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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

JERZY PASTERNAK

Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz

Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko reagować na
zmiany w otoczeniu zewnętrznym. W roku 1998 zapoczątkowany został proces reorganizacji
firmy. Utworzono biznesową strukturę zarządzania i wydzielono poszczególne obszary
działalności jako centra zysków oraz centra kosztów w zakresie budżetowania i raportowania.
Rozpoczęto racjonalizację zatrudnienia, wdrożono system wartościowania pracy i oceny jej
efektywności oraz nową politykę płacową. Zgodnie z zaleceniami jakie wynikają z normy PN-
EN ISO 9000:2001 przyjęto procesowe podejście do zarządzania. Celem wszystkich działań
doskonalących w Zintegrowanym Systemie Zarządzania jest ukierunkowanie organizacji na
strategię, identyfikujących się z nią pracowników, sprawność operacyjną zorientowaną na
osiąganie wysokich wyników, elastyczną i płaską strukturę organizacyjną sprawną do
wyzwań stawianych przez rynek oraz utalentowanych menadżerów. W opracowaniu
przedstawione elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania, elementy zarządzania
projektowego oraz procesowe podejście do zarządzania w RAFAKO S.A.

1. WPROWADZENIE

RAFAKO S.A. jest dużą firmą inżynierską dysponującą wykwalifikowaną kadrą,
własnymi technologiami jak również dostępem do światowych technologii i licencji.
Jednoznacznie zdefiniowana Polityka Jakości jest kluczem do wiarygodności firmy,
a zarazem gwarantem jej rzetelności. Posiadane certyfikaty, np. UDT Warszawa, TUV NORD
(HP-0, EN-729), ASME CODE (S, U, U2), ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, a od roku 2002
certyfikat Dyrektywy nr 97/23/UE potwierdzają wszechstronne zorientowanie RAFAKO S.A.
na klienta oraz przygotowanie organizacji do działania na wymagającym rynku przemysłu
energetycznego.

Działania firmy w obszarze jakościowym są ukierunkowane na pozyskanie Klientów
poprzez stałe rozszerzanie oferty wytwórczej oraz doskonalenie organizacji tak, aby
oferowane wyroby i usługi spełniały ich oczekiwania z punktu widzenia kosztów jak i jakości
wykonania. Zapoczątkowany w roku 1998 proces reorganizacji obejmował:

• Utworzenie biznesowej struktury zarządzania poprzez wydzielenie obszarów
działalności jako centra zysków oraz centra kosztów w zakresie budżetowania i
raportowania.

• Racjonalizację zatrudnienia, wdrożenie systemu wartościowania pracy i oceny jej
efektywności oraz nową polityką płacową.

• Wdrożenie systemu zarządczego ERP Baan IV wspomagającego zarządzanie
organizacją oraz systemu pracy grupowej Lotus Notes.

• Określenie najważniejszych procesów oraz zdefiniowanie wskaźników pomiaru
ich efektywności.

W roku 2001 RAFAKO S.A. zdobyło dwie prestiżowe nagrody: Śląską Nagrodę
Jakości w kategorii dużych organizacji - III edycja konkursu oraz Polską Nagrodę Jakości
w kategorii dużych organizacji - VII edycja. W roku 2001 podjęto także proces integracji
systemu zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego obejmujący wymagania
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norm ISO 9001:2000 i ISO 14001 z jednoczesną certyfikacją Zintegrowanego Systemu
Zarządzania w zakresie wymagań dyrektywy ciśnieniowej 97/23/UE.

2. CECHY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN-EN ISO 9000:2001

Kierowanie organizacją poprzez działanie zapewniające sukces wymaga, aby była ona
zarządzana i nadzorowana w sposób systemowy i przejrzysty. Norma PN-EN ISO 9000:2001
[10] zaleca wdrożenie 8-miu zasad zarządzania jakością, które mogą być wyznacznikiem dla
kierownictwa organizacji co do modelu zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania
organizacją:

• Klient w centrum uwagi - określa wymóg rozpoznania oraz identyfikacji aktualnych
i przyszłych potrzeb oraz oczekiwań klienta, często nie zdefiniowanych formalnie.
RAFAKO S.A. jest świadome wymogu posiadania odpowiednich metod badania
poziomu zadowolenia klienta jak i wymogu skutecznego reagowania na jego
oczekiwania.

