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Procesowe podejście do zarządzania – 
czyli intuicja czasami zawodzi

Każda organizacja kiedyś powstała. Zazwy-
czaj najpierw była niewielka, nieliczna i po-
tem powiększała się wraz z upływem czasu, 
potrzebami i oczywiście w miarę sukcesów, 
które odnosiła. 
 W banku, w którym pracowałem, pa-
miętam jak na corocznym spotkaniu świątecz-
nym, wszyscy pracownicy mieścili się w jed-
nej z dużych warszawskich restauracji. Mia-
łem wówczas przyjemność siedzieć niedaleko  
prezesa. Z nostalgią wspominał, że w po-
przednich latach pamiętał imiona wszystkich 
pracowników a dziś już nie tylko ich nie zna 
ale nie kojarzy nawet twarzy. Nie wiedziałby 
na przykład, kto mu się kłania w sklepie, na 
ulicy czy w pociągu.
 Potem w kolejnych latach prezes 
zmienił się, a bank rozrósł na tyle, że następ-
ne spotkania świąteczne już nie odbywały się 
w restauracjach ale w znacznie większych 

i przystosowanych do tego salach, raz nawet 
w Pałacu Kultury i Nauki.
 Niekiedy początki organizacji są na 
tyle odległe, że nikt ich już nie pamięta. Jed-
nak pozostają z tej początkowej fazy nie-
prawidłowe przyzwyczajenia do zarządza-
nia funkcyjnego. I nie dają spokoju. Tym bar-
dziej, im większa organizacja.
 Są efektem przekonania, że większą 
organizacją będzie można zarządzać według 
tych samych lub podobnych zasad co mniej-
szą, tylko bardziej skutecznie, z uwagi na 
większe możliwości rynkowe. Odpowiednia 
skala działania to lepiej wykorzystany poten-
cjał, większe szanse rozwoju. Tak podpowia-
da intuicja. To wydaje się bezdyskusyjne. 
 W rzeczywistości zasada okazuje się  
inna: im większa organizacja, tym więcej 
energii i potencjału zużywa na rozstrzyga-
nie własnych konfliktów i likwidowanie we-
wnętrznych napięć. Stają się one nieuniknio-
ne, gdy wynikają z opartych na intuicji zało-
żeniach przyjętych w fazie początkowej.

Specyfika kontroli 
a dojrzałość  
procesowa  
organizacji

Andrzej Kasiński



Nr21  (Grudzień 2020)ONTROLERINFOK 19

ONTROLERINFOK

Pierwszym przykładem takich błędnych zało-
żeń jest opieranie organizacji na podziale  
funkcyjnym. Wydaje się absolutnie celowe 
aby tworzyć komórki organizacyjne zgodnie 
z wiedzą, doświadczeniem i specjalizacją za-
trudnionych w nich pracowników. Powsta-
ją więc struktury organizacyjne według tego 
schematu: dział handlowy, dział kadr, dział 
prawny  czy IT. 
 Nikt nie dyskutuje z założeniem, że na 
przykład wszyscy informatycy powinni być 
zatrudnieni w dziale informatyki. Ich wiedza i 
różne doświadczenia będą się wzajemnie uzu-
pełniać. W toku realizacji wspólnych zadań 
a przede wszystkim towarzyszącym im „bu-
rzom mózgów” dobre praktyki będą przenikać 
do kolejnych pracowników a w efekcie „in-
formatyzacja” nastąpi szybciej, w pełniejszym 
zakresie, przez co organizacja będzie się roz-
wijać bardziej dynamicznie. Firma skorzysta z 
efektu synergii. 
 Jak jest w praktyce? Tak jest, ale w fa-
zie początkowej. W przypadku, gdy dział IT 
liczy kilka osób i kierownictwo wie - bo wi-
dzi, który informatyk jaką ma wiedzę i z ja-
kim zaangażowaniem podchodzi do swoich 
zadań, wówczas zatrudnienie nowego pracow-
nika w tym dziale rzeczywiście powoduje do-
datkową synergię. Dochodzi do wymiany wie-
dzy i doświadczeń. W gronie pracowników 
pozostają na dłużej tylko ci, którzy mają am-
bicję aby to, co robią, było zrobione jak naj-
lepiej. A dla kierownictwa efekty wykonanej 
pracy są od razu widoczne.
 Jednak gdy dział IT liczy już kilka-
dziesiąt osób podzielonych na różne zespoły, 
zatrudnienie kolejnego pracownika jest wąt-
pliwe z puntu widzenia wymiany doświad-
czeń. Musi to być wyjątkowa osobowość aby 
jakakolwiek znacząca synergia miała w ogó-

