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OCENA WPŁYWU CENTRALIZACJI NA WYBRANE
MIERNIKI PODSTAWOWYCH PROCESÓW
W ORGANIZACJI USŁUGOWEJ
– STUDIUM PRZYPADKU
Streszczenie: Problemem przedstawionym w opracowaniu jest zagadnienie zmiany
w kierunku centralnej realizacji zadań i funkcji w przedsiębiorstwie świadczącym usługi
budowy, konfiguracji oraz utrzymania sieci telekomunikacyjnej.
Celem pracy jest ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych
procesów organizacji usługowej. W konsekwencji na podstawie analizy zebranych wyników już na początku zmiany możliwa będzie techniczna reorganizacja procesów.
Oceny wpływu centralizacji na kluczowe obszary działalności organizacji dokonano przez analizę porównawczą podstawowych mierników dla okresów przed i po tej
zmianie. Do dogłębnego poznania działania oraz wykonania procesów wykorzystano
studium przypadku.
Słowa kluczowe: organizacja procesowa, reengineering, mierniki, elastyczność organizacji.

Wprowadzenie
Jednym z głównych współczesnych trendów jest niezwykle dynamiczny
rozwój usług. W Stanach Zjednoczonych miejsca pracy związane z działalnością
usługową stanowią 77% ogólnego zatrudniania. W rozwiniętych krajach europejskich na początku XXI w. udział zatrudnienia w sektorze usług na tle całej
gospodarki wynosił ponad 70% [Znaczenie usług w gospodarce, 2015]. Także
w Polsce, obserwując stan rozwoju tego sektora, widać wyraźny wzrost znaczenia działalności usługowej w gospodarce.
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Trend taki sprawia, że kluczowym dla istoty działania nowoczesnych organizacji jest klient, zrozumienie jego roli i oczekiwań.
Podejście procesowe opiera się na założeniu, że należy optymalizować
działania, mając na uwadze procesy, a nie tak jak w organizacji klasycznej,
funkcje. Dlatego też proces jest determinantą wzrostu efektywności współczesnej organizacji. Usprawnienie działania na podstawie analizy procesów, pozwala na dynamizację systemu organizacyjnego. Organizacja w ujęciu procesowym
to organizacja zorganizowana na zasadzie relacji rynkowych w jej wnętrzu. Istotą i celem działania procesów w organizacji jest osiągnięcie konkretnych rezultatów, weryfikowanych podczas wewnętrznych i zewnętrznych relacji dostawca –
odbiorca. To klienci wewnętrzni1 i zewnętrzni2 decydują o tym, co stanowi wartość danego produktu czy usługi. Tworzenie wartości użytkowej musi być podstawową przesłanką konstrukcji procesu i jego poszczególnych etapów [Grajewski, 2007, s. 54-76].
Wewnętrzne relacje rynkowe, oparte na zasadzie przeniesienia do wnętrza
organizacji zasad obowiązujących w kontaktach z otoczeniem, są też czynnikiem
wpływającym na obiektywizację procesów poszukiwania granic systemu organizacyjnego, adekwatnego do bieżących warunków działania. Jeśli potraktuje się
procesy zachodzące w organizacji jako łańcuch powiązań klientów i dostawców
(wynika to z definicji procesu), to wówczas spełniony jest główny warunek uruchomienia w niej wewnętrznych relacji rynkowych. Prowadzi to wprost do sytuacji, w której dostawca wewnętrzny będzie oceniany według takich samych kryteriów jak zewnętrzny, czyli pod względem jakości, terminowości i ceny
świadczonych usług [Grajewski, 2007, s. 73]. Tymi zasadami kierowano się
oceniając wpływ postępującej centralizacji na wybrane mierniki głównych procesów w badanej organizacji. Minimalizacja kosztów wychodząca naprzeciw
oczekiwaniom klienta zewnętrznego o zakończeniu realizacji dużego projektu,
wymusiła na organizacji konieczność poszukiwania nowych, tańszych rozwiązań. Odpowiedzią na to była decyzja o stopniowej centralizacji podstawowych
procesów, która w założeniu miała jednocześnie spełnić warunek zachowania
jakości świadczonych usług.