• Przywództwo - audity ekspertów Śląskiej i Polskiej Nagrody Jakości
udokumentowały jedność misji, polityki oraz celów i kierunków działania w firmie.
Kierownictwo RAFAKO S.A. potrafi kreować wartości firmy jak i kreować określone
działania pracowników, np. w odniesieniu do środowiska pracy. Posiada również
umiejętność przekazywania swojej wizji i strategii oraz zdolność zapewnienia jej
akceptacji i utożsamiania się z nią pracowników.

• Zaangażowanie łudzi — to zdolność wykorzystania najcenniejszego z zasobów
RAFAKO SA. Ich wiedza, umiejętności i pełne zaangażowanie umożliwiają
uzyskiwanie korzyści przez całą organizację poprzez m. innymi zaufanie,
motywowanie i komunikację się z pracownikami.

• Podejście procesowe w zarządzaniu - każde działanie lub cykl działań w organizacji
traktowane musi być jak proces. Jednocześnie określone są i wykorzystywane są
zasoby ludzie, techniczne, informatyczne oraz finansowe w procesach, np. poprzez
wykreowane wskaźniki, mierniki jako narzędzia do oceny skuteczności i efektywności
procesów. Podejście procesowe (zarządzanie procesowe) to system działań
zapewniających możliwość oddziaływania na istotne parametry procesu, np. koszty,
termin jako znaczące elementy mający wpływ na końcowy rezultat procesu.

• Systemowe podejście do zarządzania - poszczególne procesy w organizacji są ze
sobą powiązane. Są one również często uzależnione od otoczenia zewnętrznego i
wewnętrznego organizacji. Relacje, powiązania procesów są zidentyfikowane, opisane
oraz objęte zarządzaniem w sposób świadomy i zgodny z celami i polityką RAFAKO
SA.

• Ciągłe doskonalenie - to wymóg doskonalenia wszystkich elementów
funkcjonowania organizacji RAFAKO SA. Konkurencyjność rynku wymaga
wprowadzania zmian, innowacji, stawiania wyzwań i celów oraz wymóg realizowania
nowych wizji rozwoju.

• Procesy decyzyjne oparte na analizie faktów - skuteczne decyzje wymagają
odpowiednich danych i informacji np. wyników z procesów. Jakość i trafność decyzji
jest wypadkową jakości informacji. Stąd tak ważne jest stworzenie odpowiedniej bazy
informacji np. finansowych, marketingowych i jakościowych oraz systemu przepływu
informacji zapewniających trafne podejmowanie decyzji zarządczych.

• Wzajemnie korzystna współpraca z dostawcami - rodzaj wyrobów jak i rodzaj
dostawców RAFAKO SA wymaga posiadania sprawnego systemu kwalifikowania i
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nadzoru nad bazą „Kwalifikowani dostawcy". W interesie naszej firmy jak i naszych
klientów jest stabilność dostaw i dostawców, pozwalająca utrzymać odpowiedni
poziom jakości wyrobu finalnego, rozpoznawanie oczekiwań dostawców oraz
podniesienie poziomu dostaw poprzez pomoc w rozwiązania problemów znaczących
dostawców.

3. PODSTAWOWE CECHY PROCESU INTEGRACJI SYSTEMU

W trakcie procesu integracji systemu RAFAKO S.A. uznano, że warunkiem
powodzenia integracji jest pełne zaangażowanie wszystkich pracowników organizacji w
proces tworzenia systemu. Natomiast warunkami skuteczności integracji systemu określono
takie działania jak:

- zdecydowana wola i zaangażowanie oraz przywódcze oddziaływanie najwyższego
kierownictwa organizacji w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu,

- budowanie odpowiedzialności, świadomości i kompetencji pracowników
zaangażowanych w tworzenie a następnie w funkcjonowanie systemu,

