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Streszczenie

W artykule zaprezentowano koncepcję zastosowania podejścia procesowego do analizy 
działania organizacji inteligentnej. Opisano główne tendencje rozwoju systemów 
informatycznych wspierających zarządzanie procesami biznesowymi. Przedstawiono pod-
stawowe założenia koncepcji iBPM (inteligentnego zarządzania procesami biznesowymi). 
Omówiono ideę poszerzenia tej koncepcji do koncepcji cBPM (kognitywnego zarządzania 
procesami biznesowymi), opierającej się na pomiarze poziomu wiedzy oraz intensywności 
kognitywnej procesów. Zaproponowano modyfikację koncepcji cBPM polegającą na 
pomiarze intensywności inteligencji składającej się z wiedzy, zdolności poznawczych oraz 
kreatywności. Wskaźnik opracowano na podstawie analizy literatury tematu.

Słowa kluczowe: organizacja inteligentna, zarządzanie procesami biznesowymi, intensyw-
ność kognitywna, wiedza, kreatywność

Wprowadzenie

W obecnych czasach każda organizacja działa w otoczeniu, w którym następują 
szybkie zmiany w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz tworzenia 
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wiedzy. Wymaga to od przedsiębiorstwa wielu działań doskonalących, stanowią-
cych podstawę sukcesu ekonomicznego (Fic, 2005, s. 95). Heterogeniczność oto-
czenia przyczynia się do powstania niepewności oraz nieprecyzyjności informacji, 
na których muszą opierać się przedsiębiorstwa, takich jak np. zmiana kursów walut 
i stóp procentowych, zmiany technologiczne, ciągła konkurencja dużych korporacji 
(Koźmiński, 2004, s. 8).

Współczesna kadra zarządzająca powinna zmierzyć się z niepewnością infor-
macyjną, tworząc nowe technologie pozwalające na wygenerowanie wiedzy oraz 
jej efektywne zarządzanie, zwiększając skuteczność zarządzania organizacją in-
teligentną. Działanie każdej organizacji powinno być ustrukturyzowane i opisane. 
W ułatwieniu tego zadania może pomóc zastosowanie koncepcji zarządzania proce-
sami biznesowymi (BPM).

Celem artykułu jest przybliżenie idei połączenia koncepcji organizacji inteli-
gentnej oraz podejścia procesowego.

1. Przegląd literatury

Jednym z najważniejszych elementów organizacji inteligentnej jest jej kapitał ludzki. 
„Kapitał ludzki jest składową kapitału intelektualnego, to zasób wiedzy, umiejętno-
ści, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku oraz w społeczeństwie. 
Określa zdolność do pracy, do ada ptacji i do zmian w otoczeniu oraz możliwość 
kreacji nowych rozwią zań” (Dziwulski, 2012, s. 67). Pojęcie „kapitał intelektualny” 
zespala dwa nurty myślenia: perspektywę tworzenia, rozwijania i eksploatowania 
zasobów intelektualnych, a także spojrzenie pod kątem mierzenia wiedzy oraz po-
zostałych zasobów niematerialnych (Bratnicki, 2000, s.12).

Organizacja inteligentna to taka organizacja, która osiąga wysokie wyniki finan-
sowe oraz wysoką pozycję rynkową poprzez umiejętne wykorzystanie wiedzy oraz 
ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników, np. dzięki uczestniczeniu w szkole-
niach i stażach, a także wymianie zdobytej wiedzy przez współpracujących z sobą 
pracowników (Łobejko, 2009, s. 3).

Z tego powodu organizacja inteligentna ponosi znaczne nakłady finansowe na 
rozbudowę infrastruktury informatycznej, zwłaszcza systemów wspomagania za-
rządzania wiedzą (Zadura-Lichota, 2010). Innowacyjność staje się jednym z najważ-
niejszych czynników rozwoju oraz utrzymania pozycji konkurencyjnej organizacji 
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inteligentnej. „Przedsiębiorstwo inteligentne przeciwdziała stagnacji, tworzy kli-
mat sprzyjający twórczemu uczeniu się i kreowaniu innowacji, a także rozwijaniu 
przedsiębiorczości wewnętrznej, która oznacza rozpoczynanie i rozwijanie nowych 
zamierzeń wewnątrz strukturalnych ram istniejącej organizacji” (Penc, 2009).

