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Model pomiaru efektywności procesów i działań
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Streszczenie
Koniec XX wieku, charakteryzujący się ciągłymi zmianami, przyniósł konieczność dostosowania się firm do nowych warunków otoczenia rynkowego, które wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie nowoczesnych metod zarządzania. Obecnie jednym z najbardziej
popularnych trendów w zarządzaniu stało się stosowanie podejścia procesowego.
Nie jest w nim ważny stopień realizacji poszczególnych operacji i czynności, lecz ich
efekt (Kasiewicz, 2005: 197). Podejście to wymusza zatem stosowanie odpowiedniej metody pomiaru, dzięki której możliwa będzie ocena efektywnego funkcjonowania organizacji. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję pomiaru efektywności procesów i działań zachodzących w przedsiębiorstwie.

Wprowadzenie
Doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie nie jest samoistnym celem organizacji (Jones, 1994: 200). Powinno być przyporządkowane przyjętej strategii oraz
zgodne z funkcjonującym i odpowiednim dla danego przedsiębiorstwa modelem pomiaru efektywności.
Konieczność istnienia systemu pomiaru osiągnięć, dzięki któremu możliwe będzie jak
najwcześniejsze wykrywanie problemów sugeruje również J. Brilman. Uważa on, iż system taki pozwoli na analizę przyczyn powstałych rozbieżności oraz podjęcie odpowiednich działań naprawczych, które przyczynią się do doskonalenia procesów (Brilman, 2002:
295).
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W związku z tym, iż przedmiotem pracy jest zaprezentowanie modelu pomiaru efektywności procesów i działań konieczne wydaje się wyjaśnienie, czym ów proces i działanie jest. Termin „proces” wykracza poza tradycyjne odniesienie wyłącznie do procesu
produkcyjnego i jest rozumiany jako sekwencja działań realizowanych w celu utrzymania określonego efektu finalnego. Według J.W. Dangela proces to łańcuch działań zmierzający do wytworzenia wartości odpowiadających wymaganiom klienta (Muller, 2000:
21). Inną definicję przedstawia Słownik Wyrazów Obcych, według którego proces to (...)
przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą
w związku przyczynowym (Słownik Wyrazów Obcych, 1980: 601). Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie stanowią centra działań, obejmują kilka ściśle powiązanych ze sobą rodzajów działań. Przytoczone definicje wskazują na pojęcie procesu jako sekwencji
realizowanych działań, mających na celu przekształcenie jasno zdefiniowanego stanu wejściowego w stan wyjściowy, przy wykorzystaniu niezbędnych do tego zasobów (Zawistowski, 2001).
Kolejnym terminem wymagającym wyjaśnienia jest termin „działanie” (ang. acvtivity). J. Gierusz określa działanie jako wycinek pracy niezbędny do stworzenia wyrobu
lub usługi. Działanie w literaturze często definiowane jest jako zbiór powtarzalnych, jednorodnych lub podobnych zdarzeń i czynności wykonywanych w celu realizacji określonej funkcji gospodarczej oraz powodujących powstawanie kosztów (Gierusz, 1999: 2).
Po zdefiniowaniu pojęcia procesu i działania nasuwa się konieczność zdefiniowania
pojęcia „zadania”. Zadania są bowiem elementarną częścią działań. Działania wchodzą
w skład procesów. Procesy natomiast są związane z określonym produktem, usługą lub
klientem. Zadanie jest to działanie na tak zwanym mikropoziomie. Jest pojedynczą czynnością, wykonywaną przez człowieka lub przez maszynę (Sołtys, 2003: 200). Na rys. 1
przedstawiono zależności pomiędzy pojęciami proces, działanie i zadanie.
W celu dalszego zaprezentowania potrzeby budowy modelu pomiaru efektywności
procesów konieczne wydaje się wyjaśnienie, czym jest efektywność. W literaturze przedmiotu można spotkać szereg definicji tego pojęcia. R. Piechota definiuje efektywność jako „realizację wyznaczonych celów przy użyciu możliwie najmniejszych zasobów” (Piechota 2005: 183). G. Świderska ujmuje efektywność w postaci dwóch kryteriów wydajności i oszczędności. Pierwsze polega na zwiększeniu liczby wykonywanych poprawnie
Rys. 1. Zależności pomiędzy pojęciami: proces, działanie i zadanie

