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WIELOASPEKTOWE PODEJŚCIE 
DO KLASYFIKACJI ŹRÓDEŁ NIESPÓJNOŚCI 
PROCESÓW BIZNESOWYCH

Arkadiusz Jurczuk

Wprowadzenie

W spółczesne przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej 
świadome tego, że poprawa ich konkurencyjności 

możliwa jest dzięki zmianie orientacji z funkcjonalnej na 
procesową. Prowadzi ona do koncentracji przedsiębior-
stwa na systematycznym doskonaleniu oraz  komplekso-
wym postrzeganiu i  zarządzaniu procesami. Planowanie 
i  wdrażanie usprawnień procesów powinno odbywać 
się w  oparciu o  wiedzę o  obecnych mocnych i  słabych 
stronach przedsiębiorstwa, jego procesów i zasobów (Jur-
czuk, 2013, s. 14–17; Nadarajah i in., 2016, s. 1069–1078). 
Zakres i  cel przedsięwzięć związanych z  doskonaleniem 

procesów powinien wynikać zatem z  efektów diagnozy 
rzeczywistych problemów, które występują w  przedsię-
biorstwie oraz negatywnie oddziałują na wydajność i po-
żądany przez interesariuszy przebieg procesów (Niehaves 
i  in., 2014, s. 90–106). W tym kontekście kluczową rolę, 
szczególnie na etapie definiowania i priorytetowania pro-
jektów doskonalenia, można przypisać kwestii identyfika-
cji i klasyfikacji źródeł niespójności procesów.

Jako kontekst przedstawianych rozważań przyjęto, że 
zdiagnozowanie przyczyn niespójności procesów i  przy-
pisanie ich do określonych źródeł ułatwia dostosowanie 
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zasad i metod działania w przedsiębiorstwie do jego spe-
cyficznej sytuacji. Celem artykułu jest prezentacja wielo-
aspektowego podejścia do klasyfikacji źródeł niespójności 
procesów biznesowych przedsiębiorstw. Na podstawie 
wyników pogłębionych studiów literaturowych i  badań 
empirycznych przedstawiono propozycję wieloaspek-
towej taksonomii źródeł niespójności. Zaproponowane 
podejście jest próbą syntezy aspektów podkreślających 
rolę krytycznych czynników sukcesu wdrażania zarzą-
dzania procesami biznesowymi (Rosemann, vom Brocke, 
2015, s.  105–122) oraz  aspektu infrastruktury technicz-
nej i  zdolności technologicznych przedsiębiorstwa (Wu, 
Chen, 2004, s.  586–587; Karpacz, 2014, s.  55–67). Przy-
jętym aspektem porządkującym źródła niespójności pro-
cesów jest ich kwalifikacja dziedzinowa, tj. przynależność 
źródła i  jego komponentów do określonego obszaru pro-
cesowego doskonalenia przedsiębiorstwa i/lub obszaru 
oceny dojrzałości jego procesów. Wyniki analizy i krytyki 
piśmiennictwa zostały wzbogacone prezentacją rezulta-
tów badań empirycznych, które ilustrują występowanie 
i postrzeganie określonych źródeł niespójności procesów 
biznesowych w przedsiębiorstwach.

Kryteria klasyfikacji źródeł 
niespójności procesów biznesowych

N iespójność procesu biznesowego można zdefinio-
wać jako utrudnienie i/lub rozbieżność występującą 