- akcentowanie znaczenia roli wiedzy i informacji w systemie zarządzania poprzez
zaangażowanie pracowników w szeroko pojęty proces szkolenia,

- stworzenie odpowiedniej bazy do podejmowania decyzji, poprzez opracowanie
zestawu

- wskaźników o charakterze jakościowym, finansowym, ekonomicznym i
ekologicznym, które służą ocenie procesów produkcyjnych oraz całej sferze
działalności organizacji,

- traktowanie integracji systemu zarządzania jako szansy dla całej organizacji a nie
zagrożenia,

- motywowanie pracowników do szukania sposobów prowadzących do minimalizacji
negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko oraz ograniczenie ryzyka
zawodowego,

- determinacja, cierpliwość i konsekwencja w działaniach.

Jest naszą wspólną wiedzą, że organizacja taka jak RAFAKO staje się konkurencyjna
tylko wówczas, gdy potrafi optymalizować koszty - eliminować koszty zbędne, nie
przynoszące wartości dodanej - zarówno w obszarach projektowania, wytwarzania,
bezpieczeństwa pracy jak i ochrony środowiska. Optymalizacja kosztów wymaga
umiejętności sprawnego i skutecznego zarządzania procesami głównymi i pomocniczymi w
organizacji. W ocenie kierownictwa firmy zintegrowany system zarządzania umożliwia
lepsze zarządzanie organizacją oraz pełniejszą odpowiedzialność za przebieg zarządzania.

4. ELEMENTY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

W opracowaniu przedstawiono procesowe podejście do zarządzania, w tym do
zarządzanie projektami oraz w kilku zdaniach zaprezentowana została technika tworzenia
budżetów w tym elementy rachunku kosztów działań.

• Zarządzanie projektowe - jest wykorzystywane w firmie od początku jej istnienia. Po
przeprowadzeniu restrukturyzacji, zarządzanie pojedynczym projektem zostało
udoskonalone i lepiej opisane. Późniejsze wprowadzenie w RAFAKO SA elementów
rachunku kosztów działań i podejście procesowe do zarządzania poprawiły jakość
i szybkość informacji oraz dostęp do danych, zapewniając pełniejszą i skuteczniejszą
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reakcję na zagrożenia dotyczące terminowości dostaw oraz przekroczenia budżetów
kosztów.

• Zarządzanie procesowe - jest nowym podejściem w RAFAKO S.A. uwzględniającym
istniejącą procesową strukturę przedsiębiorstwa, obejmując swoim zakresem także
zarządzanie projektami. Organizacja widziana jest jako sieć procesów. Wykreowane
i opisane zostały procesy główne, najważniejsze. Każdemu z procesów przydzielono
właściciela, powierzając mu zadanie doskonalenia procesu od strony jego
organizacyjnej, przebiegu, wymaganych „narzędzi" łącznie z nadzorem nad
pracownikami - uczestnikami procesów - realizującymi zadania w procesie.

Kompleksowe spojrzenie na firmę, wymaga analizy przyczynowo-skutkowej oraz
priorytetów - długo i krótkoterminowych - co ułatwia pełną ocenę jej szans na rynku, oraz
zapewnia spójne działania przy wdrażaniu strategii zapewniającej osiąganie sukcesu.
Strategia rozumiana jest tutaj jako proces adaptacji organizacji do zmian otoczenia, w którym
doświadczenie i zdolność uczenia się mają znaczenie podstawowe.

Ponieważ sukces organizacji zależy w głównej mierze od jej pracowników, to właśnie
oni muszą się identyfikować z nią, mieć odpowiednie umiejętności, zdolności, wiedzę, znać
jej strategię, być kreatywni i dzielić się wiedzą pomiędzy sobą. W tym rozumieniu
organizacji, kapitał ludzki jest zasobem, a nie elementem kosztów zmiennych i stanowi
najważniejsze źródło trwałej przewagi konkurencyjnej.

Stąd najważniejszym jest, by firma posiadała ukierunkowaną strategię, wysoką
sprawność operacyjną, kulturę zorientowaną na osiąganie wysokich wyników, elastyczną i
płaską strukturę oraz utalentowanych pracowników przygotowanych do wyzwań stawianych
przez rynek jak i menadżerów [9].

