
Można odnieść wrażenie, że ostatnio

zapanowała Moda na terMin „zarzą-

dzanie procesowe”. właściwie Mówi 

się o niM w większości opracowań

na teMat: jak nowocześnie kierować

firMą. czy rzeczywiście jest to aż tak

ważne i na czyM polega?

––––––––––

Woj ciech Ję drze jew ski: Jest waż ne,

a wręcz ko niecz ne. Jak po wie dzia łem w po -

przed nim ar ty ku le, lu dzie w fir mie są bar dzo

waż ni. Idąc da lej, kie ro wa nie ludź mi jest

rów nież bar dzo waż ne. Współ cze śnie ist nie -

je wie le teo rii za rzą dza nia i bu do wa nia or ga -

ni za cji. Za sta nów my się, jak dzi siaj po win na

dzia łać sku tecz na or ga ni za cja, któ ra do star -

cza na ry nek pro duk ty lub usłu gi. Pod sta wo -

wą zmia ną, któ ra obec nie za cho dzi, jest

gwał tow na ewo lu cja w ko mu ni ka cji. Za nią

idzie au to ma ty za cja. Ten pro ces prze mian

na pę dza się z po wo dów biz ne so wych (ta niej,

le piej, szyb ciej, pew niej) i trze ba zro zu mieć,

że nie ma przed nim od wro tu. Wszyst ko, co

moż na zauto ma ty zo wać, zo sta nie zauto -

ma ty zo wa ne. W trak cie pierw szej re wo lu cji

prze my sło wej po ko na li śmy ba rie rę do star -

cza nia ener gii do ma szyn, któ re dzię ki te mu

mia ły co raz więk sze moż li wo ści. Sil nik pa ro -

wy za stą pił czło wie ka w na pę dza niu. W dru -

giej zo sta ły wpro wa dzo ne zmia ny or ga ni za -

cyj ne, któ re spo wo do wa ły po wta rzal ność

pra cy lu dzi w trak cie cy kli pro duk cyj nych.

Lu dzie za czę li wy ko ny wać ogra ni czo ny za -

kres czyn no ści. Zo sta li zmu sze ni do wy ko ny -

wa na pra cy w okre ślo nym sta łym ryt mie ste -

ro wa nym wiel kim ze ga rem – li nią pro duk-

cyj ną. W na stęp nej re wo lu cji mi nia tu ry za -

cja mi kro pro ce so rów i pa mię ci umoż li wi ła

za sto so wa nie pro gra mo wal nych ste row ni -

ków do ma szyn. Na stą pi ło wy par cie lu dzi

z więk szo ści czyn no ści zwią za nych ze ste ro -

wa niem ma szy na mi. Od kie dy wpro wa dzo no

do prze my słu kom pu te ry, zy ska li śmy moż li -

wość au to ma ty za cji ca łe go pro ce su pro duk -

cji, dzię ki cze mu mo że on od by wać się bez

udzia łu czło wie ka. Zna ny mi przy kła da mi za -

sto so wa nia te go po dej ścia jest wy ko rzy sta -

nie ro bo tów wy ko nu ją cych za pro gra mo wa ne

se kwen cje czyn no ści bez ludz kiej in ter wen -

cji. W ostat nich dwóch de ka dach gwał tow -

ne mu roz wo jo wi ule gły sys te my ko mu ni ka -
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cji prze wo do wej i bez prze wo do wej. Na stą-

pi ła na ty le du ża stan da ry za cja in ter fej sów

i pro to ko łów, że ma szy ny mo gą się ze so bą

po ro zu mie wać cał ko wi cie bez udzia łu czło -

wie ka. Trwa czwar ta re wo lu cja prze my sło wa.

Cha rak te ry zu je się ona wy ko rzy sta niem

tech no lo gii in for ma cyj nych i ko mu ni ka cyj -

nych w prze my śle i czę sto jest okre śla na

mia nem Prze my słu 4.0. Ba zu je ona na osią -

gnię ciach trze ciej re wo lu cji prze my sło wej.

Skom pu te ry zo wa ne sys te my pro duk cji po -

sia da ją łą cza sie cio we, za po mo cą któ rych

prze ka zu ją i po bie ra ją da ne do kom pu te ro -

wych sys te mów cen tral nych. Umoż li wia to

ko mu ni ka cję z in ny mi obiek ta mi oraz prze -

ka zy wa nie in for ma cji o sa mych urzą dze -

niach. Jest to ko lej ny krok na dro dze ku au -

to ma ty za cji pro duk cji. Sko mu ni ko wa nie

wszyst kich sys te mów pro wa dzi do po wsta -

wa nia „cy ber -fi zycz nych sys te mów pro duk -

cji” i in te li gent nych fa bryk, w któ rych sys te -

my pro duk cji, kom po nen ty i lu dzie po ro -

zu mie wa ją się za po śred nic twem sie ci, a pro -

duk cja od by wa się pra wie au to no micz nie.