1

2

Klient wewnętrzny – osoba wewnątrz firmy, która otrzymuje część pracy wykonanej
przez kogoś innego (dostawcę wewnętrznego), a następnie wzbogaca ten produkt lub
usługę o własny wkład, by przekazać wyrób komuś następnemu.
Klient zewnętrzny – osoby spoza firmy, które są ostatecznymi odbiorcami produktów
i usług.
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Centralizacja to proces, który polega na odbieraniu uprawnień decyzyjnych
niższym szczeblom i umiejscowieniu ich na szczeblach wyższych i najwyższych
w centralnej części organizacji.
Podczas gdy decentralizacja jest procesem przekazywania uprawnień do podejmowania decyzji, realizacji zadań i funkcji w dół hierarchii organizacyjnej, czyli
systematycznego delegowania władzy i autorytetu [Czermiński i in., 2002, s. 228].
W rzeczywistości żadna organizacja nie jest w pełni scentralizowana ani
zdecentralizowana. W praktyce, możliwe jest tylko zbliżenie się w większym lub
mniejszym stopniu do tych punktów skrajnych [Griffin, 2002, s. 350].
Należy przy tym zaznaczyć, że zakres uprawnień do decydowania powinien
być odpowiedni do rzeczowego zakresu powierzonych obowiązków, a zakres ponoszonej odpowiedzialności powinien ściśle wynikać z zakresu obowiązków i uprawnień. Chodzi o to, by uprawnienia sprzyjały sprawnej realizacji zadań, a odpowiedzialność nie była dowolnie rozciągana ani ograniczana [Bielski, 2004, s. 131].
Wynik opracowania ma dać odpowiedź na pytanie, czy trwająca zmiana
ukierunkowująca realizację większości zadań i funkcji na centrum organizacji
jest słuszna, uzasadniona biznesowo i spełnia przy tym warunek niezmienności
jakości sieci.
Wykorzystanie studium przypadku pozwoliło dokonać szczegółowej oceny
wybranych mierników i zweryfikować hipotezę, że zmiana organizacyjna w kierunku pełnej centralizacji realizacji funkcji oraz zadań w przedsiębiorstwie usługowym, mającym ambicje rozwoju w kierunku organizacji procesowej w pewnych obszarach ma negatywny wpływ na badane mierniki.
Szczególnie w aspekcie długoterminowym, przy zmiennej koniunkturze
rynkowej, organizacja powinna zachować swoją elastyczność i gotowość szybkiej odpowiedzi na oczekiwania klienta. Według P. Grajewskiego elastyczność
to także zdolność do szybkiej, dostosowawczej zmiany struktury relacji wewnątrzorganizacyjnych, w tym granic zewnętrznych systemu. Niewątpliwie
sprzyja temu organizacja zarządzana procesowo, oparta na wiedzy.
Dojrzałość procesowa organizacji to umiejętność identyfikacji i ciągłe doskonalenie procesów [Grajewski, 2007, s. 121]. Dlatego poszukując odpowiedzi
na zasadność biznesową wprowadzanej centralizacji, zbadano i dokonano oceny
podstawowych mierników głównych obszarów działalności organizacji, świadczącej usługi w branży telekomunikacyjnej.
Analizie porównawczej poddano wybrane mierniki dwóch głównych usług,
realizowanych w badanym przedsiębiorstwie. Dla procesów usuwania awarii
(FM)3 oraz zdalnej rekonfiguracji sieci (CM)4 porównano wartości przed i po
3

FM (ang. fault management) – proces usuwania awarii sieci.
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wprowadzeniu centralizacji, przy czym zbadano jedynie obszary, które objęte były
zmianą. Zmiana ta natomiast polega na przejęciu realizacji części zadań oraz funkcji
tych dwóch procesów przez jednostkę centralną od jednostek regionalnych.
W opracowaniu autor weryfikuje następujące hipotezy:
• Hipoteza 1. Centralizacja realizacji zadań w procesie usuwania awarii sieci
skraca średni czas ich realizacji dla czynności powtarzalnych, a wydłuża dla
czynności niepowtarzalnych.
Często występujące, powtarzalne, a tym samym podobne w swoim rodzaju
i zakresie (mały wpływ na dostępność sieci) awarie są łatwiejsze do zdiagnozowania i neutralizacji. Szybsza analiza i sprawniejsze usuwanie tego typu usterek
wynika z efektu rutyny oraz samokształcenia się jednostek usuwających często
występujące i podobne do siebie przypadki.
• Hipoteza 2. Centralizacja realizacji zadań w procesie usuwania awarii sieci
wydłuża całościowy czas ich wykonania.
Dłuższy czas usuwania awarii sieci to wynik wydłużenia procesu usuwania
awarii. Za neutralizację często odpowiadają dwie niezależne jednostki – centralna i regionalna. Stąd hipoteza, że wzrośnie średni czas analizy i tym samym całościowy czas usuwania awarii.
• Hipoteza 3. Centralizacja realizacji zadań w procesie rekonfiguracji sieci wydłuża czas ich wykonania.
Zwiększenie czasów realizacji zadań konfiguracji sieci to konsekwencja
wydłużenia tego procesu poprzez zmianę, będącą konsekwencją centralizacji. Za
koordynację części zadań nie odpowiada jednostka będąca jej wykonawcą, co
w naturalny sposób wydłuża ten proces.

1. Istota zmian organizacyjnych, miary procesów, reengineering
Istotę zmian najtrafniej definiuje B. Nogalski, widząc w niej przejście ze
stanu dotychczasowego do stanu innego, jednoznacznie odmiennego. Wyraża się
ona w dokonaniu trwałej korekty lub modyfikacji w stosunkach między celami,
zadaniami, ludźmi i aparaturą w wymiarze czasu oraz przestrzeni, niezależnie od
charakteru jej skutków [Czermiński i in., 1993, s. 144].
Można wymienić trzy grupy przyczyn powodujących konieczność zmian
organizacyjnych:

4

CM (ang. change management) – proces zdalnej rekonfiguracji sieci.
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– poprawa rozwiązań organizacyjnych obarczonych od początku niedoskonałościami,
– wszelkie zmiany w otoczeniu zewnętrznym mające wpływ na funkcjonowanie firmy,
– zmiany warunków wewnętrznych [Czerska, 1996, s. 13].
W badanym przedsiębiorstwie usługowym wprowadzona zmiana jest odpowiedzią na oczekiwania klienta zewnętrznego, a decyzja o centralnej realizacji
większej ilości zadań to konsekwencja minimalizacji kosztów. Każda zmiana
w swojej pierwszej fazie charakteryzuje się spadkiem sprawności organizacji.
Przedstawione na rys. 1 zjawisko ma charakter obiektywny i nosi miano
„prawa dołka” lub „prawa siodła”.

0

– minimalny, jeszcze akceptowalny poziom sprawności
– maksymalny, jeszcze akceptowalny czas oczekiwania na efekty
– moment wprowadzania zmiany

Rys. 1. Krzywa sprawności instytucji w okresie zmian
Źródło: Na podstawie: [Czerska, 1996, s. 19].