Znaczącą, jest zależności pomiędzy procesem ciągłego doskonalenia a procesem
zarządzania strategicznego w organizacji w warunkach gospodarki rynkowej.

Podstawowe narzędzia informatyczne wykorzystywane w RAFAKO, wspierające
działania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania budowane są w oparciu o funkcje systemu
zarządczego ERP Baan IV, z wykorzystaniem aplikacji Lotus Notes jako narzędzia, w
budowie bazy informacyjnej oraz systemu pracy grupowej.

4.1. Zarządzanie „zintegrowane" poprzez budżety i rachunek kosztów działań

W celu usprawnienia zarządzania, RAFAKO SA. została podzielona wewnętrznie na
zakłady z wydzieleniem grupy komórek sztabowych. Dla potrzeb budżetowania i rozliczania
kosztów, mając na uwadze podstawowe procesy realizowane w firmie oraz funkcje i zadania
poszczególnych komórek organizacyjnych, utworzono około stu centrów kosztów i dwa
centra zysku.

• Centra kosztów związane z kosztami wytwarzania rozliczają swoje koszty na projekty
zewnętrzne poprzez stawki normatywne, narzuty normatywne oraz „bezpośrednie
skojarzenie" z danym projektem, z wykorzystaniem stawek normatywnych, lub
pośrednio poprzez tzw. projekty wewnętrzne związane z remontami, zapewnieniem
jakości (koszty certyfikacji) oraz np. koszty narzędzi.

• Centra zysku sprzedają odbiorcom zewnętrznym wyroby i usługi generując na
sprzedaży wynik operacyjny brutto, który stanowi marżę pokrycia dla kosztów
ogólnego zarządu, kosztów handlowych, wyniku na pozostałej działalności
operacyjnej i działalności finansowej oraz zysku.
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Rys.l. Elementy zintegrowanego systemu zarządzania w RAFAKO

Odpowiedzialność za skonstruowanie i realizację budżetów zakładów, centrów
kosztów i centrów zysku spoczywa odpowiednio na dyrektorach zakładów, kierownikach
centrów kosztów i kierownikach projektów. Dla potrzeb analizy odchyleń centrów kosztów,
które są zależne od obciążenia pracą zakładu wytwórczego RAFAKO S.A., uwzględniany jest
wskaźnik „obciążenia" stanowisk roboczych w zakładzie wytwórczym. Wskaźnik wyliczany
jest w oparciu o planowane w budżecie, a następnie zarejestrowane wykonanie takich
wielkości jak: ilość godzin pracy przypisanych do projektów, ilość jednostek gazów
technicznych zużytych na wydziałach, koszt narzędzi itp.

Do tworzenia budżetów projektów zewnętrznych - a następnie do rozliczenia ich
wykonania - wykorzystywany jest model kalkulacyjny. Model ten jest zestawieniem pozycji
z określonym algorytmem wyliczania wielkości kosztów dla każdej z nich. Dla kosztów
bezpośrednich wartość pozycji wynika z planowanego/rzeczywistego zużycia i ceny. Dla
kosztów pośrednich wartość pozycji wyliczana jest z wykorzystaniem stawek normatywnych
w oparciu o planowane/zarejestrowane Txaywi ilości zasobów, albo jest standardowym
narzutem kosztów zakupu, magazynowania, sprzedaży, administracji itd.

4.2. Zarządzanie projektowe

Zarządzanie „projektowe" projektem obejmuje całokształt działań związanych
z obsługą określonego projektu, od wpływu zapytania ofertowego, poprzez sporządzenie
oferty poprzedzającej zawarcie umowy, otwarcie projektu w systemie ERP Baan,
monitorowanie przebiegu jego realizacji, na zakończeniu działań związanych z przedmiotem
umowy kończąc. Każdy projekt ma kierownika, który jest zobowiązany do bieżącego
kontrolowania przebiegu prac związanych z tym projektem na zgodność z przyjętym
harmonogramem i budżetem projektu. Informuje on Klienta - a dla najważniejszych
projektów także Zarząd - o postępach prac, zagrożeniach dotyczących przekroczenia budżetu
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i terminów dostaw elementów oraz dokonuje bieżących uzgodnień pomiędzy Klientem
aRAFAKOS.A.. Kierownik projektu ma pełne uprawnienia do obserwacji przebiegu
projektu oraz realizacji projektu we wszystkich komórkach organizacyjnych.
Odpowiedzialność za działania kierownika projektu w procesie „Zarządzania projektami"
ustalona została na podstawie wieloletnich doświadczeń RAFAKO S.A.