Uff! i co da lej?

––––––––––

W. J.: No wła śnie. Nie wda jąc się w aspek -

ty so cjo lo gicz ne wi dzi my, że po stęp tech no lo -

gicz ny po wo du je stop nio we eli mi no wa nie

czło wie ka z pro ce sów pro duk cyj nych. Po nie -

waż tych zmian nie moż na cof nąć, trze ba się

do nich przy go to wać, aby je za sy mi lo wać i wy -

ko rzy stać dla do bra or ga ni za cji.

Moż na dziś za ry zy ko wać twier dze nie, że

uspraw nia nie ko mu ni ka cji w fir mie jest pod -

sta wo wym za da niem ka dry ma na ger skiej.

I tu znaj du je my wy ja śnie nie zna cze nia świa -

do mo ści pro ce sów, któ re prze bie ga ją w da -

nej or ga ni za cji. Do brze dzia ła ją cy sys tem ko -

mu ni ka cyj ny umoż li wia spraw ne prze ka zy -

wa nie in for ma cji do wszyst kich miejsc, gdzie

znaj du ją się jej kon su men ci po nad ist nie ją cy -

mi si lo sa mi. W dru gą stro nę umoż li wia sku -

tecz ne po dej mo wa nie opty mal nych de cy zji

na pod sta wie praw dzi wych stan da ry zo wa -

nych da nych. Da ne te po win ny być prze ka zy -

wa ne naj le piej w cza sie rze czy wi stym bez

udzia łu ogniw po śred nich. Raz wpro wa dzo ne

(lub au to ma tycz nie po bra ne) po win ny być

na tych miast do stęp ne z jed ne go miej sca dla

sys te mów ana li tycz nych. Spo sób dzia ła nia

sys te mów po bie ra nia in for ma cji ma fun da -

men tal ne zna cze nie dla ja kich kol wiek dal -

szych dzia łań. Mu si być za cho wa nych wie le

wa run ków, aby ta ki sys tem funk cjo no wał pra -

wi dło wo. Po sta ram się tu wy mie nić głów ne. 

Po pierw sze er go no mia. Po nie waż te sys -

te my są użyt ko wa ne w róż nych wa run kach – 

od cięż kich pro duk cyj nych do biu ro wych – 

za sto so wa ne roz wią za nia in te rak cji z użyt -

kow ni kiem (urzą dze nia, in ter fej sy) mu szą być

od po wied nio do bra ne. W dru gą stro nę wy ko -

nu ją cy czyn no ści na swo im sta no wi sku czło -

wiek po wi nien być do brze po in for mo wa ny

i kie ro wa ny. Jed no znacz ność i kom plet ność in -

for ma cji po wo du je brak py tań i więk szą wy -

daj ność pra cy. 

Po dru gie: do kład ność ro zu mia na ja ko

ska lo wal ność w za kre sie po bie ra nych i prze -

ka zy wa nych in for ma cji. Po za re je stra cją au -

to ma tycz ną użyt kow nik nie mo że być nad -

mier nie ob cią żo ny funk cja mi re je stra cji

czyn no ści. Waż na tu jest od po wied nia kon -

fi gu ra cja w za kre sie czę sto tli wo ści i istot -

no ści wpi sy wa nia da nych.

Po trze cie: za sto so wa nie ko dów kre sko -

wych wszę dzie tam, gdzie to ko niecz ne

i moż li we. Ko dy kre sko we po win ny zna leźć

się na wszel kich obiek tach, któ rych do ty czy

re je stra cja lub ewi den cja w fir mie. Za sto so -

wa nie ko dów kre sko wych ma klu czo we zna -

cze nie w trak cie ko mu ni ka cji obiekt – pro ces 

– czło wiek – sys tem. Zna ko wa nie wy dru ków

ma ga zy no wych, zle ceń pro duk cyj nych, ety -

kiet su row ców i pro duk tów, pól ma ga zy no -

wych itp. umoż li wia bez błęd ną iden ty fi ka cję

obiek tu, je go po ło że nia oraz hi sto rii prze -

miesz czeń i zu żyć. Umoż li wia to wpro wa -

dze nie od po wie dzial no ści np. za po zy cję ma -

ga zy no wą, przy rzą dy lub na rzę dzia.

