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ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW PRZEPŁYWU PRACY  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 
Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie informacji na temat systemów zarządzania przepływem pracy, identyfikacja 

ich cech charakterystycznych i składników umożliwiających opracowanie ich specyfikacji. W artykule omówiony został wpływ 
narzędzi typu workflow na wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa. 

 

WSTĘP 

Niniejszy artykuł przedstawia charakterystykę systemu prze-
pływu pracy (ang. workflow), czyli zautomatyzowanego systemu 
zarządzania przedsiębiorstwem, wspieranego rozwiązaniami po-
prawiającymi proces przekazywania informacji pomiędzy obiektami, 
które ją generują oraz przetwarzają. Zagadnienie to jest kluczowe 
przede wszystkim dla kadry zarządzającej, ale jego waga jest nie do 
przecenienia i na niższych szczeblach przedsiębiorstwa. Efektywne 
zarządzanie przedsiębiorstwem to przepływ informacji pomiędzy 
wszystkimi pracownikami i działami firmy. Sprawnie działające 
systemy przepływu pozwalają wspomóc pracę grupową oraz okre-
ślić rolę członków zespołu w danym przedsięwzięciu, pozwalają 
również określić stan dokumentacji oraz sposób kontroli pracy w 
przedsiębiorstwie. 

1. POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTW  
W DOBIE INFORMACJI  

Przedsiębiorstwo można określić jako zorganizowany przez 
przedsiębiorcę zespół pracy i środków materialnych, związany 
popytem i kosztami z innymi takimi zespołami. Działa on dla zaspo-
kojenia cudzych potrzeb, z uwzględnieniem dobrowolnego ryzyka. 
Podstawą działalności przedsiębiorstw jest proces wytwarzania dóbr 
lub świadczenia usług będących środkiem do celu jakim jest zaspo-
kajanie potrzeb klienta (oraz uzyskanie maksymalnego zysku). 
Procesy te generują niezliczone ilości informacji i dokumentów 
(dotyczących np. materiałów, usług, produkcji czy środków finanso-
wych). Dzielenie się tymi zasobami między działami przedsiębior-
stwa wymaga zawsze pracy i nakładów finansowych, zwłaszcza 
jeżeli zwróci się uwagę na skomplikowanie zależności występują-
cych w firmie. Należy zauważyć, że sam cykl operacyjny przedsię-
biorstwa także składa się z wielu podprocesów, tj.: 
– kupno i sprzedaż, 
– magazynowanie, 
– przetworzenie surowców w gotowe wyroby (produkty), 
– magazynowanie produktów, 
– gromadzenie zamówień na produkty, 
– sprzedać oraz wysyłka produktów. 

Każdy z nich generuje informacje które po przetworzeniu rozsy-
łane są do odpowiednich odbiorców. Informacje te pozyskiwane są 
m.in. z: 
– linii produkcyjnej, 
– magazynów,  

– działu kontroli jakości, 
– działu finansowego, itp. 

Informacje generowane na samej tylko linii produkcyjnej można 
przypisać do wielu różnych grup. Biorąc pod uwagę miejsce ich 
pozyskiwania można wyróżnić informacje pochodzące np. z: 
– procesu technologicznego, 
– procesu transportowego  
– procesu składowania. 

W trakcie tych procesów gromadzone są informacje na temat 
stanu surowców, wykonywanych czynności, ilości i jakości wypro-
dukowanych wyrobów, ale i ich umiejscowienia czy ścieżki dostawy. 

O efektywności oraz wydajności tych procesów decyduje odpo-
wiednio zorganizowane działanie zarówno w obszarze projektowa-
nia, operacji technologicznych, realizacji, działań pomocniczych, jak 
również sterujących samym procesem. Sam proces w tym rozumie-
niu zbiór takich elementów jak: 
– Procesy podstawowe - w których wytwarzane są wyroby oraz 

usługi obejmujące operacje produkcyjne objęte w procesach 
technologicznych, 

– Procesy przygotowawcze - w nich powstają projekty wyrobów, 
określana jest technologia procesu wytwarzania, 

– Procesy sterowania produkcją- w których występują procesy 
informacyjno-decyzyjne w zakresie wykonania procesów przy-
gotowawczych, podstawowych i pomocniczych. 