Ważnym jest aby wymagania dotyczące przedmiotu umowy były odpowiednio
określone i udokumentowane, tak by RAFAKO S.A było zdolne do ich spełnienia.

4.3. Zarządzanie procesowe

Organizacja staje się konkurencyjna tylko wówczas, gdy jest sprawnie zarządzana
i potrafi optymalizować koszty oraz eliminować działania zbędne. Podejście procesowe
znakomicie ułatwia takie zarządzanie. Stąd też w roku 2001 Zarząd RAFAKO S.A. powołał
zespół osób, których zadaniem była analiza, systemu zarządzania w firmie, ze wskazaniem
tych procesów w organizacji, na których powinna być skupiona szczególna uwaga.
Następnym etapem było powołanie dla każdego ze wskazanych procesów właściciela, dobór
współpracowników, których zadaniem jest współpraca przy opisie danego procesu
oraz zdefiniowaniu jego „opomiarowania".

Bardzo ważnym był spójny system analizowania najważniejszych sfer działalności
organizacji. Działania związane z doskonaleniem poszczególnych procesów zostały tak
uporządkowane, by organizacja była chroniona przed optymalizacją lokalną w procesach,
która jest niekorzystna dla całej firmy. W związku z tym przyjęto w RAFAKO S.A.
następujące ustalenia, zasady działania:

1. Każdy proces ma właściciela, który odpowiada za jego opis, procedury i instrukcje
oraz związane z nim definicje wskaźników i prawidłowość ich wyliczania.

2. Właściciel ustala osoby, które z nim współpracują i są współodpowiedzialne za
optymalizowanie działań w procesie.

3. Pomiary i analiza wskaźników procesów pomagają w wykryciu słabych punktów w
Zintegrowanym Systemie Zarządzania jak i w poszczególnych procesach.

4. Rada ds. Jakości ocenia okresowo proponowane przez właścicieli procesów
działania korygujące, a jeśli są one istotne dla całej organizacji, uwzględnia
obowiązujące w RAFAKO S.A. priorytety. Działanie korygujące zaakceptowane
przez Radę ds. Jakości jako korzystne dla firmy, Zarząd RAFAKO SA poleca do
wdrożenia.

5. Doskonalenie procesów ma swoje etapy i cele cząstkowe, po osiągnięciu których są
wyznaczane cele następne.

Przedstawiony na rysunku 2. schemat prezentuje wybrane i opisane w RAFAKO S.A.
procesy.

Zarządzanie procesowe, to model zarządzania uwzględniający obiektywnie istniejącą
procesową strukturę przedsiębiorstwa, skupiający się w pierwszej kolejności na procesach o
znaczeniu kluczowym. Zestawienie procesów na rysunku nr 2 dokumentuje, że organizacja
widziana jest jako sieć procesów, gdzie każde działanie lub zbiór działań - w których
wykorzystuje się zasoby do przekształcenia wejść w wyjścia - są rozpatrywane jako proces
lub podproces. Zarządzanie procesowe i procesowa kalkulacja kosztów - przy takim podejściu
do zagadnienia - stanowią podstawowe elementy zarządzania zintegrowanego.

Dla ułatwienia procesu doskonalenia utworzona została w aplikacjach Lotus Notes
baza zawierająca wyliczone wskaźniki i mierniki procesów oraz zestawienia pomocnicze.
Wskaźniki zostały podzielone na strategiczne i pomocnicze.
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• Wskaźniki strategiczne: portfel zamówień, rentowność sprzedaży, płynność
finansowa, efektywność wykorzystania zasobów, koszty jakości (koszty złej jakości)
itd.