w  procesie biznesowym przedsiębiorstwa wymagającą, 
zdaniem jego uczestników, wyeliminowania. W podejściu 
inside-out niespójność może być rozumiana jako efekt 
negatywnego oddziaływania czynników wewnętrznych 
na wydajność i  pożądany przez interesariuszy przebieg 
procesu. Źródłem niespójności może być sposób wykony-
wania, organizowania lub też postrzegania procesu przez 
jego uczestników. Wystąpienie niespójności może ozna-
czać brak możliwości lub utrudnienia w  osiąganiu zało-
żonej wydajności, a w konsekwencji brak możliwości rea- 
lizacji celów przedsiębiorstwa. Symptomem niespójności 
procesów, wywołanej określonymi czynnikami, jest nie-
spełnienie oczekiwań klienta wewnętrznego i  zewnętrz-
nego (Jurczuk, 2016a, s.  42–48). C.W.  Wu i  C.L.  Chen 
(2006, s. 699) wskazują, że oznaką niespójności procesów 
przedsiębiorstwa jest pojawienie się rozbieżności pomię-
dzy oczekiwaniami interesariuszy procesu a  rzeczywisto-
ścią. Owe oczekiwania wynikają z założeń teoretycznych, 
warunków wstępnych, określonego poziomu satysfakcji. 
Niespełnienie oczekiwań interesariuszy, według C.W. Wu 
i C.L. Chen (2006, s. 699), może wynikać przede wszyst-
kim z  nieprawidłowego zaprojektowania i/lub niewłaści-
wego wykonania procesu. 

Problemy związane z  wydajnością występujące 
w  przedsiębiorstwach mogą wskazywać generalnie na 
błędy powstałe w fazie projektowania procesu, natomiast 
problemy pojawiające się sporadycznie są zazwyczaj efek-
tem trudności w jego realizacji. Jest to najczęściej związa-
ne z niewłaściwym zdefiniowaniem i z brakiem spójności 
celów organizacji i  jej procesów. Ponadto źródłem pro-
blemów może być stosowanie nieadekwatnych metod po-

miaru stopnia realizacji celów, a także niewłaściwy sposób 
wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Do  typowych 
źródeł problemów zalicza się również model współpra-
cy między poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi 
przedsiębiorstwa, a  także niewystarczające kompetencje 
oraz brak standardów pracy i komunikacji pracowników 
na stanowiskach roboczych (Jurczuk, 2016a, s.  42–48). 
Główne przyczyny wystąpienia niespójności wiążą się 
zatem zazwyczaj z postawami organizacyjnymi pracowni-
ków i ich podejściem do podejmowania bądź zaniechania 
decyzji. Pośrednie, tzw. ukryte, przyczyny niespójności 
są  związane najczęściej z  systemem wspierającym funk-
cjonowanie organizacji i  wynikają z  nieadekwatności/
braku właściwych procedur, szkoleń czy też systemów 
motywacyjnych (Latino i in. 2016, s. 18).

Eliminacja skutków problemów wynikających z  nie-
właściwego wykonywania procesu możliwa jest przede 
wszystkim poprzez identyfikację ich przyczyn źródłowych. 
Do głównych przyczyn tego typu niespójności zalicza się 
także oprócz nieadekwatności szkoleń wykonawców pro-
cesu brak dostępnych zasobów czy też wadliwość sprzętu 
i  wyposażenia. Eliminacja problemów wynikających 
z  błędnego zaprojektowania procesu często wymaga 
przedefiniowania i kompleksowej zmiany jego struktury, 
a weryfikacja skuteczności działań naprawczych możliwa 
jest dopiero po  wykonaniu pełnego cyklu zarządzania 
procesami biznesowymi (Hammer, 2015, s. 5–6; Łunarski, 
2010, s. 164–166). 