Podsumowując, można stwierdzić, że nowoczesne technologie – to niezbędny 
komponent organizacji inteligentnej. Inteligentna organizacja to organizacja, która 
stosuje inteligentne narzędzia i systemy zarządzania. Opisane powyżej uwarunko-
wania stworzyły przesłanki do rozpowszechnienia się koncepcji iBPM.

W koncepcji BPM wiedza jest traktowana jako strategiczny zasób przedsiębior-
stwa. Jej strategiczny charakter wynika z coraz trudniejszej imitacji i substytucji 
w porównaniu z zasobami materialnymi oraz z jej większej elastyczności (Bubel, 
2015, s. 9). W ujęciu procesowym organizacja inteligentna rozumiana jest jako taka, 
w której zachodzą wyspecjalizowane procesy związane z kreowaniem, tworzeniem 
oraz przekazywaniem wiedzy (Morawski, 2006, s. 104; Jasińska, 2016). Do klu-
czowych procesów organizacji inteligentnej należą w pierwszej kolejności procesy 
zarządzania informacją, wiedzą, kompetencjami i innowacjami, zarządzania rela-
cjami z klientami, a także zarządzania jakością i efektywnością (Morawski, 2006).

Tradycyjne systemy BPM są szeroko stosowane do realizacji wszystkich rodza-
jów zadań w przedsiębiorstwie, począwszy od rutynowych (np. zarządzanie łańcu-
chem dostaw, dostarczanie przesyłek pocztowych) do zmiennych i dynamicznych 
(np. opieka zdrowotna, zarządzanie kryzysowe). Natomiast procesy oparte na wie-
dzy są zazwyczaj słabo ustrukturyzowane i nie mogą być skutecznie opisane za 
pomocą klasycznych modeli procesów biznesowych. Są one obarczone dużą zmien-
nością oraz ryzykiem niepowodzenia.

Rosnące obecnie zapotrzebowanie na skuteczne rozwiązania opierające się na 
procesach wykorzystujących wiedzę znalazło odzwierciedlenie w podjęciu wielu 
różnych prób ich opisu oraz automatyzacji. Naukowcy wciąż poszukują alternatyw-
nych rozwiązań i metod analizy procesów w ramach realizacji koncepcji inteligent-
nego zarządzania procesami biznesowymi (iBPM).

W ostatnich latach pojawiło się podejście łączące koncepcję BPM z koncepcją 
zarządzania wiedzą (Heisig, 2003; Bach, 2000; Allwever, 2002; Hinkelmann, Ka-
ragiannis, Telesko, 2002). Powstało również pojęcie procesów opartych na wiedzy – 
KIBP (Knowledge-Intensive-Business-Process). Jednak do dzisiaj podejście to ma 
raczej strategiczny charakter i opiera się na narzędziach i metodach klasycznego 
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zarządzania procesami biznesowymi z niewielkimi uzupełnieniami (Abecker, Hin-
kelmann, Maus, Müller, 2002; Işik, Mertens, Van den Bergh, 2013).

2. Materiały i metody

W wyniku analizy literatury tematu ustalono, że głównymi elementami koncepcji 
organizacji inteligentnej są wiedza, organizacyjna zdolność poznawcza oraz kre-
atywność.

Dla organizacji inteligentnej wiedza jest jednym z najważniejszych zasobów, sta-
nowiących główny krok w drodze ku inteligencji. Stanowi ona zasób niematerialny 
przedsiębiorstwa (Romanowska, 2001, s. 302). Zarządzanie wiedzą jest powszech-
nie stosowane we współczesnych organizacjach.

