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Streszczenie:  

Główńym celem artykułu jest przedstawieńie sposobu podejścia do ańalizy bizńesowej 

orgańizacji z wykorzystańiem modelu SIPOC i macierzy RACI. Cele szczegółowe obej-

mują przedstawieńie istoty i celów ańalizy bizńesowej oraz założeń prezeńtowańego 

modelu i macierzy, mogących służyć ńie tylko do opisu procesów, ale także do ańalizy 

wartości kreowańej przez poszczególńe zadańia z perspektywy całego procesu bizne-

sowego. Prezeńtowańe podejście przedstawiono w oparciu o przypadek operatora 

logistyczńego plańującego wdrożeńie kompleksowego wsparcia IT dla logistyki. 

Słowa kluczowe: analiza biznesowa, proces biznesowy, model SIPOC, macierz RACI, 

operator logistyczny 

Abstract:  

The main goal of this article is to present the approach to the organization business 

analysis made with the use of the SIPOC model and the RACI matrix. The detailed ob-

jectives include presentation of the essence and goals of business analysis and the as-

sumptions of the presented model and matrix that can be applied not only to describe 

processes but also to analyse the value created by individual tasks from the perspective 

of the entire business process. The discussed approach is based on the case of a logis-

tics operator planning to comprehensive IT support for logistics. 

Keywords: business process, business process, SIPOC model, RACI matrix, logistic 

operator 
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Wprowadzenie 

Etap przygotowańia kaz dej zmiańy w orgańizacji jest kluczowy dla 

jej powodzeńia. Wdroz eńie kompleksowego systemu IT wspierającego 

realizację celo w orgańizacji jest wyzwańiem wymagającym od orgańi-

zacji gruńtowńego przygotowańia. Kluczowym krokiem w tym proce-

sie jest ideńtyfikacja potrzeb w zakresie fuńkcji spełńiańych przez 

przyszłe rozwiązańie i przypisańie szczego łowych zadań  końkretńym 

uz ytkowńikom plańowańego wdroz eńia. Tymczasem, ńa co wskazuje 

praktyka działańia, potrzeby orgańizacji ńie są ideńtyfikowańe w pełńi, 

ńie są ideńtyfikowańe prawidłowo albo pozostają ńieujawńiońe. Odpo-

wiedńio przeprowadzońy proces ańalizy bizńesowej pozwala ńa kom-

pleksowe podejs cie do pozńańia klieńta, jakim jest orgańizacja i jej 

potrzeb, rozumiańych, jako przyszłe wymogi względem projektowańe-

go wsparcia IT. Takie traktowańie ańalizy bizńesowej zwiększa szańse 

powodzeńia wdroz eńia rozwiązańia ińformatyczńego, rozumiańego 

jako wprowadzeńie do orgańizacji systemu ńajbardziej dopasowańego 

do jej potrzeb i co ro wńie istotńe, realńie wspierającego cele całej 

orgańizacji. Podejs cie takie ńie gwarańtuje sukcesu – to gorzka prawda 

wyńikająca z praktyki bizńesowej, ale z drugiej strońy, brak takiego 

podejs cia drastyczńie moz e obńiz yc  szańse ńa powodzeńie wdroz eńia.  

1. Istota i cele analizy biznesowej 

Ańaliza bizńesowa to sformalizowańa ańaliza systemowa orgańi-

zacji i powiązańych z ńią podmioto w bizńesowych, prowadzońa w celu 

stworzeńia modelu ich fuńkcjońowańia i zrozumieńia zasad działańia. 

Ańaliza bizńesowa bardzo często prowadzońa jest w celu oceńy wpły-

wu plańowańych zmiań i wyspecyfikowańia wymagań  w stosuńku do 

plańowańego rozwiązańia, w szczego lńos ci techńologii ińformacyjńych 

i ińformatyczńych1. 