Problemy pojawiające się w  przedsiębiorstwie wyni-
kające z  niewłaściwego wykonywania, organizowania, 
percepcji procesów przez ich uczestników można przy-
porządkować do określonych obszarów i czynników. Mają 
one wpływ zarówno na projektowanie, jak i  późniejszą  
realizację oraz koordynację procesów biznesowych. Ob-
szary i  związane z  nimi czynniki budują ramy funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa i decydują o jego zdolności do 
spełniania zmieniających się oczekiwań interesariuszy 
procesów. Czynniki te są określane jako krytyczne czyn-
niki sukcesu (ang. Critical Success Factors – CSFs). Z jed-
nej strony są one postrzegane jako źródła potencjalnych 
niepowodzeń, natomiast z drugiej jako źródła sukcesów 
realizowanych inicjatyw doskonalenia procesów przedsię-
biorstwa. Według C. Bullena i J. Rockarta (1981, s. 7), CSFs 
reprezentują określoną liczbę obszarów przedsiębiorstwa, 
których zadowalające wyniki są  niezbędne, aby jednost-
ka lub organizacja mogła osiągnąć swoje cele. Badania 
prowadzone przez K.G. Grunerta i Ch. Ellegaard (1993) 
nad tym zagadnieniem wskazują, że krytyczne (kluczowe) 
czynniki sukcesu w ujęciu strategicznym odzwierciedlają 
charakterystykę biznesu, mogą być postrzegane jako na-
rzędzia planistyczne czy też są formą opisu rynku. Wska-
zują oni także, że zestaw czynników nie jest stały i zależy 
od uwarunkowań wewnętrznych i  zewnętrznych, m.in. 
specyfiki branży, w której działa przedsiębiorstwo, sytuacji 
panującej wewnątrz organizacji czy też pozycji strategicz-
nej przedsiębiorstwa w branży (Grunert, Ellegaard, 1993, 
s. 245–274). Podejście to znajduje swoje odzwierciedlenie 
w  założeniach teorii uwarunkowań sytuacyjnych (Tosi, 
Slocum, 1984, s. 9–26).
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M. Rosemann i  J. vom Brocke (2015), identyfikując 
krytyczne czynniki sukcesu w  kontekście zarządzania 
procesami biznesowymi (ang. Business Process Mana-
gement –  BPM) i  oceny dojrzałości przedsiębiorstwa, 
wyodrębnili sześć grup reprezentujących: strategiczne 
dopasowanie, ład, metodykę procesową, ludzi, kulturę 
i technologię informatyczną wspomagającą BPM. Czyn-
niki te zostały zdefiniowane jako specyficzne, mierzalne 
i niezależne elementy, które odzwierciedlają fundamen-
talną charakterystykę przedsiębiorstwa, zachowując swo-
ją odrębność dziedzinową. Podstawowym założeniem 
tego podejścia była identyfikacja krytycznych czynników 
sukcesu reprezentujących niezależne i zależne zmienne 
determinujące sukces projektów BPM (de Bruin, Rose-
mann, 2007, s.  643–653). Zbliżone podejście do klasy-
fikacji krytycznych czynników wpływających na jakość 
działań naprawczych podejmowanych przez przedsię-
biorstwo zawiera procesowa mapa drogowa modelu 
dojrzałości Capability Maturity Model Integration for 
Development (CMMI-DEV). Podkreśla się w  niej zna-
czenie wiedzy o  obecnych mocnych i  słabych stronach 
procesów organizacji i ich zasobów, a także identyfikację 
źródeł i  przyczyn problemów. Procesowa mapa drogo-
wa CMMI-DEV wspiera identyfikację priorytetowych 
obszarów doskonalenia i krytycznych problemów wystę-
pujących w przedsiębiorstwie (Jurczuk, 2013, s. 14–18).

Źródłem problemów przy realizacji procesów, według 
M. Hammera (2015), że może być także niedostosowanie 
i/lub niewłaściwa eksploatacja infrastruktury technicz-
nej (maszyn, urządzeń) przedsiębiorstwa. Zauważają 
to także C.W. Wu i C.L. Chen (2004, s. 586–587), wska-
zując, że może to stanowić istotny czynnik decydujący 
o  sukcesie realizacji projektów doskonalenia procesów. 
Ten rodzaj niespójności procesów może być związany 
z  infrastrukturą oraz zdolnością technologiczną, która 
reprezentuje określony poziom zarządzania wiedzą, ka-
pitałem intelektualnym oraz nakładami na badania i roz-
wój w przedsiębiorstwie. Aspekt technologiczny można 
zatem postrzegać zarówno z  perspektywy kompetencji 
branżowych, jak i dostosowania technologii do potrzeb 
produkcji (Cooper, Kleinschmidt, 2007, s. 52–66; Wing, 
Chua, 2005, s. 731–735). Ponadto wskazuje się, że zdol-
ność technologiczna determinuje innowacyjność przed-
siębiorstwa i  jego procesów (Karpacz, 2014, s.  55–67). 
Zasadność uwzględnienia aspektu technologicznego 
w  projektach doskonalenia procesów podkreśla także 
J.  Łunarski (2010, s.  164–166). Takie kompleksowe po-
dejście do postrzegania tego aspektu jest spójne z  kon-
cepcją komponentów systemu technologicznego (Sharif, 
2012, s. 595–604). W tym świetle aspekt technologiczny 
odnoszący się do dwóch komponentów, tj.: kompetencji 
branżowych i  infrastruktury, można także zaliczyć do 
krytycznych czynników, potencjalnych źródeł niespój-
ności, które wpływają na osiągnięcie sukcesu projektów 
doskonalenia procesów.