Inteligencja organizacyjna to zdolność organizacji do skutecznego przetwarza-
nia, wymiany, pomiaru i rozumowania zarządzania inteligencją. To również połą-
czenie wiedzy i innych umiejętności dotyczących zarówno zasobów materialnych, 
jak i niematerialnych. Istnieje wiele wskaźników KPI służących do pomiaru inteli-
gencji organizacyjnej. Badanie inteligencji ma na celu pomiar zdolności osoby do 
rozwiązywania problemów w określonych obszarach, takich jak: werbalne, mate-
matyczne, przestrzenne, pamięć i rozumowanie.

Organizacyjną zdolność poznawczą traktuje się analogicznie do zdolności po-
znawczej człowieka. To są organizacyjne umiejętności i procesy myślenia kadry 
wykorzystywane do realizacji zadań organizacyjnych. Zdolność poznawcza jest 
częścią ogólnej inteligencji człowieka (Deary, Johnson, Houlihan, 2009).

Testy zdolności poznawczych pomagają określić pracodawcy, jak szybko pra-
cownik potrafi nauczyć się nowych rzeczy – czyli określić szybkość wdrożenia 
się w pracę; zidentyfikować styl podejmowania decyzji, ocenić, czy będzie on/ona 
w stanie odnaleźć się w sytuacjach kryzysowych, czy potrafi skutecznie rozwiązy-
wać problemy złożone itd.

Testy oceniające zdolności poznawcze pozwalają także określić prawdopodo-
bieństwo odniesienia sukcesu podczas realizacji konkretnych funkcji, jak również 
zidentyfikować obszary, gdzie będzie potrzebne wsparcie lub będą konieczne do-
datkowe szkolenia.

Inwestycja w testy zdolności poznawczych umożliwia zarządzającemu, rekrutu-
jącemu lub właścicielowi firmy podejmowanie „inteligentnych” decyzji. Oznacza to, 
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że przedsiębiorstwo będzie miało większą szansę na zwiększenie wydajności pracy 
i zmniejszenie liczby pracowników nierentownych.

Ze zdolnościami poznawczymi ściśle związane jest pojęcie kreatywności (Cor-
gnet, Espín, Hernán-González, 2016; Benedek, Jauk, Sommer, Arendasy, Neubauer,  
2014). Kreatywność często postrzegana jest jako największa forma inteligencji, po-
nieważ wykracza ona poza dotychczasową wiedzę i przyczynia się do tworzenia 
nowej wiedzy. Osoba inteligentna może wyróżniać się bardzo wysokim poziomem 
wiedzy i kompetencji, ale kreatywność i innowacyjność wymagają powstania no-
wej formy inteligencji, wyższej od dotychczasowej. Istnienie powiązania pomiędzy 
kreatywnością a inteligencją udowodniają Bucik i Neubauer (1996), Kim (2005), 
McGrew (2009), Kaufman i Plucker (2011) oraz inni naukowcy.

Kreatywność jest zazwyczaj definiowana poprzez nowość i użyteczność (Bar-
ron, 1955; Stein, 1953; Runco, Jaeger, 2012). Tę definicję stosuje się zazwyczaj do 
oceny pojedynczych utworów lub pomysłów, chociaż jest ona również stosowana 
do określania indywidualnych różnic w kreatywności, polegających na zdolności do 
tworzenia nowych i użytecznych pomysłów.

Gaut (2010) twierdzi, że: „kreatywność jest zdolnością do tworzenia rzeczy ory-
ginalnych i cennych”. Natomiast Linda Naiman, ekspert w dziedzinie kreatywności 
i innowacji, ma inne spojrzenie na zjawisko kreatywności. Według ekspertki są to 
jedynie te działania, które przekształcają nowe i pomysłowe idee w rzeczywistość. 
Kreatywność wywołuje dwa procesy: myślenie i w konsekwencji działanie. Jeśli 
człowiek wymyśla, ale nie realizuje pomysłu, oznacza to, że nie jest on kreatywny 
(Naiman, 2012).

