
W tym ar ty ku le w ra mach cy klu roz mów 
z Woj cie chem Ję drze jew skim bę dzie my kon ty nu ować 
te mat wspar cia dla wdra ża nia pa kie tu LE AN.
Przy po mnij my, że pa kie tem LE AN na zy wa my dzia ła nia 
eks per ta lub eks per tów ma ją ce na ce lu sku tecz ne 
wdro że nie za rzą dza nia opar te go na stra te gii LE AN 
przy za sto so wa niu spe cja li stycz ne go opro gra mo wa nia
kom pu te ro we go.

W tytuLe ceLoWo użyLiśmy SłoWa „SKoK”. WyniKa to z FaKtu, 

że różnice Pomiędzy Firmą zarządzaną W SPoSób SiLoSoWy

a Firmą zarządzaną W SPoSób ProceSoWy Są ogromne.

oczyWiście naLeży zrobić WSzyStKo, aby amPLituda tego SKoKu

i KoSzty Przejścia były jaK najniżSze. jednaK PodStaWoWym

ceLem W Każdym ProjeKcie jeSt to, aby on Się Po ProStu udał.

––––––––––

woj ciech ję drze jew ski: na obec ną chwi lę przyj mu je się, że 

oko ło 50 proc. pro jek tów jest nie uda nych. oczy wi ście nie wszyst kie

koń czą się kom plet nym fia skiem, ale ge ne ral ne re zul ta ty od bie ga ją

od wstęp nych usta leń.

a oto moż li we przy czy ny nie po wo dzeń pro jek tów in for ma tycz -

nych i sza cun ko wy wpływ w pro cen tach. 

1. nie kom plet ne wy ma ga nia – 13,1 proc.

2. Brak za an ga żo wa nia użyt kow ni ków – 10,4 proc.

3. Brak za so bów – 10,6 proc.

4. nie re ali stycz ne ocze ki wa nia – 9,9 proc.

5. Brak wspar cia ze stro ny kie row nic twa – 11,3 proc.

6. Zmia ny wy ma gań i spe cy fi ka cji – 8,7 proc.

7. Brak pla no wa nia – 8,1 proc.

8. re zy gna cja z pro jek tu – 7,5 proc.

9. Brak za rzą dza nia – 6,2 proc.

10. Brak zro zu mie nia tech no lo gii – 4,5 proc.

11. po zo sta łe – 9,7 proc.

Źró dło: Ba da nia prze pro wa dzo ne przez ti soft

z Po Wyż Sze go Wy ni Ka, że za gro żeń dLa Pro jeK tóW jeSt SPo ro,

a Sto Pień gWa ran cji SuK ce Su nie WieL Ki.

––––––––––

w. j.: po ni żej po sta ram się przed sta wić prze wa ża ją cy sce na riusz

za cho dzą cy w trak cie roz wo ju fir my w za leż no ści od licz by pra cow -

ni ków. oczy wi ście mu si my wziąć po praw kę na sto pień au to ma ty za -

cji fir my, ale, jak po wie dzia łem, jest to sce na riusz ty po wy. 

po uru cho mie niu fir my jej wła ści cie le prze waż nie pra cu ją w niej

oso bi ście, wy ko nu jąc wszel kie za da nia. szyb ko oka zu je się, że ko -

pod sta wo we wy ma Ga nia i naj więK sze ba rie ry

Skok do za rzą dza nia 
pro ce so we go
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WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI: KONIECZNOŚĆ

SPRAWNEGO KORZYSTANIA Z DOSTĘPNYCH

TECHNOLOGII I WDRAŻANIE INNOWACJI NIE JEST

W ORGANIZACJI KWESTIĄ WYBORU, LECZ STAŁYM

ELEMENTEM KONKUROWANIA



niecz ny jest per so nel, któ re mu trze ba de le go wać pew ne za da nia. są

to naj czę ściej ope ra to rzy ma szyn, kie row cy i ma ga zy nie rzy. szef na

ogół zo sta wia dla sie bie ro le han dlow ca i kie row ni ka. po pew nym

cza sie w za leż no ści od te go, ja kim jest ty pem czło wie ka, za trud nia

han dlow ców lub kła dzie na cisk na sze fa pro duk cji. na tym eta pie,

któ ry koń czy się po mię dzy licz bą 20 a 30 osób, ze wzglę du na roz -

pię tość kie ro wa nia prze waż nie nie ma w fir mie sys te mu do za rzą dza -

nia za so ba mi. funk cjo nu je opro gra mo wa nie do sprze da ży, roz li cza -

nia się z urzę dem skar bo wym i ewen tu al nie sys tem ma ga zy no wy.