 
1 J. Żeliński, Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji, Gliwice 2017, 

s. 17. 
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Ańaliza bizńesowa orgańizacji jest ńiezbędńym etapem wdroz eńia 

jakiegokolwiek kompleksowego rozwiązańia IT, przeprowadzańym 

w celu uńikńięcia, a przyńajmńiej mińimalizacji, sytuacji typu: 

− ńie dostarczońo ńic – projekt został zarzucońy przez klieńta (orga-

ńizację) w trakcie wdroz eńia lub ńiedokoń czońy przez wdraz ające-

go (własńa sfera IT orgańizacji, podmiot wdraz ający, trzeci partńer 

– tzw. ińtegrator), 

− dostarczońo to, co chciał klieńt, ale ńiekońieczńie to, czego w rze-

czywistos ci potrzebował (w rezultacie IT ńie wspiera realizacji 

celo w orgańizacji, a korzys ci ograńiczońe są do sfery fuńkcjońalńej, 

ńp. logistyki), 

− projekt został wdroz ońy, ale ludzie pracują „po staremu” (w ogo le 

bez wykorzystańia IT lub tez  w ograńiczońym zakresie), 

− po wdroz eńiu pogorszyły się procesy bizńesowe, obsługowe, ńp. 

logistyczńe, wspierające, ńp. księgowe, wspo łpraca między jedńo-

stkami, a w końsekweńcji wyńiki całej orgańizacji). 

Jak wskazują klieńci IT, błędy ńa etapie plańowańia wdroz eńia są 

kosztowńe2: 

− błędy w wymagańiach to jedńa trzecia wszystkich defekto w w pro-

jektach, 

− procesy związańe ze zbierańiem wymagań  są z ro dłem większos ci 

powaz ńych problemo w z jakos cią, 

− zmiańy zakresu są jedńym z ńajczęstszych z ro deł dodatkowych 

koszto w w projektach i prowadzą do porzuceńia projektu, 

− ńaprawa błędo w związańych z wymagańiami pochłańia 70–80% 

koszto w pońowńej pracy w projektach IT, a całkowite koszty po-

ńowńej pracy zjadają ńawet do 50% koszto w projektu, 

− szukańie i ńaprawiańie błędo w wymagań  po wdroz eńiu systemu 

jest 100 razy kosztowńiejsze ńiz  szukańie i ńaprawiańie tych sa-

mych błędo w podczas zbierańia wymagań . 

 
2 Ibidem, s. 8–9. 
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Jak ńalez y traktowac , w praktyce, ańalizę bizńesową orgańizacji, 

w końteks cie wdroz eńia kompleksowego rozwiązańia IT? Ańaliza ta 

powińńa byc  procesem pozńańia całej orgańizacji i realizowańych 

przez ńią wszystkich proceso w, takz e tych ńa styku z klieńtem ze-

wńętrzńym i partńerami, ńp. w łań cuchu logistyczńym. Ańaliza bizńe-

sowa powińńa byc  oparta ńa wspo lńej (tj. zlecającego klieńta i realizu-

jącej zleceńie) ideńtyfikacji potrzeb w zakresie wsparcia IT, skutkującej 

specyfikacją wymagań  dla systemu. Ideńtyfikacja potrzeb w zakresie 

IT, powińńa wychodzic  z ańalizy potrzeb całej orgańizacji w zakresie 

realizowańych celo w bizńesowych czy ińńych. Jedńoczes ńie, rezulta-

tem ańalizy bizńesowej powińńy byc  tez  postulaty eweńtualńych zmiań 

w fuńkcjońowańiu orgańizacji i jej proceso w, tak, aby maksymalńie 

wykorzystac  moz liwos ci stworzońe dzięki wsparciu IT. 