Chociaż koncepcja organizacji inteligentnej jest coraz szerzej rozpowszechniana, 
nadal istnieją bariery rozwoju przedsiębiorstw podejmujących wysiłki w celu jej 
wprowadzenia w życie.

W raporcie zespołu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wymienia się następu-
jące bariery rozwoju organizacji inteligentnych (Zadura-Lichota, 2010):

 – Bariery mentalne – w inteligentnej organizacji od pracowników wymaga 
się dużego zaangażowania w rozwój firmy oraz swój własny poprzez udział 
w szkoleniach, kursach oraz współpracę z innymi. Oznacza to konieczność 
ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji, a więc włożenia znacznego 
wysiłku edukacyjnego przez pracowników;
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 – Bariery formalnoprawne – inteligentna organizacja rozwija się dobrze w ela-
stycznym oraz swobodnym otoczeniu;

 – Bariery finansowe – konieczne nakłady finansowe na infrastrukturę informa-
tyczną, oprogramowanie oraz tworzenie i wdrażanie systemów zarządzania 
wiedzą;

 – Bariery technologiczne – dotyczą obszaru technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych, wynikają ze zbyt niskiego poziomu rozwoju infrastruktury infor-
matycznej oraz braku dostępu do szybkich komputerowych sieci szerokopa-
smowych;

 – Bariery kulturowe i organizacyjne.
Trudności stwarza również przyzwyczajenie się menedżerów do realizacji pro-

cesów tradycyjnych, takich jak zarządzanie przepływem materiałów, produkcji, 
tworzenia produktów i planowania strategicznego. Wprowadzenie koncepcji orga-
nizacji inteligentnej wymaga definiowania przepływów wiedzy pomiędzy funk-
cjami w procesach oraz efektywnym zarządzaniem nimi. W tym celu wiele firm 
zatrudnia menedżerów do spraw zarządzania wiedzą, którzy dokładnie śledzą prze-
pływy informacji i wiedzy wewnątrz organizacji. Do realizacji procesów inteligent-
nych potrzebni są wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz eksperci w różnych 
dziedzinach wiedzy, a także inteligentne technologie pozwalające na automatyzację 
przepływów informacji i wiedzy. Takie zapotrzebowanie przyczyniło się do rozwo-
ju systemów iBPM.

3. Rezultaty i dyskusja

Najnowszym trendem na rynku narzędzi BPM jest dążenie w kierunku zwiększenia 
inteligencji procesowej. Na inteligencję systemów wspierających realizację koncep-
cji iBPM składa się wiele elementów, takich jak mobilność, zastosowanie narzędzi 
Business Intelligence, wprowadzenie nowych narzędzi analitycznych itd.

W wyniku rozwoju koncepcji iBPM pojawiły się pierwsze zalążki koncepcji ko-
gnitywnego BPM (Cognitive BPM). Od 2016 roku w literaturze ukazało się kilka 
prac omawiających koncepcję kognitywnego zarządzania procesami biznesowymi 
(cBPM).

Na rysunku 1 przedstawiono cykl życia procesu w świetle koncepcji cBPM. 
Firma IBM widzi przyszłość dla rozwoju takich technologii (Hull, Nezhad, 2016), 
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wskazując potrzebę dokonania nowego podziału procesów, opierając się na wiedzy 
i jednocześnie dokonując pomiaru intensywności kognitywnej.

Na rysunku 2 przedstawiono piramidę klasyfikacji procesów biznesowych opra-
cowaną na podstawie piramidy zaproponowanej przez pracowników firmy IBM 
w 2016 roku (Hull, Nezhad, 2016). Procesy podzielono na trzy kategorie: procesy 
rutynowe, procesy opiniodawczo-intensywne oraz procesy decyzyjne i strategiczne 
o najwyższym poziomie intensywności kognitywnej.

Rysunek 1. Składowe elementy koncepcji cBPM

Źródło: opracowano na podstawie Hull, Nezhad (2016, s. 3).