le miejsce. W praktyce to po prostu kolejny 
„żołnierz”, który wykonuje zadania zlecone 
przez kierownictwo. 
 W typowych zarządzanych funkcyjnie 
organizacjach bezrefleksyjnie stosowana jest 
zasada, że wszyscy informatycy są pracowni-
kami działu IT i to bez względu na to, jak oce-
niana wśród innych pracowników jest ich do-
stępność, zaangażowanie i chęć pomocy pre-
zentowana na co dzień. 
 Okazuje się, że oprócz pojęcia „syner-
gia” istnieje także słowo „adaptacja”, które 
zaczyna coraz lepiej opisywać funkcjonowa-
nie działu IT w fazie wzrostu. Adaptacja no-
wego pracownika do stosowanych praktyk, 
również tych nienajlepszych. 
 Dodatkowo, nawet jeśli słowem „ada-
ptacja” można o wiele lepiej niż „synergia” 
opisać scenariusz zatrudnienia nowego infor-
matyka, to nadal nie zmienia to zasady, że in-
formatycy są zatrudnieni w dziale IT, prawni-
cy w dziale prawnym i tak samo w każdej ko-
lejnej specjalizacji.  
 We wspomnianym banku pamię-
tam okres szczególnych sukcesów na ryn-
ku małych i średnich przedsiębiorstw. Jed-
nym z czynników tego sukcesu był kilkuoso-
bowy zespół wsparcia informatycznego, który 
udało się uruchomić w strukturze organizacyj-
nej MŚP, uniezależniając w ten sposób sprze-
daż i obsługę  w tym segmencie klientów od 
sprawności całego dużego departamentu in-
formatyki funkcjonującego w banku.  
 Kontrolując, identyfikujemy różne nie-
prawidłowości ,ale tak naprawdę szukamy od-
powiedzi na pytanie: synergia czy adaptacja? 
Widząc te „czarne dziury” warto sobie zadać 
pytanie: jak inaczej można przypisać pracow-
ników ? 
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Struktura macierzowa  
– czyli po co nam właściciel procesu

Typowa struktura organizacyjna odzwierciedla 
podziały funkcyjne. Jest oparta na wzorcach 
wojskowych, oczywiście w dużym uproszcze-
niu. Jeśli jednak zarządzamy organizacją ba-
zując wyłącznie na strukturze organizacyj-
nej i przynależności „żołnierzy” do poszcze-
gólnych komórek i jednostek organizacyjnych, 
wówczas będą oni realizować zadania zleco-
ne przez swoich przełożonych, bo w ich świa-
domości są przede wszystkim pracownikami 
przykładowego działu IT a dopiero potem ca-
łej organizacji. Wobec swojej komórki organi-
zacyjnej powinni być więc przede wszystkim 
lojalni.  Pracownicy innych działów to „oni”. 
Oni powinni dostosować się do naszych reguł. 
Oni mogą poczekać. Oni muszą rozumieć, że 
wiedza specjalistyczna, którą my posiadamy, 
jest dobrem elitarnym i rzadkim.
 Tak budowana struktura powoduje, że 
każda komórka organizacyjna chce w każdej 
sprawie wpływać na inne, dąży do dominacji. 
Zaczyna sama ustalać kryteria nie tylko odno-
śnie sposobu wykonania pracy ale również pod 
względem ważności i priorytetów wykonywa-
nych zadań. Coraz bardziej dobitnie i jedno-
znacznie komunikuje innym co chce robić a co 
nie jest jej zadaniem. Dąży do tego aby nabie-
rał znaczenia jej punkt widzenia, również po-
przez oddziaływanie na przełożonego.  
 Jeśli na to nałożymy presję na wynik, 
wcześniej czy później powstaną nieporozu-
mienia i spory. Uczestnicy konfliktu, działa-
jąc zgodnie z interesem swojego działu, eska-
lują wszelkie punkty sporne, w związku z tym 
coraz więcej spraw trafia do rozstrzygnięcia 
na najwyższy poziom, tak aby podjęta decyzja 
była obowiązująca dla obu stron.