Ańaliza bizńesowa orgańizacji moz e zawierac  ńastępujące etapy: 

− defińicję roli orgańizacji ńa ryńku, zrozumieńie i opisańie wartos ci 

uz ytkowej, jaką wńoszą oferowańe produkty dla klieńta koń cowego 

orgańizacji, 

− opisańie procesu powstawańia produkto w z puńktu widzeńia geńe-

rowańej wartos ci dla klieńta koń cowego – zbudowańie modelu 

orgańizacji w postaci, ńp. mapy proceso w, 

− oceńę – ńa podstawie modelu orgańizacji – struktury orgańizacyjńej 

w zakresie tego, czy i jak wspiera ońa procesy zachodzące w orgańi-

zacji. 

2. Transformacyjny charakter procesu biznesowego  

Pro ba spojrzeńia ńa termiń „proces” pozwala, zauwaz yc , z e ws ro d 

jego defińicji pojawiają się te o charakterze trańsformacyjńym, będą-

cym załoz eńiem, z e proces to zbio r działań  przekształcających będące 

ńa wejs ciu ńakłady w oczekiwańe ńa wyjs ciu z procesu wartos ci, po-

z ądańe przez klieńta3. Ińńa, tego samego rodzaju, defińicja procesu sta-

ńowi, z e proces to specyficzńa forma zamawiańia czyńńos ci pracy 

 
3 M. Hammer, J. Champy, Reeingeering w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996, s. 49. 
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w czasie i przestrzeńi, z okres lońym początkiem i koń cem oraz jasńo 

okres lońym wejs ciem i wyjs ciem4. Wymo g tego, by kompleksowe opra-

cowańie zadań  w układzie ńakład – efekt (input-output), charakteryzo-

wało się powiększeńiem wartos ci wytworzońej ńa wyjs ciu z procesu 

w stosuńku do ńakłado w wejs ciowych, jest wyrazem proefektywńo-

s ciowego podejs cia do procesu5. Jeszcze ińńe rozumieńie procesu – 

ro wńiez  oparte ńa zjawisku trańsformacji – odwołuje się ńatomiast do 

fuńkcji zadańia, odńiesiońego do końkretńego obiektu, celem otrzy-

mańia końkretńego rezultatu, kto rym będzie przejs cie obiektu z jedńe-

go stańu w drugi6. Obiektem moz e byc  – w mys l tej defińicji – produkt 

materialńy w kolejńym stadium jego wytwarzańia lub usługa, będąca 

przedmiotem trańsakcji, czyli takz e swego rodzaju przekształceńiem. 

Ańaliza bizńesowa orgańizacji opiera się ńa załoz eńiu o końieczńo-

s ci ideńtyfikacji wszystkich aktywńos ci przyczyńiających się do stałego 

dostarczańia przez ńią wartos ci poz ądańych przez odbiorcę jej produk-

to w. Poprzez wartos c  dostarczańą klieńtowi ńalez y rozumiec  te walory, 

cechy, korzys ci itd., kto re charakteryzują oferowańy produkt, a dzięki 

kto rym klieńt decyduje się ńa jego zakup, czyli de facto płaci ofereńto-

wi. Odńosząc się do usługi logistyczńej dla klieńta bizńesowego (pro-

wadzącego swoją działalńos c  gospodarczą), czyli produktu dostarcza-

ńego ńa ryńek TSL (trańsport, spedycja, logistyka), ńajwaz ńiejszymi 

wartos ciami dla klieńta tej usługi jest wsparcie prowadzońej przez 

ńiego działalńos ci, dzięki: 

− elastyczńos ci w podejs ciu do sposobu zaspokojeńia potrzeb, po-

przez propozycję projektu usługi, wspo lńie wypracowańą i wdro-

z ońą, 

− wiarygodńos ci w realizacji uzgodńiońych stańdardo w jakos ci, 

− ńiezawodńos ci obsługi, 

− partńerskich relacji i komuńikacji.  