Rysunek 2. Piramida klasyfikacji procesów biznesowych w koncepcji kognitywnego BPM

Źródło: opracowano na podstawie Hull, Nezhad (2016, s. 3).
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Piramida Hulla i Nezhada może stwarzać problemy w sytuacji jej zastosowania 
w organizacji inteligentnej. Została ona oparta tylko na pomiarze intensywności 
kognitywnej. Natomiast, jak wcześniej zostało ustalone, na inteligencję organiza-
cji wpływają: wiedza specjalistyczna, zdolności poznawcze oraz kreatywność. Po-
działu zdolności pracownika na wiedzę specjalistyczną oraz zdolności poznawcze 
dokonano również w modelu opracowanym przez Schneidera i McGrewa w 2012 
roku, stanowiącym rozszerzenie wcześniejszych koncepcji formalizacji inteligencji 
człowieka (Schneider, McGrew, 2012).

Oznacza to, że intensywność kognitywna w piramidzie opracowanej przez Hulla 
i Nezhada powinna zostać zastąpiona przez intensywność inteligencji. Intensyw-
ność inteligencji (Iint) procesów może być rozpatrywana w kontekście zdolności pra-
cowników i składa się z następujących elementów:

Iint = niezbędna wiedza + wymagane zdolności poznawcze + wymagana kreatywność

W związku z powyższym odrębnie stosowane koncepcje organizacji inteligent-
nej oraz tradycyjnego BPM powinny zostać zastąpione przez koncepcje iBPM albo 
cBPM, uzupełnione o nową klasyfikację procesów biznesowych opartą na trzech 
składowych elementach inteligencji (rys. 3).

Rysunek 3. cBPM jako połączenie koncepcji OI oraz BPM

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Potrzeba konkurowania na rynku przedsiębiorstw inteligentnych stworzyła prze-
słanki dla powstania potrzeby lepszego zrozumienia natury procesów biznesowych. 
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W związku z tym, wiedzę traktuje się jako integralną część BPM, a nie jako odrębny 
element, którym należy osobno zarządzać.

Podejmowanie decyzji w organizacjach opartych na wiedzy staje się coraz trud-
niejszym i bardziej złożonym zadaniem, gdyż wciąż zwiększa się poziom skompli-
kowania problemów, zmieniają się sposoby ich rozwiązywania oraz automatyzacji. 
Te uwarunkowania stwarzają potrzebę ciągłego doskonalenia procesów decyzyjnych, 
a jednocześnie tworzenia coraz bardziej zaawansowanych systemów inteligentnych.

Rozwój systemów zarządzania procesami biznesowymi polegał na przejściu od 
prostych modeli wykonawczych do zaawansowanej analityki i inteligencji proceso-
wej. Celem współczesnych systemów iBPM jest zarządzanie dynamiką i procesami 
improwizacyjnymi. Procesy te są obarczone dużą dozą nowości i ryzyka. Wymagają 
szybkiego rozpoznania sytuacji, podejmowania decyzji oraz zastosowania kreatyw-
ności podczas ich realizacji.

Zmiana technologii tworzenia systemów BPM została spowodowana zmianą 
w postrzeganiu natury procesów biznesowych. Zapoczątkowano erę kognitywnego 
zarządzania procesami biznesowymi.
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Abstract

The article presents the concept of using the business process approach to analyze the 
operation of an intelligent organization. The main trends in the development of IT systems 
supporting the business process management are described. Basic assumptions of the iBPM 
concept (intelligent Business Process Management) are presented. The idea of extending 
this concept to the concept of cBPM (cognitive Business Process Management) based on 
measuring the level of knowledge and the intensity of cognitive processes is discussed. The 
modification of the cBPM concept consisting in measuring the intensity of intelligence 
based on level of knowledge, cognitive abilities and creativity is proposed. This indicator is 
based on the analysis of the subject literature.

Keywords: intelligent organization, business process management, cognitive intensity, 
knowledge, creativity
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