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KARTA PROCESU 

 

NAZWA PROCESU Wyjazd nad morze 

CHARAKTER PROCESU Wyjazd rodzinny 

CEL PROCESU OGÓLNY 

CEL PROCESU 

SZCZEGÓŁOWY 

Zapewnienie dobrego wypoczynku rodziny 

Dojazd nad morze w  po możliwie najniższych 

kosztach w jak najkrótszym czasie 

WŁAŚCICIEL PROCESU „Szyja domowa” (matka, organizatorka wyjazdu) 

STRUKTURA PROCESU 

(PODPROCESY I 

CZYNNOŚCI) 

1. Organizacja wyjazdu rodziny nad morze 

2. Wybór miejscowości 

3. Rezerwacja hotelu 

4. Zakupy niezbędnych akcesoriów 

5. Zakup biletów PKP 

6. Podróż 

7. Zakwaterowanie 

WEJŚCIE INF. PROCESU Propozycja wyjazdu na wczasy przez męża i dzieci 

WYJŚCIE INF. PROCESU Podjęcie decyzji „wyjeżdżamy na wczasy” 

DOSTAWCY PROCESU Żona/Biuro Podróży 

ODBIORCY PROCESU Rodzina  

MONITOROWANE CECHY 

(PARAMETRY PROCESU) 

2-tygodniowe wczasy , koszty wyjazdu, zadowolenie 

rodziny 

MIERNIKI PROCESU 

 terminowość przygotowania wyjazdu, utrzymanie się 

w wyznaczonym budżecie, podsumowanie 2-

tygodniowego wyjazdu, opinia rodziny 

 

ZASTOSOWANE MIERNIKI W PROCESIE 

 

1. MIERNIKI ZASILEŃ 

W procesie usprawniania zastosowano podstawowe mierniki zasileń jakimi są środki 

transportu. tj. 

• Pociąg pośpieszny 

• Autobus 



POMOC W PISANIU PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH 

Nasz e-mail: prace@edutalent.pl 

Nasz telefon: 534-020-558 

EDU TALENT - serwis pomocy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich dla studentów 

www.edutalent.pl 

 

• Taksówka 

Dzięki temu usprawnieniu udało się zminimalizować czas podróży z 550 minut do 380 

minut. W związku z korzystaniem z oferty Last Minut rodzina otrzymała szereg zniżek 

zarówno na taksówkę, jak i autobusowe bilety rodzinne, stąd też koszt podróży był taki sam 

jak w przypadku samodzielnej organizacji.  

 

2. MIERNIKI ZASOBÓW 

W procesie usprawniania dodano jeden zasób w postaci bura podróży, który znacznie 

usprawnił wszelkie działania związane z organizacją podróży.  Dodatkową w czynność 

pakowania zaangażowano dzieci, dzięki czemu proces te skrócił się o 50 minut. Cały proces 

związany z dodaniem zasobu oraz dodaniem odpowiedzialności za podstawowe czynności 

sprawił, ze czas skrócił się z 195 minut do 63 minut. 

 

3. MIERNIKI REZULTATÓW 

Wprowadzenie usprawnień związanych ze skorzystaniem organizacji wyjazdu  z biurem 

podroży w postaci Last minute sprawił, że założone cele zostały osiągnięte. Rodzina  dojechała 

nad morze  po najniższych kosztach oraz w krótkim czasie. Koszt związany z organizacją 

pozostał taki sam w przypadku organizacji wyjazdu samodzielnie oraz z biurem podróży ( 

liczne zniżki hotelu, transportu) natomiast czas wyjazdu zmienił się z 776 do 448 minut. Dzięki 

krótszej podroży rodzina mogła dłużej cieszyć się dłuższym wypoczynkiem.  

 