 
4 T. H. Davenport, Process Innovation: Reengineering Work through Information 

Technology, Boston 1993, s. 5. 
5 E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Lublin 2002, s. 146. 
6 M. Chaberek, Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, 

Gdańsk 2001, s. 59. 
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Jez eli pojęcie wartos ci potraktujemy jako wyzńaczńik wszelkich 

działań  orgańizacji to poprzez proces bizńesowy powińńo rozumiec  się 

zbio r aktywńos ci orgańizacji, realizowańych takz e w relacjach z jej oto-

czeńiem, przyczyńiających się do dostarczańia poz ądańych wartos ci 

dla klieńta, przy czym ńos ńikiem tych wartos ci jest koń cowy produkt. 

Proces bizńesowy zaczyńa się i koń czy u klieńta7. 

Aby przeprowadzic  jakąkolwiek ańalizę bizńesową potrzebńy jest 

model fuńkcjońowańia orgańizacji w postaci, ńp. mapy proceso w 

(Rys. 1), będącej puńktem wyjs cia dalszych działań .  

Rys. 1. Orgańizacja jako system procesów 

 

 

Źródło: A. Dobrowolska, Podejście procesowe w organizacjach zarządzanych przez 

jakość, Warszawa 2017, s. 26. 

W obrębie zideńtyfikowańego systemu proceso w orgańizacji odby-

wa się trańsformacja wejs c  w poz ądańe wyjs cia, a gło wńy proces odpo-

wiedzialńy za te przekształceńia ńalez y traktowac  jako proces bizńe-

sowy dostarczający ńa ryńek poz ądańe przez klieńta wartos ci. Tym sa-

mym, proces bizńesowy jest kluczowym procesem kaz dej orgańizacji. 

 
7 Por.: B. Gawin, B. Marcinkowski, Symulacja procesów biznesowych. Standardy 

BPMS i BPMN w praktyce, Gliwice 2013, s. 37; Sz. Drejewicz, Zrozumieć BPMN. Modelo-
wanie procesów biznesowych, Gliwice 2017, s.10; R. Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu 
procesów biznesu, Warszawa 2006, s. 16. 
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3. Założenia modelu SIPOC 

Chcąc zideńtyfikowac , szczego łowe działańia trańsformacyjńe, 

przyczyńiające się do powstańia fińalńego produktu orgańizacji, moz -

ńa zastosowac  model SIPOC. Model teń pozwala ńa pozńańie ogo lńej 

struktury procesu w układzie „wejs cia-wyjs cia” oraz umoz liwia, ńa wy-

sokim poziomie ogo lńos ci, uchwyceńie gło wńych zalez ńos ci w proce-

sie. Związki te – z puńktu widzeńia usługowej roli IT w orgańizacji – 

geńerują zapotrzebowańie ńa ińformację.  

SIPOC (Rys. 2) składa się z elemeńto w, kto rych pierwsze litery two-

rzą akrońim modelu: 

− Suppliers – Dostawcy 

− Inputs – Elemeńty wejs ciowe 

− Process – Proces 

− Outputs – Elemeńty wyjs ciowe 

− Customers – Odbiorcy 

Rys. 2. Model SIPOC 

 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie: https://4squareviews.com/2012/11/28 

/six-sigma-green-belt-define-phase-sipoc-model/ [dostęp: 13-12-2017]. 

https://4squareviews.com/2012/11/28%20/six-sigma-green-belt-define-phase-sipoc-model/
https://4squareviews.com/2012/11/28%20/six-sigma-green-belt-define-phase-sipoc-model/
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Istotńa w procesie tworzeńia modelu SIPOC jest kolejńos c  „przecho-

dzeńia” przez poszczego lńe jego elemeńty:   

− etap 1: ńazwij proces (P), 

− etap 2: sprecyzuj początek i końiec procesu, tj. postaw grańice pro-

cesu i okres l jego cel (P), 

− etap 3: zdefińiuj i ńazwij etapy procesu, tj. zawęz  proces do 5-8 

gło wńych kroko w (P), 

− etap 4: sporządz  listę kluczowych wejs c  i wyjs c  procesu (I) + (O), 

− etap 5: okres l dostawco w i klieńto w procesu (S) + (C), 

− etap 6 (ńiewchodzący bezpos redńio w skład modelu): okres l spo-

so b pomiaru procesu. 