wszel kie ze sta wie nia są wy ko ny wa ne w ar ku szach kal ku la cyj nych

przez po szcze gól nych kie row ni ków. ten punkt jest kry tycz ny w roz -

wo ju fir my. do tej po ry fir my prze waż nie wy bie ra ją dal szą me to dę

roz wo ju w mo de lu za rzą dza nia si lo so we go po przez zwięk sze nie licz -

by kie row ni ków li nio wych. pa nu je prze ko na nie, że za kup i wdro że -

nie zin te gro wa ne go sys te mu za rzą dza nia są dro gie i nie bez piecz ne

dla funk cjo no wa nia fir my. Ba rie rę prze kra cza ją or ga ni za cje, któ re 

mu szą wpro wa dzić sys tem, bo jest to dla nich być al bo nie być. sze -

fo stwo do strze ga za gro że nie dla dal sze go kie ro wa nia fir mą. na przy -

kład w po li gra fii usłu go wej, z któ rej się wy wo dzi my, trze ba kal ku lo -

wać bar dzo du żą ilość za py tań. wcho dzą ce do re ali za cji zle ce nia

ma ją się śred nio jak 1:10. wą skich gar deł jest wie le: nie da ją cy się

utrzy mać de adli ne, brak roz li cza nia ma ga zy nu w ko re la cji z pro duk -

cją, nie da ją ca się szyb ko ob li czyć ren tow ność po szcze gól ne go zle ce -

nia. im wię cej zle ceń, tym bardziej ilość in for ma cji do prze two rze nia

ro śnie. do te go do cho dzi sklep in ter ne to wy, nie za wsze sko mu ni ko -

wa ny z ba zą pro duk cyj ną, któ ra mo że ist nieć tyl ko w exce lu. nie ste -

ty, ale z punk tu wi dze nia pro ce su ce le po szcze gól nych ob sza rów są

po nie kąd sprzecz ne. od po wie dzial ność koń czy się na gra ni cy ob sza -

ru; rzad ko kie dy na koń cu pro ce su. 

moż na dłu go taK Wy Li czać. jed naK czy rze czy Wi ście 

Po Pu Lar ne oStat nio za rzą dza nie Pro ce So We jeSt Pa na ceum

na WSzySt Kie te bo Lącz Ki?

––––––––––

w. j.: sam ter min jest rze czy wi ście nad uży wa ny. mój punkt wi -

dze nia uwzględ nia ge ne ral nie trzy wa run ki w za rzą dza niu fir mą,

któ ra jest lub wcho dzi w kry tycz ny etap roz wo ju zwią za ny z ilo ścią

prze twa rza nych in for ma cji i ko mu ni ka cją. po pierw sze: for ma li za cja

i uni fi ka cja w ko mu ni ka cji i pro ce du rach dzia ła nia. po dru gie: do stęp -

ność jed no li tej i kom plet nej in for ma cji każ de mu we dług po trzeb.

po trze cie: uży wa nie sys te mo wej ana li ty ki do kie ro wa nia i za rzą dza -

nia fir mą. mo je do świad cze nie do wo dzi, że bez speł nie nia mi ni -

mum po wyż szych wa run ków prę dzej czy póź niej or ga ni za cja na po -

tka ba rie rę w roz wo ju wy ni ka ją cą z wą skie go gar dła w po sta ci 

bra ku moż li wo ści sku tecz ne go zbie ra nia, prze cho wy wa nia i wy ko rzy -

sta nia po sia da nych in for ma cji. klu czo we zna cze nie ele men tu, ja -

kim jest spraw ność w ko mu ni ko wa niu się i za rzą dza niu in for ma cją

przez or ga ni za cję, zo sta ło uwy pu klo ne przez obec ną pan de mię. 

or ga ni zo wa nie się i ko mu ni ka cja za po mo cą zu ni fi ko wa nych sym bo li

nie jest rze czą, z któ rą się ro dzi my. każ dy czło wiek jest indywidualną

jednostką, któ ra po strze ga świat po przez pry zmat wła snej oso by. na -

sze pod sta wo we ce le rów nież są in dy wi du al ne zgod ne z pi ra mi dą

ma slo wa, a nie spo łecz ne czy zbio ro we. ta in dy wi du ali za cja w pew -

nym stop niu prze szka dza w ko mu ni ko wa niu się ze so bą i współ dzia -

ła niu jed no stek. Bar dzo bro ni my się przed utra tą tzw. wol no ści. jed -

nak aby re ali zo wać co raz bar dziej skom pli ko wa ne za da nia w co raz

więk szym tem pie, trze ba wy eli mi no wać błę dy w ko mu ni ka cji. mo im 

zda niem zdol ność do re ali za cji za dań or ga ni za cji mie rzo na jest zdol -

no ścią do za rzą dza nia in for ma cją. po prze kro cze niu tej ba rie ry or ga -

ni za cja mo że po wie lać swo je struk tu ry bez oba wy o spa dek ja ko ści

za rzą dza nia.