Po czwar te: ra por ty. Du ża ilość rze czy wi -

stych da nych wy ma ga wy daj nych i in te li -

gent nych sys te mów ra por to wa nia pro ce sów

i prze pły wu za so bów. Ra por ty po win ny

w mak sy mal nie oczy wi sty, jed no znacz ny

spo sób od po wia dać wprost na za da ne przez

ma na ge rów py ta nia. W uza sad nio nych przy -

pad kach po win ny być two rzo ne pod kon -

kret ne py ta nie.

Po zo sta je mi jesz cze po wie dzieć o wy ko -

rzy sta niu da nych z re je stra cji pra cy w za -

rzą dza niu per so ne lem. Jest to do syć wraż li -

wy te mat. Z do świad cze nia wiem, że pra-

cow ni cy po strze ga ją te go ro dza ju re je stra cję
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ja ko zwięk sze nie kon tro li spo wo do wa ne bra -

kiem za ufa nia.

Za sto so wa nie re je stra cji pra cy za wsze

po win no słu żyć do bru ogó łu or ga ni za cji,

a więc do bru pra cow ni ka rów nież. Nad rzęd -

nym ce lem re je stra cji na sta no wi skach pra -

cy jest uzy ska nie uni ka to wych in for ma cji

o prze bie gu pro ce su i po zio mie or ga ni za cji

dzia ła nia fir my. Wy ko rzy sta nie wy ni ków po -

mia rów da je ogrom ne moż li wo ści w za kre sie

opty ma li za cji pro ce sów, ale przede wszyst -

kim uni fi ku je i stan da ry zu je ko mu ni ka ty

i do ku men ty, któ re funk cjo nu ją w fir mie.

czy Mó wi pan wciąż o przy go to wa niU

fir My do włą cze nia się w pro ces 

wy Mia ny da nych? 

––––––––––

W. J.: Oczy wi ście, ca ły czas pod kre ślam,

że pro ce sy zmian zwią za ne z Prze my słem 4.0

dzie ją się na na szych oczach i trze ba się do

nich jak naj szyb ciej przy go to wać, aby móc

wpro wa dzić zmia ny w spo sób ste ro wa ny – 

ewo lu cyj ny, a nie z ko niecz no ści re wo lu cyj -

ny. Na szą spe cja li za cją jest re je stra cja prze -

bie gu róż no ra kich pro ce sów biz ne so wych,

któ re za cho dzą z udzia łem lu dzi. Sto su je my

tu róż ne me to dy re je stra cji. Nie któ re są au -

to ma tycz ne, ale więk szość do ty czy kie ro wa -

nia ludź mi w pro ce sach pra cy za po mo cą

spe cja li stycz ne go opro gra mo wa nia. Dą ży my

do mak sy mal ne go sko mu ni ko wa nia ze so bą

od le głych sta no wisk, na któ rych pra cu ją lu -

dzie. Je że li osią gnie my ten cel, bę dzie my mo -

gli za pro po no wać na rzę dzia do sku tecz ne go

za rzą dza nia pra cą zdal ną. Aby ten cel osią -

gnąć, trze ba roz wią zać wie le pro ble mów. 

Z te go, co po wie dzia łem po wy żej ja sno wy -

ni ka, że czło wiek jest nie ustan nie eli mi no -

wa ny przez sys tem, któ ry sam two rzy. Ale

mo że my za py tać: dla cze go?

Po słu żę się w tym miej scu przy kła dem.

Przy bu do wie au to ma tycz ne go sys te mu kie -

ro wa nia ru chem po jaz dów, któ re go ele men -

tem jest tzw. au to no micz ne au to, naj więk szy

pro blem spra wia ją… lu dzie, czy li kie row cy

aut. Czło wiek jest naj bar dziej nie prze wi dy -

wal nym ele men tem sys te mu. Prze wi dze nie

je go za cho wa nia jest nie moż li we na wet

w ob rę bie ob sza ru kie ro wa nia po jaz dem.

Do sko na le wie my, jak kie row cy in nych aut

po tra fią nas za sko czyć. To sa mo do ty czy

wszel kich in nych sys te mów wy ko naw czych,

w któ rych skład wcho dzi czło wiek. Czło wiek

wie lo krot nie ma in ne za cho wa nia niż ocze -

ku je sys tem, ale bez po mia ru nie je ste śmy

w sta nie te go spraw dzić. Czło wiek jest ele -

men tem nie prze wi dy wal nym, a sys te my kie -

ro wa nia te go nie zno szą. Nie moż na nic 

za gwa ran to wać. Na gle za czy na ją dzia łać

pra wa Mur phy’ego i wszyst ko, co mo że, idzie

nie tak. Kie dy pa trzę na pra cę zro bo ty zo wa -

nej li nii pro duk cji sa mo cho dów, to fa scy nu -

ją mnie sy ner gia i pre cy zja, z ja ką te ma szy -

ny pra cu ją. Jed no cze śnie uświa da miam

so bie, że to prze cież lu dzie za pro gra mo wa li

ro bo ty, któ re wy ko nu ją ten wspa nia ły ta niec.