Powoduje to przeciążenie pracą osób na naj-
wyższych stanowiskach. Brak możliwo-
ści szczegółowego zrozumienia całości za-
gadnień będących przedmiotem sporów po-
woduje opieranie decyzji na intuicji, więk-
szym lub mniejszym zaufaniu do poszczegól-
nych przedstawicieli kadry średniego szczebla 
lub prowadzi do braku decyzyjności w ogóle. 
Mamy tu do czynienia z tzw. zastępczym wła-
ścicielem procesu. 
 Pierwszym sygnałem, który wy-
brzmiewa na spotkaniach z tego typu właści-
cielem jest zaklęcie: „proszę przychodzić do 
mnie z rozwiązaniem a nie z problemami” 
lub coś podobnego. To jest oczywiście objaw 
bezsilności, komunikat logicznie sprzeczny. 
Gdyby było rozwiązanie to nie byłoby powo-
du aby w ogóle z czymkolwiek przychodzić. 
Chodzi właśnie o to, że nie ma rozwiązania. 
Podobne zaklęcie: „proszę prezentować dane 
z pewnego źródła”,  gdy pojawiają się w dys-
kusji jakieś nieprecyzyjnie zebrane, szczątko-
we dane, często ze zbyt obfitym, jednostron-
nym komentarzem. 
 Problem jest jednak poważny, gdyż 
uwikłany w zastępcze właścicielstwo proce-
su przedstawiciel najwyższego kierownictwa 
wcześniej czy później traci możliwość strate-
gicznego i taktycznego kierowania organiza-
cją. Statek zaczyna płynąć bez kapitana.
 W literaturze opisującej ten proces, na-
zwano specyficzne role wykonywane przez 
przedstawicieli kadry zarządzającej średnie-
go szczebla. Okazuje się, że najbezpieczniej 
można się utrzymać na stanowisku kierowni-
czym w tak zarządzanej organizacji realizując 
jedynie tzw. funkcje transmisyjne – nie podej-
mować samodzielnie decyzji, eskalować pro-
blemy na szczebel możliwie najwyższy i prze-
kazywać podległym pracownikom, jako nie 
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swoje, decyzje kierownictwa. Nie branie od-
powiedzialności umacnia w krótkim okresie 
pozycję tak funkcjonującego kierownika, na-
czelnika czy dyrektora.
 Najwyższe kierownictwo z czasem za-
czyna nabierać błędnego przekonania, że sko-
ro pojawia się tyle problemów i decyzji do 
podjęcia na najwyższym szczeblu, to więcej 
zadań ma średnia kadra kierownicza. Coraz ła-
twiej jest w związku z tym uzyskać zgodę na 
dodatkowe stanowiska kierownicze. Pojawia 
się efekt tzw. odwróconej piramidy, typowy 
dla organizacji zarządzanych funkcyjnie: wie-
le osób na różnych stanowiskach i stosunkowo 
niewielu wykonawców. Zaczynają się proble-
my z efektywnością. Nie ma mowy o prawi-
dłowym wykorzystaniu potencjału organizacji.
 W cieniu pozostają pytania, na które 
nikt nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi: ilu 
informatyków nam potrzeba ? jak można po-
prawić jakość „serwisu IT”, jeśli na przykład 
w powszechnej opinii pracowników innych 
działów informatycy są niedostępni i niezaan-
gażowani. Jak zwiększyć możliwości rozwoju 
infrastruktury informatycznej, zmienić sytu-
ację w której realizowane projekty są drogie, 
rzadkie i długotrwałe, dające liczne negatyw-
ne skutki uboczne, niesatysfakcjonujące dla 
użytkowników?
 Okazuje się, że nie jesteśmy w sta-
nie poprawić „serwisu IT”. Nie znamy metod 
i narzędzi które to umożliwiają. Nikt tego nie 
umie przeprowadzić. 
 Możemy natomiast wyodrębnić pro-
cesy, którymi będziemy zarządzać i uspraw-
niać: na przykład proces obsługi użytkowni-
ków tzw. „help desk IT” lub proces testowa-
nia oprogramowania, które planujemy wdro-
żyć. Kontrolując sprawdzamy czy odpowied-
nie wymagania nałożone na wykonawców zo-