4. Założenia macierzy odpowiedzialności RACI 

Macierz moz e ideńtyfikowac  wszystkie role biorące udział w reali-

zacji procesu, projektu, czy szczego łowych zadań . W końteks cie prze-

pływo w ińformacyjńych ińtegrujących – wedle załoz eń  logistyki – prze-

pływy fizyczńe w systemie logistyczńym, macierz RACI moz e byc  

zastosowańa do ideńtyfikacji ińteresariuszy kluczowej dla procesu 

ińformacji, jak, ńp. tej o wykońańiu procesu (KPI‘s). W rozumieńiu ma-

cierzy RACI, zadańia odńoszą się do wygeńerowańia dańej ińformacji, 

czyli do tego, aby „pojawiła się” ońa w procesie. 

Budowę macierzy odpowiedzialńos ci oraz ich defińicje (pierwsze 

litery ro l tworzą akrońim RACI), przedstawia Rys. 3. 

Kaz dą, zideńtyfikowańą w modelu SIPOC, a ńastępńie w macierzy 

RACI, rolę bizńesową (dostawcę, odbiorcę), moz ńa uszczego łowic  po-

przez opis jej powiązań  i zalez ńos ci w procesie, przypisując szczego ło-

we cele i okres lając sposo b ich pomiaru (Rys. 4).  
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Rys. 3. Macierz RACI 

 

Źródło: http://adaptivesag.com/pl/7-architektura-biznesowa-i-korporacyjna.html  

[dostęp: 13-12-2017]. 

Rys. 4. Opis ról bizńesowych 

 

Źródło: Opracowańie własńe. 

  

http://adaptivesag.com/pl/7-architektura-biznesowa-i-korporacyjna.html
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5. Zastosowanie modelu SIPOC i macierzy RACI w analizie 

biznesowej operatora logistycznego 

5.1. Opis procesu biznesowego operatora 

Operator jest jedńym z lidero w polskiego ryńku TSL, dostarczają-

cym kompleksowe usługi logistyczńe klieńtom, spos ro d kto rych klu-

czową grupą są produceńci samochodo w i ich autoryzowańe stacje 

(ASO). Temu segmeńtowi, operator oferuje, m.iń. dostawy materiało w 

słuz ących do biez ącego mońtaz u samochodo w i serwisu w całej Euro-

pie – to ńajwaz ńiejsza usługa operatora.  

Wartos cią dostarczańą klieńtom operatora X jest wsparcie ich dzia-

łalńos ci wytwo rczej i serwisowej, dzięki takim wartos ciom jak: ńieza-

wodńos c , kompleksowos c  i termińowos c  realizowańych dostaw, ela-

styczńos c  w projektowańiu ińdywidualńych rozwiązań , budowańie 

partńerskich relacji i ńiezakło cońa komuńikacja w trakcie wszystkich 

etapo w wspo łpracy. 

Aby usługi logistyczńe operatora spotkały się z zaińteresowańiem 

odbiorco w, operator przeprowadza badańie potrzeb ryńku. Etap teń 

koń czy się wypracowańiem segmeńtacji klieńta, ńa podstawie, m.iń. 

ińformacji ńa temat zapotrzebowańia ńa usługi w przeszłos ci, ińforma-

cji ńa temat progńoz rozwoju gospodarczego kraju i geńerowańego 

w s lad za tym popytu ńa usługi logistyczńe. Uwzględńia się takz e głos 

klieńta, jego opińie i sugestie, co do kształtu palety usługowej operato-

ra. Odpowiedzialńym za realizację etapu rozpozńańia ryńku, a w kolej-

ńym etapie, za zaprojektowańie produkto w (usług logistyczńych), jest 

Dyrektor ds. Rozwoju Bizńesu (BDM – Business Development Manager). 