– Procesy obsługowe - zajmują się obsługą procesu podstawo-
wego oraz wspomagają procesy podstawowe. Składają się na 
nie proces transportu, kontroli, energetyczne, konserwacji oraz 
magazynowania. 
Przebieg oraz kształt procesów przygotowawczych, pomocni-

czych i podstawowych zależny jest od wielu czynników, często 
wpływających na podejmowane decyzje. Jednym z tych czynników, 
często najważniejszym, są informacje (kluczowy element wielu 
procesów decyzyjnych). Należy zauważyć jednak, że często są one 
także głównym źródłem problemów organizacyjnych. Brak aktual-
nych i fachowej informacji może doprowadzić do podjęcia niewła-
ściwych i kosztownych decyzji, które mogą wstrzymać przepływ 
pracy lub organizację procesów w całym przedsiębiorstwie. Podej-
mowanie decyzji, czyli proces planowania i sterowania jest uwarun-
kowany aktualną sytuacją firmy, zasobami informacyjnymi oraz 
poziomem jej zaawansowania technicznego oraz organizacyjnego. 
Proces ten to szereg działań takich jak ustalanie programu, pozy-
skiwanie informacji, identyfikowanie problemów czy określanie 
harmonogramu prac, czyli działania prowadzące do uzyskania 
założonych efektów końcowych. Podejmowanie decyzji nie może 
być przypadkowe, musi opierać się na określonych zasadach, me-
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todach oraz algorytmach postępowania (z praktycznego punktu 
widzenia musi opierać się na określonych metodach optymalizacji). 
W związku z tym przedsiębiorstwa zmuszone są często do stoso-
wania niestandardowego rodzaju podejścia do organizacji pracy, 
zwłaszcza jeśli wynikiem ma być zadowolenie klienta. Wyróżnić 
można podejście: 
– nierytmiczne - gdzie kierunek przepływu pracy (informacji) jest 

zmienny (zmienna kolejność operacji), 
– rytmiczne – gdzie występuje stały kierunek przepływów. 

Wszystkie powyższe elementy wymuszają konieczność dokład-
nego opracowania i stosowania odpowiednich systemów przepływu 
pracy (informacji) wspomagającego działalność przedsiębiorstwa. 

2. SYSTEMY PRZEPŁYWU 

Organizacja przepływu pracy wymaga systemów informatycz-
nych ułatwiających definiowanie, formułowanie oraz zarządzanie 
wykonanymi działaniami. Wszystkie elementy systemu mają uła-
twiać realizację założonych celów przedsiębiorstwa poprzez wspo-
maganie pracy zespołów ludzkich, automatyzowanie, porządkowa-
nie i organizowanie jego procesów. Dokładnie opracowany system 
przepływu jest podstawą procesu decyzyjnego, którego efektywność 
jest jednym z największych wyzwań w działalności firmy (w ujęciu 
organizacyjnym jak i finansowym). Efektywność systemu określana 
jest przy pomocy wyszukanych metod oraz analizy jakości wykorzy-
stywanych informacji często rozproszonych i zróżnicowanych. 

Sam przepływ pracy (workflow) to pojęcie określane jako 
,,Automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, 
podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane 
od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich pro-
cedur zarządczych”. Jest to proces określania i kontroli sposobu 
wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami danego 
przedsiębiorstwa. Jako narzędzie system przepływu pracy (informa-
cji) może byś stosowany w: 
– transporcie, 
– handlu, 
– administracji, 
– produkcji. 

System przepływu pracy to z założenia narzędzie (rys. 1.) mają-
ce na celu wyeliminowanie problemów związanych z pracą człowie-
ka oraz pracą w nieprzewidywalnych warunkach.  

Systemy przepływu pracy to narzędzia łączące rozwiązania z 
zakresu informatyki oraz organizacji i zarządzania, pomocne w 
określaniu, wykonywaniu oraz koordynacji i kontroli pracy. System 
przepływu pracy określa stan poszczególnych procesów lub zacho-
wanie czynników wpływających na te procesy. Informacje takie nie 

są jednak dostępne wprost, otrzymywane są często w odpowiedzi 
na określone zapytania. Usługi związane z przetwarzaniem prze-
pływu pracy mogą otrzymać takie informacje dzięki specjalnym 
algorytmom wymiany. Informacje ważne z punktu widzenia systemu 
wykorzystywane są w celu określania warunków optymalnych dla 
wykonywanej czynności. Należy jednak pamiętać, że podczas pracy 
w środowisku heterogenicznym (wiele różnych źródeł) takie infor-
macje należy zintegrować i dostosować do wykorzystania. Manipu-
lowanie informacjami może być wymagane w każdym elemencie 
procesu, na przykład poprzez określone narzędzie lub aplikację, 
pod bezpośrednią kontrolą aplikacji lub w połączeniu z pewną formą 
interakcji użytkownika. Model przepływu pracy musi także poradzić 
sobie z wymianą informacji między różnymi działaniami przedsię-
biorstwa (niejednokrotnie o niespójnej strukturze). 