stały spełnione, jednak prawdziwe pytanie jest 
inne: właściciel procesu prawdziwy czy za-
stępczy ?
 Patrząc z punktu widzenia osoby kon-
trolującej zaczynamy przywoływać klasycz-
ną definicję właściciela procesu: umieszczo-
na najniżej w strukturze organizacyjnej osoba, 
której decyzję są obowiązujące dla wszystkich 
wykonawców procesu. 
 Proste ? Proste, ale nie do zrobienia. 
W praktyce organizacji zarządzanych poprzez 
funkcje taką osobą w najważniejszych dla or-
ganizacji procesach np. transakcyjnych jest 
członek zarządu a czasami wyłącznie prezes, 
czyli wracamy do punktu wyjścia.
 Z chwilą powołania pierwszego praw-
dziwego właściciela procesu rozpoczynamy 
budowanie tzw. organizacji macierzowej, w 
której każdy pracownik podlega pionowo sze-
fowi działu, odpowiedzialnemu za rozwój jego 
umiejętności zawodowych ale poziomo podle-
ga również właścicielowi procesu, który rozli-
cza go z wykonania zadań w ramach procesu.
 W literaturze nazywa się to „transfor-
macją procesową”. Procesy zaczynają znowu 
mieć znaczenie. Struktura pozioma powinna 
stać się równie ważna co pionowa, każdy pra-
cownik powinien mieć świadomość jakie pro-
cesy realizuje i jakie wyniki osiąga.

Architektura procesów – czyli podział or-
ganizacji według pracy a nie specjalizacji
Transformacja nie odbędzie się od razu. Doty-
czy przede wszystkim ludzi. 
 Z punktu widzenia średniej kadry kie-
rowniczej jest absolutną zmianą zasad gry. 
Będą przeciwni dopóki nie zrozumieją, że nie 
z własnej winy ktoś ich ustawił w wyścigu, 
którego nie mogą wygrać. Zorientują się, że 
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tracą energię i czas na spory, które ich demo-
ralizują i wypalają. Powodują, że z czasem tra-
cą wrażliwość, empatię w stosunku do innych. 
Dają jakiejś niewidzialnej sile programować 
swoje zachowania i postawy. Będą się czuli 
coraz bardziej samotni i przygnębieni za każ-
dym razem, gdy będą w stanie nazwać w świa-
domości swoją bieżącą postawę – zapamięta-
nym ze szkolenia słowem „asertywność”.
 Dojdzie do transformacji gdy zrozu-
mieją, że pracując dla organizacji podzielo-
nej funkcyjnie stają się ludźmi, którymi nie 
chcą być.
 Pierwsza zasada: wiemy, że na przy-
kład w szpitalu dyrektorem ani nawet ordyna-
torem na oddziale chirurgii nie powinien być 
z automatu najlepszy lekarz chirurg. Umie-
jętność przewodzenia, bycia liderem, ma nie-
wiele wspólnego z wiedzą, doświadczeniem 
i umiejętnościami merytorycznymi. Ta zasada 
odnosi się do każdej organizacji.
 Rolą kierownika, naczelnika czy dy-
rektora, czyli tak zwanego przełożonego funk-
cyjnego,  jest dbanie o utrzymanie odpowied-
niego poziomu wiedzy merytorycznej i umie-
jętności praktycznych każdego pracownika 
w zespole. To mają być ci przysłowiowi „naj-
lepsi lekarze chirurdzy”. Rolą właściciela pro-
cesu jest wykorzystanie tych umiejętności 
w praktyce, w procesie. 
 Proces w organizacji macierzowej sta-
je się bytem podlegającym zarządzaniu, na 
równi z komórką i jednostką w strukturze or-
ganizacyjnej. Z tą przewagą, że na podstawie 
analizy procesu jesteśmy w stanie określić ilu 
informatyków potrzebujmy, znamy metody 
i narzędzia służące do usprawniania procesów, 
chociaż nie znamy takich metod aby uspraw-
nić komórkę organizacyjną. Dlatego na zarzą-
dzaniu procesami warto skupić uwagę.