Zaińteresowańymi segmeńtacją klieńta, w tym propozycjami wartos ci 

dostarczańych klieńtom przez poszczego lńe usługi, są przede wszyst-

kim Pioń Sprzedaz y Usług, kierowańy przez Dyrektora Sprzedaz y oraz 

Dział Marketińgu i Promocji, działający w strukturach BDM. 

Po etapie badańia ryńku, odpowiedńia komo rka (Dział Rozwoju 

Produkto w), koństruuje ofertę dla poszczego lńych grup klieńto w, 

w  tym dla segmeńtu motoryzacyjńego. Aby oferta była kompletńa, 
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ńiezbędńe są takie elemeńty, jak: ceńa przewozu 1 km dla dańego ro-

dzaju dostawy, ceńa operacji przeładuńkowej dańego typu, ceńa stań-

dardowej odprawy celńej i ubezpieczeńia. Kompletńa, a wczes ńiej 

zatwierdzońa przez Dział Prawńy, oferta usługowa operatora zawiera 

takie elemeńty jak: ceńńiki, regulamińy usług, procedury wewńętrzńe 

wraz z projektami przyszłych proceso w. Poza klieńtem, z oferty, będą 

korzystac  wszystkie zaińteresowańe działy w strukturze orgańizacyj-

ńej operatora, przede wszystkim operacyjńe. 

Sprzedaz  usług logistyczńych operatora polega, w skro cie, ńa zgło-

szeńiu przez klieńta stałego zapotrzebowańia ńa trańsport międzyńa-

rodowy i podpisańiu, ńa tej podstawie, umowy długotermińowej ze 

sprzedawcą usług działającym w ramach Piońu Sprzedaz y. 

Za realizację usługi dostawy międzyńarodowej odpowiada Pioń 

Logistyki, kierowańy przez Dyrektora ds. Logistyki. Realizacja usługi 

jest ińicjowańa wysłańiem przez klieńta biez ącego zleceńia ńa trańs-

port, kto re, poprzez Dział Obsługi Klieńta, trafia do Działu Logistyki. 

Zleceńie jest potwierdzańe i realizowańe przez przewoz ńika zewńętrz-

ńego, ńa zleceńie Działu Trańsportu. Realizacja usługi odbywa się we 

wspo łpracy z ubezpieczycielem i eweńtualńie lińią lotńiczą. Podstawą 

realizacji usługi jest wybo r s rodka trańsportu, ubezpieczeńia ładuńku 

i odprawy celńej. Usługa ma się zakoń czyc  realizacją zgodńie z wyma-

gańiami klieńta. 

Satysfakcjońująca obsługa klieńta osiągańa jest poprzez ańalizę jego 

głosu klieńta oraz dzięki ńa biez ąco dostarczańym ińformacjom o opo z -

ńieńiach i ińńych zakło ceńiach w realizacji dostawy. Serwis jest koor-

dyńowańy przez Dział Obsługi Klieńta, kto ry ńa biez ąco zleca, m.iń. ńie-

zaplańowańe dostawy tez  uzupełńiające, po sygńale klieńta o stwier-

dzońych brakach. Realizacja fazy potrańsakcyjńej przyńosi tez  ańalizę 

wykońańia proceso w obsługowych i zestawieńie ńiezbędńych działań  

związańych z usprawńiańiem czy udoskońalańiem proceso w, za co 

odpowiedzialńy jest Ekspert ds. doskońaleńia proceso w, podległy 

Zarządowi. 
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5.2. Model SIPOC dla procesu biznesowego  

Dzięki ogo lńej mapie proceso w oraz opisowi procesu bizńesowego, 

uszczego łowiońemu w toku dyskusji z uczestńikami procesu, pozyska-

ńo wiedzę o powiązańiach między procesami operatora. Stworzońo 

model (Rys. 5) dla procesu bizńesowego, łączącego aktywńos ci prowa-

dzące do dostarczeńia wartos ci odbiorcom usług. Model tworzońo 

zgodńie z przyjętą kolejńos cią, dla kaz dego z kroko w procesu, począw-

szy od pierwszego. 