Znając aspekt naukowy oraz negatywne konsekwencje zmiany w postaci
spadku sprawności organizacji, kluczowy w tym momencie jest maksymalny,
jeszcze akceptowalny czas oczekiwania na efekty zmiany oraz minimalizacja
negatywnych jej skutków poprzez odpowiednio wczesne wprowadzenie usprawnień. Przedstawia to rys. 2.
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– planowany przebieg sprawności w okresie zmiany
– przebieg sprawności przy zmianie podjętej zbyt późno
– zmiana podjęta we właściwym momencie
– planowane osiągnięcie sprawności sprzed zmiany A
– planowany poziom sprawności w wyniku zmiany A
– kolejna zmiana (podjęta zbyt późno)

Rys. 2. Przebieg sprawności organizacji – zmiana podjęta zbyt późno
Źródło: Na podstawie: [Czerska, Rutka, 2013].

Skuteczne zastosowanie reengineeringu5 jako instrumentu zmiany w kierunku procesów, wymaga określenia szczegółowych kryteriów oceny sprawności firmy, które mogłyby być użyteczne w praktyce. Jako przykłady takich kryteriów w swojej książce Organizacja przedsiębiorstw M. Czerska [Czerska, 1996,
s. 20] podaje:
– mierniki stopnia realizacji celu – forma zależy od stawianego celu,
– pozostałe mierniki ilościowe – zysk, rentowność, terminowość, jakość, wydajność, wykorzystanie zasobów,
– pozostałe mierniki jakościowe – stopień uporządkowania wewnętrznej struktury organizacyjnej, poziom machinalizacji i rutyny, współpraca komórek instytucji, wykorzystanie wiedzy oraz kwalifikacji ludzi, dyscyplina pracy, warunki bhp, poziom zadowolenia ludzi, ich nastawienia, motywacje, stosunki
i więzi międzyludzkie, poziom kreatywności ludzi, elastyczność i adaptacyjność firmy, jej image, odporność na naciski wewnętrzne i zewnętrzne.

5

Reengineering – określany jako techniczna reorganizacja procesów działania, jest podejściem, według którego celem jest wprowadzenie usprawnień, a więc i przeprojektowanie organizacji.
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Ocena zdolności procesów może być dokonana przez pomiar sześciu ich
głównych atrybutów, są to [Grajewski, 2007, s. 79-80]:
– koszty procesu,
– długość czasu realizacji procesu,
– elastyczność procesów,
– jakość procesu,
– znaczenie dla organizacji,
– znaczenie dla klienta.
Atrybuty procesu są bardzo istotne w formułowaniu mierników procesów.
Ich podstawowa rola polega na tworzeniu punktów odniesienia w doskonaleniu
procesów. Mierzenie zarówno potwierdza wiedzę o przebiegu zdarzeń, a także
ujawnia to, czego nie wiemy o realizacji procesu. Mierniki mają wskazywać, co
i jak należy ulepszyć wewnątrz procesu. Proces jest ciągiem powiązanych działań
oraz zasobów, przekształcających zasilenia wejściowe w rezultaty pojawiające się
na jego wyjściach. Procesy wyrażają dynamikę działania przedsiębiorstwa, ich
bezpośrednie mierniki mają więc znaczenie operatywne. Na poziomie operatywnym pomiaru procesu można zatem wyróżnić mierniki [por. Gruchman, 2002]:
– zasileń,
– zasobów,
– rezultatów.
W niniejszym opracowaniu autor, oceniając wpływ centralizacji w obszarach dwóch podstawowych procesów świadczonych usług, bada mierniki zasileń
i rezultatów. Szczegółowa analiza z wykorzystaniem studium przypadków pozwala zmierzyć długości czasów realizacji zadań, ich ilości oraz jakość przed
i po wprowadzonej zmianie.

2. Charakterystyka problemu
Ocena wpływu centralizacji dotyczy dwóch głównych procesów:
1. Usuwanie awarii sieci – proces FM – analiza i rozwiązanie usterki.
2. Zdalna rekonfiguracja sieci – proces CM – zmiany parametrów elementów
sieciowych, rekonfiguracje, zmiana software.
Zweryfikowano tylko te obszary obu procesów, które zostały objęte zmianą:
1. Proces FM – okres 8 cykli od 15 do 22 tygodnia 2015 r. (2015W15 –
2015W22).
– awarie P2 (krótki termin) – czas na usunięcie (rozwiązanie) awarii (INC –
incydent) < 8 godzin (Major 8h), czynności niepowtarzalne,
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– awarie P3 (długi termin) – czas na usunięcie (rozwiązanie) awarii (INC –
incydent) < 24 godziny (Minor 24h), czynności powtarzalne.
2. Proces CM – okres 21 cykli od 2 do 22 tygodnia 2015 r. (2015W02 –
2015W22).
– prace planowe6 (PP) – zdalna rekonfiguracja sieci w obszarach RAN7
i TRM8.
Zmiana w kierunku centralizacji miała miejsce w połowie badanych okresów:
– dla procesu FM – 2015W19 – tydzień 19 w 2015 r.,
– dla procesu CM – 2015W12 – tydzień 12 w 2015 r.
Dane próbek do mierników zebrane zostały w cyklach tygodniowych.
W porównywanych okresach badawczych przed i po centralizacji uzyskano zbliżoną ilość próbek w każdym z nich.
Wykonano analizę porównawczą dla następujących mierników:
1. Proces FM:
– średni czas usuwania usterki (INC P2, P3) w ujęciu ilościowym,
– średni czas usuwania usterki (INC P2, P3) – przedział czasowy,
– ilość usterek przeterminowanych – przedział czasowy,
– średni czas rozwiązania usterek w BO9.
2. Proces CM:
– ilość wszystkich PP – koordynacja – obie jednostki (regionalna i centralna),
– ilość wszystkich PP – realizacja – obie jednostki (regionalna i centralna),
– ilość i średnie czasy realizacji wszystkich zadań PP – obie jednostki (regionalna i centralna),
– ilość i średnie czasy realizacji zadań dla PP koordynowanych przez jednostkę regionalną,
– ilości i średnie czasy realizacji zadań dla PP koordynowanych przez jednostkę centralną.