Więc jeśli pytamy o podstawowe atrybuty  
władzy, na przykład przyznawanie premii 
(również inne decyzje z obszaru kadr)  – od-
powiedź może być tylko jedna: właściciel 
procesu je przyznaje, za realne wyniki. 
Dyrektor działu, jeśli nie jest właścicielem 
procesu, nie ma nic do tego. Przełożony funk-
cyjny to bardziej doświadczony kolega, po-
mocnik, coach, który stara się wspierać wyko-
nawcę procesu, gdy sprawa jest merytorycz-
nie trudna, wymaga dodatkowego zaangażo-
wania itp. ale nie organizuje procesu ani nie 
odpowiada za jego wyniki. Jego najważniej-
szym zadaniem jest jak najlepiej przygotować 
zespół do realizacji wymagań właściciela pro-
cesu, na danym etapie. Dlatego to przełoże-
ni funkcyjni  wspierają właścicieli procesów 
a nie odwrotnie.
 Jeśli w ramach transformacji procesy 
stają się bytami podlegającymi zarządzaniu, 
w jej pierwszej fazie powstaje tzw. architektu-
ra procesów, którą należy traktować jako do-
kument i ustalenie równie ważne i obowiązu-
jące jak struktura organizacyjna. Od tego mo-
mentu każdy kolejny proces będzie miał swo-
je miejsce w architekturze a w całości będzie 
ona odzwierciedlała pracę, która w organizacji 
jest wykonywana. 
 Aby tak było architektura jest tworzo-
na na kilku poziomach szczegółowości. Naj-
bardziej ogólny poziom jest w zasadzie dla 
każdej organizacji taki sam: 
- procesy zarządcze (centralne) czyli wywoły-
wane przez kierownictwo organizacji na wła-
sne potrzeby rozwojowe 
- procesy podstawowe czyli związane z klien-
tami, i przez nich wywoływane, 
- procesy wspierające czyli wywoływane 
przez pracowników w celu utrzymania odpo-
wiedniego środowiska pracy.
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Powyższy rysunek zawiera przykładową, 
uproszczoną architekturę procesów na pierw-
szym poziomie. Pod spodem znajdują się już 
konkretne procesy i ich wzajemne powiązania: 
 W ramach architektury przeprowadza-
my identyfikację procesów w organizacji. Po-
wstaje ich długa lista. Wyznaczamy właścicie-
li i zespoły procesowe, jeśli pilnie wymagają 
usprawnienia. 
 Jest tu również bardzo wiele reguł, 
które z pozoru wydają się nieoczywiste: przy-
kładowo w ramach funkcji IT mamy zarów-
no procesy zarządcze, na przykład wszelkiego 
typu projekty rozwoju infrastruktury informa-
tycznej wymagające pracy nad zebraniem wy-
magań systemowych, wykreowania projektu 
i wyprodukowania lub zakupu oprogramowa-
nia. W ramach funkcji IT są jednak również 
realizowane procesy wspierające, na przy-
kład obsługi użytkowników czyli wspomnia-
ny wcześniej informatyczny help desk.
 Podobnie procesy za które dotychczas 
odpowiedzialne są inne funkcje: w ramach HR 
możemy zidentyfikować procesy zarządcze, na 
przykład zatrudnienie pracownika do nowego 
działu, w związku z nowym produktem lub ro-
dzajem działalności, ale również są tu procesy 

typowo wspierające na przykład rekrutacja na 
wakat na stanowisko doradcy w centrum ob-
sługi telefonicznej. Ważne jest czy daną pra-
cę wykonujemy z inicjatywy kierownictwa, bo 
chcemy się rozwijać jako organizacja czy też 
reagujemy na sygnał pracownika o niedoborze 
lub niesprawności, udzielamy mu pomocy.
 W literaturze nazywa się to wartością 
dodaną, bo proces to praca ludzka, która prze-
obraża wsad w wynik tworząc wartość doda-
ną dla klienta. Umiejscowienie procesu w ar-
chitekturze zależy od tego co jest wsadem, co 
wynikiem i kto otrzymuje i ma prawo oceniać 
wartość dodaną. 
 Kontrolując badamy aktywność wła-
ścicieli procesów, w praktyce to aktywność 
zespołów procesowych.