Wyniki przeprowadzonych studiów literatury wskazu-
ją, że analiza i ocena niespójności procesów biznesowych 
powinna uwzględniać wieloaspektowość problemów 
przedsiębiorstwa. Niespójność procesów jest pewną 

wypadkową zarówno czynników procesowych (de Bruin, 
Rosemann, 2007, s. 1–12; Rosemann, vom Brocke, 2015, 
s.  105–122), jak i  technologicznych (Hammer, 2015, 
s.  3–16; Łunarski, 2010, s.  164–166; Wu, Chen, 2004, 
s. 586–587).

Wieloaspektowe podejście 
do klasyfikacji źródeł niespójności 
procesów biznesowych

N a podstawie przedstawionych aspektów postrzegania 
niespójności i roli krytycznych czynników sukcesu 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem podjęto próbę ich wy-
korzystania do klasyfikowania źródeł niespójności. Przy 
czym jako kryterium grupowania przyjęto ich przyna-
leżność do określonego aspektu zarządzania procesami 
biznesowymi z  uwzględnieniem szerzej rozumianego 
aspektu technologii. Zaproponowana klasyfikacja źródeł 
niespójności bazuje na pięciu aspektach i 25 komponen-
tach reprezentujących krytyczne czynniki sukcesu oraz 
obszary procesowe BPM z rozszerzeniem o aspekt tech-
nologiczny. Rozwinięcie i zmiany w generycznym mode-
lu krytycznych czynników BPM zaproponowanym przez 
T. de Bruin i M. Rosemanna (2007) są efektem pogłębio-
nych studiów literaturowych prezentujących wyniki ba-
dań empirycznych prowadzonych w tym zakresie przez 
przytoczonych wcześniej autorów oraz systematycznych 
obserwacji i badań własnych. Przedstawiony w artykule 
podział źródeł niespójności według przyjętych kryte-
riów ma układ hierarchiczny, odzwierciedlający relacje 
nadrzędności i  podrzędności między komponentami 
i  aspektami. Na rysunku 1  przedstawiono syntetyczną 
ilustrację proponowanej aspektowej taksonomii źródeł 
niespójności procesów.

W zaproponowanym podejściu do klasyfikacji źródeł 
niespójności założono, że identyfikacji źródeł niespój-
ności, w  kontekście CSFs można przypisać określony 
potencjał informacyjny. Może on być wykorzystany 
w  procesie decyzyjnym wyboru i  priorytetowania ini-
cjatyw z zakresu doskonalenia i zarządzania procesami. 
Zatem informacja o rodzajach niespójności i miejscach 
ich występowania w  tym kontekście może być postrze-
gana jako informacja zarządcza (Unold, 2007). Takie 
ujęcie zagadnienia uzasadnia fakt, że informacja ta 
może bezpośrednio oddziaływać na proces decyzyjny 
w  organizacji, redukując niepewność decyzyjną, po-
zwalając jednocześnie organizacji uczyć się i doskonalić. 
Z perspektywy systemowej, jak również procesowej po-
zyskanie sformalizowanej i  sklasyfikowanej informacji 
o źródłach niespójności procesów biznesowych umożli-
wia także realizację potrzeb informacyjnych decydentów 
w przedsiębiorstwie (Szczepańska, 2012, s. 531–542). 