Ktoś mógł by Po Wie dzieć, że in For ma cja jeSt rze czą Wtór ną; 

naj Waż niej Sze jeSt dzia ła nie. 

––––––––––

w. j.: i tak jest, je że li od rzu ci my ucze nie się i współ dzia ła nie

wie lu ele men tów. pro blem le ży wła śnie w spo so bach zbie ra nia, prze -

cho wy wa nia i prze ka zy wa nia in for ma cji. mo gą to być prze cież sy gna -

ły dym ne, go łę bie pocz to we lub in ter net rze czy. każ da z tych tech -

no lo gii zo sta ła wy my ślo na, by ła lub bę dzie wdro żo na przez część

użyt kow ni ków i spraw dza się w okre ślo nych uwa run ko wa niach.

użyt kow ni cy tych roz wią zań uzy sku ją prze wa gę nad po zo sta ły mi. ko -

niecz ność spraw ne go ko rzy sta nia z do stęp nych tech no lo gii i wdra -

ża nie in no wa cji nie jest w or ga ni za cji kwe stią wy bo ru, lecz sta łym

ele men tem kon ku ro wa nia. obec nie chy ba nikt z nas nie wy obra ża

so bie pro wa dze nia fir my bez za sto so wa nia choć by w skrom nym za -
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które toczą się w firmie



kre sie tech no lo gii in for ma tycz nych. jed nak za rzą dza nie fir mą za po -

mo cą zin te gro wa ne go sys te mu kom pu te ro we go to jesz cze dla wie -

lu przed się biorstw roz wią za nie z przy szło ści. Z mo ich do świad czeń

jed no znacz nie wy ni ka, że naj cen niej sze w fir mie są me to dy dzia ła -

nia oszczę dza ją ce czas i ogra ni cza ją ce moż li wość po wsta nia po mył -

ki spo wo do wa nej np. przez nie jed no znacz ność po le ceń.

to są tro chę ta kie dwa świa ty: świat ma szyn i świat lu dzi.

w pierw szym, aby do szło do ko mu ni ka cji, wszyst ko mu si być jed no -

znacz ne i zro zu mia łe przez stro ny uczest ni czą ce w ko mu ni ka cji. nie

ma tu miej sca na ja ką kol wiek in ter pre ta cję. w dru gim stro na od bie -

ra ją ca mo że in ter pre to wać prze kaz i zgod nie z tą in ter pre ta cją dzia -

łać. ja kość ko mu ni ka cji w da nym pro ce sie okre śla, jak bar dzo pro ces

mo że być skom pli ko wa ny.

ca ły czaS mó Wi my o Ko mu ni Ka cji, Waż no ści in For ma cji, 

a co z reSz tą eLe men tóW or ga ni za cji?

––––––––––

w. j.: Za kła dam, że są i to od po wied niej ja ko ści. nie zaj mu ję się

pro duk cją ma szyn. tu trud no o nie po ro zu mie nia: jest spe cy fi ka cja

ma szy ny i mu si ona speł nić de kla ra cję pro du cen ta. spraw ność ope -

ra to ra ma szy ny też moż na w mia rę ła two zmie rzyć i tym sa mym 

za gwa ran to wać pew ność dzia ła nia oraz wy daj ność ta kie go ukła du.

ku rio zal ne jest, że czło wiek, któ ry pro jek tu je co raz bar dziej skom -

pli ko wa ne tech no lo gie, sam sta ra się z nich wy pie rać. Ze wzglę du

na to, że ma szy ny nie ma ją ca łej sfe ry uczuć, wraż li wo ści i wła snych

ce lów, moż na w mia rę ła two za pla no wać, co i kie dy bę dzie moż na

zro bić. nie chcę wda wać się w roz wa ża nia so cjo lo gicz ne, ale wy zna -

ję po gląd, że za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi w or ga ni za cji jest naj -

istot niej szym ele men tem sta no wią cym o suk ce sie or ga ni za cji lub 

je go bra ku. dla te go mó wiąc o ja ko ści ko mu ni ka cji, stan da ry za cji 

po jęć itp. nie my ślę o do sko na le niu pro to ko łów wy mia ny in for ma -

cji mię dzy ma szy na mi, tyl ko po mię dzy ludź mi. do tej po ry ta sfe ra

dzia ła nia or ga ni za cji jest tro chę dru go pla no wa. my ślę jed nak, że

szyb ko na stą pi po dział na fir my, któ re uży wa ją zin te gro wa nych

sys te mów za rzą dza nia i po zo sta łe. Bar dzo nie bez piecz ne jest

w obec nych uwa run ko wa niach, któ re przy śpie szy ły wdra ża nie 

sys te mów ko mu ni ko wa nia się i uru cho mi ły wy ścig w opra co wy wa -

niu sys te mów do umoż li wia nia pra cy zdal nej, lek ce wa że nie te go

tren du przez fir my. 