Stosowanie systemów workflow skutkuje usprawnieniem efek-
tywności pracy, polepszeniem kontroli wykonywanych procesów, 
poprawą poziomu obsługi klientów, dużą elastycznością w modyfi-
kacji procesów, ogólną poprawą realizacji oraz jakości procesów. 
Należy jednak zauważyć, że efektywność tych systemów zależy w 
największej mierze od powtarzalności realizowanych zadań i proce-
sów. Zdarzenia niejednorodne, niecykliczne nie są łatwe do rozwią-
zania przy pomocy systemów workflow.  

W większości przypadków rozwiązania workflow to jednak op-
tymalne narzędzia sterowania procesami przedsiębiorstwa. Ich 
poszczególne moduły odpowiedzialne są za m.in.:  
– identyfikację dokumentów, 
– organizację baz danych, 
– bezpieczeństwo, 
– aktualizowanie wersji, 
– szacowanie kosztów, 
– archiwizację, 
– przeszukiwanie, itp.  

2.1. Podział systemów Workflow  

Najczęściej stosowany podział rozwiązań workflow przyjmuje 
dzieli te systemy na:  
– systemy administracyjne – odnoszące się zadań biurokratycz-

nych, w których sposób postępowania jest ściśle określony, 
procesy są przewidywalne oraz skoordynowane w prosty spo-
sób,  

– systemy ad-hoc stworzone z myślą o procesach indywidual-
nych, w których występują wyjątki od istniejących metod oraz 
systemy współpracujące, obejmujące procesy włączające ele-
menty bieżącej koordynacji i zarządzania, np.: dokumentowanie 
produktu, koordynację działalności osób, przetwarzanie ofert 

SYSTEM WORKFLOW

Narzędzie 
definiowania 
procesów

Narzędzia 
monitorowania i 
administracji

Aplikacja klienta
Aplikacje 

zewnętrzne

Pozostałe serwisy

Silnik Workflow

Interfejs 1

Interfejs 2

Interfejs 3Interfejs 4

Interfejs 5

 
Rys. 1. Model referencyjny przepływu pracy - komponenty i interfejsy 
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sprzedaży, wspólne podejmowanie decyzji,  
– systemy produkcyjne obejmujące przepływy pracy w zarządza-

niu produkcją, czyli powtarzalne, przewidywalne procesy bizne-
sowe, np.: obsługę żądania wypłaty ubezpieczenia, obsługę 
procesu udzielania kredytu; wymagają często współdziałania z 
rozproszonymi, autonomicznymi systemami informatycznymi; 
systemy produkcyjne stanowią największy procent w spotyka-
nych na co dzień systemach workflow; 

– systemy współpracujące dotyczące procesów bardzo dyna-
micznych i takich, które trudno jest zautomatyzować, ponieważ 
każdy etap może być ponawiany wielokrotnie, a decyzja o za-
kończeniu etapu może być za każdym razem podejmowana 
przez uczestników procesu, np. przygotowanie publikacji przez 
wielu autorów; współpraca pomiędzy uczestnikami tego typu 
procesu ma złożoną naturę i wymaga wielokrotnie różnych spo-
sobów komunikowania się. 
Bez znaczenia od wybranej opcji pomagają one w usprawnieniu 

przepływu informacji, zapobiegają opóźnieniom oraz umożliwiają 
elastyczne zarządzanie. 

 

2.2. Techniczne aspekty systemów przepływu pracy 

System to celowo określony zbiór elementów i zbiór sprzężeń 
między nimi, które wspólnie określają cechy całości. Definiowanie 
systemu polega na wyodrębnieniu: elementów otoczenia systemu, 
istotnych sprzężeń między elementami systemu oraz istotnych 
sprzężeń systemu z jego otoczeniem. System przepływu pracy 
korzysta z: 
– baz danych, 
– przetwarzania rozproszonego, 
– systemów wizualizacji dokumentów, 
– teorii zachowań, 
– graficznych interfejsów użytkownika, 
– integracji z serwisami sieciowymi, itd. 