PROCES

Działanie

Zadanie

Zadanie

Działanie

Zadanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Miller, Pniewski, Polakowski, 2000.
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działań poprzez skrócenie czasu wykonywania pojedynczej operacji i zwiększeniu prawdopodobieństwa prawidłowego wykonania zadania, drugie natomiast polega na zmniejszeniu zużycia zasobów i obniżki kosztów (Świderka, 2003: 6). Często zamiast terminu
„efektywność” używa się terminu „sprawność”, która obejmuje realizację celów oraz związane z tym nakłady (Pawłowski, 2007: 30).
W niniejszej pracy pod pojęciem efektywności należy rozumieć ilościową cechę działania, odzwierciedloną w relacji wyników działania uzyskanych w pewnym czasie i zmierzających do zaspokojenia potrzeb odbiorcy (którym może być klient zewnętrzny, jak i wewnętrzny1) oraz nakładów koniecznych do osiągnięcia tych wyników (Czakon, 2004: 3).
Obecnie większość przedsiębiorstw dokonuje pomiaru osiąganych wyników. Do tego celu wykorzystują zazwyczaj metody pochodzące z początku XX w., które opierają się
na systemach rachunkowości i analizie kosztów. Wykorzystywane były jako instrument
kontroli, a nie jako narzędzie, którego celem jest usprawnienie podjętych działań (Sinclair, 1995: 77). „Dobry system mierzenia efektywności powinien być zrównoważony, adekwatny, oparty na faktach i reagować na potrzeby odbiorców informacji o efektywności”
(Miller, 2000: 180).
S. Kasiewicz uważa, iż ocena procesu może być dokonana poprzez pomiar czterech
zasadniczych atrybutów procesu, takich jak: koszt, czas realizacji, elastyczność oraz jakość procesu (Kasiewicz, 2005: 197–198). S. Kasiewicz uważa również, iż istnieją trzy
grupy decyzji podejmowanych przez menedżerów w zarządzaniu procesowym. Pierwsza
z nich dotyczy projektowania procesów. Druga grupa dotyczy decyzji operacyjnych związanych między innymi z kolejnością wykonywania działań, harmonogramowaniem produkcji, czy zarządzaniem zapasami. Trzecią grupę stanowią decyzje o charakterze usprawniającym, dotyczące np. zwiększenia wielkości produkcji, czy obniżki kosztów (Kasiewicz, 2005: 197).

1. Model pomiaru efektywności procesów i działań w przedsiębiorstwie
Budowa modelu pomiaru efektywności procesów i działań w przedsiębiorstwie jest
ważnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. W literaturze przedmiotu, mimo wielu publikacji na temat ten temat, znany jest przede wszystkim zintegrowany model pomiaru wyników, jaki zaproponowano w artykule pt. Effective Process Management Through
Performance Measurement (Sinclair, 1995: 77). Narzędzie to skonstruowane jest na poziomie procesów. Zostało uzupełnione przez autora, który zaproponował własną propozycję modelu pomiaru efektywności na poziomie działań organizacji.
Efektywne usprawnienie procesu nie powinno być ograniczone jedynie do poziomu
procesu. Powinno mieć swoje przełożenie na poziom działań, bowiem, aby można było
podnieść efektywność procesu, konieczne jest realizacja celów działań składających się
na proces. Ważnym etapem jest zatem przeniesienie mierników, planów działania oraz odpowiedzialności na poziom działań. Model ten został zaprezentowany na rys. 2.
1 Poprzez klienta wewnętrznego należy rozumieć odbiorcę wykonywanego działania w ramach organizacji. Może nim być na przykład pracownik.
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Rys. 2. Model pomiaru wyników. Poziom działań
POZIOM DZIAŁAŃ
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rohleder, 2007: 139-154.