Uwzględniając informacyjny kontekst postrzegania 
celu identyfikowania źródeł niespójności procesów biz-
nesowych, do ich klasyfikacji wykorzystano założenia 
taksonomii aspektowej. Podkreśla ona pewną odrębność 
źródeł niespójności (aspektów), dostarczając jednocze-
śnie ich generyczny zestaw, który umożliwia komplek-
sową ocenę i  klasyfikację sytuacji w  przedsiębiorstwie 
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(Rhodes, Ross, 2010, s. 190–195; Lau i in., 2014, s. 80–94). 
Przyjętym aspektem porządkowania źródeł niespójności 
procesów jest ich kwalifikacja dziedzinowa, tj. ich przy-
należność do określonego obszaru procesowego dosko-
nalenia przedsiębiorstwa i/lub obszaru oceny dojrzałości 
jego procesów. Do każdego z aspektów przyporządkowa-
no komponenty dziedzinowe reprezentowane przez zde-
komponowane krytyczne czynniki sukcesu (rys. 1). Nale-
ży podkreślić, że proponowany zestaw zarówno aspektów, 
jak i komponentów ma charakter otwarty. Oznacza to, że 
zakłada się ewentualność i/lub konieczność modyfikacji 
przedstawionego podejścia w  przypadku ujawnienia się 
niedopasowania lub nieistotności sytuacyjnej wskaza-
nych aspektów i komponentów w trakcie dalszych badań 
empirycznych (Glaser, Strauss, 1999, s.  21–43). Zasad-
ność otwartości tego typu struktur z uwagi na zależność 
CSFs od uwarunkowań sytuacyjnych potwierdzają wy-
niki badań prowadzonych m.in. przez B. Niehavesa i  in. 
(2014, s. 90–106).

Metoda badawcza

P odstawowym eksploracyjnym celem badania 
była identyfikacja i  klasyfikacja aspektowa źródeł 

niespójności procesów biznesowych przedsiębiorstw. 
Wyniki obserwacji empirycznych były podstawą stwier-
dzenia występowania określnych źródeł problemów 
wśród badanej grupy przedsiębiorstw1.  Zostały one 
także wykorzystane do oceny natężenia występowania 
niespójności procesów przynależnych do określonych 
aspektów. Ponadto eksplikatywnym celem badania 
była próba wyjaśnienia postrzegania znaczenia prede-
finiowanych aspektów niespójności z  perspektywy roli 

organizacyjnej respondenta oraz jego przynależności 
do obszaru funkcjonalnego przedsiębiorstwa. Badania 
empiryczne zostały przeprowadzone z  wykorzystaniem 
metody ankietowej wśród 40 przedsiębiorstw produk-
cyjnych, handlowych i  usługowych. Badania prowadzo-
no od czerwca do lipca 2016 roku2.  Dobór próby miał 
charakter nielosowy. Zastosowano technikę doboru 
celowego, próby wygodnej. Ten sposób doboru próby do 
badania został podyktowany dostępnością jednostek ba-
dawczych. Ankietę przeprowadzono w formie wywiadu 
bezpośredniego strukturyzowanego wśród 120 pracow-
ników. Podstawową techniką badawczą był kwestiona-
riusz ankietowy. Po weryfikacji kompletności kwestiona-
riuszy analizie poddano opinie tylko 72 respondentów 
z 24 przedsiębiorstw, którzy odpowiedzieli na wszystkie 
pytania zawarte w  kwestionariuszu. Udział przedsię-
biorstw z sektora MŚP w grupie badanej stanowił około 
66%. Dominującą grupą respondentów byli pracownicy 
(około 46%) podmiotów zatrudniających średniorocznie 
od 50 do 249 pracowników. Pozostałe przedsiębiorstwa 
objęte badaniem należały, pod względem wielkości za-
trudnienia, do tzw. przedsiębiorstw dużych (powyżej 
250 zatrudnionych).