pod su mo wu jąc: Biz nes 4.0 to czas na zmia ny w sze ro ko po ję tej

ko mu ni ka cji po mię dzy wszyst ki mi ele men ta mi or ga ni za cji. tyl ko

wte dy moż na za pa no wać nad szyb ko zmie nia ją cą się sy tu acją i za -

rzą dzać pro ce sa mi, któ re to czą się w fir mie.

dzię Ku ję za roz mo Wę.

––––––––––
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nO wA se riA 
cA nOn cOLOrstreAM 8000
––––––––––

ca non za pre zen to wał colorstream 8000 

– no wą se rię atra men to wych roz wią zań ro -

lo wych. roz wią za nie kie ro wa ne jest za rów -

no do sek to ra pry wat ne go, jak i pu blicz ne -

go – do do staw ców usług dru ku i ko mu ni ka cji

(trans ak cyj nych i pocz to wych) oraz wy spe -

cja li zo wa nych dru karń ko mer cyj nych pro du -

ku ją cych książ ki, pod ręcz ni ki czy ulot ki far ma -

ceu tycz ne. 

no wa se ria colorstream to dwa mo de le 

– 8133 i 8160. nu me ry te od zwier cie dla ją

mak sy mal ną pręd kość dru ko wa nia każ de go

z nich (133 m/min i 160 m/min), co prze kła -

da się na mak sy mal nie 2152 ob ra zy a4/min

(15-70 mln ob ra zów a4 mie sięcz nie). Łą cząc

te pręd ko ści ze zna ną z po przed nich ge ne ra -

cji ła twą ob słu gą otrzy mu je my roz wią za nie,

któ re po ra dzi so bie z na war stwie niem prac

i umoż li wia ob ni że nie kosz tów pro duk cji po -

przez kon so li da cję wy dru ków z in nych ma -

szyn, tak że of f se to wych. au to ma ty za cja za -

dań przy czy nia się do nie zwy kłe go cza su

spraw no ści se rii colorstream 8000 (po nad

90 proc.). se ria po zwa la klien tom za pla no -

wać z wy prze dze niem dzia ła nia ser wi so we

i unik nąć nie prze wi dzia nych prze sto jów pod -

czas pro duk cji.

roz wią za nie opie ra się na gło wi cach dzia -

ła ją cych z roz dziel czo ścią 1200 dpi, któ re za -

pew nia ją sta łą ja kość dru ku od pierw sze go

do ostat nie go wy dru ku, płyn nie od twa rza jąc

gra dien ty, jed no rod ne od cie nie i ostre szcze -

gó ły oraz mi ni ma li zu jąc ty po we ar te fak ty

tech no lo gii atra men to wej, re ali zu jąc to przy

naj więk szej szyb ko ści dru ko wa nia. se ria

colorstream 8000 wy ko rzy stu je rów nież no wy

ze staw wod nych atra men tów pig men to wych

z po li me rem la tek so wym, któ re za pew nia ją

bar dzo sze ro ki ga mut ko lo ry stycz ny, głę bo ką

czerń i ży we ko lo ry na pa pie rze nie po wle ka -

nym, po twier dzo ne przez stan dard fo gra.

dzię ki po pra wio nej ja ko ści i moż li wo ści

dru ko wa nia na pa pie rach nie po wle ka nych

w gra ma tu rach od 40 g/m2 do 160 g/m2 (i wy -

bra nych pa pie rach o gra ma tu rze do 220 g/m2)

do staw cy usług mo gą ak tyw nie re ago wać

na wy zwa nia ryn ku. no wo za pro jek to wa na

ścież ka pa pie ru i me cha nizm dru ko wa nia po -

zwa la ją na za druk o sze ro ko ści 560 mm, co

da je swo bo dę opty ma li zo wa nia im po zy cji. 

pierw sza in sta la cja colorstream 8000

mia ła miej sce w fir mie da teV eg, bę dą cej

trze cim co do wiel ko ści do staw cą opro gra -

mo wa nia biz ne so we go w niem czech i jed -

nym z naj więk szych eu ro pej skich do staw -

ców usług it.

model colorstream 8160 jest już do stęp -

ny, a colorstream 8133 będzie dostępny

na po cząt ku dru giej po ło wy 2021 r. 

Opra co wa no na pod sta wie 

in for ma cji fir my Ca non