6
7
8
9

Praca planowa (PP) – każda praca planowa składa się z jednego lub większej ilości
zadań, za jej koordynację odpowiada jedna jednostka.
RAN (ang. Radio Access Network) – część radiowa mobilnej sieci telekomunikacyjnej.
TRM (ang. Transmission) – w telekomunikacji to proces przesyłania informacji
z punktu do punktu.
BO (ang. Back Office) – tu w rozumieniu jednostek wykonujących analizę i usunięcie
usterki zdalnie, bez konieczności dodatkowego zaangażowania jednostek terenowych
FI (ang. Field Intervention).
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R s. 5. Śreednii czaas usuw
Rys
u wannia INC
C P2 – pprzeedziaał czaso
owyy (W
W 155-18
8)

R s. 6. Śreednii czaas usuw
Rys
u wannia INC
C P2 – pprzeedziaał czaso
owyy (W
W 199-22
2)

Poo zm
miaaniee prroceesuu FM
M w kier
k runkku pełn
p nej reaalizzacji IN
NC P22 w jeddno
ostcce
ccentrallnejj w tygod
dniaach 19
9-222 ro
ozw
wiązzanoo 10%
1 % m
mnieej inncy
ydenntów
w w kkróttkim
m
c sie,, czzyli ponniżeej 4 goodzin. Jesst too o tylee isstotn
czas
ne, że szyybszze rrozw
wiąązannie INC
C
o wyso
w okim
m prio
p oryttecie jeest doddatk
kow
wo pre
p emioowaanee prrzezz klliennta zew
z wnęttrzn
neggo
( zrosst zee 100%
(wz
% na
n 11200% reaalizaacjii ceelu). Doda
D atkoowoo prze
p eterm
minnow
wanoo o 9%
%

1
11

z poddłącczon
nychh do
o siiebiee (zzazw
wyczzaj od kilkkuddziessięciiu do
d kilku
k kusett) sttacji baazow
wycch
Nodde B
B). Rozd
R dziella zaasobby radio
r owee pomięędzyy użyytko
ownnikóów, mon
m nitorrujee ich
h połłączzeniaa,
(N
po
odejjmuuje decy
d yzjee o zmiianiee icch param
p mettrów
w. Bierz
B ze taakżee uddziaał w traansm
misjii daanycch
po
omiiędzzy użżytkkow
wnikaamii i sttacjaami bazzowyymii a sieciią szzkielletową opeeratoora.
NBH
N H (anng. Nonn Businnesss Ho
ourss) – pozza norm
n malnnym
mi ggodzzinaami pracy (tu
( poz
p a go
odzinaamii 8-116),, a B
BH (angg. Buss
B sinesss Hou
H urs)..
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więęcej teggo typ
w
t u in
ncyydenntów
w, co w kkonnsekkweencjji m
możże mie
m ć isstottny wppływ
w nna
12
r lizaacjęę załłożony
real
ych cellów
wK
KPI w tyym pun
p nkciie. W bad
b dany
ym miiern
nikuu zn
nalaaz się wsszysstkiie przyypaddki,, w tym
zły
m teeż:
– 10 przy
p ypaadków Æ traansm
misjja po
p sstronie innneg
go ooperratoora,
– 5 inncyddenntów
w Æ aw
warria przzekaazyw
wannia dannycch sstatyystyyczn
nycch z RN
NC
C (w
w goodzin
d nacch NBH
N H).

3 . Śrred
3.3
dni czaas usu
u uwaaniia u
usteerk
ki P3
P – prze
p edzziałł czzaso
ow
wy

R s. 7. Śreednii czaas usuw
Rys
u wannia INC
C P3 − pprzeedział czas
c owyy (W
W 15-18)

R s. 8. Śreednii czaas usuw
Rys
u wannia INC
C P3 – pprzeedziaał czaso
owyy (W
W 199-22
2)

Poo ccenttraliizaccji proocessu FM
M ddla inccydeentó
ów P33 w bada
b anyych zakkresacch
pprzeedzziałóów goodziinow
wycch, niee zaob
z bserrwoowaano znnaczzącyych
h zm
miaan w cczasacch
r wiąązyw
rozw
wan
nia inccydeentóów. Czzasy
y roozw
wiązzyw
waniia IN
NC
C tejj kllasyy sąą nieemaal idennt zne doo an
tycz
naloogicczneego ok
kressu czas
c su dla
d pró
p óbek
k prrzedd zm
miaaną.. Czzylii obbserrwuuj my brak
jem
b k wpły
w ywu
u zzmiaany
y ceentrralizzacjji na
n poz
p ziom
m obsł
o ługii aw
warrii pow
p wtarrzalln ch, co
nyc
c ppotw
wieerdzza pprzyyjętee zaałożżennia.

1
12

KPI
K (ang. Key
K Perforrmaancee Inddica
atorrs) – wska
w aźnik
ki sstosoowaane jakko mier
m rnikii w prooceesacch ppom
miaruu sto
opnnia reali
r izaccji celów
w organnizaacji..

Occenaa wp
pływ
wu cent
c traliizacj
cji nna wybr
w ranee miiernniki pod
p dsta
awow
wycch…
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3 . Illośćć prrzeeterrmiinoowa
3.4
anyych
h ussterrek
k P22 – prrzed
dziiał cza
c asow
wy
y

R s. 9. Ilość prze
Rys
p eterm
minnowaany
ych IINC
C P22 – prze
p edziiał czas
c sowy

R s. 100. Ilość przzetermiinow
Rys
wan
nychh IN
NC P
P3 – przzedzział czaasow
wy

Poo ceentrraliizaccji pproccesu F
FM wzzrossła ilośść prze
p eterrminnow
wannychh in
ncyyden
ntów
w
P w tym
P2,
t m:
– 10 przy
p ypaadków Æ proobleem tran
nsm
misjji po sttron
nie innnegoo op
peraatorra,
– 5 inncydden
ntów
w Æ aw
warria dan
d nych
h z RN
NC (w god
dzinnachh NBH
N H).
N zzaobseerwo
Nie
owaanoo naatom
miaast zznacząącej różżniccy w licz
l bie przzeteerm
mino
owaan ch inncyyden
nyc
ntów
w P3.
P JJestt to spóójne z przzyjęętą hip
h otezą dla
d teg
go m
miernik
ka.