Wyniki badań

U zyskane wyniki badań wykazały, że za najbardziej 
istotne źródło niespójności procesów biznesowych 

większość respondentów uznała aspekt zasobów ludz-
kich i  kultury organizacyjnej. Badani pracownicy raczej 
nie utożsamiają głównych problemów przedsiębiorstwa 
z  aspektami dopasowania strategicznego (SD), ładu pro-
cesowego (LP) i technologii (T) (rys. 2). 

Rys. 1. Wieloaspektowa taksonomia źródeł niespójności procesów
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Baker, Moddux, 2005, s. 40–60; Wu, Chen, 2004, s. 586–587; Wing, Chua, 
2005, s. 723–743; Chong, 2007, s. 41–58; de Bruin, Rosemann, 2007, s. 1–12; Cooper, Kleinschmidt, 2007, s. 52–66; 
Łunarski, 2010 s. 163–171; Rosemann, vom Brocke, 2015, s. 105–122; Jurczuk, 2016b, s. 1–8)
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Zdaniem respondentów, problemy w zakresie szkoleń, 
transferu wiedzy, budowania kompetencji pracowników 
(aspekt ZL) w znacznym stopniu wpływają na pojawianie 
się niespójności w procesach badanych przedsiębiorstw. 
Istotny wpływ na pojawienie się niespójności procesów 
w  tym obszarze mają komponenty szkoleniowo-kom-
petencyjne. Warto podkreślić, że komponent komuni-
kacyjny nie jest postrzegany przez respondentów jako 
istotne źródło niespójności procesów przedsiębiorstwa. 
Analizując oceny poszczególnych komponentów kultury 
organizacji (aspekt K) dokonane przez respondentów, 
stwierdzono, że istotnym źródeł niespójności procesów 
jest brak zaangażowania i  nieutożsamianie się pracow-
ników z celami przedsiębiorstwa. Sytuacja ta – zdaniem 
ankietowanych – negatywnie wpływa na osiąganie zakła-
danych przez przedsiębiorstwo celów. Pomimo że aspekt 
ładu procesowego (LP) w  ujęciu zbiorczym nie jest po-
strzegany jako źródło istotnych problemów, to jednak 
respondenci wskazali, że jego niektóre komponenty 
mają wpływ na pojawianie się krytycznych niespójności 
w procesach przedsiębiorstw (rys. 2). Zaliczyli do nich 
zbytnią złożoność i  brak wystarczającego nadzoru nad 
całościowym przebiegiem procesów oraz niewydolny 
system ich monitorowania. Podobne zjawisko zaobser-
wowano w przypadku strategicznego dopasowania (SD). 
Aspekt ten przez ankietowanych nie został uznany jako 
istotny. Jednakże jego pojedyncze komponenty, takie jak 
brak synchronizacji celów procesów i  przedsiębiorstwa 
(Powiązanie strategii i  procesów), nieefektywny system 
kompleksowej oceny osiąganych wyników (System miar 
procesów) oraz niezadowalające relacje z  klientami 
(Klienci i kooperanci) respondenci uznali za potencjalne 
źródła niespójności procesów.

Przyjmując wielkość zatrudnienia za czynnik różni-
cujący postrzeganie źródeł niespójności, stwierdzono, że 
duże przedsiębiorstwa traktują jako zdecydowanie istot-
ne problemy związane z  ładem procesowym (LP), zaso-
bami ludzkimi (ZL) i kulturą organizacyjną (K). Z kolei 
przedstawiciele przedsiębiorstw małych i  średnich 
wskazali, że główne źródła ich problemów są  związane 
z  aspektem ZL. Wyniki te potwierdzają zróżnicowanie 
w  postrzeganiu i  podejściu do eliminowania przyczyn 
niespójności procesów pomiędzy tymi podmiotami.