• Wskaźniki pomocnicze: odchylenie ilościowe od planowanego zużycia zasobów,
odchylenie od normatywów, struktura kosztów, wyniki auditów i działań
korygujących w Systemie, itd.

Przyjęto - na podstawie naszych doświadczeń - że dla efektywnego zarządzania, ilość
wskaźników dla każdej z perspektyw zrównoważonego rozwoju organizacji [5,6], takich jak
perspektywa finansowa, klienta, procesów, uczenia się i rozwoju - nie powinno być więcej jak
3-7 wskaźników.

Podjęte zostały także pierwsze kroki w celu zdefiniowania i wyliczania wybranych
wskaźników miękkich. Pomiary w tym zakresie są trudne do zdefiniowania [4]. Niemniej
jako bardzo ważną przyjęto potrzebę upowszechnienia przekonania, że umiejętności, wiedza,
znajomość strategii firmy, zaangażowanie pracowników oraz kultura organizacyjna i systemy
informacyjne mają bardzo dużą wartość, często większą niż zasoby materialne. Wspomniane
aktywa są trudne do przejęcia, skopiowania przez konkurentów i prawie nigdy nie tworzą
wartości samodzielnie - poza organizacją - muszą być łączone z innymi aktywami i działają
w sposób pośredni, poprzez złożone łańcuchy przyczynowo-skutkowe [7].

Ciągle doskonalenie
Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Odpowiedzialność kierownictwa

ZP - Urządzanie procesami
11 - Przegląd zarządzania systemem

Zarządzanie zasobami

07 - Infrastruktura.
- Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pomiar, analiza I doskonalenie

Wejście

Wykonanie produktu

01 - Zarządzanie projektem
02 - Projektowanie I rozwój

03-Technologia wytwarzania
04 - Zakupy towarów I usług

05 - Ekspedycja wyrobu
06 - Planowanie I wytwarzanie

10 - Postępowanie z wyrobe m nie spełniającym wymagań

ZP, 01 do 13 - Procesy w RAFAKO SA. |

13 - Doskonalenie ZSZ
12—Audltowanto

09 - Planowanie I kontrola Jakości
wyrobu

tworzenie wartości
przepływ informacji

Rysunek 2. Procesy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania RAFAKO S.A. [10]

5. WNIOSKI

Korzyści wynikające z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania
W ocenie autora prawidłowo wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System

Zarządzania przynosi korzyści podnoszące efektywności zarządzania organizacją, np.
skuteczność zarządzania jakością czy też zarządzania środowiskowego, a zatem przynosi
korzyści organizacji, pracownikom jak i społeczności lokalnej.
Korzyści te są definiowane jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie.
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• Oddziaływanie bezpośrednie to miedzy innymi doskonalenie:
- procesów w obszarze zarządzania, wytwarzania oraz wykorzystania zasobów

organizacji jako elementów zarządzania zintegrowanego,
- „lokalnych" oddziaływań w zarządzaniu organizacją poprzez np. analizę

kosztów poszczególnych procesów, ocenę oddziaływania aspektów
środowiskowych jako wyniki raportów z auditów, przeglądu Zintegrowanego
Systemu Zarządzania oraz poleceń Rady ds. Jakości,

- działania organizacji poprzez wybór procesów technologicznych oraz
surowców z ich oddziaływaniem na koszty wyrobu końcowego jak i na
środowisko,

• Oddziaływanie pośrednie to najczęściej:
- pro-jakościowe oraz pro-ekologiczne oddziaływanie na pracowników

własnych, dostawców, kontrahentów, jak i klientów wpływające na ich
zachowanie w miejscu pracy oraz w miejscu zamieszkania,

- oddziaływanie na dostawców surowców, materiałów i półproduktów poprzez
analizę jakości dostaw z uwzględnieniem np. utylizacji lub określenie długości
cyklu życia produktu,

- zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych a zatem mniejsze obciążeniu
środowiska w odniesieniu do jednostki produkcji,

- zapewnienie jakości funkcjonowania urządzeń ochronnych poprzez zdolność
rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.
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