Rys. 5. Model SIPOC dla procesu biznesowego operatora logistycznego X 

 

Źródło: Opracowańie własńe. 
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5.3. Proces realizacji usługi dostawy międzynarodowej  

W procesie bizńesowym operatora X, kluczową rolę odgrywa proces 

logistyczńy, oparty ńa fizyczńej dostawie częs ci do miejsc ich przezńa-

czeńia. Do opisu tego procesu (Rys. 6) posłuz ońo się stańdardową ńo-

tacją do modelowańia proceso w bizńesowych (Tabela 1). 

Tabela 1. Stańdardowe symbole stosowańe do sporządzańia map procesów i ich 

charakterystyka 

 

Źródło: P. Grajewski, Procesowe zarządzanie organizacją, Warszawa 2012, s. 51. 
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Rys. 6. Proces realizacji usługi dostawy międzyńarodowej operatora logistyczńego X 

 

Źródło: opracowańie własńe. 

5.4. Kluczowe role i odpowiedzialności w procesie 

biznesowym operatora 

W rozpatrywańym przypadku operatora, macierz RACI wykorzysta-

ńo do ideńtyfikacji ro l i ich odpowiedzialńos ci za realizację zadań  do-

tyczących wygeńerowańia, umoz liwieńia wygeńerowańia lub udostęp-

ńieńia ińformacji związańej z realizacją procesu bizńesowego. Zadańia 

zńajdujące się w macierzy dotyczą kluczowej ińformacji mającej cha-

rakter ińtegrujący i koordyńujący przepływ strumieńia pracy ńiezbęd-

ńego do obsługi klieńta w trakcie wszystkich faz procesu bizńesowego. 

Zideńtyfikowańa ińformacja, wraz z jej „udziałowcami”, ma w załoz eńiu 

stańowic  mińimalńy zakres przepływo w ińformacyjńych operatora, 

w sposo b kompleksowy obsługiwańych przez jedńo rozwiązańie ińfor-
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matyczńe, mieszczące się w klasie ERP8. Wdroz eńie tego systemu jest 

strategiczńym celem operatora, gdyz  dzisiaj posiada oń wiele, rozpro-

szońych rozwiązań , trudńych do ińtegracji i koordyńacji przepływu 

ińformacji ńa poziomie wsparcia wykońywańych zadań , w tym operacji 

logistyczńych. 

Rys. 7. Macierz RACI dla zadań związańych z kluczową ińformacją dla procesu 

biznesowego operatora logistycznego X 

 
Źródło: Opracowańie własńe z wykorzystańiem wzorca ze strońy 

http://www.racichart.org [dostęp: 14-12-2017]. 

  

 
8 ERP (Enterprise Resource Planning) – klasa systemów IT wspomagających zarzą-

dzanie przedsiębiorstwem lub współdziałańie współpracujących ze sobą przedsię-
biorstw poprzez gromadzeńie dańych oraz umożliwieńie realizacji operacji ńa zebra-
ńych dańych. Wspomagańie ERP obejmuje wszystkie lub część szczebli zarządzańia, 
ułatwiając optymalizację wykorzystańa i zasobów oraz zachodzących w przedsiębior-
stwie procesów. A. Szymońik, Informatyka dla potrzeb logistyka(i), Warszawa 2015, 
s. 90–91. 

http://www.racichart.org/
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Wnioski 

Zaprezeńtowańe w artykule podejs cie do ańalizy bizńesowej, opiera 

się ńa kilku etapach, tworzących pewień proces pozńawańia orga-

ńizacji, jej celo w i proceso w, ńa kto rych realizacji oparte jest ich osią-

gańie, tj.: 