3 . Śrred
3.5
dni czas rozzwiiąza
aniia uste
u ereek w jedn
nosstkach
h reeallizu
ująccycch
fu
unk
kcjęę B
BO
W resy
Wykr
y ddla zaddań rozzwiiązaanych przzez gru
upyy BO
O w jednnosttce cenntraalneej
oorazz w jeednostkkacch rregiionaalnyych
h niie wyk
w kazuują dlaa teegoo miern
m nikaa znac
z cząccycch
z ian po wp
zmi
prowad
dzeeniuu ceentrralizzacjji. Moożnaa nato
n miaast zao
obserw
wow
wać wzzrosst
c su rozw
czas
r wiąązyw
wan
nia usttereek w czzasiie NBH
N H w 20155W
W18, czyli przzy znac
z cząącym
m
w rośccie pró
wzr
óbekk sk
kraj
ajnyych (poowó
ód tto 28
2 INC
C P2
P – zm
miaana proofillu ruch
r how
weggo
k ntroleróów RN
kon
NC w ddniuu wolnnym
m odd prracyy 1 maj
m ja 22015 r.).
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R s. 111. Śrredn
Rys
ni czas rozzwiąązan
nia uusteerekk w BO
B dlaa IN
NC P
P2

R s. 122. Śrredn
Rys
ni czas rozzwiąązan
nia uusteerekk w BO
B dlaa IN
NC P
P2 (B
BH i NBH
N H)

3 . Śrred
3.6
dni czas rozzwiiąza
aniia uste
u ereek P2
P w jed
j dnoostk
kacch
reealiizujjąccych
h fu
funk
kcjję B
BO
O

R s. 133. Śrredn
Rys
ni czas rozzwiąązan
nia uusteerekk w BO
B dlaa IN
NC P
P2

R s. 144. Śrredn
Rys
ni czas rozzwiąązan
nia uusteerekk w BO
B dlaa IN
NC P
P2 (B
BH i NBH
N H)

Occenaa wp
pływ
wu cent
c traliizacj
cji nna wybr
w ranee miiernniki pod
p dsta
awow
wycch…
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Dla pprzeedstaw
wiennia fak
ktycczneego wppływ
wu zm
mianny na
n bada
b anee miiern
nikii prrocees FM
su
F , jaaką nieesie ze sobbą prz
p eprrow
wadzzona ceentrraliizaccja, wy
ykonanno dod
d datk
kow
we
b danie. W
bad
Wyk
klucczo
ono w nim
m prób
bki obcciążżonee wpły
w yweem ano
omaalii pog
goddow
wychh.
W kreesy dlaa zaadań
Wy
ń roozw
wiązzanyych
h prrzezz grruppy BO
B w jeddnosstcee ceentrralnnej oraaz
w jeednnosttkacch rregiionalnyych
h, ppo wyk
w klucczenniu z anal
a liz zdaarzeeń sskraajny
ychh, wska
w az ą naa leekko roosn
zują
nącyy trrend
d roozw
wiązzyw
waniia INC
I C P22 po
p cent
c traliizaccji. Czzas rozzw ązyw
wią
wannia zaddań P2 przzez BO
O po ookreesie zm
mian
ny w
wzrrósłł śreednnio o 0,1h (z czeeg średnii wzzrost cza
go
c asu dlaa N
NBH
H w
wynoosi 0,118h
h) w sttosuunk
ku ddo okrresuu przeed
c tralizaccją. Moożn
cent
na zatem
m przy
p yjąćć, żee wppływ
w bada
b anej
ej zm
mian
any na tten obsszarr prrocees FM
su
F jesst niiew
wielk
ki. O
Odnnoto
owaać jednnak nalleżyy, iżż treendd jesst ro
osnnącyy, co
o w ko
onseek encjji ddla rocz
kwe
r znycch rrozlliczzeń wy
ynikków KP
PI, gdz
g zie kkażdda zmi
z ianaa ma
m sw
wojją wag
w gę
i ceenę, mooże być isstotnny. Mo
ożnaa jeednaak przy
p yjąćć hiipottezęę, żee sy
ytuaacjaa z czaasem
m siię
u abiliizujje, czem
usta
c mu sprrzyjjać będ
b dziee efeekt przzejśccia orgganizacj
cji w faazę dojrzałłoścci ppo
z ianie ccentrraliizaccyjnnej i effekccie dołłka w pieerwsszycch tyg
zmi
t odn
niacch zmi
z an. Jed
dnaak
m ernikki w ty
mie
ym oobszzarzze wym
w maggająą ciąągłeego moonito
orow
wannia..