Współpraca z wieloma podsystemami działającymi w przedsię-
biorstwie pozwala wykonywać prace w odpowiedniej kolejności. 
Wykorzystanie tylu elementów wymaga jednak większej kontroli nad 
różnorodnymi informacjami płynącymi z wielu źródeł. 

2.3. Ograniczenia przepływu pracy 

Kadra zarządzająca wymaga od działających w przedsiębior-
stwie systemów skuteczności. Efektywność wykorzystania przesy-
łanych informacji wpływa znacząco na podejmowane decyzje. Trze-
ba jednak pamiętać, że nie zawsze są one trafne. Istnieje wiele 
czynników obniżających jej jakość. Do najczęściej występujących 
zaliczyć należy: 
– niekompetencję decydentów, 
– zbieranie informacji na zamówienie, 
– rozproszenie baz danych,  
– niedopracowanie kosztorysu, 
– niedopracowanie budżetu, 
– pomijanie danych trudno dostępnych, 
– opieszałość w podejmowaniu decyzji, 
– zbyt duża ilość jednoczesnych zadań, 
– powielanie procesów analizy tego samego problemu, 
– różnorodne źródła pozyskiwania informacji, itd.  

2.4. Koncepcje przepływu pracy 

System workflow umożliwia realizację zadań w odpowiedniej ko-
lejności, w określonym czasie, zgodnie z przyjętą koncepcją postę-
powania, do których zaliczyć można:  
– Obieg pracy (work routing – rys. 2.) - Umożliwienie projektanto-

wi zdefiniowanie kolejności kroków czynności niezbędnych do 
wykonania danego zadania. Automatyczne przekazywanie ste-

rowania (i dokumentów) do następnej czynności po zakończe-
niu poprzedniej. 

– Dynamiczny podział pracy (dynamic work distribution) - W sytu-
acji, kiedy wiele osób może wykonać to samo zadanie koniecz-
ne jest przypisanie pracy do wykonania w elastyczny sposób, 
np. w zależności od obciążenia pracowników. 

 

 
Rys. 2. Work routing 

 
– Ustalanie priorytetów prac (work prioritizing) - W sytuacji, gdy od 

wykonania konkretnych prac zależy uruchomienie innych prac, 
dotrzymanie terminu, lub ocena konieczne jest bieżące nada-
wanie priorytetów dla poszczególnych prac. Priorytety są dodat-
kowym elementem sterowania przebiegiem. 

– Śledzenie pracy (work tracking) - Sprawne uzyskiwanie infor-
macji o przebiegu i aktualnym stanie pracy: przestojach, opóź-
nieniach, braku obciążenia pracowników, zbyt długich kolejkach 
prac do wykonania. Umożliwienie dynamicznej reakcji na w/w 
zakłócenia w przebiegu pracy. 

– Raporty dla kierownictwa (management reporting) - Rejestracja 
zdarzeń następujących w czasie wykonania pracy, sporządza-
nie zestawień, ocena efektywności, rozliczenia pracy, badania 
statystyczne, ustalanie wąskich gardeł. 
Wybrana koncepcja pozwala określić przebiegi, sposób reali-

zacji oraz hierarchizację zadań. Może być jednak za każdym razem 
przeprowadzona w inny sposób. Zależy to przede wszystkim od 
rodzaju zadania i warunków, w których są wykonywane. 

3. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA SYSTEMU 
PRZEPŁYWU 

Wszechobecna informatyzacja procesów prowadzonych  
w przedsiębiorstwie wymaga wykwalifikowanego personelu. Uła-
twieniem okazują się narzędzia typu workflow (np. IBM Lotus 
Workflow, Bussines Process Modeler czy Office Objects WorkFlow). 
Pozwalają one zoptymalizować pracę oraz kontrolę procesów zgod-
nie z przyjętymi procedurami, a także zoptymalizować większość 
procesów biznesowych. Pozwalają zaoszczędzić czas, zapewniają 
spójność informacji, archiwizację dokumentów. Produkcja to tylko 
jeden z przykładów wykorzystania systemów workflow. Ich rola w 
firmie to też wspomaganie systemu podejmowania decyzji (podczas 
planowania, produkcji czy zapewnienia jakości). Bez znaczenia czy 
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wspomagane są operacje bezpośrednie (np. obróbka materiału), 
pośrednie (transport, składowanie), współbieżne (wykonywane 
równolegle) czy zależne (wykonywane jedna po drugiej). Przepływ 
pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym można przedstawić  
w postaci poniższych diagramów (rys. 3 i 4).  