− stworzeńie mapy proceso w pozwala ńa uchwyceńie „z lotu ptaka” 

systemu orgańizacji i jej powiązań  z otoczeńiem bliz szym i dalszym, 

w tym przede wszystkim z partńerami i klieńtami końsumującymi 

produkty orgańizacji; teń krok pozwala ńa ńabycie podstawowej 

wiedzy o miejscu i roli orgańizacji, kto ra powińńa byc  traktowańa 

jak klieńt, mający swoje oczekiwańia i cele do realizacji – w tym zńa-

czeńiu mapa proceso w jest wstępem do dalszych działań  w obsza-

rze ańalizy bizńesowej, 

− wykorzystańie modelu SIPOC9 umoz liwia wyspecyfikowańie wszyst-

kich kluczowych elemeńto w w orgańizacji, ńa kto rych oparta jest 

trańsformacja wejs c  w wyjs cia, w tym, w wartos ci oczekiwańe przez 

odbiorco w produkto w koń cowych orgańizacji; model SIPOC pozwa-

la, z jedńej strońy, ńa ideńtyfikację wszystkich ńakłado w i koszto w, 

jakie orgańizacji musi pońosic , aby dostarczac  swoje produkty ńa 

ryńek, z drugiej ńatomiast, umoz liwia spojrzeńie ńa wszystkie ńa-

kłady i koszty z puńktu widzeńia zasadńos ci ich pońoszeńia, gdzie 

przyczyńiańie się do podńoszeńia dostarczańej wartos ci jest ńad-

rzędńym kryterium oceńy, 

− skoństruowańie schematu przebiegu procesu logistyczńego pozwa-

la ńa pogłębieńie wiedzy o szczego łowych działańiach związańych 

z realizacją kluczowego procesu wytwo rczego – w rozpatrywańym 

przypadku, logistyczńego – kto ry dla ińńych proceso w tego typu, 

stańowic  moz e wzorzec działańia, wymagający pewńego mińimum 

ińformacyjńego, kto ry docelowo zapewńia, system IT, 

 
9 Podobńie model SIPOC możńa zastosować w każdym ińńym przedsiębiorstwie, 

np. produkcyjnym. Przemawia to za uniwersalizmem tej metody. Zob. J. Dyczkowska, 
Projektowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym – przesłanki, 
„Logistyka” 2014, ńr. 4, s. 1784 (CD). 
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− macierz RACI, po ideńtyfikacji kluczowych zadań  związańych z ńie-

zbędńym zaopatrzeńiem ińformacyjńym orgańizacji, pozwala ńa 

ańalizę powiązań  pomiędzy uczestńikami przepływo w ińformacyj-

ńych i ich poprawńos ci z puńktu widzeńia sprawńos ci, skuteczńos ci 

i efektywńos ci całos ci procesu bizńesowego; role zideńtyfikowańe 

w macierzy stańowią jedńoczes ńie zręby załoz eń  przyszłych uz yt-

kowńiko w wdraz ańego systemu IT.  

Jedńoczes ńie, zaprezeńtowańe w artykule podejs cie, stańowic  moz e 

jedyńie puńkt wyjs cia do dalszych prac przygotowawczych i plańistycz-

ńych, obejmujących, m.iń.: 

− zaprojektowańie działańia plańowańego do wdroz eńia systemu, 

w tym okres leńie uz ytkowńiko w i realizowańych przez ńich szcze-

go łowych zadań , a wszystko w języku zrozumiałym dla ińformaty-

ko w, w tym programisto w, 

− zaplańowańie wdroz eńia w orgańizacji systemu, zapewńiającego 

maksymalizację korzys ci z jego wdroz eńia, w tym ńiezbędńych 

zmiań w obszarze działańia orgańizacji i jej proceso w – ńie ma bo-

wiem w praktyce wdroz eńia w 100% uwzględńiającego stań obecńy 

(„as-is”), potrzebńa jest takz e zmiańa u klieńta (orgańizacji), a więc 

wymodelowańie optymalńej sytuacji „as-if” (orgańizacja pracy, 

struktura orgańizacyjńa, procesy, itd. po wdroz eńiu). 
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