3 . Śrred
3.7
dni czas rozzwiiąza
aniia uste
u ereek P3
P w jed
j dnoostk
kacch
reealiizu
ująccycch ffun
nkcjję B
BO
O

R s. 155. Śrredn
Rys
ni czas rozzwiąązan
nia uusteerekk w BO
B dlaa IN
NC P
P3 – pełny zakkress pró
óbekk

R . 166. Śreednii czaas ro
Rys
ozw
wiązaaniaa ustterek
k w BO
O dlaa INC
C P3
3 (B
BH i NB
BH) – peełnyy zak
kress pró
óbekk
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Wykrresy
W
y illusttrująą śrredn
nie czasyy ussuw
waniia uste
u erekk P33 wew
w wnąttrz jeddnosstekk,
r lizuująccych
real
h fuunkccję BO
O, czyli prróbkki zaw
z wieraają jeddyniie te aw
warrie, któ
óre usu
unięęt zost
te
z tałyy zd
dalnnie, bezz koni
k ieczzności zaaanggażoowaaniaa jeednoosteek ttereenow
wycch. Obbs wuje siię niew
serw
n wiellki spaadek
k czzasó
ów usuuwaaniaa teego typpu uste
u erekk poo wp
proowaadzeen cenntraalizaacjii. Doda
niu
D atkoowee daanee wppływ
wającee naa wyynikki:
– kilk
k ka ccało
onoccny
ych aw
wariii zaasilaaniaa w 20015W
W18,
– zmi
z ianaa prrofiilu rucchow
weg
go kkon
ntrooleraa RNC
R C w dnniu wolny
ym ood praacy – prze
p edłuż
d żonny czas
c s ob
bsłuugi z pow
wodu
u koonieecznośści wer
w ryfiikaccji dob
d bow
wych
h sttaty
ystyyk
w 2015
2 5W
W18..
Zggoddniee z załłożeeniaamii poostaawioonyymii naa wstęppie hippoteez ddla pro
ocesu FM
M,
t nd dla
tren
d awaariii o niżs
n szym
m prio
p oryttecie, czyl
c li czzęściejj wystęępu
ująccychh i pow
p wtarrzalln ch jeest maalejąący.. Niiezaależżniee od
nyc
d czzynnnikków
w zew
wnęętrzznyych, jakkim
mi sąą róóżnee syyt cje nieeprzzew
tuac
widy
ywaalnee, moż
m żna wnniosskow
waćć, że
ż w
wprrow
wadzzona zmia
z anaa po
owood e sppadek cza
duje
c asów
w usuw
wan
nia aawaarii P3.

4 Ana
4.
A alizza mie
m ern
nikóów prroceesu
u CM
4 . Illośćć wszy
4.1
w ystk
kicch PP
P koord
dyn
now
wan
nycch prz
p zez ob
bie jed
j dnoostk
ki
(rregiion
naln
ną i ceenttrallnąą)

R s. 177. Ilość wszystkicch PP
Rys
P – koordy
ynaacja przzez obie
o e jeddnostkii

Od 22015W
W12 w orggan
nizaccji wpprow
waddzonno zm
miannę, pole
p egaającą na
n aauto
omaattyczznyym rrozdziale praac plan
p now
wycch, cczyyli reko
r onfiigurracjji para
p ameetrów
w elem
e men
ntów
w
s ci. Zwi
siec
Z ięksszono ilość zad
z dań trafiajjącyych doo ceentrali. Zm
miaana ta spo
s owoodow
wałła
w rostt licczby
wzr
y kooorrdynnow
wan
nychh prrac przzez jeddnostkęę ceentrraln
ną o 133 p.p. (z 14%
%
d 27%
do
2 %) w sttosuunk
ku ddo okre
o esu przzedd zm
mianną.

Occenaa wp
pływ
wu cent
c traliizacj
cji nna wybr
w ranee miiernniki pod
p dsta
awow
wycch…
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4 . Illośćć wszy
4.2
w ystk
kicch PP
P reaalizzow
wan
nycch prz
p zez obie jed
j dnostk
ki
(rregiion
naln
ną i ceenttrallnąą)

R s. 188. Ilość wszystkicch PP
Rys
P – reaalizaacjaa przzez obiie jeednoostkki

Poo zzmiaaniee rozddziaału praac plan
p now
wycch wzr
w rosłła takż
t że ilośść ich
h reealizzacjji
p ez jedn
prze
j nostkęę cen
ntraalnąą. Pozi
P iom
m tenn w piierw
wszy
ym
m okkresie po
p zzmiianaachh wzzróssł
o 6 p.pp. (zz 18
8% do 24%). Jaak ppokaażąą daalszee annaliizy, jużż taak niew
n wiellki wzr
w rostt obbc żeniia jedn
ciąż
nosttki cenntralnejj m
ma znac
z cząccy wpł
w ływ
w naa wyydłuużeeniee czzasó
ów rrealizaac zad
cji
z dań w pro
p cessie C
CM
M. Niew
N wątp
pliw
wiee jesst too wyni
w ik wię
w ększzej lliczzby zaddań
ń obbs giw
sług
wanyych cenntraalniie w ty
ym obszaarze oraaz jest
j t doodattkow
wo efeekteem kum
mu
ulacjji
w ększzej iilośści zzad
wię
dań z obsz
o zaruu aw
warrii. Jed
J dnocczessnyy wzzrosst obci
o iążeeniaa jeedno
ostkki
c trallnejj w obbu bada
cen
b anyych proocesach ma
m zate
z em kluuczowyy wpły
w yw na poogorrszeen ogólnnej term
nie
t min
now
woścci reali
r izaccji zaddań w całłej orgganiizaccji. Przzy czyym najjw ększze pogo
wię
orszzeniie w
wyniików
w zzaob
bserrwoowaano w sytu
s uacji, gdy
g zaddaniia reealiizow
wanne
s w jedn
są
j nosttkacch reg
r ionalny
ychh, nato
n miaast odppow
wieddziaalnoość za ichh ko
oorrdyn
nacjję
u iejsccow
umi
wion
na jest w jjednnosttce cen
ntraalnejj. Obse
O erw
wujem
myy efeekt zna
z acznnego
ow
wydłłużeen proocessu, co
nia
c zzosttało przzedsstaw
wion
ne w dalsz
d zej częęści artyykuułu.