 

 
Rys. 3. Przepływ pracy  
 

Znajdują się na nim informacje dotyczące procesu produkcji, 
jego przebiegu, operacji kontrolnych, magazynowych i transporto-
wych. Przepływ pracy podczas obsługi zlecenia odbywa się najczę-
ściej w sposób schematyczny. Kolejne przyjęte zapytanie ofertowe 

jest analizowane i na tej podstawie generowana jest oferta. Zlece-
niodawca decyduje, czy termin i cena mieszczą się w granicach do 
przyjęcia. Po aprobacie zamówienie trafia do planisty określającego 
kolejność wykonywanych prac, stan zapasów oraz wymaganych 
zasobów przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem jest fizyczne wykony-
wanie powierzonego zadania oraz przekazanie wyników pracy do 
działu kontroli jakości. Gdy produkt przejdzie pozytywnie ten etap, 
możliwe jest rozpoczęcie procesu dystrybucji (sprzedaż, reklama, 
promocja). W celu uniknięcia niepotrzebnych przestojów i błędów 
proces ten wspomagany jest systemem workflow. System ten po-
zwala wygenerować, w trakcie tzw. sprzężenia zwrotnego, wiele 
dodatkowych informacji (np. o dodatkowych kosztach wytworzenia, 
reklamy, o popycie, jakości oraz stanie procesu produkcyjnego), 
które później wykorzystywane są jako dodatkowe, wcześniej nie-
znane wskaźniki mogące poprawić sam proces. Wykorzystanie 
workflow pozwala wygenerować dodatkowe informacje przydatne 
nie tylko dla kadry zarządzającej, ale i dla zwykłych, szeregowych 
pracowników (przez co zwiększają oni swoją wiedzę na temat da-
nego procesu). System workflow pozwala także określić miejsce 
występowania tzw. wąskich gardeł procesu produkcyjnego, co 
wiąże się z możliwością ich wyeliminowania i możliwością zwięk-
szenia potencjału produkcyjnego. Często przy zachowaniu nakładu 
pracy możliwe jest zwiększenie wydajności całego systemu produk-
cyjnego.  

Wsparcie przedsiębiorstwa narzędziami workflow poprawia 
jeszcze jeden, często niedoceniany aspekt wykorzystywany w 
działalności firmy, a mianowicie proces komunikacji. Optymalnie 
wypracowany proces komunikacji może w znaczący sposób pod-
nieść potencjał firmy (lepsza komunikacja to, łatwiejsza praca, 
poprawa procesów organizacyjnych, często optymalizacja pracy 

Rys. 4. Przepływ pracy  
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przy maszynach produkcyjnych).  
Wprowadzenie systemów przepływu pracy pozwala ustandary-

zować pracę firmy i reguły w niej rządzące. Standaryzacja taka 
ułatwia określanie zadań (celów) stawianych przed poszczególnymi 
pracownikami, a kadrze zarządzającej wdrożenie tzw. zarządzania 
przez cele i zachowanie płynności pracy. Należy jednak pamiętać, 
że sam jasno określony przepływ pracy (informacji), czy nawet 
najlepsza aplikacja nie wyeliminuje sytuacji niepożądanych. Należy 
z niej umiejętnie korzystać, wyłącznie jako ze wsparcia.  

PODSUMOWANIE 

Dynamicznie zmieniające się otoczenie przedsiębiorstw wymu-
sza na nich wykorzystanie wszelkich dostępnych narzędzi ułatwia-
jących dostosowanie. Podejmowanie trafnych decyzji, wspartych 
odpowiednimi informacjami, to w takich warunkach najważniejsze 
zadanie dla kadry zarządczej. Tylko przy wsparciu rozwiązaniami 
takimi jak workflow zadanie to staje się możliwym do rozwiązania. 
Wykorzystanie takiego systemu świadczy także o innowacyjności 
przedsiębiorstw oraz ich przyszłościowym myśleniu. 
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Aspects of workflow systems for enterprises 

Paper shows the impact of workflow tools on the eco-
nomical and management properties of enterprises. 
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