Bar dzo du ża gru pa lu dzi mu sia ła się z so bą

do sko na le sko mu ni ko wać, aby stwo rzyć tak

pre cy zyj ne od wzo ro wa nie i wy ko na nie pro -

ce su. Po je dyn czy ro bot mu si być do sko na le

wpa so wa ny w ca łą struk tu rę wy ko ny wa nych

przez li nię czyn no ści.

gdzie więc jest sed no?

––––––––––

W. J.: Wy po wiem się tyl ko ja ko pro gra mi -

sta z 20-let nim sta żem. Bu du ję sys te my ko -

mu ni ka cji kla sy B2B, B2C, w koń cu ERP ma -

ją ce za sto so wa nie biz ne so we. Ma ją uła twiać

użyt kow ni kom pra cę – na róż ne spo so by.

Wie lo krot nie jest tak, że użyt kow ni cy nie

wie dzą, cze go po trze bu ją. Pa trzą przez pry -

zmat swo ich obo wiąz ków. Jed nak po ana li -

zach z oso ba mi, któ re ma ją wpływ na kształt

sys te mu (przy szły mi użyt kow ni ka mi), do -

cho dzi my do wnio sków, że sy tu acja jest po -

wta rzal na:

1) sku tecz ne ze bra nie da nych o pro ce sie,

or ga ni za cji;

2) stwo rze nie mo de lu pro ce sów;

3) im ple men ta cja w sys te mie in for ma tycz -

nym, ana li za i ska lo wa nie do kład no ści

punk tów po mia ro wych w sys te mie;

4) ska lo wa nie ko mu ni ka cji, za pa mię ta nie

wy ni ków, skok do 1. Ta ki sche mat pra cu -

je w po sta ci pę tli tam, gdzie moż na, wg

za sad sztucz nej in te li gen cji opty ma li zu jąc

za cho wa nie wszyst kich ele men tów pro -

ce su z każ dym przej ściem pę tli. W mia rę

upły wu cza su ilość ze bra nych in for ma cji

umoż li wia uspraw nie nie me tod po mia -

ru, po pra wia się do kład ność mo de lu, roz -

miesz cze nie i ja kość da nych uzy ski wa -

nych z punk tów po mia ru i w koń cu

na stę pu je po pra wa ko mu ni ka cji. Ge ne ro -

wa ne ra por ty są co raz pre cy zyj niej sze

i za wie ra ją stan da ry zo wa ne da ne. 

Pod su mo wu jąc: Prze mysł 4.0 to ko lej na

re wo lu cja, któ ra wy eli mi nu je część pra cow ni -

ków. Aby spro stać nad cho dzą cym zmia nom,

trze ba skon cen tro wać się na ja ko ści za rzą dza -

nia ludź mi i włą czyć je do sys te mów in for ma -

tycz nych. Chcąc to osią gnąć, mu si my przede

wszyst kim sku pić się na uspraw nie niu ko -

mu ni ka cji w fir mie, B2B i B2C. 

Na ko niec ja ko cie ka wost kę chciał bym

prze ka zać in for ma cję, że fir ma Ti soft – obok

Ama zo na i Trans.eu Gro up SA – uczest ni czy -

ła w wy da rze niu, ja kim był Dzień Łań cu cha

Do staw (Sup ply Cha in Day) od by wa ją cy

się 15 kwiet nia br.

Głów nym or ga ni za to rem Dnia Łań cu cha

Do staw z ra mie nia Uni wer sy te tu Eko no micz -

ne go w Ka to wi cach by ła Ka te dra Lo gi sty ki

Eko no micz nej. Dzień Łań cu cha Do staw or ga -

ni zo wa ny był po raz szó sty, w tym ro ku z po -

wo du epi de mii w for mie warsz ta tów on li ne. 

dzię kU ję za roz Mo wę.

––––––––––
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Wojciech Jędrzejewski: Pro ce sy zmian 
zwią za ne z Prze my słem 4.0 dzie ją się na na szych 
oczach i trze ba się do nich jak naj szyb ciej przy go to wać,
aby móc wpro wa dzić zmia ny w spo sób ste ro wa ny 
– ewo lu cyj ny, a nie z ko niecz no ści re wo lu cyj ny