Rys. 2 przedstawia model pomiaru efektywności na poziomie działań. Składa się on
z dwóch obszarów. Pierwszy z nich polega na ustaleniu celów i mierników działań oraz
dokonaniu pomiaru, drugi natomiast na przeprowadzeniu działań doskonalących w obszarze, w których nie zostały w pełni zrealizowane cele poszczególnych działań.
Wyznaczone cele dla poszczególnych zadań powinny wynikać z celów procesów, a te
z kolei, z celów strategicznych przedsiębiorstwa (Rummler, 2000: 79). Cele sformułowane dla działań powinny spełniać oczekiwania klientów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Podczas ustalania celów dla poszczególnych działań niezmierne ważne jest
zapewnienie odpowiednich warunków, które umożliwią osiągnięcie postawionych przez
przedsiębiorstwo założeń (Rohleder, 2007: 142). Zapewnienie odpowiednich warunków
jest konieczne, gdyż nie jest możliwe osiągniecie celów, jeśli organizacja nie będzie posiadała odpowiedniego zaplecza technologicznego, intelektualnego, które jest właściwie
niezbędne do realizacji celów firmy. Koniecznie wydaje się także zapewnienie odpowiedzialności za realizację działań. Osoba odpowiedzialna za dane działanie powinna być włączona w proces rozwiązywania problemów, redukcji kosztów oraz eliminacji strat. Powin-
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na być członkiem grupy, której celem jest doskonalenie działania, bowiem posiadana przez
nią wiedza dotyczące działania stanowić może cenne źródło informacji, które może wspomóc grupę (Rampersad, 2004: 172).
Wyznaczenie mierników jest kolejnym etapem w procesie dokonania pomiaru. Podczas budowy narzędzia pomiaru należy pamiętać, iż każda dodatkowa miara powoduje
koszt związany z utrzymaniem modelu. Zatem istotna wydaje się także analiza każdej
z miar pod kątem jej wpływu na poprawę efektywności procesów. Dopiero wówczas będzie można zidentyfikować najmniejszą liczbę miar opisujących proces oraz zbudować
model, który przedsiębiorstwo będzie w stanie wdrożyć i utrzymać (Robson, 2004: 511).
Dlatego bardzo ważna jest analiza, jakiego pomiaru dokonywać. Niewłaściwa jest bowiem
budowa całego spektrum wskaźników, które pozwoliłby na pomiar wszystkich aspektów
funkcjonowania organizacji. Takie narzędzie pomiaru byłoby zbyt kosztowne i niepotrzebne. Należy bowiem skupić się na pomiarze najważniejszych obszarów funkcjonowania
przedsiębiorstwa, mających swoje odzwierciedlenie w realizacji założeń strategicznych
(Parker, 2000: 85).
Wyznaczenie mierników pozwoli na przeprowadzeniu pomiaru oraz porównanie osiągniętych wyników z założonymi celami. Jeśli otrzymane wyniki działań w zadawalającym stopniu pokrywają się z zamierzeniami firmy, osoby odpowiedzialne za realizację tych
działań powinny zostać nagrodzone. Stworzenie odpowiedniego systemu nagradzania
za wyniki stanowi niezmiernie istotny element w procesie realizacji celów działań, bowiem
stanowi istotny czynnik motywacyjny. W sytuacji, gdy osiągnięte wyniki znacząco odbiegają od założonego planu, należy podjąć działania usprawniające.
Podjęcie działań usprawniających zaczyna się od wyboru działania do usprawnienia.
Na tym etapie należy stworzyć grupę odpowiedzialną za przeprowadzenie usprawnienia.
Zespół ten powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz uważać ciągle doskonalenie za istotny element w procesie poprawy efektywności działań. Wykorzystanie grupy
ma jeszcze inną zaletę. Cele stawiane przez grupę zawsze są chętniej realizowane niż cele stawiane przez jednostkę. Zwykle są one ambitniejsze, a możliwość współdziałania
sprzyja ich realizacji (Grzesiuk, 2001: 46).
H.K. Rampersad uważa, iż do usprawnienia należy wybrać te działania, które mają
charakter priorytetowy oraz te, które dają największe możliwości poprawy (Rampersad,
2004: 146). Istotne wydaje się zatem ich zdefiniowanie, które ma na celu określenie, kto