Model dojrzałości procesowej  
- czyli o co w tym wszystkim chodzi

Zespół procesowy planuje proces na podsta-
wie wymagań klientów, modeluje jego obecny 
i docelowy przebieg, steruje bieżącym wyko-
naniem, tworzy system kontroli oraz groma-
dzi dane na temat bieżącego poziomu jakości. 
Monitoruje wyniki procesu. W przypadku ni-
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skiej jakości, wnioskuje do właściciela proce-
su o uruchomienie projektu usprawniającego 
lub nadzoruje wdrażane usprawnień i weryfi-
kuje ich zasadność, skuteczność. 
 To dyrektorzy wnioskują do właścicie-
la o zmianę w procesie a nie odwrotnie. Nawet 
jeśi zmiana dotyczy działu którym zarządzają.
 Badanie dojrzałości procesowej to od-
powiedź na pytanie o sposób zarządzania pro-
cesami, o etap rozwoju organizacji zgodnie ze 
ścieżką, którą opisałem powyżej.
 Audyt wewnętrzny jest bardzo dobrym 
źródłem inspiracji. Właściwie sformułowa-

ne spostrzeżenia mogą rozpocząć transforma-
cję procesową w organizacji. Audytor pokazu-
jąc „czarne dziury” może wskazywać rzeczy-
wiste, często głębiej ukryte przyczyny proble-
mów, w tym brak właścicielstwa procesów. 
Z drugiej strony transformacja wymaga przy-
gotowania, również po stronie audytora. Dla-
tego PIKW rozpoczyna cykl szkoleń pt. zarzą-
dzanie procesami. Obejmują one najważniej-
sze z punktu widzenia audytora zagadnienia 
związane z transformacją procesową: (tu link 
do strony PIKW)
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Jerz Burski dyplomowany artysta grafik
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Studio Graficzne - Jerz y Burski�

�

Projektowanie graficzne
znaki - logotypy, god³a, herby, liternictwo, plakaty, afisze, foldery, 
reklamy prasowe, druki ulotne, dyplomy, ilustracje, piktogramy. 
Nietypowe prace graficzne, wydawnicze, drukarskie i introligatorskie. 
Grafika artystyczna i komputerowa - DTP-PC. 
Prasa (gazety, czasopisma).
     Ksi¹¿ki, ksiêgi, typografia, katalogi, ok³adki, oprawy itp. 
Obs³uga wydawnicza (teksty, redakcja, t³umaczenia, korekty).
Druk cyfrowy, niskonak³adowy.
Poligrafia bez ograniczeñ formatowych i nak³adowych, 
pod nadzorem autorskim, wydawnictwa i druki unikatowe. 
Obs³uga graficzna i poligraficzna zjazdów, sympozjów, zawodów. 
Oznakowanie p³ywalni i obiektów sportowych - specjalnoœæ.
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Autor jest ekspertem PIKW w zakresie kontro-
li wewnętrznej i zarządzania procesami. W ra-
mach cyklu ”Akademia Audytora” prowadzi 
szkolenie pt. „Zarządzanie procesami kontrol-
nymi w organizacji”, podczas którego prezen-
towana jest metodyka zarządzania działania-
mi kontrolnymi, zgodnie z modelem dojrzało-
ści procesowej organizacji. Omawiane są klu-
czowe zagadnienia związane z prowadzeniem 
kontroli: począwszy od etapu identyfikacji ry-
zyka biznesowego, poprzez zasady komuniko-
wania i interpretacji uzyskiwanych wyników 
kontroli aż do działań optymalizacyjnych zwią-
zanych z ograniczaniem wielkości próby  
w działaniach kontrolnych lub mających na 
celu likwidację nadmiarowych kontroli. 
Szkolenie ma formę wykładu on-line, połączo-
nego z ćwiczeniami w oparciu o praktyczne 
przykłady. Szczegóły dostępne są na stronie: 
https://www.pikw.pl/zarzadzanie-procesami-
kontrolnymi-w-organizacji,art_521_649.html
Zagadnienia dotyczące zarządzania procesami 
kontrolnymi zostaną również poruszone w na-
stępnym numerze Kontroler Info.
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