Istotność źródeł niespójności zbadano także z punktu 
widzenia pełnionych przez respondentów ról organi-
zacyjnych oraz ich przynależności do obszarów funk-
cjonalnych. Uwzględniając ten kontekst, na rysunku 
3  przedstawiono syntetyczne wyniki oceny poszczegól-
nych aspektów. Respondenci mieli za zadanie ocenić 
w  skali od 1  do 5  wagę problemów reprezentujących 
predefiniowane aspekty i  komponenty. Wykresy przed-
stawione na rysunku 3  ilustrują wartości dominant dla 
poszczególnych aspektów. Należy podkreślić, że prezen-
towane na poniższych wykresach wyniki analiz mają 
charakter uogólniony, przez co zaciera się indywidualny 
potencjał informacyjny wywiadu przeprowadzonego 
w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Na uwagę zasługuje fakt upatrywania potencjalnego 
źródła niespójności procesów przedsiębiorstwa przez 
przedstawicieli wszystkich grup ról organizacyjnych 
w  zasobach ludzkich (aspekt ZL) (rys. 3a). Członkowie 
zarządu jako jedyni wskazali, że potencjalnym obszarem 
doskonalenia ich przedsiębiorstw powinna być technolo-
gia (aspekt T), głównie w  odniesieniu do dostosowania 
i  wdrożenia technologii informatycznych (komponenty 
dopasowanie i  wsparcie procesów). Kierownicy działów, 

Rys. 2. Postrzeganie istotności źródeł niespójności procesów biznesowych
Źródło: opracowanie własne
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oprócz aspektu zasobów ludzkich, uznali pozostałe za 
nieistotne. Respondenci niepełniący żadnych funkcji or-
ganizacyjnych (m.in. pracownicy liniowi, biurowi) wska-
zali, że problemy przedsiębiorstw są  związane głównie 
z brakiem odpowiedniego ładu procesowego (aspekt LP). 
Wśród kluczowych komponentów związanych z  ładem 
procesowym, które wymagają doskonalenia, wskazali oni 
m.in. niespójność opisu procesu i jego zbytnią złożoność, 
niezdefiniowanie odpowiedzialności za proces, niesku-
teczne monitorowanie procesu. Źródłem problemów dla 
tej grupy respondentów jest także nieadekwatność i/lub 
brak szkoleń (aspekt ZL) oraz niewłaściwe postawy i  za-
chowania pracowników (aspekt K), wpływające na jakość 
i  bezpieczeństwo wykonywanej pracy (rys.  3a). Sytuacja 
ta może wskazywać, że w badanej grupie przedsiębiorstw 
dominuje struktura silosowa charakterystyczna dla orga-
nizacji znajdujących się na niskim poziomie dojrzałości.

Identyfikując kluczowe źródła niespójności procesów 
z perspektywy przynależności respondentów do obszarów 
funkcjonalnych, stwierdzono, że pracownicy z obszaru pro-
dukcji i gospodarki materiałowej, sprzedaży i marketingu 
oraz księgowości i  finansów (rys.  3b) łączą występujące 
w przedsiębiorstwie problemy z kwestią zasobów ludzkich 
(aspekt ZL). Z  kolei pracownicy działów ZL wskazali, że 
źródła niespójności procesów i priorytetowe obszary dosko-
nalenia są związane z kwestiami ładu procesowego (aspekt 
LP) i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa (aspekt K).

Podsumowanie

I dentyfikacja i klasyfikacja krytycznych czynników suk-
cesu projektów z  zakresu BPM, podobnie jak źródeł 

problemów związanych z infrastrukturą i zdolnością tech-
nologiczną jest przedmiotem wielu publikacji. Zaprezen-

towane w artykule podejście do identyfikacji i klasyfikacji 
źródeł niespójności procesów biznesowych jest próbą 
syntezy tych dwóch nurtów. Przedstawiona problematyka 
realizuje założenia relatywistyczne i pragmatyczne sytua- 
cyjnego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem.