jest klientem wewnętrznym i zewnętrznym działania. Konieczne jest zbadanie z osobna
potrzeb każdego klienta (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego). Według H.K. Rampersada, jeśli organizacja nie jest w stanie zaspokoić potrzeb klientów wewnętrznych, to
tym bardziej nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb klientów zewnętrznych. W związku
z tym, iż pracownicy różnych sekcji, działów są dla siebie klientami i dostawcami, konieczne wydaje się łączenie pracowników w relacje klient-dostawca. Pozwoli to na przełamanie tradycyjnych barier pomiędzy działami firmy (Rampersad, 2004: 153). H.K. Rampersad proponuje, aby w tym miejscu stworzyć listę pytań kontrolnych na temat wewnętrznych klientów. Lista taka pozwoliłaby odpowiedzieć na pytania – kim są moi klienci, czego potrzebują, jaki jest produkt końcowy mojej pracy i czy odpowiada on oczekiwaniom
moich klientów. Lista powinna także zawierać pytania, co trzeba zrobić, aby ulepszyć działanie (Rampersad, 2004: 154).
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Podczas analizy działania należy opisać szczegółowo wybrane działanie i sprawdzić,
czy opis ten jest zrozumiały. Etap ten obejmuje standaryzację działania, pomiar oraz analizę osiąganych wyników, identyfikację przyczyn powstawania błędów (Rampersad, 2004:
168).
„Standaryzacja działania polega na jasnym i jednoznacznym opisie procedur składających się na dane działanie oraz na dopilnowaniu, by wszyscy pracownicy związani z działaniem znali je i konsekwentni je stosowali” (Rampersad, 2004: 181). Standaryzacja działania ma na celu utrwalenie najlepszej metody jego wykonywania. Pozwoli to pracownikom stwierdzić, czy właściwe wykonywają swoją pracę – zgodnie z przyjętym założeniami i procedurami. Aby jednak pracownicy realizowali działania zgodnie z przyjętymi standardami, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji wewnątrz organizacji. Pracownicy muszą znać procedury i wiedzieć, jak je stosować. Do tego celu można wykorzystać szkolenia.
Kolejny krok to pomiar wyników działania. Pomiar efektywności pozwoli zmierzyć,
w jakim stopniu realizowane są cele działania. Sprawność działania dostarczy informacji, w jakim stopniu działanie konsumuje zasoby, by dany cel został zrealizowany (Rohleder, 1997: 144).
Analiza działania powinna pozwolić zidentyfikować przyczyny powstawania błędów.
Według T. Rohledera i E. Silvera, przyczynami powstawania problemów w organizacji mogą być zarówno błędy w projektowaniu procesów (podobnie uważają G.A. Rummler i A.P.
Brache), działań, jak i niewłaściwe procedury oraz zachowania pracowników (Rummler,
2000: 46).
Szczególnie skuteczną metodą zidentyfikowania przyczyn powstawania błędów,
a w konsekwencji określenia działań doskonalących jest analiza przyczynowo-skutkowa.
W analizie tej zakłada się silny związek pomiędzy wystąpieniem błędu i skutkiem, jaki
on powoduje. Dlatego znalezienie przyczyn występowania błędów pozwoliłoby wyeliminować negatywne konsekwencje ich wystąpienia (Rohleder, 1997: 149). Istotą analizy przyczynowo-skutkowej jest określenie, co może pójść źle w każdym z procesów. Pozwoli ona
wskazać przyczyny każdego potencjalnego niepowodzenia i skutki, dla możliwości kontrolowania procesów. Analiza przyczynowo-skutkowa pozwoli odpowiedzieć na pytanie,
co może być przyczyną błędów. Umożliwi opracowanie listy potencjalnych zagrożeń oraz
zanalizuje listę błędów, jakie występują obecnie w organizacji. Pozwoli zweryfikować jedną lub kilka przyczyn powstawania błędu oraz dostarczy wskazówek mających na celu wyeliminowanie problemu poprzez dostarczenie potencjalnej listy działań usprawniających
(Rohleder, 1997: 171).
Według G.A. Rummlera i A.P. Brache’a, usprawnienie działania powinno polegać
