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Wstęp
Podejście procesowe jest jedną z ważniejszych obecnie orientacji systemu zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem, instytucją). Jest to swoista filozofia zarządzania, idea, która wręcz nakazuje widzenie organizacji przez pryzmat powiązanych ze sobą procesów. Stawia procesy i klienta (zewnętrznego i wewnętrznego)
w centrum zainteresowania zarządzających i pracowników. Zmienia spojrzenie na
organizację z jedynej dotychczas perspektywy funkcji na dodatkową perspektywę
procesów, wprowadzając obok statycznego również dynamiczne traktowanie organizacji. Zakładając ciągłe doskonalenie nie tylko pojedynczych procesów, ale całej
ich architektury, preferuje myślenie całościowe (systemowe), a nie fragmentaryczne (lokalne). Zapewnia rozwój pracowników, tworząc warunki do interdyscyplinarnej pracy zespołowej, zwiększania zakresu ich samodzielności decyzyjnej i do
przenoszenia na nich odpowiedzialności za wyniki organizacji, a w konsekwencji
– do ciągłego uczenia się. Sprzyja angażowaniu różnych koncepcji i metod zarządzania organizacją, w tym zintegrowanych (informatycznie) systemów zarządzania, do rozwiązywania coraz trudniejszych problemów współczesnych organizacji,
funkcjonujących w biznesie i w sektorze publicznym. Wszystko to zapewnia pożądany wzrost elastyczności organizacji i jej podatności na zmiany.
Biorąc pod uwagę istniejące zapotrzebowanie na publikacje z zakresu podejścia procesowego, postanowiliśmy po raz wtóry przygotować pracę pod tytułem
takim samym, jak poprzednio. Chcieliśmy zarazem podkreślić rosnące znaczenie
podejścia procesowego w zarządzaniu różnego typu organizacjami i towarzyszące
temu wzrastające i powszechne zainteresowanie tą problematyką. Jednocześnie
pragnęliśmy w ten sposób uczcić pamięć naszego Wielkiego Nauczyciela i Mistrza, prof. dr. hab. Bera Hausa, który z wielkim zainteresowaniem i życzliwością
nieustannie inspirował nas do poszukiwania i wspierał w rozwiązywaniu problemów badawczych, ważnych dla praktyki gospodarczej, również w zakresie podejścia procesowego.
Publikacja składa się z artykułów opracowanych przez pracowników różnych
ośrodków naukowych, a także przedstawicieli praktyki, którzy podzielili się swoimi
wynikami badań oraz doświadczeniami w zakresie zarządzania procesami. Z szerokiej problematyki zostały wyodrębnione cztery części:
1. Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania organizacją.
2. Doskonalenie procesów.
3. Zarządzanie procesami.
4. Organizacja procesowa.
Artykuły, zamieszczone w ramach poszczególnych części w porządku alfabetycznym według autorów, przedstawiają oryginalne wyniki badań naukowych, jak
również doświadczenia praktyczne. Mają one duże znaczenie dla nauk o zarządza-
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niu oraz dla praktyki zarządzania organizacjami, uwzględniają bowiem nie tylko
tzw. twarde (proceduralno-strukturalne), ale także tzw. miękkie (społeczno-kulturowe) aspekty i problemy organizacji zorientowanej na procesy.
Wyrażam nadzieję, że wzorem poprzedniej edycji, niniejsza publikacja stanie
się przyczynkiem do dyskusji nad kierunkami rozwoju podejścia procesowego w
literaturze i w praktyce różnych organizacji. Zachęci do szerszego zainteresowania
się problematyką zarządzania procesami, a także stanie się inspiracją do doskonalenia procesów w organizacjach. Dziękuję wszystkim Autorom za współpracę,
Szanownym Recenzentom za trud poniesiony w celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego artykułów wchodzących w skład niniejszego tomu i z nadzieją oczekuję dalszej owocnej współpracy.
Stanisław Nowosielski