4 . Illośćć i śre
4.3
ś edn
ni czzass reealiizaccji wsszysstk
kich
h zaadaań PP
P – oobiie jeedn
nosstkii
(rregiion
naln
na i ceenttrallnaa)
Poo zm
miaaniee w prooceesie CM
M (20
( 15W
W122) wzr
w rósłł śreednni czzas reaalizzacji zaadaań
w całej
c j orrgan
nizaacjii o 22,51 godzziny
y (zz 222h do
d 24,5
2 51hh), czyl
c li 11%. Teen neg
n gaty
ywnny
t nd, któóry obsserw
tren
wujem
my w pierw
wszzym
m okkressie po zm
miannach
h, tto kon
k nsekkweencjja
w rosttu zzadaań w jedn
wzr
j nosttce cenntraalneej, dla
d któórejj tyym sam
mym
m zznacczniie w
wzrrosłło
o iążeeniee. To
obc
T rrów
wnieeż kon
k nsekkwencjaa innnej
ej, nega
n atyw
wniie wpły
w ywaająccej na wy
ynikki
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zzmiianyy. W mom
m menccie zzmiiany
y ceentrralizzacyyjneej wpro
w owaadzoonoo au
utom
matyyczn
ny rrozd
dziaał
z ań pom
zada
p międ
dzyy jed
dnoostkkamii reegio
onallnym
mi a ceentrralnną. Dod
D datk
kow
wo wpr
w rowadzzonoo,
n pow
niep
wiązzanąą koonseekw
wenntniee z reaalizaatorrem, oddpowieedziialnnośćć zaa kooord
dynaacjęę zaad nia. W nnasttępsstw
dan
wie ttegoo po
owsstajee czzęśćć zaadańń, dlla kktóryychh ko
oorddynaatorr prracy
y jesst
w jednnosttce cenntraalnej
ej, a jeej reealiizatoor w jedn
j nostce reggionnaln
nej. Koolejjne wy
ynikki
p eproowaadzo
prze
onyych baadańń jeednnozn
naczzniee pozw
p walają pootwierd
dzićć postaawiionąą nna
w ępiee hiipottezęę 3, że ttakiie dział
wstę
d łaniia w
wyddłużają pro
ocessu CM
C .

R s. 199. Ilość i śrredn
Rys
ni czzas reallizaacji wsz
w zystkkichh zaadań
ń PP
P – 2 jeedno
ostkki

4 . Illośćć i śre
4.4
ś edn
nie cczaasy reaalizzaccji zad
z dań
ń dlla P
PP koord
dyn
now
wan
nycch
prrzeez jedn
nosstk
ki reegio
onaaln
ne
Dla ppracc kkoorrdynnow
wan
nychh przez jeednnosttki reg
r ionnalnne odno
o otow
wan
no jjed
dyniie
nniew
wieelki wzzrost średdniego
o czassu rreallizaacji zaadańń w skal
s li ccałeej orga
o anizzacjji
( 19,5
(z
1 57hh naa 200,65
5h). Taak niew
n wiellka zm
mianna, nie maa więk
w kszeego wppływ
wu na wyyn i caałośścio
niki
owee baadannej org
ganiizaccji. Moożnna róówn
nieżż sttwieerdzić,, żee ko
oorddyn
nacjja
i reaalizzacjja zada
z ań w teej sam
mej jedn
nosttce (tuu reggion
nalnnej)) niie wyd
w dłużża teegoo prrocees Koolejnne baddan
su.
nie nnatoomiastt po
otw
wierdzi prrzed
dstaawioonee naa w
wstęępie zaałożżeniia
o wydł
w łużeeniu
u prroceesuu CM
M po
p zzmianie orrgaanizzacy
yjneej w kiieru
unkuu ceentrralnnym
m. T
To
e kt roozłoożeeniaa czzęścci zaadaań w prroceesiee naa dw
efek
wie jeddnosstkii.

Occenaa wp
pływ
wu cent
c traliizacj
cji nna wybr
w ranee miiernniki pod
p dsta
awow
wycch…

R s. 200. Illośćć i śrredn
Rys
ni czzas reaalizaacji zaddań dla
d PP koo
ordyynow
wannych
h prrzez jed
dnosstki
reegio
onallne

4 . Illoścci i śreedn
4.5
nie czaasy
y reealiizacji zadań
ń dla
d PP
P kooorrdyynow
wa
anyych
prrzeez jedn
nosstk
kę cent
c traalną
ą

R s. 211. Illośćć i śrredn
Rys
ni czzas reaalizaacji zaddań dla
d PP koo
ordyynow
wannych
h prrzez jed
dnosstkęę
ceentrralną
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W sytuacji, gdy koordynatorem prac jest jednostka centralna, analiza wykazała duży wzrost średniego czasu realizacji zadań w całej organizacji (z 25,17h
na 38,24h). Ten znaczący wzrost to potwierdzenie postawionej na wstępie hipotezy 3. Przy czym największy wpływ na negatywny wynik w tym obszarze odnotowujemy, gdy odpowiedzialność za koordynację pracy jest w jednostce centralnej, a za jej wykonanie odpowiada jednostka regionalna. Negatywna zmiana
w obszarze działań operacyjnych to wynik znacznego wydłużenia czasów
w procesie konfiguracji sieci przez wprowadzenie dodatkowego ogniwa.