na przygotowaniu planu składającego się z czynności, których realizacja jest niezbędna
dla poprawy działań (Rummler, 2000: 46). Należy także wziąć pod uwagę oczekiwane rezultaty przeprowadzonych usprawnień, termin ich realizacji oraz to, kto ma wykonywać
poszczególne czynności związane z usprawnieniem działań (Rampersad, 2004: 156). Często, aby usprawnić działanie konieczne jest, oprócz wyeliminowania zidentyfikowanych
problemów, przeprojektowanie działania. Ważne jest, aby w procesie usprawnienia działań sprawdzić, „w jakim stopniu wybrane działanie doskonalące pozwoliły osiągnąć cele doskonalenia” (Rampersad, 2004: 176). W etapie tym następuje porównanie osiągnię-
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tych rezultatów z wcześniej założonymi normami. Sprawdzone ulepszenia działań powinny być następnie wprowadzone oraz ciągle monitorowane.
Po usprawnieniu działania należy ponownie dokonać pomiaru, w jakim stopniu udoskonalone działanie realizuje wyznaczone mu cele. Przebieg ten przedstawia „linia przerywana” na rys. 2.
Odpowiedni model pomiaru, który będzie zawierał właściwe mierniki, dzięki którym
możliwe będzie monitorowanie efektywności na poziomie działań oraz eliminowanie pojawiających się błędów i problemów stanowi ważne narzędzie w rękach menedżerów. Skonstruowany w ten sposób system pomiarowy umożliwiłby określenie stopnia, w jakim działanie wpływa na realizację celów na poziomie procesów oraz całej organizacji (Rummler, 2000: 181).
Zaprezentowany w artykule model pomiaru efektywności procesów i działań mógłby zostać wykorzystany na przykład do:
• pomiaru, czy zostały zaspokojone oczekiwania klienta,
• identyfikacji obszarów, w których należy podjąć działania usprawniające,
• identyfikacji mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa,
• zaangażowania i zrozumienia procesu przez pracowników,
• pomiaru wydajności procesów,
• stworzenia kultury organizacyjnej zachęcającej do przeprowadzania zmian,
• zrozumienia przez pracowników efektów ich pracy,
• uzasadnienia konieczność korzystania z zasobów przedsiębiorstwa,
• oceny jakości, szybkości obsługi klienta,
• oceny kwalifikacji pracowników,
• poprawy komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Zakończenie
Zgodnie ze znaną zasadą, tym, czego nie można zmierzyć, nie można zarządzać, istotny jest pomiar, w jakim stopniu poszczególne obszary przedsiębiorstwa realizują zachodzące w niej procesy. Budowa odpowiedniego narzędzia pomiaru efektywności procesów
i działań ma wobec tego zasadnicze znaczenie, gdyż niewłaściwe narzędzie pomiaru stanowić może barierę dla rozwoju organizacji i może prowadzić do działań niezgodnych
z przyjętą strategią (Amaratunga, 2001: 179).
Konieczna wydaje się zatem budowa narzędzia, za pomocą którego można by było
monitorować oraz kontrolować procesy i działania zachodzące w przedsiębiorstwie. Narzędzie to powinno pozwolić oszacować stopień realizacji celów przedsiębiorstwa, powinno także zawierać informację o efektywnym wykorzystywaniu posiadanych zasobów oraz
o jakości oferowanych produktów oraz skuteczności podjętych działań naprawczych.
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The Model of Measuring the Process and Operating Effectiveness in
Enterprises
Summary
Process management means, that the employees are not responsible for realization
of particular functions, but for achieving the specified results of this actions. In the
literature, you can find the examples of using the process approach at companies. Many
firms have already identified the processes and are trying to manage them. That’s why, it
is necessary to use the tool, which can enable the measurement and assessment of these
processes. In the article, the author show the proposal of measurement the process and
operating effectiveness.
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