo ści war tość da -

nej fir my. Szef pra cu je z ty mi ludź mi i z ni mi do szedł do punk tu,

w któ rym jest. Znaj du je my się w or ga ni za cji, któ ra da je utrzy ma nie

wie lu lu dziom i to jest bar dzo cen ne. Uwa żam, że do brze za pro jek -

to wa ne wdro że nie mu si być bar dzo do kład nie do stro jo ne do kon kret -

nej or ga ni za cji i uwzględ niać men tal ność oraz struk tu rę za ło gi dzia -

ła jąc na jej ko rzyść. Wdro że nie nie mo że być de struk cyj ne i być

z tzw. książ ki lub też być na gi na ne do ogra ni czeń sys te mu. Każ de

opro gra mo wa nie jest dla użyt kow ni ków, a nie od wrot nie.

Czy klu Czem do Prze mian są lu dzie?

––––––––––

W. J.: Tak. To lu dzie spa ja ją po szcze gól ne ele men ty or ga ni za cji

w jed ną ca łość. Od ja ko ści ich dzia łań za le ży koń co wy wy nik or ga -

ni za cji. Przy za ło że niu ogól nej do stęp no ści środ ków, su row ców i ener -

gii to lu dzie są za so bem de cy du ją cym o po zy cji kon ku ren cyj nej 

fir my. Lu dzie ma ją w so bie po ten cjał zwa ny mo ty wa cją do dzia ła nia,

któ ry na le ży w or ga ni za cji wy ko rzy stać i wzmac niać. To od nich, 

je że li są za an ga żo wa ni, po cho dzi opty ma li za cja pro ce sów. Je że li 

zjed na my so bie we wpro wa dza niu zmian ten stra te gicz ny za sób, to

do sta nie my ogrom ne wspar cie i od wrot nie. Z tech nicz ne go punk tu

wi dze nia ja ko ze spół wy ko nu je my ca ły sze reg dzia łań przed wdro że -

nio wych an ga żu ją cych oso by z wnę trza fir my. Na le ży spo wo do wać,

aby za ło ga zro zu mia ła i za ak cep to wa ła spo sób wpro wa dza nia, me -

to dy i har mo no gram zmia ny. Na po cząt ku mo że my wpro wa dzić

zmia ny tyl ko w nie zbęd nie ko niecz nych za ak cep to wa nych ob sza rach.

Oczy wi ście nie wszy scy pra cow ni cy prze ko na ją się już na po cząt ku

do te go, aby zmie nić spo sób po stę po wa nia, ale na sze do świad cze -

nie do wo dzi, że ma my sku tecz ne i przy ja zne dla pra cow ni ków 

me to dy. Nie jed no krot nie uwzględ nia jąc spe cy fi kę da nej fir my po -

wsta ją no we cie ka we roz wią za nia kon fi gu ra cyj ne. Mo że to za brzmi

jak fra zes, ale to użyt kow ni cy naj le piej do pa so wu ją np. in ter fej sy 

sys te mu lub two rzą funk cjo nal no ści, któ re mnie nie przy szły by do

gło wy. Na tym eta pie wy stę pu je bar dzo cie płe przy ję cie zmian w sys -

te mie, któ re zo sta ły zgło szo ne przez pra cow ni ków i zre ali zo wa ne

przez fir mę wdra ża ją cą. Lu dzie za czy na ją się wte dy utoż sa miać ze

zmia ną. 

W ana li zach au dy tu je my bar dzo do kład nie roz kład i za rzą dza nie

kosz ta mi fir my. Ana li tyk fi nan so wy (bie gła księ go wa) za po mo cą

opro gra mo wa nia uży wa ją ce go SI, do któ re go ła du je my stan dar do -

we da ne księ go we, prze świe tla struk tu rę i za leż no ści kosz tów od

przy cho dów okre śla jąc kosz ty wąt pli we z do kład no ścią do miej sca

wy stą pie nia i fak tu ry. Ana li tyk okre śla wy kry te ano ma lie i je opi -

su je lub też pro si wy staw cę o wy ja śnie nie. Je że li jest po trze ba, ist -

nie je moż li wość uzy ska nia opi nii praw nych i ba da nia bi lan su pod

po trze by au dy tu.

Po wsta ją kom plet ne ma py struk tur i funk cji dzia ła nia fir my,

w ra zie po trze by uwzględ nia ją ce oto cze nie or ga ni za cji.

Au dyt struk tu ry fir my, ob sza rów i prze bie gu pro ce sów oraz od po -

wie dzial no ści jest wy ko ny wa ny w po sta ci gra ficz nych pro ce dur z peł -

nym za cho wa niem za sad two rze nia al go ryt mów kom pu te ro wych.

Wszyst kie te da ne ła do wa ne są do in stan cji stwo rzo nej dla kon -

kret nej fir my sys te mu Work Ma na ger ERP po to, aby uzy skać peł ną

spój ność ana liz księ go wych, struk tu ral nych i pro ce so wych. Na stęp -

nie kon fi gu ro wa ne są wy ko ny wa ne w fir mie czyn no ści. W ra zie po -

trze by lub na ży cze nie klien ta mo że my uru cho mić sys tem re je stra -

cji prze bie gu pro ce sów i za rzą dza nia pra cą w cza sie rze czy wi stym

z re je stra cją z do kład no ścią do czyn no ści na zle ce niu. Ta kie wdro że -

nie dla fir my do 150 osób trwa za le d wie kil ka dni ro bo czych. Je że li

klient so bie ży czy, mo że my re je stro wać zu ży cie ma te ria łów na po -

szcze gól nych czyn no ściach, cza su pra cy i ak tyw no ści pra cow ni ków.

W ra zie po trze by wy zna cza my spe cy ficz ne wskaź ni ki mó wią ce o klu -

czo wych za leż no ściach w fir mie. Na stęp nie są pro jek to wa ne i udo -

stęp nia ne ana li ty kom ra por ty pod po trze by kon kret nej fir my. Kon sul -

tant two rzy pro jekt zmian i wdro że nia uwzględ nia jąc da ne z rze-

czy wi stych po mia rów. Klient ma na bie żą co do stęp do kom plet ne go

sys te mu ana liz w BI przez ser wis www. 

Pod su mo wu jąc: za kres te go ar ty ku łu nie po zwa la wy mie nić ca -

łej me to do lo gii pra cy oraz uży cia na rzę dzi w ce lu prze ana li zo wa nia

fir my i przy go to wa nia jej do wpro wa dze nia za rzą dza nia pro ce so we -

go. Chciał bym jed nak uwy pu klić kil ka pod sta wo wych re guł.

Za sta je my fir my w róż nym sta nie or ga ni za cji i róż nej wiel ko ści,

lecz każ dy ten stan na le ży usza no wać. Stra te gicz nym, naj waż niej -

szym za so bem or ga ni za cji (oprócz cał ko wi cie zauto ma ty zo wa nej) są

lu dzie i to po przez nich, dla nich chce my uspraw nić or ga ni za cję,

w któ rej wspól nie pra cu je my. Każ da, na wet ma ła fir ma to wraż li wy

in dy wi du al ny me cha nizm, do któ re go prze ana li zo wa nia na le ży użyć

spe cja li stycz nych na rzę dzi i do kład nie do brać za kres oraz spo sób

zmian. 

dziękujęmy za wyCzerPująCe informaCje. mamy nadzieję, 

że będą Przydatne dla tyCh, którzy mają w PlanaCh instalaCję

oProgramowania.

––––––––––
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