Uzyskane wyniki badań empirycznych wskazują, że 
respondenci nie wiążą pojawiających się problemów 
w  swoich przedsiębiorstwach bezpośrednio z  konieczno-
ścią synchronizacji działań o  charakterze strategicznym 
i operacyjnym. Może to sugerować brak kompleksowego 
podejścia do doskonalenia procesów i koncentrowanie się 
na jednostkowych i  lokalnych usprawnieniach typu „ga-
szenie pożaru” (Niehaves i in., 2014, s. 90–106; Nadarajah 
i in., 2016, s. 1069–1078). Jest to zjawisko charakterystycz-
ne dla przedsiębiorstw będących na niskim poziomie doj-
rzałości procesowej. Podobną sytuację zaobserwowano 
w  przypadku ładu procesowego. Respondenci zgodnie 
wskazali, że głównym źródłem problemów w  ich przed-
siębiorstwach są postawy organizacyjne oraz nieadekwat-
ne do wymagań kompetencje wykonawców procesów. 
Warto podkreślić, że brak jest spójnego utożsamiania 
problemów przedsiębiorstwa z określonym aspektem jego 
funkcjonowania. Odmienność opinii na poszczególnych 
poziomach decyzyjnych i  w  poszczególnych obszarach 
funkcjonalnych oraz rodzaj wskazanych komponentów 
jako krytycznych sugeruje występowanie w  badanych 
przedsiębiorstwach efektu silosu. Może to też oznaczać, 
że przedsiębiorstwa te utknęły w  tzw. pułapce ewolucji 
procesowej. Przedsiębiorstwo znajdujące się w  takiej sy-
tuacji nie posiada wystarczających zdolności do wprowa-
dzania zmian adekwatnych do istniejących niespójności 
procesów. Na podstawie wyników przeprowadzonej ana-
lizy można także stwierdzić, że respondenci z badanych 
przedsiębiorstw dostrzegający potrzebę dostosowania się 

Rys. 3. Postrzeganie istotności źródeł niespójności procesów w kontekście (a) roli organizacyjnej i (b) przynależności respondenta do 
obszaru funkcjonalnego
Źródło: opracowanie własne
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do zachodzących zmian otoczenia (wymagań klientów, 
przepisów, norm) w  dużo większym stopniu akcentują 
znaczenie zarówno dopasowania strategicznego, jak i ładu 
procesowego. Podobne postawy potwierdzają także wyni-
ki ostatnich badań prowadzonych przez R. Gabryelczyk 
(2016, s. 3–11) i A. Bitkowską (2016, s. 4–11).

Proponowane wieloaspektowe podejście do klasyfikacji 
źródeł niespójności może być wykorzystane do formuło-
wania i  priorytetowania inicjatyw doskonalących procesy 
w przedsiębiorstwie. Dzięki zastosowaniu otwartej struktu-
ry hierarchicznej możliwe jest jej dalsze dekomponowanie 
i modyfikacja, zarówno zestawu aspektów, jak i komponen-
tów. Identyfikacja i metodyczna klasyfikacja źródeł i przy-
czyn niespójności może wspomagać opracowanie map 
drogowych doskonalenia procesów zarówno na poziomie 
operacyjnym, jak i strategicznym z uwzględnieniem wielo-
aspektowości problemów przedsiębiorstwa. Prezentowane 
wyniki badań wskazują na złożoność i  wieloaspektowość 
zjawiska niespójności procesów, co implikuje celowość bar-
dziej szczegółowej analizy wpływu poszczególnych kompo-
nentów na niespójność procesów biznesowych.

dr inż. Arkadiusz Jurczuk
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania
e-mail: a.jurczuk@pb.edu.pl
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Multi-aspect Classification of Business 
Processes Inconsistencies

Summary

The aim of the paper is to present classification of incon-
sistencies in business processes using aspect taxonomy ap-
proach. On the basis of an in-depth literature review a set 
of criteria for the classification of sources of inconsistency 
has been submitted. The proposed classification of in-
consistencies synthesizes aspects representing the critical 
success factors of BPM implementation and the aspect of 
infrastructure and technological capacity. Recent, experi-
mental findings related to the presented issue have been 
presented in the empirical part of the paper.
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