Podsumowanie
W literaturze przedmiotu możemy znaleźć stwierdzenie, iż nie ma uniwersalnych rozwiązań, dlatego każde przedsiębiorstwo musi samodzielnie ustalić
stopień i zakres centralizacji (decentralizacji) wybranych obszarów, uwzględniając swoje specyficzne uwarunkowania – zewnętrzne i wewnętrzne. Dodatkowo
w dobie globalizacji oraz obszarze działalności badanego przedsiębiorstwa usługowego z branży telekomunikacyjnej na wyniki końcowe prowadzonego biznesu, znacząco wpływa dynamicznie zmieniające się otoczenie. Dynamika rynku
i niezwykle turbulentne czynniki zewnętrzne, oddziaływujące na badaną organizację nakazują równie szybko reagować. Wprowadzane w badanej organizacji
zmiany są odpowiedzią na oczekiwania klienta. Jednocześnie przeprowadzone
badania wykazały, że działania centralizacyjne wymagają ciągłego, równie dynamicznego jak rynek, monitorowania oraz poprawiania. Otrzymane wyniki pozwoliły na dokładną weryfikację interesujących nas zakresów objętych zmianą.
Szczegółowa ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki dwóch podstawowych procesów w badanej organizacji pozwala też na pozytywną weryfikację postawionych hipotez.
Analiza mierników w procesie FM wykazała skrócenie średniego czasu
usuwania awarii dla czynności powtarzalnych. Pomiar miernika dla incydentów
P3 wykazał spadek średniego czasu zamknięcia tego typu zadań o 0,86h (spadek
z 9,96h na 9,10h). Niewątpliwie jest to efekt, tzw. uczenia się ról, opartego na
zasadzie dyskontowania efektu rutyny, uzyskiwanego dzięki powtarzaniu,
w długich względnie okresach, tych samych zadań [Grajewski, 2007, s. 15].
Natomiast badane mierniki dla incydentów P2, czyli awarii bardziej skomplikowanych i mało powtarzalnych, wykazały spodziewany wzrost średniego
czasu ich usuwania. Przy czym czas neutralizacji tego typu awarii wzrósł
o 1,48h (wzrost z 3,43h do 4,91h), czyli aż o 43%. Jednocześnie analizując
mierniki ilościowe przeterminowanych incydentów P2, odnotowano ich wzrost
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o 9 p.p. (wzrost z 3% do 12%). Dodatkowo oceniając wpływ centralizacji na
mierniki obszaru FM dla INC P2 należy wspomnieć o pogorszonym o 10 p.p.
wskaźniku ilości rozwiązanych incydentów w czasie < 4h. Jest to o tyle istotne,
że rozwiązanie tego typu ważnych awarii w czasie krótszym o połowę (standardowy termin rozwiązania to 8h) pozwala na zwiększenie stopnia realizacji takich
awarii do 120% KPI.
Analiza mierników w procesie zdalnej rekonfiguracji sieci (CM) wykazała
wzrost obciążenia jednostki centralnej. Przy czym rola koordynatora prac planowych wzrosła o 13 p.p. (z 14% do 27%), co oznacza, że wprowadzony automatyczny rozdział prac zgodnie z oczekiwaniami zwiększył obciążenie zasobów centralnych. Natomiast realizacja zadań w tym procesie wzrosła dla jednostki centralnej
już jedynie o 6 p.p. (z 18% do 24%).
Oceniając wpływ centralizacji na proces CM przy pomocy wybranych
mierników czasowych, pozytywnie zweryfikowano także hipotezę 3. Wyniki badań wykazały wydłużenie średniego czasu realizacji zadań w tym obszarze. Przy
czym najgorszy wynik, a jednocześnie punkt znacząco wydłużający cały proces
CM odnotowano w sytuacji, gdy koordynatorem prac realizowanych regionalnie
była jednostka centralna. Wzrost średniego czasu realizacji takich zadań jest
wówczas aż o 52% (z 25,17 na 38,24h) w skali całej organizacji. Dodatkowo
średni czas realizacji zadań przez jednostkę centralną jest 2,5-krotnie dłuższy niż
przez jednostki regionalne. Można więc ocenić, że wzrost obciążenia jednostki
centralnej zadaniami konfiguracji sieci już o kilkanaście punktów procentowych,
spowodował znaczące pogorszenie wyników całej organizacji w tym obszarze.
Oceniając wpływ centralizacji na wybrane mierniki dwóch podstawowych
procesów w organizacji świadczącej usługi utrzymania i rekonfiguracji sieci telekomunikacyjnej, można na podstawie zebranych wyników stwierdzić, iż postawione hipotezy zostały zweryfikowane pozytywnie.
Wyniki oceny wpływu centralizacji na wybrane mierniki dwóch podstawowych procesów badanej organizacji to:
– pozytywny wpływ zmiany na realizacje zadań powtarzalnych (INC P3) – FM,
– negatywny wpływ działań centralizacyjnych na zadania mało powtarzalne
(INC P2) – FM,
– negatywny wpływ zmiany na czasy realizacji zadań i tym samym wydłużenie
procesu CM.
Badane mierniki zawierają wszystkie próbki, w tym też próbki skrajne,
uwzględniające anomalia pogodowe, które mogą mieć wpływ na wyniki, a które
niewątpliwie są doskonałym materiałem do kolejnych badań i wnikliwej analizy.
Jednak z drugiej strony pełne dane próbek wykorzystane w opracowaniu do zba-
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dania wybranych mierników obu procesów, oddają rzeczywisty wpływ zmiany na
oba kluczowe procesy organizacji. Są też pełnym źródłem informacji do odpowiedniego wdrożenia reengineeringu jako instrumentu zmiany w kierunku procesów.
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EVALUATION OF THE IMPACT OF CENTRALIZATION ON SELECTED
FACTORS OF BASIC PROCESSES IN A SERVICE COMPANY
– A CASE STUDY
Summary: The problem presented in the study is the aspect of moving towards centralization of the functions and tasks of a company providing implementing, configuration
and maintenance services of a telecom network.
The aim of the study is the evaluation of the impact of centralization on selected
factors of basic processes in a service company. Based on the analysis of the results of
this evaluation, there will be possibility of reengineering processes within the company
at the very beginning of implementing the changes.
The evaluation of the impact of centralization on key business areas of the company is done by comparative analysis of the basic indicators before and after implementing the changes. For the in depth cognition and modelling of the processes a case study
is adopted.
Keywords: process-oriented organization, reengineering, factors, organization flexibility.

